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48252907 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ   : ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน : ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก. อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  : รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย   
ผศ.วาที่พ.ต. ดร.นพดล   เจนอักษร และ อ.ดร.ศริยา สุขพานิช.  341 หนา. 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 2) ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
กลุมตัวอยางประกอบดวยสถานศึกษา จํานวน 278 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  1)แบบ
สัมภาษณที่ไมมีโครงสราง  2)แบบสอบถามความคิดเห็น  3) แบบ  สอบถามเพื่อตรวจสอบและ
ยืนยัน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ คาโนนิคอล (canonical 
correction analysis)โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชรูปแบบการ
วิจัยเชิงอนาคต (EFR)   

ผลการวิจัยพบวา   
1. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่

ชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 9 ดาน คือ 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  2) วิสัยทัศนของ
ผูบริหาร  3) บรรยากาศสถานศึกษา  4) คุณภาพการสอนของครู  5) ความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู  6) การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  7) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  8) เจตคติตอสถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2. ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก ประกอบดวย 4 ดาน   คือ  1) การบริหารสถานศึกษา  2) การบริหารและการสนับสนุน  3) การ
พัฒนาบุคลากร  4) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน         

3. ปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 ชุด และเมื่อตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบ มีความ
เหมาะสมกับบริบท เปนไปไดในการนําไปใช มีความถูกตองเชิงทฤษฎี และเปนประโยชนตอการ
นําไปพัฒนาสถานศึกษา 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา           บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร          ปการศึกษา 2552 
ลายมือช่ือนักศึกษา.............................................. 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธ  1.............……...........2..........…….............3..........…........... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



48252907 :  MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEYWORD  :  EFFECTIVENESS IN BASIC SCHOOL ADMINISTRATION 
 WANPHEN  BURISUNGNOEN : FACTORS INFLUENCED TO THE 
EFFECTIVENESS IN BASIC SCHOOL ADMINISTRATION IN THE EASTERN SEABOARD 
DEVELOPMENT AREA. DISSERTRATION ADVISORS : ASSOC.PROF.CHIRAWAN  
KONGKLAI, PhD.,ASST.PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR.,Ph.D. AND 
SARIYA  SUKHABANIJ, Ph.D. 341 pp. 
 
 The purposes of this research were to determine 1) the factors influenced to the 
effectiveness in Basic school administration in the Eastern Seaboard Development Area 2) 
the effectiveness in Basic school administration in the Eastern Seaboard Development Area 
and 3) the relationship between those factors and effectiveness in basic school administration 
in the Eastern Seaboard Development Area. The sample consisted of 278 schools. The 
research instruments used were 1) unstructed interview 2) questionnaire 3) questionnaire for 
checking and confirming the factors and effectiveness in basic school administration. The 
statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor 
analysis, canonical correction analysis by using the computered programs and The EFR 
model were employed for the appropriation of the factors influenced to the effectiveness in 
basic school administration. 
 The research findings revealed that :  
 1. The factors influenced to the effectiveness in basic school administration in the 
Eastern Seaboard Development Area consisted of a components : 1) leader behavior 2) 
administrator’s vision 3) school climate 4) teaching quality 5) job satisfaction of teachers 6) 
getting the social support of teachers 7) participative behavior in school administration 8) 
attitude towards school and 9) educational mobilization. 
 2. The effectiveness in basic school administration in the Eastern Seaboard 
Development Area consisted of a components : 1) school administration 2) general 
administration and supporting  3) personnel development  4) students quality development. 
 3. The factors were related to the effectiveness in basic school administration. The 
results of checking were suitable for school context, possibility for implementation, accuracy 
of conceptual frameworks and useful for school development.  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก เพื่อใหการศึกษาคนควาดําเนินไปตามวัตถุประสงค 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฏี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมนําเสนอตามหัวขอ
สําคัญ คือแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล แนวคิดทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา แนวคิดทฤษฎีความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา และ 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวคิดทฤษฎกีารบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวคิดเรื่องประสิทธิผล เปนตัวช้ีวัดและเปน
เครื่องตัดสินใจขั้นสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด  อยางไรก็ตาม  
คําวาประสิทธิผลยังมีความแตกตางกันอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากัน นักเศรษฐศาสตร
หรือนักวิเคราะหทางการเงินมองประสิทธิผลองคการในรูปของผลกําไร หรือผลตอบแทนจากการ
ลงทุน สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตประสิทธิผลขององคการ จะหมายถึงคุณภาพหรือปริมาณของ
ผลผลิตที่อยูในรูปของสินคา และหรือบริการ ในมุมมองของนักการศึกษาประสิทธิผล อาจจะ
พจิารณาถึงคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษา ความพึงพอใจของครูและผูปกครอง1 เปนตน 
 
ความหมายของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
 โรงเรียนเปนองคกรทางสังคมที่มีหนาที่สรางเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณภาพ และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สังคมจึงตั้งความหวังไวกับโรงเรียนสูงกวาองคกรอ่ืน ๆ   

                                                 
1ปติชาย  ตันปต,ิ  “การวิเคราะหปจจยัเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), 45. 

15 
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จึงจําเปนอยางยิ่งที่นักการศึกษาจะตองใหขอบเขตและความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล เพื่อเปนกรอบในการประเมินผลของผูประเมินและเปนกรอบการทํางานของผูบริหาร
โรงเรียนที่ผานมามีผูใหความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไวดังนี้ 
 คลิกแมน (Glickman) ไดใหคําอธิบายถึงการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา หมายถึง 
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเปนองคการแนวหนาที่สามารถอธิบายถึงการศึกษาที่ดีดวยตนเอง 
ตามเปาหมายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม2 
 มอรติมอร (Mortimore) อธิบายถึงการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวานักเรียนจะมี
ความกาวหนา และประสบผลสําเร็จเกินกวาความคาดหวังที่ตั้งไว3 
 เรนโนลดและครีมเมอร (Reynolds and Creemers) ไดกลาวถึงการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลวา เปนโรงเรียนที่เต็มเปยมไปดวยคุณภาพของการศึกษา4 
 กลาวโดยสรุป  การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล หมายถึง โรงเรียนที่มีความพรอม
สมบูรณดวยคุณภาพสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองตามเปาหมาย พัฒนานักเรียนใหประสบ
ความสําเร็จตามความสามารถของตน 

 คุณลักษณะและองคประกอบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
 นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะและองคประกอบของการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลดังนี้ 
 เอ็ดมอนด (Edmonds) ไดเสนอแนวคิดที่นําไปสูความเปนโรงเรียนประสิทธิผลดวย
ปจจัย 5 ประการ คือ 

1. ภาวะผูนําที่แข็งแกรงของผูบริหาร 
2. ความเปนผูเชี่ยวชาญในดานทักษะพื้นฐาน 
3. สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบรอยและปลอดภัย 
4. ความคาดหวังของครูที่มีตอนักเรียนในระดับสูง 
5. การเฝาติดตามประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่อง5 

                                                 
2Glickman C.D., “Good and lor effective school : what do we want?,” Kappan 68 ,8 

(1987) : 622–624. 
3Mortimore P. et al, “School Matters : The Junior Years Somerset : open Books," 

(1988) : 9. 
4Reynolds D. and Creemers B., “School Effectiveness and School Improvement :       a 

Mission Statement,” School Effectiveness and school Improvement (1990) : 1. 
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 สเต็ดแมน (Stedman) ไดศึกษาวิจัยถึงความสําเร็จของโรงเรียน ซ่ึงสรุปไดวาลักษณะที่
แสดงถึงความสําเร็จ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 

1. การมีสวนรวมของผูปกครอง 
2. การเนนที่ชาติพันธุและเชื้อชาติ 
3. การรวมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหวางครูและผูปกครอง 
4. หลักสูตรที่เนนทางดานวิชาการ 
5. การใชและพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ 
6. การใหการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด 
7. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน 
8. สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 
9. การสอนที่ปราศจากปญหาทางวิชาการ6 
ออสตินและเรนโนลด (Austin and Reynolds) ไดศึกษาวิจัยและรายงานวาการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองมีลักษณะที่แสดงถึงความสําเร็จดังนี้ 
1. การจัดการอาคารสถานที่ 
2. ภาวะผูนํา 
3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 
4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชนสูงสุด 
7. ความเปนเลิศทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 
8. การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูปกครอง 
9. การวางแผนรวมกัน 
10.  ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
11.  มีเปาหมายและความคาดหวังรวมกันที่ชัดเจน 
12.  มีระเบียบวินัย7 

                                                                                                                                            
5Edmonds R. R.,  “Effective schools for the Urban poor,” Educational Leadership (1979) : 37. 
6Stedman, L.C., “It’s time we change the effective schools formula,”Kappan 69 ,3 

(1987): 215–244. 
7Austin G.E. and Reynolds D., “Managing for improved school effectiveness :           

An international survey,”School Organization 10 ,2/3 (1990) :167–178. 
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 เฮอรซอก (Herzog) ทําการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ในป 
1990 ไดศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากครู 1,797 คน พบวา ภาวะผูนําและบรรยากาศองคการ มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน8 

มารเซล (Marcel) วิจัยเร่ืองอํานาจของครูใหญ กับประสิทธิผลของโรงเรียนในป 1990 
เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามพฤติกรรมของผูบริหาร แบบประเมินโรงเรียนประกอบดวย การ
ประเมินการบรรลุเปาหมาย ภาวะผูนําบรรยากาศ การติดตอส่ือสารของครูการสื่อสารของผูบริหาร
และการปฏิบัติงานของครู กลุมตัวอยางไดแก ครูใหญ 34 คน ผูชวยครูใหญ 113 คน และครู  375 คน  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาสหพันธ  การวิเคราะหตัวประกอบ พบวา พฤติกรรมการใชอํานาจเปน
องคประกอบสําคัญของภาวะผูนํา และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนและตออาจารย9 

เชฟเฟด (Shepherd) ทําการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยรวบรวมขอมูลจากครู 1,797 คน พบวาภาวะผูนําและบรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน10 

วอรทแมน (Worthman)  ไดวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความเปนระบบราชการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในป 1990 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการ
วามีความสัมพันธกันหรือไมและเพื่อตัดสินวามิติแตละมิติของประสิทธิผลองคการ  คือ 
ความสามารถในการผลิตความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุน มีความสัมพันธกับระดับความ
เปนระบบราชการของโรงเรียนนั้น ๆ หรือไม โดยใชเครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด คือ D.A Mackay’s 
School Organizational Inventory และ Paul Mott’s Index of Perceived Organization Effectiveness 
(IPOED) ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธในทางลบระหวางราชการกับประสิทธิผลองคการ 
ความสามารถในการผลิตของครูกับระดับความเปนระบบราชการ และผูวิจัยไดเสนอแนะให
โรงเรียน และระบบโรงเรียนหนีหางจากความเปนองคการที่มีลักษณะระบบราชการ และควรมุงสู
การเปนองคการที่มีรูปแบบของความรวมมือ  ซ่ึงองคการที่มีลักษณะนี้สามารถสรางความชื่นชมให
                                                 

8John,  A. Herzog, “Variables Contributing to Organizational Effectiveness :       A 
Comparison Between National Exemplary Secondary Schools and Lutheran Secondary schools,” 
(DAI 51/01/DA, 1990) :2582. 

9Marcel K. “Principal Power and School Effectiveness A Study of Urban Public Middle 
school,” (DAI 51/60A, 1990) :1852. 

10Carol  M. Sheperd, “A Study of the Relations between Decision-Making, Professional 
Zone of Acceptance Job Statisfaction and Organizational Effectiveness in  a Sample of New Jersey 
Elementary Teachers,” (DAI 51/07A, 1990) : 2227. 
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เกิดขึ้นกับครูในฐานะนักวิชาชีพ  โรงเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดความผูกพันตอวิชาชีพการ
สอนและเนนการสรางเสริมพลังของครูใหญในการนํา11 

ครีสพีลส (Chrispeels)  ทําการศึกษาวิจัยประสิทธิผลโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีใน
โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 8 แหง  ในป 1990 โดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนทั้ง 8 แหง  การวิจัยดังกลาวศึกษาเกี่ยวกับ 1) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 2) 
หลักสูตรและการสอน 3) โครงสรางขององคการ 4) ภาวะผูนําของครูใหญ ใชเวลาในการศึกษา 5 ป 
ทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณ แบบสอบถาม ผลของการทดลอง และแบบบันทึกขอมูลจาก
การศึกษาพบวา 1) การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตรและครูไดทํางานรวมกันมีความจําเปน
สําหรับการเพิ่มสัมฤทธ์ิผลของนักเรียน 2) การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ครูใหญตองมี
ภาวะผูนํา 3) ตองมีวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี12 

คาลดเวลล และสปงคส (Caldwell and Spinks) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) เนนการเรียนการสอน 2) 
ความสามารถในการรับการตรวจสอบได 3) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม และ 4) การมีแผนงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและครู13 

เซอรจิโอวานี (Sergiovanni) ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวาควรมี
องคประกอบดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสริมความมี
ปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวน
รวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค 9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม14 
  เพียซ (Pierce) ไดวิเคราะหลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในป ค.ศ. 1991  
พบวา มีลักษณะดังนี้ 
                                                 

11Charles Wortman Neil, “The Relationship Between Bureaucratization and 
Effectiveness in Secondary School,” (Dissertation Abstracts International, 1990), 1–3. 

12Chrispeels J. and Ann H., “A Study of Factor Contributing to Achieving and 
Sustaining School Effective in Elementary Schools,” (Dissertation Abstracts International, 1990), 
2209. 

13Caldwell B.J. and Spinks J.M., The Self-Managing School ( Londin: Taylor and 
Francis (Printers) Ltd. ,1990), 5–12. 

14Sergiovanni T.J., The principal ship: A reflective practice perspective , 2nded. 
(Needham Heights : Allyn and Bacon, 1991), 258–263. 
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1. การใหความเคารพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เนนการสรางครูที่ชวยเหลือนักเรียนที่มีความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม 
3. หลักสูตรที่เนนการบูรณาการ และพัฒนาไดมากกวาทักษะพื้นฐาน 
4. การสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรวมมือในการวางแผนกับครู 
5. การมีสวนรวมในการดูแลนักเรียนระหวางครู และผูปกครอง15 

  และในป ค.ศ.1995 แซมมอนส, ฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and 
Mortimore) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนประสิทธิผลวา มี 11 ปจจัย คือ 

1. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ  ประกอบดวย  
1.1  มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงคขององคการ และบริหารเชิงรุก 

สรางทีมงานบริหารของโรงเรียน 
1.2  การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช

นโยบายตาง ๆ  
1.3  สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ 

2. การมีวิสัยทัศน  และเปาหมายรวมกัน  ประกอบดวย 
2.1  การมีเอกภาพของเปาหมายโรงเรียน 
2.2  มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อความกาวหนาของนักเรียน 
2.3  มีความเคารพในสถาบัน 

3. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก 
3.1  มีสภาพแวดลอมที่เปนระบบ ระเบียบ 
3.2  มีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดความสนใจตอการเรียนการสอน 

4. การเรียนการสอนที่เขมแข็ง  ไดแก 
4.1  การใชเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร 
4.2  เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

5. มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคชัดเจน ไดแก 
     5.1  ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอน ในการเตรียมการสอน 
     5.2   มจีุดประสงคที่ชัดเจนของแผนการสอน 

                                                 
15Pierce LV.,  Effective schools for national origin language minority students, 

(Washington, DC : The Mid Atlantic Equity Center, 1991), 35. 
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     5.3  บทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
     5.4  ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 

6. มีความคาดหวังตอโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง ไดแก 
6.1  ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
6.2  มีการสื่อสารและเสริมแรงเพื่อใหความคาดหวังสูความเปนจริง 
6.3  มีการคิดการปฏิบัติที่ทําใหไปสูความคาดหวัง 

7. มีการเสริมแรงครูประกอบดวย 
7.1  การใหความเปนธรรมในการใหรางวัล และการลงโทษ 
7.2  ช้ีแจงและใหทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

8. มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ไดแก  
8.1  มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
8.2  มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน 

9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 
  การสรางความศรัทธาของครูใหมีแกนักเรียน 
  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหนักเรียน 
  การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 

  10.มีความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองไดแก การใหความรวมมือท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนรูของนักเรียน 
    11. เปนองคกรแหงการเรียนรู  ซ่ึงไดแก การพัฒนาบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหมีการ
เรียนรู และรับผิดชอบโรงเรียนไดเอง เพื่อสรางทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน16 
  คัดเตนท (Cuttence) ไดกลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลียวามีจุดเนนที่การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน17 
  ลูเนนเบิรก และออสเตน (Lunenburg and Ornstein) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน จากโครงการ Connecticut School Effectiveness Project และสรุปลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลวามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
                                                 

16Sammonds P. Hillman, J. Mortimore and  P.,  “Key characteristics of effective schools a 
review of school effectiveness research, “A report by the institute of education  for   the office for 
standards in education, 1995, 8. 

17Cuttence P., Quality assurance school reviews (NSW: Richmond North 
Publish,1995), 5–7. 
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1.  มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบและปลอดภัย (a safety and orderly environment) และ
ไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน 

2.  พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (a clear school mission) : บุคลากรมีสวนรวม
ในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

3.  มีภาวะผูนําทางวิชาการ โดยที่ผูบริหารตองมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะ
ของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล (instructional effective)  

4.  มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (a climate of high expectation) โดยที่
อาจารยสามารถแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบื้องตนใหนักเรียนเห็นได 

5.  ทุมเทเวลาในการทํางาน (high time on task) เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียน การ
สอนและพัฒนาทักษะ 

6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ (frequent monitoring   
of student program) เพื่อนําผลมาปรับปรุงตอไป 

7.  มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง (positive home school relations) โดยที่
ผูปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนที่ทําใหเกิดความสําเร็จ18 

 แฮนสัน (Hanson) ใหทัศนะวาการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้         
1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน 
3) มีการติดตามกํากับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการสงเสริมการรักษา
วินัยของผูเรียนและ 6) มีการจัดสภาพแวดลอมและสวัสดิการทํางาน19 
  เชสเตอร (Chester) ไดศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผูบริหาร
การศึกษาทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกา พบวา พฤติกรรมที่ทําใหการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
มีสมรรถภาพสูง โดยการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น ไดแก การสงเสริมใหครู
ใชเทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี อภิปรายปญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อ
ชวยเหลือครูใหม จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกคณะครูเพื่อปรับปรุง
เทคนิคการสอน20 
                                                 

18Lunenburg. Fred and C. Ornstein Allan, Educational Administration : Concepts and 
Practiccs, 2nded. (New York: Wadsworth Publishing Company, 1996), 348. 

19E. Mark Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4thed 
(Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 

20N.M. Chester, An Introduction to school Administration(New York: Mcmillan, 
1966), 286–288. 
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  เซ็งเก (Senge) กลาวถึง องคประกอบสําคัญที่จะสงผลใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผล โดยการทําใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยหลักการ
สําคัญ 5 ประการ ดังนี้  1) การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) ซ่ึงเปนไปตามวิธีการเชิงระบบ 
(system approach) หรือตามทัศนะของเกสเซล (Getzets) และกูบา (Guba) พารสัน (Parsons) เอสซิ
โอนี (Etzioni) และคารสัน (Carlson) ที่มองสถานศึกษาอยางเปนระบบของสังคม (school as social 
system) เปนการมองอยางเปนภาพรวม ไมมองแบบแยกสวน เพราะการมองหรือคิดแบบแยกสวน
จะเปนเสมือนการเลนภาพการตัดตอ (jigsaw puzzle) ซ่ึงหากมองภาพทีละชิ้นจะไมสามารถบอกได
วาจะทําใหเกิดภาพรวมในรูปรางหนาตาเปนอยางไร จะตองจัดใหเขาที่ตามลักษณะความสัมพันธ
ของมันแลว จึงจะทําใหมองเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจน  2) ความรอบรูของบุคลากร (personal 
mastery) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎีภาวะผูน้ํา ที่กลาววาคนจะมีพันธะผูกพันกับ
จุดหมายและภารกิจขององคการและจะใชความพยายามเพื่อการบรรลุผลสําเร็จ หากพวกเขามีความ
รอบรูในวิชาการตาง ๆ สามารถรวมในการเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งขององคการ 3) มีรูปแบบ
ทางความคิด (mental models) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและภาวะผูนํา โดยเชื่อวาการสราง
รูปแบบทางความคิด ใหเกิดขึ้นในองคการ จะทําใหสมาชิกมีความตื่นตัว มีแรงจูงใจภายใน  ในการ
ที่จะสํารวจสภาพที่เปนอยูและสภาพที่คาดหวังเพื่อการพัฒนารูปแบบทางความคิดอยูเสมอ 4) การมี
คุณคารวม shared values) ซ่ึงเปนไปตามหลักการของวัฒนธรรมองคการและการมีสวนรวม โดย
เชื่อวาหากองคการใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนโดยอาศัย คุณคารวม 
(shared values) ของสมาชิกแลว ก็จะทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม (shared vision) ซ่ึงจะทําใหพวกเขามี
ความผูกพันกับวิสัยทัศนรวมนั้นและกอใหเกิดการปฏิบัติตามมา 5) การเรียนรูเปนทีม (team 
learning) เปนไปตามหลักการความรวมมือ หลักการกระบวนการกลุม ซ่ึงเชื่อวาสมาชิกในองคการ
จะเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นหากพวกเขาไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน ซึ่ง
ไมเพียงในระดับหองเรียนเทานั้น แตจะตองเปนทั้งระดับสถานศึกษาดวย21 
  ในป ค.ศ. 1999 สคริปเนอร (Scribner) ไดศึกษาคุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล พบวา มี 4 ปจจัย คือ 

1. การสรางสังคมที่เอื้ออาทรตอความสําเร็จของนักเรียน 
2. การสรางความรวมมือระหวางผูปกครอง และชุมชนใกลเคียง 
3. การสรางวัฒนธรรมที่หวงใยตอนักเรียนทางดานการเรียนการสอน 

                                                 
21M.J. Marquardt, Building the learning organization : A system approach to quantum 

improvement and global success (U.S.A.: McGraw-Hill, 1996), 43–46. 
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4. การสรางระบบการประเมินผลที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล22 
นอกจากนี้ลิสตัน (Liston) ไดศึกษารูปแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพวาจะตองมีการประเมิน

และทบทวนกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อคนหาวามีส่ิงใดตองปรับปรุง เพื่อสรางความเชื่อถือได23 
  ในป ค.ศ. 2001 คลิกแมน กอรดอน และโรสกอรดอน (Glickman, Gordon and  Ross-
Grodon) ไดสรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการ
บริหารงานที่ปรับปรุงแลววามี 12 ประการ คือ 

1. ผูบริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผูนําซ่ึงรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 
2. ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
3. การมีสวนรวมของผูปกครอง 
4. การมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 
5. ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียน การจัด

กิจกรรม ดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม  
6. เนนที่การเรียนการสอน 
7. มีการพัฒนาที่ตอเนื่อง เชน การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 
8. มีแผนการสอนที่ดี 
9. ครูมีความรวมมือกัน 
10.  มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 
11.  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 
12.  ใชวิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน24 
แฮริสัน (Harison) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพกับประสิทธิผลของ

วิทยาลัยชุมชน  โดยศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในอเมริกาเหนือ 46 แหง ใชวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ คือ การวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารวิทยาลัย โดยใช 
Multifactor Leadership Questionnaire และแบบสํารวจเกี่ยวกับ Institutional Performance เพื่อทราบถึง
                                                 

22A.P. Scribner, High performing Hispanic schools : An introduction, In P. Reyes, 
J.D.Scribner, and A.P. Scribner (Eds), Lessons from high performing Hispanic schools : Creating 
Learning commuities (New York : Teachers College Press, 1999), 16. 

23C. Liston, Managing quality and standards (Buckingham: Open University Press, 
1999), 19. 

24D. Glickman  and others, Supervision and instructional Leadership a developmental 
approach(U.S.A .:allyn and bacon, fifth edition ., 2001), 49. 
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ประสิทธิผลของวิทยาลัย ศึกษาความสัมพันธระหวางผูนําและประสิทธิผลของวิทยาลัย โดยใช 
Multiple regression ผลสรุปผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจะเปนตัวพยากรณตอประสิทธิผลของ
วิทยาลัย ไดดีกวาผูนําแบบแลกเปลี่ยน และจากการสัมภาษณผูบริหารที่มีพฤติกรรมผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพนั้นจะเปนผูที่มีความมั่นใจ ส่ือสารแบบเปด และแสดงวิสัยทัศนไดดีกวา
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมแบบแลกเปลี่ยน25 
  นอกจากนี้แลว ฮอย และมิสเคล (Hoy and Miskel) ที่ไดศึกษาวิจัยและพบวา โรงเรียน
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลควรประกอบดวยสวนประกอบ 3 ดาน คือ 1) ดานปจจัย 2) ดาน
กระบวนการ และ 3) ดานผลที่ไดรับ ซ่ึงตองไดรับการตรวจสอบ26 
  ในป ค.ศ. 2002 ศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of 
Victoria : Department of education and training) ไดศึกษาพัฒนาองคประกอบของโรงเรียนประสิทธิผล 
จากแนวคิดของแซมมอนส, ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore)  ซ่ึงพบวามี
องคประกอบ  8  องคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ภาวะผูนําที่เปนมืออาชีพ 
2. การมีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง 
3. การเนนที่การเรียนการสอน 
4. การสอนอยางมีวัตถุประสงค 
5. ความนาเชื่อถือ 
6. ความรับผิดชอบ 
7. ชุมชนแหงการเรียนรู 
8. สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่มั่นคงถาวร27 

  แบรรี่ (Barry) ไดศึกษาหาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของครูใหญกับการ
ใหอํานาจกับครู (teacher empowerment) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
สภาพ โดยใชแบบสอบถามภาวะผูนําพหุปจจัย (MLQ) วัดภาวะผูนําและแบบประเมินการใชอํานาจ 
                                                 

25David Todd Harison, Dissertation Abstract International (Singapore: McGraw-Hill, 
2000), 4. 

26W.K. Hoy and C.G. Miskel, Educational administration theory, research, and 
practice, 6thed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 297. 

27State of Victoria (Department of education and training), Knowledge and Skills 
building a future [Online],accessed  30 August 2007.Available from 
http://www.sofweb.vic.edu.au/blueprint/es/default.asp, (2002), 1–25. 
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(School participant Empowerment Scale: SPES) ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับการใหอํานาจครู แตภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับการใหอํานาจครู เขาใหขอเสนอแนะวา ในการปฏิรูปการศึกษานั้นครูใหญควรมี ภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจึงจะเหมาะสม28 
  สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (office for standard in education) ไดศึกษาวิจัยการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบวา ควรดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชหลักการประเมินที่สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตามหลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกําหนดมาตรฐาน
การประเมิน 4 ประการ คือ 1) ดานความมีประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดานความเหมาะสม และ 
4) ดานความถูกตอง29 
  การศึกษาวิจัยของสุวิมล  วองวานิช ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล
ภายในสถานศึกษา พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ตองจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญใหไดปฏิบัติจริงมากที่สุด มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น30 
  ฮอลท และไฮท (Holt and Hinds)  ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญที่จะสงผลตอความ
มีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบดวยองคประกอบ 3 กลุมใหญ ดังนี้ 1) องคประกอบดาน
การมีจุดมุงหมายรวมกัน ประกอบดวยการมีจุดหมายที่ชัดเจน การมีคานิยมและความเชื่อรวมและ
การมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 2) องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวย 
การมีสวนเกี่ยวของและความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับและ
การมีส่ิงจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีส่ิงจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียน 
การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 3) องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวย

                                                 
28W.R. Barry, The Effect of Principal’s Leadership Style on School Council Members’ 

Perceptions of Empowerment [Online],accessed Retrieved on 21 June  2002  Available from : http 
:// wwwlib.umi.Com/dissertations/full it/3050353). 

29Office for Standards in Educatio, Inspecting schools: Framework for inspecting 
schools (London: Ofsted publications Centre, 2003), 2–3. 

30สุวิมล  วองวาณิช, การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก, 2543), บทคัดยอ. 
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หลักสูตร  การสอนการพัฒนาบุคลากร  ความคาดหวังในความสําเร็จสูง  และการติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ31 
  คาลดเวลล และสปงคส (Caldwell and Spinks) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ซ่ึงเขาถือวาเปนเกณฑ “แบบ
อุดมคติ” (ideal type) คือแมแตสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมี ไมครบทุกรายการ แตก็มี
ประโยชนที่จะใชวัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได ดังมีรายการดังนี้ 1) ดานหลักสูตร 
ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงานที่ไดรับการวางแผนไวอยางสมดุลและ
เปนระบบ สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนในสถานศึกษาไดมีแผนงานพัฒนานักเรียน
ใหมีทักษะที่ตองการ และผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 2) ดานการ
ตัดสินใจประกอบดวย บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษาในระดับสูง คณะครูมี
สวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษา
ในระดับสูง  3) ดานทรัพยากร ประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวยใหครูทํา
การสอนไดอยางมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ 4) ดานภาวะผูนํา 
ประกอบดวย ความสามารถในการกําหนดหนาที่และทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การ
จัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา การตอบสนองและสนับสนุนความ
ตองการของครู การใสใจตอการพัฒนาในวิชาชีพของครู การกระตุนครูเกี่ยวของกับแผนพัฒนา
วิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาในระดับสูง การสราง
ความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุน มีความ
พยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูอยูในระดับสูง ตรวจสอบ
แผนงานและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 5) ดานบรรยากาศ ประกอบดวยสถานศึกษากําหนด
คานิยมที่สําคัญ ผูบริหาร ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมนาอยู ตื่นเตน และทาทายตอครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและ
เชื่อถือกันของครูกับนักเรียน มีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในสถานศึกษา มี
ความคาดหวังในสถานศึกษาวานักเรียนทุกคนจะทําดี ผูบริหารครู และนักเรียน  คาดหวัง
ความสําเร็จในระดับสูง นักเรียนมีขวัญกําลังใจในระดับสูง นักเรียนมีการยอมรับนับถือและความเปน
เจาของผู อ่ืน จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา มีความเปนระเบียบวินัยที ่ดีใน
สถานศึกษา ผูบริหารอาวุโสเกี่ยวของกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ํา อัตราการขาดเรียนของ
นักเรียนต่ํา อัตราการพักเรียนของนักเรียนต่ํา อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา ครูมีขวัญ
                                                 

31Hot and Hinds, อางถึงในวิโรจน  สารัตถะ,  โรงเรียน: องคการแหงการเรียนรู (กรุงเทพฯ : 
ทิพยวิสุทธิ,์ 2544), 22. 
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กําลังใจในระดับสูง ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่ํา 
การยายของครูมีเพียงเล็กนอย   
6) ดานผลลัพธประกอบดวย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา คะแนนทดสอบแสดงถึง
ความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง32 
  เปอรกี และสมิท (Purkey and Smith) ไดจัดปจจัยที่แสดงถึงการมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเปน 2 ดาน คือ 1) ดานโครงสราง ซ่ึงประกอบดวยการบริหารและภาวะผูนําแบบ
กระจายอํานาจ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครู หลักสูตรชัดเจนและจัดเปนระบบ การพัฒนา
คณะครู การมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูปกครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอยางกวางขวาง การ
มีเวลาเพื่อการเรียนรูสูงสุด และมีการสนับสนุนจากทองถ่ิน 2) ดานกระบวนการ ประกอบดวย มี
การวางแผนแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธแบบสถานศึกษา มีสํานึกชุมชน มีจุดหมายที่ชัดเจน มี
ระเบียบที่ชัดเจน มีความคาดหวังรวมกันสูง33 
  อํารุง  จันทวานิช และคณะ ไดเสนอแนวคิดของโรงเรียนที่สมบูรณแบบวาตอง
ประกอบดวย 1) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข 
เรียนตอและประกอบอาชีพได 2) โรงเรียนเปนที่ช่ืนชมของชุมชน 3) โรงเรียนเปนแบบอยางและให
ความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 4) การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนสําคัญที่สุด          
5) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 6) การบริหารจัดการที่ดีใชโรงเรียน
เปนฐานและเนนการมีสวนรวม 7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจํานวนเพียงพอ  9) ลักษณะ
ทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน11) ส่ืออุปกรณ
เทคโนโลยีทันสมัย 12) แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณมุงเนนผลงาน  14) 
สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคมบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ34  
  สนั่น  แกวนุช ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียน โครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน พบวา ผูบริหารตองสงเสริมครูใหมีความรูวามสามารถ ดวยการจัด
อบรม ประชุม สัมมนา สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชในการสอน เพื่อใหการ

                                                 
32เร่ืองเดียวกัน, 32. 
33เร่ืองเดียวกัน, 29. 
34อํารุง  จันทวานิช และคณะ,  “โรงเรียนสมบูรณแบบ,” วารสารวิชาการ 6,1( 2546): 20-23.  
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ปฏิบัติการสอนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนกับนักเรียน โดยที่ผูบริหารตองใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม ซ่ึงครูและผูบริหารตองเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา35 
 

แนวคิดทฤษฎกีารบริหารสถานศึกษา 
 
 การบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของสังคม 
และประเทศชาติ  ทั้งนี้หากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิด
ประสิทธิผลไดยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติดวยซ่ึงมีผูที่ใหความหมยและ
ความสําคัญของการบริหารการศึกษาไวดังนี้ 
  วิโรจน  สารรัตนะ  กลาววาการบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัดการศึกษา
แนวใหม ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวม และรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต  โดย
มีเครือขายแหลงการเรียนรูโดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจ
ดําเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยใหประชาชน  องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ อยาง
เหมาะสม36  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ สุรพล  พุฒคํา ที่กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหา
วิธีการที่จะทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนทําใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่  โดยมีตัวช้ีวัดที่บง
บอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา37 นอกจากนี้ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  
กลาววา  ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบ
แผน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไม
ดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การบริหารงานนั้น 
จะตองใชศาสตรและศิลป ทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหาร
จะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ  
                                                 

35 สนั่น  แกวนชุ,  “ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต” สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2549), 142. 

36วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศกึษา (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2542), 11. 

37สุรพล  พุฒคํา, โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี : คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏ
เทพสตรี, 2544), 30. 
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ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความ
ตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะนําเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา38 และจากการศึกษาวิจัยยัง
พบวา ในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึง
ประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จ 
จําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติคือ สถานศึกษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูทําการปฏิรูปที่มี
ประสิทธิภาพ39 
 จากความหมายและความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา อาจกลาวไดวาการบริหาร
สถานศึกษาเปนกระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย
ผูบริหาร ครู อาจารย และองคคณะบุคคลฝายตาง ๆ ของชุมชนในทองถ่ิน เพื่อรวมกันวางแผนการ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบตามมาตรฐานและคุณภาพใหแกเยาวชนในอันที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร 4  ดาน
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป     
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง40 ซ่ึงทําใหสถานศึกษาหรือโรงเรียนมีความ
คลองตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับการบริหารงานโรงเรียนในระบบของการ

                                                 
38ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ือเสริม กรุงเทพ, 

2544), 8. 
39ธีระ  รุญเจริญ,  “รายงานวจิัยสภาพและปญหาการบริหารและการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย, “เอกสารประกอบการประชมุสัมมนาเรื่องการกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 8–9 กุมภาพนัธ 2545, ม.ป.ท., สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาแหงชาต,ิ 2545, 11–12. 

40สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 38. 
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บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) โดยบริหารงานตามภารกิจใน
แตละดาน ดังนี้ 
 1.   ดานการบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวย 

1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
1.3  การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
1.4  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.5  การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1.6  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
1.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.8  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

 2.  ดานการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 
2.1  การจัดตั้งงบประมาณ 
2.2  การจัดสรรงบประมาณ 

 2.2.1   การจัดสรรงบประมาณ 
 2.2.2   การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
 2.2.3   การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 2.2.4   การรายงานผล 

2.3  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
 2.3.1   การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ 
 2.3.2   การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต 

2.4  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 2.4.1  ทุนการศึกษา 
 2.4.2  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 2.4.3  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 2.4.4  การจัดการทรัพยากร 
 2.4.5   การสงเสริมการบริหารการจัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบ      

ทีห่ลากหลาย 
2.5  การบริหารการเงิน 

 2.5.1   การเบิกเงินจากคลัง 
 2.5.2   การรับเงิน 
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 2.5.3   การเก็บรักษาเงิน 
 2.5.4   การจายเงิน 
 2.5.5   การนําสงเงิน 

2.6   การบริหารบัญชี 
2.6.1    การจัดทําบัญชีการเงิน 
2.6.2    การจัดทําทะเบียนทางการเงิน 
2.6.3    การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.6.4    การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

2.7   การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
2.7.1    การวางแผนจัดหาพัสดุ 
2.7.2    การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
2.7.3    การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
2.7.4    การจัดหาพัสดุ 
2.7.5    การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
2.7.6    การจัดหาผลประโยชนสินทรัพย 

 3.   ดานการบริหารงานบุคคล 
3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
3.2 การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

3.4.1 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3.4.2 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและ           

การพัฒนาอยางเขม 
3.5 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.5.1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
3.5.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา 

3.6 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
3.7 เงินเดือนและคาตอบแทน 
3.8 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.9    การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.10 การลาศึกษาตอ 
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3.11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.12 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
3.13 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.14 การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.15 การดําเนินการทางวินยัและการลงโทษขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

3.15.1  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูกระทําผิดวนิยัไมรายแรง 

3.15.2 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูกระทําผิดวนิยัอยางรายแรง 

3.16 การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
3.17 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.18 การอุทธรณ 
3.19 การรองทุกข 
3.20 การออกจากราชการ 
3.21 การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3.22 งานทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
3.23 งานยกเวนคุณสมบัติ เชน การยกเวนการเกณฑทหาร 
3.24 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  4.  ดานการบริหารทั่วไป 
4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการศึกษา 

 4.3.1  แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ 
 4.3.2  แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.8 การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 
4.9 การอํานวยการดานบุคลากร 
4.10 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
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4.11 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
4.12 การรับนักเรียน 
4.13 การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.14 การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ                  

ตามอัธยาศัย 
4.15 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.16 การทัศนศึกษา 
4.17 การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
4.18 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
4.19 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
4.20 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
4.21 งานกํากับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 
4.22 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน41 

 
แนวคิดปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาตองนําเอาขอมูล
ทั่วไปของสถานศึกษามาศึกษาสนับสนุน ไดแก องคประกอบเกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา และองคประกอบของผูบริหาร เพราะความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบริหารโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ เนื่องจากในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎหมายไดกําหนดไววา  สถานศึกษาสามารถเปดสอนไดทุกระดับทุก
ประเภท หลากหลายรูปแบบ มีความอิสระ มีการกํากับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากรัฐ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพื้นฐานตองเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร โดย
รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนทางการศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนจึงขึ้นอยูกับศักยภาพของผูบริหารและผูรับผิดชอบทุกฝาย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

                                                 
41กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตของ

การปฏิบัติหนาที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546), 32. 
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แนวคิดพฤติกรรมผูนํา  (leaders  behavior) 

 คนเปนทรัพยากรที่สุดในองคการ  พฤติกรรมของบุคลากรในองคการเปนสิ่งสําคัญที่
ผูบริหารตองตระหนัก  ใหความสําคัญ  และใหความสนใจ  เพราะองคการจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลว  ตองอาศัยศักยภาพของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ   ในโรงเรียนผูบริหารคือ  ผูนํา  
จําเปนตองสรางความรับผิดชอบ  สรางความตระหนัก  จิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของวิชาชีพให
เกิดขึ้น  พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่องคการกําหนดในยุคการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู  จําเปนตองสรางพันธุกิจรวมกัน  และมีความพรอมในการเปลี่ยนแปรงไปสู
เปาหมายที่สําเร็จ   หากผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานมุงเนนผลงานความสําเร็จ
เจริญกาวหนาในหนาที่  ยอมสงผลตอความสําเร็จขององคการ   ดังนั้น พฤติกรรมผูนํา  เปนเครื่อง
ช้ีใหเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติและความสามารถที่จะนําองคการไปสูเปาหมาย  และ
บรรลุผลสําเร็จ  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความรูความสามารถ
ในการเปนผูนํา  และดึงเอาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใชประโยชนใหมากที่สุด  เพื่อให
การบริหารจัดการโรงเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายพฤติกรรมผูนํา  จึงหมายถึง  การ
บริหารการจัดระบบใหส่ิง ตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จโดยที่ผูบริหารมิใหผูปฏิบัติ  แต
เปนผูที่ใชทั้งศาสตรและศิลปที่บริหารจัดการใหการปฏิบัติงานในองคการประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขององคการ42 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  เซอรจิโอวันนี และคณะ (Sergivanni and 
others) ที่ไดกลาววา  พฤติกรรมผูนําคือ  กระบวนการทํางานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารโดย
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  หรือประสบ
ความสําเร็จ43 

 ความหมายพฤติกรรมผูนํา 
 ดรักเกอร (Drucker)  กลาวไดวา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  ศิลปะในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนใหบรรลุเปาหมาย  การบริหารองคการจะประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของผูนํา44 

                                                 
42Simon Herbert A., Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: McMillan., 1997).  
43Sergivanni Thomas J. and others., Educational Governance and Administration, 3rd ed. 

(Baston: Allyn and Bacon, 1998). 
44Drucker Peter F.,  The Age of Discontinuity  (New York : Harper and Row,  1968).   
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ไซมอน (Simon Herbert) อธิบายวา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  ศิลปะในการทําใหส่ิง
ตางๆไดรับการกระทําจนสําเร็จ ผูบริหารหรือผูนําเปนผูที่ใชศิลปะในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ
ตรงตามจุดมุงหมายขององคการ 45 

 คารเตอร (Cater)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา หมายถึง  พฤติกรรมใดๆ  ที่บุคคลที่เปนผูนํา
ไดรับมอบหมายพิเศษ หรือไดรับการแตงตั้งใหกระทํา46 

 เฮอรเซ และบลังชารด (Hersey and Blanchard) กลาววาพฤติกรรมผูนําหมายถึง การ
ทํางานของผูนํารวมกับคนอื่นในกลุม  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององค 47 

 โอเวนส (Owens) ใหความหมายวาพฤติกรรมผูนํา หมายถึง บทบาท การกระทําที่ผูนํา
สนับสนุนใหกลุมทํางานสําเร็จ  มุงเนนภารกิจสําคัญ  1) จัดการภายในกลุมเพื่อพัฒนาใหไดผลผลิต
รวมกัน  2)  ประสบความสําเร็จในงานที่กระทําอยู48 
 เซอรจิโอวันนี (Sergiovanni) อธิบายวา  พฤติกรรมผูนําเปนสวนสําคัญที่จะสรางความ
ผูกพัน  ยกระดับคุณธรรม  จริยธรรม  และความประพฤติของผูนําและผูตาม  กระตุนใหมีความ
ตระหนักถึงเปาหมายหลักของสถาบัน  อันจะนํามาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร
การศึกษา49 
 แบส  และ อโวลิโอ (Bass and Avolio)  ใหความหมายของ  พฤติกรรมผูนําวา เปน
กระบวนการของการกระทําที่ผูนํามีอิทธิพลตอกลุมเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ50 
 พฤติกรรมผูนําเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน  เพราะ
เปนกระบวนการที่ผูนําสรางระบบความสําพันธของกิจกรรมตางๆ ในองคการซึ่งเปรียบเสมือน
สมอง  เสนเลือด  แขน  ขา  และพละกําลังขององคการที่ผูบริหารทุกระดับจะตองใชเปนวิถีทาง
ไปสูความสําเร็จในการทํางาน   พฤติกรรมผูนําเปนบทบาทและปจจัยสําคัญยิ่งตอความสําเร็จหรือ

                                                 
45Simon, Herbert A., Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: McMillan., 1997).  
46Cater Good  V., Dictionary of Education  (New York : McGraw – Hill., 1973). 
47Hersey, Paul and Blanchard Kenneth H., Management of Organizational Behavior : 

Utilizing Human Resources,  4th ed.  (New Jersey : Prentice – Hall, 1998).    
48Owens Robert G., Organization Behavior in Education, 3rd ed. (New Jersey : Prentice – Hall, 1997). 
7Sergiovanni Thomas J. and others., Educational Governance and Administration. 3rd ed. 

(Baston: Allyn and Bacon, 1998). 
 

50Bass B. M. and Avolio B. I., Transformational leadership development. Pola Alto, 
(California : Consulting Psychologists Press, Inc, 1990) 
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ลมเหลวของโรงเรียน  ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของ  เฮาท  และมิชเชล51 และ ฮอยและมิสเกล52  ที่
กลาววา  พฤติกรรมผูนํามีความสําคัญและสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในงานของผูบริหาร  สงผล
ตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ และกระบวนการที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ มอริส 
เสนอแนะพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารที่สําคัญ ดังนี้ 1) ตองทําความเขาใจกับปญหาตางๆ ที่
ตองรับผิดชอบใหชัดเจน 2) ตองทําความรูจักกับคณะครู อาจารย และเจาหนาที่แตละคนใหดี และ 
3) ตองประสานทรัพยากร และภารกิจตางๆโดยเปดโอกาสใหกับบุคลากรทุกฝายไดมาปรึกษาหารือ 
เพื่อใหไดผลงานที่พึงพอใจ ดังนี้  

 1.พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ (Directiveness Leadership) 
 2.พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 
 3.พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership ) 
 4.พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achivement Oriented Leadership ) 
1. พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ 
พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ หมายถึงพฤติกรรมการบริหารที่ผูนําชี้แนะนําผูตามผูนําแบบสั่ง

การจะบอกใหผูตามรูวาอะไรคือส่ิงที่เขาคาดหวัง งานประจําที่ตองทํา ใหแนวทางที่เฉพาะเจาะจงวา
จะทําอะไร ทําอยางไร ใหผูปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการอยางเครงครัดโดยพยามยาม
รักษามาตรฐานของการปฏิบัติงาน และรองขอใหผูตามรักษามาตรฐานตามกฎหมายโดยสม่ําเสมอ 

2. พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน 
พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน หมายถึง พฤติกรรมการบริหารที่ผูนําซึ่งใชการสาธิต สนใจ

ในเรื่องสถานภาพ ความเปนอยูที่ดีและความตองการของผูตาม ผูนําประเภทนี้ยอมทําแมเพียงสิ่ง
เล็กนอย เพื่อสรางงานใหนาชื่นชม ใหความเสมอภาคกับสมาชิกทุกคน 

3 พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม 
พฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม หมายถึง พฤติกรรมการบริหารที่ผูนําใหคําปรึกษาหารือกับ

ผูตามตลอดเวลา สนใจในขอเสนอแนะของผูตามและนําเอาขอเสนอแนะเขารวมในการพิจารณา
กอนตัดสินใจเสมอ  

4 พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

                                                 
51House  Robert J.and Mitchell , Terence R., “Path – Goal Theory of Leadership,”  

Journal of Contemporary Business   (1996 Autumn): 81-97. 
52Hoy, Wayne K.& Miskel, Cecil  G .,  Education Administration: Theory Research and 

Practice, 6th ed.  (New York : McGraw Hill, 2001). 
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พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ หมายถึง พฤติกรรมการบริหารที่ผูนําสรางเปาหมายที่
ทาทายใหกับผูตาม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ จะคาดหวังตอการปฏิบัติงานของผูตามไวในระดับสูง 
จะพัฒนาการปฏิบัติงานของผูตามอยางตอเนื่องชื่นชมกับผูตามที่มีระดับความเชื่อมั่นสูง และเชื่อวา
ผูตามจะมีความรับผิดชอบสูง มีความพยายามและสรางเปาหมายที่ทาทายใหสําเร็จ 
แนวคิดวิสัยทัศนผูบริหาร (Administrator vision) 

วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญประการแรกสําหรับผูบริหารโรงเรียนในยุคโลกาภิวัตนความอยูรอด
ของโรงเรียนอยูที่คุณภาพของผูเรียน อนาคตของโรงเรียนจําเปนตองมุงเนนงานวิชาการเปนหลัก 
การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการสรางทุนแหง
ปญญาเปนแนวความคิดที่ใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่งถึงและกวางขวาง การพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาของประเทศ ที่จะใหทันกระแสโลกบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับ
ผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทุกสวนของสังคม ในสังคมแหงการปฏิรูปการศึกษา
จําเปนตองใชผูบริหารมืออาชีพ (Porfessional Managers) มาบริหารจัดการในโรงเรียน ในทัศนะ
ของการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญของผูนําหรือผูบริหารมืออาชีพ คือ ความมีวิสัยทัศน  
วิสัยทัศน คือการมีแผนงานสําหรับอนาคต จึงเปรียบเหมือนกุญแจสําคัญของการเปนผูนํา เสมือน
แผนที่ที่ประกอบการเดินทางไปสูจุดหมายในอนาคตและวิสัยทัศนที่ดีควรมีลักษณะปลายเปด 
(Open-ended) เบอรลิน กลาววาวิสัยทัศนของผูบริหารหรือผูนําเปนภูมิปญญาเชิงปฏิบัติ (Practical 
Wisdom) หรือความมีเหตุผลในเชิงปฏิบัติ (Practical Reason) การมีวิสัยทัศนของผูบริหารที่เปนมือ
อาชีพจะตองมีความรูความสามารถในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประยุกตใชความรู
ดานวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารรสนเทศ (Techno Vision) ผลการวิจัยของคูเซลและ
พอสเนอร พบวา วิสัยทัศนของผูบริหารในองคการมีแหลงที่มาจาก 3 ประการ ดังนี้ 

1. มาจากนโยบายหรือขอเรียกรองขององคการระดับเหนือข้ึนไป 
2. มาจากสภาพปญหาและสิ่งแวดลอมทางสังคม 
3. มาจากการสรางวิสัยทัศนจากองคการ 
นัท และ เบคคอทฟ (Nutt and Backoff) กลาววาวิสัยทัศนที่ดีผูนําองคการและผูที่มีสวนได

สวนเสียรวมกันสรางขึ้นมา สามารถพัฒนาองคการไปสูอนาคตที่ดีในการสรางวิสัยทัศนรวมกันเพื่อ
คนหาคําตอบในเรื่องตอไปนี้ 

1. อะไรคือความสําเร็จและความลมเหลวขององคการในอดตี มันเกิดจากอะไร อะไรคือ 
คานิยมรวมขององคกร อะไรคือภูมิปญญาที่อยูเบื่องหลังความสําเร็จ 

2. วิเคราะหสถานภาพปจจุบันขององคการ อะไรคือภารกจิหลัก สอดคลองกับ 
สภาพแวดลอมหรือไม องคการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจมากนอยเพยีงใด อะไร คือ
จุดดอย จุดเดนขององคการ 
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3. องคการมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนภารกิจหลักในปจจุบันหรือไม ทิศทางและ 
เปาหมายในระยะยาวขององคการเปนอยางไร อะไรคือภูมิปญญาใหมที่จะชวยใหองคการประสบ
ความสําเร็จในปจจุบันและอนาคตเราชวยกนัเสริมสรางอยางไร53 
 ความสําเร็จของการนําวิสัยทัศนไปใชปฏิบัติยอมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ความคิดและบทบาทของตัวผูบริหารเองกอนเชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการควบคุม
กํากับ (control paradigm) ไปสูกระบวนทัศนของความมุงมั่นและผูกพัน (commitment paradigm) 
สรางความสัมพันธแกการศึกษาและกระบวนการเรียนรู การมีระบบการสื่อสารแบบเปด การให
ความสําคัญของการจัดโครงสรางองคการที่มีลักษณะตัดขวางการปฏิบัติหนาที่ (cross - functional) 
การใหอํานาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน (empowerment) การใหรางวัลแกการสรางนวัตกรรม 
(innovation reward) และความกาวหนาของบุคลากร (personnel progressive) ปจจุบันผูบริหาร
องคการจําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนนาย (boss) มาสูการเปนผูนํา (leader) ซ่ึงมุงเนนการ
สรางแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความคิด สามารถวางแผน การอํานวยผลประโยชน และการใหการ
สงเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกฝายงาน ผูบริหารมืออาชีพที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบความคิดและ
บทบาทของตนแลวจะสามารถพัฒนาการใชทักษะการบริหาร ดานเทคนิค ดานมนุษยสัมพันธ ดาน
แนวความคิด และแสดงตนเปนตัวอยาง (articution & role model skill) นําไปสูกิจกรรมหลักที่มี
ความสําเร็จของการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ และพัฒนาองคการใหสําเร็จ 54 ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 53Nutt P.C. and Backoff R.W.  “Walking the Vision and Walking the Talk :  
Transforming Public Organization with Strategic Leadership,” Public Productivity and 
Management Review (1996): 455 – 486.  

  54Obolensky N., Practical Business Re- engineering: Tools and Techniques for 
Achieving Effective Change (London: Kogan Page, 1997).   
 

ทักษะการบริหาร กิจกรรมหลกั 1. ทักษะทางเทคนิค 
2. ทักษะทางมนุษย

สัมพันธหรือระหวาง
บุคคล 

3. ทักษะทางดานกรอบ
แนวความคิด 

4. ทักษะการนําเสนอ
ความคิดและแสดงตน
เปนแบบอยาง 

1. การสรางการยอมรับในวิสัยทัศน
และคานิยม 

2. การวางตําแหนงขององคการ 
3. การเรียนรู 
4. การสื่อสาร 
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แผนภูมิที่ 2  การใชทักษะของผูบริหารเพื่อนําวิสัยทัศนไปสูปฏิบัติในองคการของออบบอเลนสกี้  
ที่มา :Obolensky, N. (1994) .Practical Business Re-engineering . Tools and Techniques for 
Achieving Effective Changes.p.73 
 

 จากความสําคัญของการสรางวิสัยทัศนของผูบริหารวิสัยทัศนยังเปนคุณสมบัติหนึ่งที่
ผูบริหารในองคการวิชาชีพในปจจุบันเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนใหพฤติกรรรมการ
บริหารงานตางกันผู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาดังนี้  
 ความหมายของวิสัยทัศน (vision) 

 คําวา  vision   เปนคําที่มีความหมายสัมพันธใกลชิดกับนักการศึกษานักธุรกิจและทุก
สาขาวิชาชีพนักวิชาการบางคนไดคิดคําศัพทมาใชเอง  เชน  ทัศสภาพ  ญาณทรรศ   ปญญาทัศน  
บรรณทัศนแตที่ใชเปนที่แพรหลายก็คือ คําวา วิสัยทัศนและใหความหมายเนื้อหาสาระแตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ กลาววาวิสัยทัศน  หมายถึง  คุณสมบัติของบุคคลซึ่งสามารถ
มองเห็นภาพในอนาคตขององคการที่ตองการจะใหเปนไปอยางชัดเจน โดยภาพนั้นการสอดคลอง
กับเปาหมายของขององคการมีความเปนไปไดและมีความสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติจะนํา
องคการใหบรรลุความตองการนั้น55 

 ประชุม  โพธิกุล กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง   ภาพอนาคตที่องคการตองการใหเปนเปน
การสะทอนคานิยมเปาหมายความมุงมั่นขององคการ56 

 แมนาส (Manasse) กลาววา วิสัยทัศนเปนคุณภาพทีจ่ําเปนอยางยิ่งของผูนําที่มี
ประสิทธิผล  โดยอธิบายวิสัยทัศนเหมือนกับมัคคุเทศกหรือแผนที่ทางหลวง (roadmap) 57      

 
 
 

                                                 
55เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, รายงานการวจิัยเร่ือง การบริหารและการจดัการศึกษาไทย

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2541), 37–39.   
56ประชุม โพธิกุล,  “วิสัยทัศนขององคการที่ประสบผลสําเร็จ,”  เพิ่มผลผลิต 37,7 

 ( กุมภาพันธ –มีนาคม 2542) : 21 - 26. 
57Manasse, A. Lorri “Vision and  Leadership : Paying Attention to Intention.”    

Peabody Journal of Education, 63 (1986) : 150 – 171. 
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  ฮิกแมน และซิลวา (Hickman and Silva) ใหความเหน็วา  วิสัยทัศน คือ การคิดไตรตรอง
โดยการใชสมอง ใชปญญา ความรูความสามารถ  จากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรูเปนการสรางสรรค
อนาคตจากขอมูลขาวสารที่มีอยูปจจุบนั58 

 เบนนิส  และ นานาส (Bennis and Nasnus) กลาววานิสัยทัศน หมายถึง  สัมพันธภาพ
ขององคการในอนาคตซึ่งไดมาจากปญญา ความคิด มีความเปนไปได และสอดคลองกับเปาหมาย
และภาระหนาที่ขององคการ59 
 บลัมเบริ์ก  และกรีนฟลด (Blumberg and Greenfield) ไดอธิบายวาวิสัยทัศน หมายถึง
ความสามารถในการมองเห็นความแตกตาง ระหวางสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันกับสิ่งที่ตองการใหเปน
อนาคต และสามารถทํากิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจุบันไปสูสภาพที่ตองการใน
อนาคตไดสําเร็จ60 

 เทรธโอแวน (Trethowan) ใหความหมายสั้นๆ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน วา หมายถึง ความฝน
อันเกิดความรู 61 

 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกหลายทานไดกลาวไวในทํานองเดียวกันวา   วิสัยทัศน
เปรียบเสมือนพิมพเขียวขององศการที่ตองการใหเกิดการพัฒนาในอนาคต และสามารถปฏิบัติ ให
เกิดความสําเร็จตามความตองการ  

จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาวิสัยทัศน (vision) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่
สามารถกําหนดแผนงาน เปาหมาย และมองภาพในอนาคต (fnture  imaqe) ขององศการที่จะให
เปนไดอยางชัดเจน  โดยการใชความรูความสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูปจจุบันไปสูสภาพ
ที่ตองการในอนาคตไดสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

 
 
 

                                                 
58Hickman Craig R. and Silva0 Michael A., Creating Excellence  :  Managing Corporate 

Culture, Strategy and Change in the New Age  (New York : New American Library, 1999).   
59Bennis Werren G. and Nanus Leaders B., The Strategies for Taking Charge.  (New 

York : Harper and Row, 1985).   
60Blumberg Arthur and Greenfield William., The Effective Principal: Perspectives on 

School Leadership,  2th ed.  (Boston : Allyn and Bacon, 1998).    
61Trethowan David M., Managing with Appraisal Achieving Quality Schools Through 

Performance Management (London: Pual Chapman, 1997). 
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 ความสําคัญของวิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนมีบทบาทและความสําคัญตอองศการ บุคคล และนโยบาย ดังที่ วีรวัตน  ปนนิ

ตามัย ไดเสนอวาในปจจุบัน วิสัยทัศน มีความสําคัญตามบทบาท และพันธกิจ 4 ประการ คือ 
1. กอใหเกิดความรูสึกนาสนใจ นาดึงดูด กระตุนใหบุคคลเกิดความรักความ 

ผูกพันเกิด ความมุมานะพยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศนดวยความเต็มใจ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ความกาวหนา 

2. กอใหเกิดความหมายในชีวิตการทํางาน และชีวิตสวนบุคคล มีเปาหมายดวย 
ความภาคภูมิใจ อุทิศเสียสละและมุงคุณภาพของงาน 

3. ชวยกําหนดมาตรฐานความเปนเลิศที่โดดเดน 
4. เปนตัวเชื่อมความเปนอดีต เชื่อมปจจุบันเขากับอนาคต62 

 ผูบริหารจะตองเปนผูนําในการบริหารโรงเรียน เพื่อนําโรงเรียนไปสูเปาหมายที่ ตองการ 
ผูบริหารจึงจําเปนตองมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการจึงสามารถเปนผูนําในการบริหาร 
โรงเรียนไปสูเปาหมายตามที่ตองการ และสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และมาตรฐาน ล็อก 
(Locke) เชื่อวาวิสัยทัศนของผูบริหาร เกิดจากปจจัยในสามารถทางดานสติปญญา ไดแก 
คุณลักษณะเฉพาะตน ความรูในวิชาชีพ ทักษะหรือความรูที่มีผลตอการพัฒนาวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนมี 5 ประการ คือ 

1.  ทักษะดานการจัดกระทําขอมูล 
2.  ทักษะเกี่ยวกับการวินิจฉัยองคการ 
3.  ทักษะเกี่ยวกับโรงเรียนมีประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนเพื่อความเปนเลิศ 
4.  ทักษะความคิดสรางสรรค 
5.  ทักษะความตระหนักในตนเอง63 

 เทรธโอแวน (Trethowan) กลาววา  ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการสรางวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนมี 3 กลุม คือ  

1. ปจจัยในตัวผูบริหาร 
2. ปจจัยภายในโรงเรียน 

 
                                                 

 62วีระวัฒน ปนนิตานัย,  “วิสัยทัศนกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”   
ขาราชการ   6,40   (พฤศจิกายน- ธันวาคม  2548): 11 – 32. 

 63Locke Edwin A. and Associates, The Essence of Leadership : The Four Keys to 
Leading Successfully (New York : Lexington Books, 1998).    
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3. ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน64 
 ดังนั้นสรุปไดวา  วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  คุณสมบัติของผูบริหารที่

สามารถมองเห็นภาพลักษณในอนาคต  ทิศทางของโรงเรียนที่ตัวเองการพัฒนาใหเปนอยางชัดเจน
ภาพลักษณนั้นตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา มีความเปนไปได  ดังนั้น  วิสัยทัศนจึง
มีความสําคัญในการกระตุนบุคคลากรในองคการใหมีเปาหมายการทํางาน เกิดความรัก ความผูกพัน 
มีความเพียรพยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศนอยางเต็มใจ เสียสละ มุงมั่น คนหาความสําเร็จสูเปาหมาย  
เพื่อความเจริญกาวหนาและความเปนเลิศขององคการ 
 ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี 

 ลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน วีระวัฒน ปนนิตานัย กลาววา  วิสัยทัศนที่ดี  ประกอบดวย 
                 1.  มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม คานิยม ประวัติขององคการ 
                 2.  อุดมคติที่บงชี้ถึงมาตรฐานของความเปนเลิศที่ตองการชวยทําใหเปาหมายและทิศทาง
ของการปฏิบัติหนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
                 3.  นาเชื่อถือ 
                 4.  โนมนาวจิตใหปฏิบัติ 
                 5.  แสดงออกมาอยางชัดเจน งายตอการทําความเขาใจ 
                 6.  มีคุณลักษณะมุงทะเยอทะยาน สูความสําเร็จในอนาคต 
                 7.  บงบอกถึงความสามารถ ความตองการที่มีลักษณะเฉพาะตัวขององคการ65                                              
 วีระวัฒน  ปนนิตานัย กลาววา วิสัยทัศนที่ดีตองมีลักษณะลึกกวางไกลสูง เปนการมอง
และสรางภาพที่มีมุมมองที่สังเคราะหการสรางเปนภาพรวมพิจารณาถึงจุดเดน จุดดอย โอกาส 
สภาพปญหา และปจจัยคุกคามในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้แลววิสัยทัศน ที่ดีควรมีลักษณะ
อ่ืนๆ ดังนี้ 

1. การบรรลุถึงได (attainable or achieveable) คือ ตองปฏิบัติได เปนความแตกตางที่สม
เหตุ สมผลภายใตกรอบที่แนนอน 

2. เห็นไดในเชิงพฤติกรรม (behavioral) ฐานของความคิดที่กําหนดวิสัยทัศน คือ ความ
ของสามารถของสมองที่เรียกวา กระบวนทัศน (paradigm) 

                                                 
64Trethowan David M., Managing with Appraisal Achieving Quality Schools Through 

Performance Management (London: Pual Chapman, 1997). 
65วีระวัฒน ปนนิตานัย,  “วิสัยทัศนกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”   

ขาราชการ   6,40   (พฤศจิกายน- ธันวาคม,  2548): 11 – 32. 
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3. นาทาทาย (challenging) การกําหนดวิสัยทัศนตองกระตุนความอยากรูอยากเห็นของผู
ที่เกี่ยวของ ทาทายศักยภาพ และความสามารถของผูปฏิบัติ 

4. พึงปรารถนา (desirable)   มักแสดงออกเปนขอเรียกรองที่พึงประสงคโนมนําใหเกิด
การพัฒนา  เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

5. มุงเนนการปฏิบัติการมุงหนา (proactive) ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดีจะไม 
ยอนรอยกลับไปหาอดีต ไวตอส่ิงแวดลอเสมอ  รูเทาทัน และมีการกําหนดเปาหมายแผนลวงหนา ผู
ที่มีหนาที่เกี่ยวของใชมาตรการมากกวาแกไข และปราบปราม 

6. มีความเปนกลยุทธ (strategic) แสดงถึงมุงสูอนาคต โดยมีการวางแผน 
กลยุทธ 

7. ความคุมคา (worthwhile)คุณคาและประโยชนของนิสัยทัศนที่ดีจะบังเกิดใหเห็นเมื่อ
เวลาผานไปในระยะเวลาหนึ่ง66 
 
 กระบวนการของวิสัยทัศน 

  วีระวัฒน  ปนนิตานัย อธิบายวา กระบวนการของวิสัยทัศนมีอยาวงนอย 3 ลําดบั ดงันี ้คอื  
1) การสรางภาพที่ควรเปน  2)  การสื่อสารภาพที่คิดได  และ  3)การปฏิบัติโดยการเพิ่มอํานาจให
ปฏิบัติ หรือเรียกวา การสรางพลังรวมเพื่อการปฏิบัติ67 ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 66วีระวัฒน  ปนนิตานัย, “วิสัยทัศนกับการบริการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,” 
ขาราชการ 6,40 พฤศจิกายน – ธันวาคม (2548): 11 - 32 
 67เร่ืองเดียวกัน. 
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนการที่ครบวงจรของการมีวิสัยทัศน 
ที่มา: วีระวัฒน ปนนิตามัย, ”วิสัยทัศนกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”ขาราชการ4, 
6 (พฤศจิกายน –ธันวาคม 2548):24. 
 

 จะเห็นไดวาในภาพประกอบของกระบวนการของวิสัยทัศนนั้น  จะตองเกิดขึ้นครบองค
ทั้ง 3 ลักษณะ  คือ  คิดได  พูดเปน  และเพิ่มอํานาจการปฏิบัติ 

 องคประกอบของวิสัยทัศน 
 แมนาส (Manasse)  ไดกําหนดองคประกอบ 4 ประการที่มีปฏิสัมพันธกับวิสัยทัศนของ

ผูบริหารไววา 

หนาที่รับผิดชอบ ภารกิจ 
คานิยม ทิศทาง นโยบาย 
และแผนปฏิบัติ 

ชักจูง ริเร่ิม เพิ่ม
อํานาจให 

การปฏิบัติลวงหนา 
(proaction) 

สิ่งนํา 
(antecedents) 

พฤติกรรม
ผูบริหาร 

ผลที่เกิด 
(consequences) 

ขอชวยเหลือ 
พันธะปฏิบัติเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ถอยคํา/ศิลปะการเจรจา 
ความเกงคน สื่อโนมนาว 

การเผยแพรวิสัยทัศน 
(words) 

ประสบการณ อายตนะทั้ง 5 
ความสามารถของสมองความ
เขาใจในปรัชญา นโยบาย 
องคการ ปจจัยสถานการณ  
สิ่งแวดลอม 

คิด กําหนด 
 สังเคราะห 

ภาพที่ควรจะเปน 
(image) 

ตอกย้ําทดสอบ 
  ความคิดกับกลุม 

    จูนเครื่องใหตรงกัน 

คิดสรางในเชิงบุคคล
โดยเอกเทศ 
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 1.  organization vision วิสัยทัศนทางองคการ หมายถึงการมองภาพรวมขององคการที่
เปนอยูในปจจุบัน จะตองมองถึงส่ิงแวดลอมภายนอกภายในตลอดจนวัฒนธรรม ไมใชมองเฉพาะ
องคการเทานั้น มองสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย 

 2.  futurt vision วิสัยทัศนทางอนาคต หมายถึงการสรางภาพระบบขององคการภายใน
ส่ิงแวดลอม ณ จุดใดจุดหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตและมองภาพรวมขององคการใน
อนาคตเปนอยางไร   ทุกคนตองรวมกันกําหนดอนาคตที่ควรจะเปน 
        3.  personal vision วิสัยทัศนทางบุคล หมายถึง   การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย   เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูบริหารกับองคการ เปนความสามารถ
ของผูบริหารที่จะระบุบงชี้ กําหนด โยกยายสับเปลี่ยน บุคลากรเพื่อใหสอดคลองประสานเกี่ยวกับ
ทักษะกับทรัพยากรอื่นๆในการบริหาร 
 4.  strategic  vision  วิสัยทัศนทางยุทธศาสตร  หมายถึง  การกําหนดพื้นฐานของความ
เขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่เปนจริงใน
ปจจุบันทางองคการ (organization  vision) กับความเปนจริงในอนาคต (futurt  vision) ในวิธีทาง
เฉพาะที่เจาะจง (personal  vision) ที่เหมาะสมกับองคการและผูบริหาร  ดั้งนั้น  วิสัยทัศนทาง
ยุทธศาสตรก็คือ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง   นั่นเอง 68 

 จะเห็นไดวาการพัฒนาวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการองคการที่พึง
ปรารถนา  จะมีองคประกอบที่มาเกี่ยวของ  การสรางภาพในอนาคตขององคการบนพื้นฐานของ
ขอมูลและสภาพแวดลอมในปจจุบันและยังตองอาศัยความรูความสามารถ พฤติกรรมของผูนําใน
การเชื่อมโยงองคการปจจุบันไปสูการปฏิบัติที่เปนไปได  โดยใชทรัพยากรทางการบริหารใหเกิด
ประโยชน  มีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต 

 มิติของวิสัยทัศน 
  บรอน (Braun) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศนทางบุคคล วาไดแบงออกไดเปน 3 มิติ   

คือ 
  1.  การสรางวิสัยทัศน  (formulating vision) หมายถึงการสรางความฝนที่เปนจริงหรือ
การสรางพิมพเขียวขององคการที่มีความเปนเลิศในอนาคต เปนการสรางภาพในอนาคตที่ผูบริหาร
ปรารถนาใหองคการของตนเปนอยางนั้น จะตองศึกษาองคการอยางละเอียดลึกซึ้ง มีการวิเคราะห
ขอมูลอยางชัดเจนเกี่ยวกับจุดดอย จุดเดนของบุคคล สถานที่ ทรัพยากรและเวลา วิสัยทัศนที่สราง

                                                 
68Manasse A. Lorri “Vision and  Leadership : Paying Attention to Intention,”    

Peabody Journal of Education,  63 (1986): 150 – 171. 
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จําเปนตองมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม   วิธีการที่ดีในการสรางวิสัยทัศนก็คือ   การใหมี
สวนรวม (shared vision) 

   2.  การเผยแพรวิสัยทัศน (articulation  vision) คือกระบวนการที่จําเปนตองบรรยาย  
อธิบาย   และทําใหสมาชิกขององคการไดรับรู  เขาใจ  และมองเห็นในความเปนไปได  ผูบริหาร
จะตองเผยแพรวิสัยทัศนที่สรางขึ้น  นั่นคือ  เปล่ียนสภาพวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทัศนของ
สวนรวม   จุดมุงหมายของการเผยแพรวิสัยทัศน  คือ  การใหสมาชิกขององคการยอมรับวิสัยทัศน
วาเปนของตนเอง  ผูบริหารจะตองมีศิลปะในการแสดง  สามารถอธิบาย  และโนมนาวสมาชิกของ
องคการใหเขาใจและยอมรับ   ผูบริหารจะตองมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยม
ของสมาชิกในองคการ 

 3.  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน  (operationazing vision) หมายถึง การนําเอาวิสัยทัศนที่สราง
ขึ้นไปสูการปฏิบัติที่แทจริง โดยการรวมมือ ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิดและความเพียร
พยายามของสมาชิกในองคการ เพื่อนําวิสัยทัศนที่สรางขึ้น ไปสูการปฏิบัติที่สําเร็จ   นั่นคือ เปนการ
รวบรวมพลั้งเพื่อบรรลุสภาพการณในอนาคต   ปรับปรุงองคการใหดี มีความเปนเลิศ ตลอดไป69 

 วิสัยทัศนกับผูบริหารโรงเรียน 
 บทบาทสถานภาพของผูบริหารโรงเรียนที่มีศักยภาพ  ปฏิบัติหนาที่ดวยความสําเร็จบรรลุ

ตามวัตถุประสงค  ส่ิงสําคัญยิ่งเมื่อผูบริหารโรงเรียนสรางวิสัยทัศน  เผยแพรวิสัยทัศนแลว  ผูบริหาร
จะตองนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดใหขอเสนอแนะวา การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศนจะตองไดรับความรวมมือ ทุมเท กําลังกําลังใจ กําลังความคิด และความพยายามจาก
สมาชิกในองคการ เพื่อใหวิสัยทัศนที่สรางขึ้นดําเนินเปน ผลสําเร็จนั่นคือ เปนการรวมพลังเพื่อ
บรรลุเปาหมายในอนาคตที่ปรารถนา ซ่ึงการปรับปรุงองคการใหดีขึ้นหรือมีความเปนเลิศนั่นเอง ส่ิง
หนึ่งที่นักการศึกษา นักวิชาการไดยอมรับตรงกัน คือ วิสัยทัศนทําใหผูนํามีความแตกตางจาก
ผูบริหาร  กลาวคือ  ผูนําจะปฏิบัติงานไดหลากหลายนอกเหนือจากเหตุการณหรือกิจกรรมที่เปน
ภาระหนาที่ตามปกติโดยจะเลือกทํากิจกรรมตามลําดับความสําคัญ  และกิจกรรมที่มีคุณคาตอ
องคการ  ขณะที่ผูบริหารจะกระทําทุกสิ่งทุกอยางตามบทบาทภาระหนาที่ใหถูกตองเทานั้น70 การ

                                                 
69Braun Jerry Bruce., “An Analysis of Principal Leadership Vision and its Relationship to 

school Climate,” Dissertation Abstracts International 52,04 (1991): 1139 - A. 
70มารศรี สุธานิธิ, “ปจจัยที่สัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541). (อัดสําเนา) 
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ปฏิบัติตามวิสัยทัศนจะไดรับผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานการ              
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและทักษะดานการติดตอส่ือสารที่ดี71 และผูบริหารโรงเรียนควรจะนําวิสัยทัศน
เขาไปผสมผสานกับโครงสราง นโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงงาน และงานประจําวันของ
โรงเรียนเพื่อใหวิสัยทัศนไดปฏิบัติไปพรอมกันกับแผนงานและกิจกรรมประจําโรงเรียน72 
นอกจากนี้  การปฏิบัติตามวิสัยทัศนจะบรรลุผลสําเร็จนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําวิสัยทัศนไป
กําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่อง  ผูบริหารคอยกระตุนใหทีมงานมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติและแบงงานใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ73 ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการ
กําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความตองการโดยไมตองเสียเวลา
กระทําตามในสิ่งที่ไมเปนประโยชน  หรือไมมีคุณคาตอองคการ  

  การบริหารโรงเรียนในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนอยางยิ่ง  
เพราะการบริหารงานในโรงเรียนมีกิจกรรมมากมาย  มีขอบขายงานกวางขวาง  ตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกับ แผนงาน  นโยบาย   ในระดับกระทรวง  กรม  และความตองการของสังคม  ชุมชน  
ผูบริหารจําเปนตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  ผลักดันใหโรงเรียนพัฒนากาวหนาสู
อนาคต ซ่ึงเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอความคิดวา ผูบริหารโรงเรียนที่ตองการจะจัด
การศึกษาสูความเปนเลิศนั้นจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนจะ
กอใหเกิดแนวนโยบายในการบริหารงานใหมๆ ในการพัฒนาโรงเรียนสามารถกําหนดปรัชญา และ
ธรรมนูญโรงเรียน นํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการสามารถจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุวัตถุประสงค
ตามที่ตองการ ในทางตรงกันขามถาโรงเรียนใด สถานศึกษาใดที่ผูบริหารไมมีวิสัยทัศน การ
ปฏิบัติงานไมมีเปาหมายอยางชัดเจน สนใจจัดกิจกรรมในโรงเรียนอยางทั่วถึง ขาดระบบที่ดี การ
บริหารจัดการก็จะไมมีประสิทธิภาพ74 และเซอรจิโอวานนี และสตารแรตต (Sergiovani and 
                                                 

71Sheive Linda Tinelii and Schoenheit Marian Beauchamp, “vision and the Work Life of 
Education Leaders,” Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum Development. 
(1997). 

72Ramsay William and Clark Eugence, New Ideas for Effective School  Improvement 
Vision, Social Capital, Evaluation.  (London : The Flamer, 1997).    

73Locke Edwin A. and Associates, The Essence of Leadership : The Four Keys to 
Leading Successfully   (New York : Lexington Books, 1998).   

74Thomas J. Sergiovanni,“Leadership and Excellence in Schooling,” Educational 
Leadership ) 41,5 (February 1994 ): 4-13. 
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Starralt) ยังกลาววา วิสัยทัศนของผูบริหารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะพัฒนา
กําหนดทิศทางขององคการดําเนินการไปในทิศทางใด แลวผูบริหารจึงจําเปนตองประชาสัมพันธ 
เผยแพรวิสัยทัศนของตนใหผูรวมงาน สังคมรับทราบ และรวมมือกันปฏิบัติงานนั้นใหประสบ
สําเร็จ จึงนับวาเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดี75 ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  ไดกลาวไวอยางชัดเจน
วา “องคการใดที่ผูนําไมมีวิสัยทัศนองคการนั้นยอมไมกาวหนาหรือมีแตความลมเหลว” 76 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักและปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 

1. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนแบบอยางที่ดีในการทํางานตามหนาที่ 
2. มีความขยันกระตือรือรน ไมมีความเบื่อหนาย เอือมระอาในการทํางาน 
3. มีความเปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน 
4. ยอมรับ เชื่อถือไววางใจในความรูความสามารถของเพื่อนรวมงาน 
5. สนับสนุนเพื่อนรวมงานทุกวิถีทางเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน77 

 การพัฒนาวิสัยทัศน และลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 
 การพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ถาหาก
ผูบริหารโรงเรียนไมทราบวาจะ บริหารโรงเรียนอยางไร บริหารทําไม บริหารตรงไหน บริหาร
เมื่อไร และบริหารอยางไรแลว แสดงวาผูบริหารโรงเรียนนั้นไมมีจุดมุงหมายในการบริหารงานที่
ชัดเจน นั่นหมายถึง ผูบริหารโรงเรียนไมมีวิสัยทัศนนั่นเอง การกําหนดตั้งจุดมุงหมาย เปาหมาย
สูงสุดที่ชัดเจนจึงเปนหลักสําคัญที่จะนําไปสูการมีวิสัยทัศน สามารถสรางความผูกพันนําพา
องคการไปสูความสําเร็จ การพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสามารถจะทําไดหลายทาง เชน 
ดานการศึกษา ไดแก การคนควาศึกษาเอกสาร วารสาร ผลงานวิจัย การเขารวมประชุมสัมมนา การ
อภิปรายกลุมรวมกับเพื่อน และการเรียนรูจากประสบการณของตัวเองและจากคนอื่น กลาวไดวา ถา
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและพัฒนาวิสัยทัศนอยางสม่ําเสมอ             การบริหารงานในโรงเรียนก็จะ
ประสบความสําเร็จในการทํางานและชีวิตสวนตัว  

                                                 
75 Thomas J. Sergiovani and Robert J.Starralt, Supervision A Redefinition, 5th ed. (New 

York: McGraw Hill, 1996). 
76เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, รายงานการวิจัยเร่ือง การบริหารและการจัดการศึกษาไทย

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 37–39. 
77เนาวรัตน วิไลชนม, “วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน,”  พระจอมเกลาลาดกระบัง.  

3,2 (กันยายน2548) : 76-82. 
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 วีระวัฒน  ปนนิตามัย ไดอธิบายถึงลักษณะของผูนําและผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนวา
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. กําหนดนโยบายวงแผนกลยุทธไดดี มีมุมมองที่ยาวไกลสามารถวิเคราะหสถานการณ 
ปจจุบัน และมองภาพที่ควรเปนในอนาคตได 
 2. มีความสามารถของสมองที่จะคาดคะเนและเรียนรูจากประสบการณไดดี            มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มุงอนาคตมากกวาปจจุบัน และรูจักสังเคราะหขอมูลไดเหมาะสมกับ
สถานการณจําเปน 
 3. มองภาพกวางแลวมุงสูภาพเล็ก คิดแบบนิรภัย รูและเขาใจนโยบาย เปาหมายของ
องคการ สามารถจําแนกเปาหมายออกจากวิธีการ ยืดหยุนในแนวทางที่จะมุงเขาสูเปาหมาย 
 4. มีความกระตือรือรนในการรับรู และสามารถเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงใหมๆ กระตุนริเร่ิม
ใหมีการใชนวัตกรรมอยูเสมอ 
 5. ไมยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองเปนหลัก สนับสนุนผูปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพใหเกิดผลสูงสุด และเปดใจรับความรูและประสบการณใหม 
 6. มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความทะเยอทะยาน เนนที่ผลกระทบเชิงสรางสรรค  มุงหา
ความสําเร็จใหมๆ อยูตลอดเวลา78 
 สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียน หรือผูนําที่มีวิสัยทัศน ควรมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้คือ เปนผู
ที่มีความสามารถในการวางแผนเพื่ออนาคต คาดคะเนเรียนรูสะสมประสบการณ           มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มุงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสูอนาคต มีความกระตือรือรน ยอมรับความรูใหมๆ 
กระตุนใหเพื่อนรวมงานรูจักการใชนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานใหมีประสิทธิภาพ และสงเสรมิการ
พฒันาศักยภาพบุคลากรใหเกิดสูงสุด 
 เคร่ืองมือวัดวิสัยทัศน 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง วิสัยทัศนของผูนําหรือผูบริหารโรงเรียน นับตั้งแตป ค.ศ. 1998 
เปนตนมา ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา เอกสารสวนใหญมักจะศึกษาเพื่อคนควาหาวา อะไรเปนสิ่ง
ที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําหรือผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จใน       การจัดการ
เรียนการสอน โดยเนนวัดผลความสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนในภาพรวม      ผลการจัดการ
เรียนการสอนที่แตกตางกัน มักจะเกิดจากวิสัยทัศน และมักจะเปนผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพดังนั้น 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสาร การศึกษาวิสัยทัศน

                                                 
78วีระวัฒน ปนนิตานัย, “วิสัยทัศนกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,”    

ขาราชการ  40,6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม 2548) : 11 - 32. 
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ของผูบริหารโรงเรียนหรือผูนําในเชิงปริมาณนั้น ผูวิจัยไดพบเครื่องมือการวัดวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนเชิงปริมาณ 3 ชนิด ซ่ึงสรางโดยนักศึกษาและนักวิชาการ คือ 
 1. เครื่องมือช่ือ Leadership Vision Questionnaire – Principal (LVQ-P) ซ่ึงสรางขึ้นโดย 
บรอน  ลักษณะเครื่องมือประกอบดวย ขอคําถาม 24 ขอ เปนแบบมาตราสวนประกอบคา 4 ระดับ 
เพื่อตรวจสอบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนใน 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพร
วิสัยทัศน  3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
 2. เครื่องมือช่ือ The School Vision Inventory (SVI) ซ่ึงสรางขึ้นโดย กรีนฟลดลิกาตา 
และจอหนสัน (Greenfield, Licata and Johnson)79 ลักษณะเครื่องมือประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ 
เปนแบบถูก-ผิด เพื่อตรวจสอบวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนใน 3 ดาน คือ 1) การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน (vision exchange) 2) ความเปนสากลของวิสัยทัศน (vision internalization) และ 3) การ
เสียนสละเพื่อวิสัยทัศน (vision sacrifice) 
 3. เครื่องมือช่ือ Executive Vision Self – Examination ซ่ึงสรางขึ้นโดย ฮิคแมนและซิลวา 
(Hickman and Silva)80 ลักษณะเครื่องมือประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบสอบถาม 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใหผูบริหารโรงเรียนตรวจสอบตัวเองวา มีพฤติ
กรรมการบริหารตามรายการตามขอคําถามในระดับใด ถาหากไดคะแนนรวม 50 คะแนน คือวาเปน
ผูบริหารทีมีวิสัยทัศนอยางแทจริง  หากไดคะแนนต่ํากวา  30 คะแนน  แสดงวาเปนผูบริหารที่ตองไดรับ   การ
ปรับปรุงตอไป 
 จากการพิจารณาเครื่องมือวัดวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน ทั้ง 3 ชนิด แลวเห็นวา 
เครื่องมือวัดวิสัยทัศนของบรอน เปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม เพราะสมารถตรวจสอบวิสัยทัศน
ของผูบริหารโรงเรียนไดครอบคลุมสาระสําคัญไดมากกวาเครื่องมืออ่ืน ดังนั้นจึงไดศึกษาเครื่องมือ
วัดวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนของ บรอน คือ LVQ-P และศึกษาจากผลงานวิจัยของมารศรี สุธานิธิ 81  
 
 
                                                 

79Greenfield N.D., Licata J.W.and Johnson B.L., A Guide to Interpreting the Vision 
Instrument. College of Education,  Louisiana State University,  Baton Rouge,  (LA.,1999).    

80Craig R. Hickman and Michael A. Silva, Creating Excellence  :  Managing Corporate 
Culture, Strategy and Change in the New Age (New York : New American Library,1999).   

81มารศรี สุธานิธิ, “ปจจัยที่สัมพันธกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 
กรุงเทพมหานคร,” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541). (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

วรรณพร สุขอนันต82   นอกจากนี้ 
บุญเจือ จุฑาพรรณาชาติ83 ยังไดนําเครื่องมือดังกลาวมาเปนแนวทางในการศึกษา เปนกรอบ
ความคิดในการสรางเครื่องมือเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมนิยามศัพทเกี่ยวกับวิสัยทัศนตอไป 
  
แนวคิดบรรยากาศโรงเรียน (School climate) 
 บรรยากาศโรงเรียนเปนสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมหรือปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับสิ่งแวดลอมในองคการ และจะสงผลโดยตรงถึงความรูสึก
ของบุคลากรในองคการ ในโรงเรียน ปจจุบันบรรยากาศองคการก็คือ บรรยากาศโรงเรียนยอมมี
อิทธิพลตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียนที่ดีทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
บรรลุจุดหมายตามความตองการ เสริมสรางความคิด จิตใจ และคุณธรรมตางๆ ที่พึงประสงค จะทํา
ใหบุคลากรทุกคนเกิดความรูสึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจ และอบอุนใจ มีความรับรูและรูสึกความเปน
เจาของอยากทํางานใหประสบความสําเร็จ ตรงกันขามถาหากบรรยากาศโรงเรียนไมดี จะทําให
บุคลากรเกิดความเบื่อหนาย ขาดความกระตือรือรน หางเหิน เฉยเมย ขาดขวัญกําลังใจ ไมอยาก
ทาํงาน ดังนั้น บรรยากาศโรงเรียน จึงเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียน 
  ความหมายของบรรยากาศโรงเรียน 
  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ “บรรยากาศโรงเรียน” ไวดังตอไปนี้ 
  เทพพนม  เมืองแมน และ สวิง  สุวรรณ กลาววา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง             
ตัวแปรชนิดตางๆ เมื่อนํามารวมกันแลว มีผลกระทบตอระดับการทํางานหรือการปฏิบัติงานของผู
ดําเนินงานภายในโรงเรียน84 

                                                 
82วรรณพร สุขอนันต,” ปจจัยที่สัมพันธกับวิสัยทัศนของศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ”(ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2541). (อัดสําเนา) 
 83บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ, “ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
บรรยากาศองคการ กับความผูกพันตอองคการของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”  (ปริญญานิพนธ กศ.ม.สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544).  

84เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองคการ  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา 
พานิช, 2542). 
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  ปญญา  คงศรี   อธิบายวา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความเขาใจ หรือ      การรับรู
ที่บุคคลหนึ่งมีตอองคการที่ทํางานอยู และความรูสึกของเขาที่มีตอองคการจะอยูในรูปมิติตางๆ เชน  
ความเปนตัวของตัวเอง การเปดโอกาส โครงสราง การใหผลตอบแทน   ความเอาใจใส ความอบอุน 
และการใหการสนับสนุน85 
  อักษร  เมธสุทธิ์  กลาววา บรรยากาศโรงเรียนคือ สภาพแวดลอมในระบบงานของแต
ละสถานที่ กลาวคือ บุคคลยอมจะตองมีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเปนตนเอง องคการแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะในดานบทบาทของหนวยงาน86 
  เดวิส (David) กลาววา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความเขาใจและการรับรูถึง
สภาพแวดลอมที่บุคลากรปฏิบัติอยูในองคการ เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได        มี
สภาพเหมือนบรรยากาศรอบรอบตัว มีความเปนกันเองพึ่งพาอาศัยกัน87 
 ลิตวิน และสตริงเกอร  (Litwin and Stringer) อธิบายความหมายบรรยากาศโรงเรียน วา
หมายถึง การรับรูของสมาชิกในองคการเกี่ยวกับโครงสรางขององคการ รางวัล ความอบอุน การ
สนับสนุน โดยเรียกวา มิติบรรยากาศ ในการนี้ไดแบงบรรยากาศออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  1. บรรยากาศองคการมุงเนนการประสานสัมพันธ มีลักษณะสําคัญ  4 ประการ 
       1.1 เปดโอกาสใหเกิดการรวมกลุมและมีความสัมพันธที่อบอุน จริงใจ 
       1.2 ใหการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจแกบุคลากร 
       1.3 ใหความเปนอิสระในการทํางาน และมีโครงสรางองคการที่บีบบังคับนอย 
       1.4 ใหการยอมรับวาบุคลากรเปนสมาชิกของกลุม 
  2. บรรยากาศมุงการใหอํานาจ มีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
       2.1 มีการกําหนดโครงสรางองคการในรูปของกฎ ระเบียบ และขั้นตอนใน   การ
ปฏิบัติงาน 
                                                 

85ปญญา คงศรี, “ความสัมพันธระหวางองคประกอบบรรยากาศโรงเรียนกับการปฏิบัติ งาน
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ” (วิทยานิพนธ ศษ.ม. 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548). อัดสําเนา. 

86อักษร  เมธสุทธิ์, “ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและการปฏิบัติงานวิชาการ
ของหัวหนาแผนกวิชาในวิทยาลัย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษากลุมสถานศึกษา
ภาคกลาง “(วิทยานิพนธ ศษ.ม สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2540). 

87David Todd Harison, Dissertation Abstract International (Singapore: McGraw-Hill, 
2000). 
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       2.2 บุคลากรยอมรับความรับผิดชอบในตําแหนง และอํานาจหนาที่ 
       2.3 กระตุนใหมีการใชอํานาจหนาที่ที่เปนทางการในการแกไขปญหา         ขอ
ขัดแยง และความเห็นที่ไมลงรอย 
  3. บรรยากาศมุงผลสําเร็จของงาน มีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ 
       3.1 เนนความรับผิดชอบสวนตน 
       3.2 มีการคํานวณเรื่อง การเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
       3.3 ใหการยอมรับและรางวัลสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี 

3.4 สรางความประทับใจที่บุคลากร  เปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและ
ความสําเร็จของที88 
 มิคลอส (Miklos)89 และกิบสัน อีวานเซอรวิค และดอนเนลลี่ (Gibson, Ivancevich and 
Donnelly)90 ไดใหความหมายบรรยากาศโรงเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง คุณลักษณะของ
ความสัมพันธทางสังคมซึ่งเกิดจากมวลสมาชิกในองคการ และระหวางองคการกับผูที่เกี่ยวของ
องคการ โดยผูที่ทํางานในองคการนั้นรับรูทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงจะเปนแรงกดดันที่สําคัญยิ่ง
ตอพฤติกรรมของบุคลากรในการทํางาน 
 บราวด และโมเบอรก (Brown and Moberg) ไดกลาวไววา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง 
กลุมลักษณะตางๆ ในองคการ ซ่ึงผูปฏิบัติงานในองคการรับรูไดถึงลักษณะนี้ เปนการบรรยาย
ลักษณะหรือสภาพขององคการ เปนเครื่องบงชึ้ความแตกตางระหวางองคการ จะคงอยูในชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น และจะมีผลตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน91 
 จุง และแมกกินสัน (Chung and Megginson) ไดใหความหมายขยายความมากขึ้นวา 
บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง การับรูของสมาชิกในองคการเกี่ยวกับโครงสรางของงาน ความเปน
                                                 

88Litwin G. H. and  Stringer Robert A., Motivation and Organizational Climate. Boston : 
Division of Research, Harvard University of Graduate School of Business Administration. 
(1998).    

89Miklos E., “ School Climate and Program Development,”  Select Reading in 
Educational Administration. Department of Educational Administration, The University of 
Alberta, Canada. (1997).   

90James L. Gibson, John M.Ivancevich and James H. Donnelly, Organization : Behavior : 
Structure : Processes,  6th ed.  (Texas : Business Publications, 1998).    

91Warren B.Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and Management : A 
Macro Approach. (New York : John Wiley and Sons, 1980).    
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เอกัตบุคคลของแตละคนในองคการ การชวยเหลือเกื้อกูล ความไวเนื้อเชื่อใจ การเปดเผย ความ
ยุติธรรม การใหรางวัลตอบแทน ความขัดแยง และความสามัคคีกลมเกลียวของคนในองคการ92 
 เรดดิน (Reddin) กลาววา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคลากรในองคการ และเปนตัวอธิบายถึงความแตกตางขององคการหนึ่งจากอีก
องคการหนึ่ง93 
 เชอรริงตัน (Cherrington) ไดกลาวเพิ่มเติมวา บรรยากาศองคการ เปนคุณลักษณะหรือ
ความเชื่อที่แบงแยกองคการหนึ่งออกจากอีกองคการหนึ่ง อาจหมายถึง บุคลิกภาพขององคการซึ่ง
เปนคุณลักษณะที่คงที่ของแตละบุคคล และเปนคุณสมบัติทั้งหมดขององคการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม บุคลากรจะมีความพึงพอใจในบรรยากาศบางองคการมากกวา และสามารถปฏิบัติงาน
ไดดีกวาในองคการอื่น94 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา บรรยากาศโรงเรียน หมายถึง ความเขาใจหรือ
การรูสึกรับรูของสมาชิกในโรงเรียนที่มีตอสภาพแวดลอมของการทํางานในองคการที่ไดปฏิบัติงาน
อยู ทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงจะเปนแรงกดดันที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล และลักษณะ
ตางๆ เชน โครงสรางขององคการ การปฏิสัมพันธ การใหผลตอบแทน    การสนับสนุนในองคการ 
ความเปนอิสระของสมาชิกในองคการ พฤติกรรมการบริหารซึ่งเปนพฤติกรรมของผูบริหารและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกัน 
 ความสําคัญของบรรยากาศโรงเรียน 
 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานแสดงความคิดเห็นในเรื่อง บรรยากาศโรงเรียน 
ซ่ึงจะเห็นไดวา บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลและมีความสําคัญตอบุคลากรในองคการในการพัฒนา
งานใหประสบความสําเร็จ เชน สเทียร (Steers)  ไดกลาวไววา บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน คือ  
 1. บรรยากาศโรงเรียนเปนการรับรูของบุคลกรและกลุม ซ่ึงเปนพฤติกรรมองคการ 
ดังนั้น การกําหนดรูปแบบการบริหารองคการจึงตองพิจารณาถึงความตองการของบุคลากรทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับกลุม 

                                                 
92Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organization Behavior : Developing 

Managerial Skill. (New York : Harper and Row, 1981).    
93R William J. eddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw – Hill, 1997).   
94David J. Cherrington, Organizational Behavior : The Management of Organization 

Parformance, 2nded. (Boston : Allyn and Bacon,1998). 
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 2. จากการที่บรรยากาศโรงเรียนแตละโรงแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตอง
พิจารณาถึงเปาหมายและความพยายามที่จะนําไปสูการสรางสรรคบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
องคการ และสอดคลองกับเปาหมายของบุคลากร โดยบรรยากาศแบบเนนผลสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ สอดคลองกับแผนงานและเปาหมาย 
 3. แมวาบรรยากาศโรงเรียนจะมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรม การขาดงานของบุคลากร
ไมสามารถคาดหวังวา บรรยากาศโรงเรียนจะมีอิทธิพบตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พรอมกัน
นี้นักวิชาการยังไดใหความสําคัญและกลาวถึง บรรยากาศโรงเรียนทําใหเกิดผลดีตอบุคลากรใน
องคการ คือ 

3.1  ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 
3.2  ผลการปฏิบัติงาน (job performance) 95 

 ความสําคัญของบรรยากาศโรงเรียน  ดังกลาว  สอดคลองกับแนวคิดของ  สมยศ                         
นาวีการ และ ผุสดี  รุมาคม  ที่เห็นวา บรรยากาศโรงเรียนมีความสําคัญ เพราะจะทําใหเขาใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลในองคการและเปนสื่อกลางระหวางปจจัยดานระบบองคการกับปจจัยทางดาน
ประสิทธิภาพ และความสําเร็จขององคการ อันไดแก ผลผลิต ความพึงพอใจ การขาดงานและการ
เขาออกงาน96 นอกจากนี้ กิบสัน อีวานเซอรวิค และดอนเนลลี่ (Gibson, Ivancevich and Donnelly)  
ไดกลาวถึง ความสําคัญของบรรยากาศโรงเรียนยอมมีอิทธิพลเหนือบุคคลและกลุมบุคคล ซ่ึงมีผล
ตอการปฏิบัติงานองคการทั้งหมด ดังนั้น บรรยากาศโรงเรียนตางกันยอมทําใหประสิทธิภาพ
แตกตางกันดวย เพราะบรรยากาศโรงเรียนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจให
บุคคลในองคการแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัวแปร
ดานพฤติกรรม ตัวแปรโครงสราง หรือกระบวนการยอมสงผลกระทบตอบรรยากาศองคการ       
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทางบวกและลบเสมอ และจะเกี่ยวโยงถึงอิทธิพลตอการปฏิบัติงานคือ
ความสําเร็จขององคการดวยเชนกัน97 นอกจากนี้  สมยศ  นาวีการ ไดกลาววา บรรยากาศองคการ
โดยเฉพาะบรรยากาศโรงเรียนมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคลากรอื่นๆ ในองคการดังนี้ 
  1. บรรยากาศองคการแบบหนึ่ง ทําใหผลการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งดีกวา
บรรยากาศองคการแบบอื่นๆ  สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิวเวล (Newel) พบวา บรรยากาศ
                                                 

95Richard M. Steers,  Organizational Effectiveness: A Behavioral View (California: 
Goodyear, 1997). 

96สมยศ นาวกีาร และ ผุสดี สุมาคม, องคการ : ทฤษฎแีละพฤตกิรรม (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2540).   
97Gibson James L, John M.Ivancevich and James H. Donnelly, Organization : Behavior : 

Structure : Processes,  6th ed.  (Texas : Business Publications, 1998).    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

แบบปดมีผลทําใหสมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายนอย ตรงกันขาม
กับบรรยากาศแบบเปด ผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจสูง รวมมือกัน ปฏิบัติงานดวยความสนิทสนม
กลมเกลียว ซ่ึงจะมีผลทําใหสมาชิกในกลุมมีความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย98 
  2. ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศในองคการหรือโดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกงาน
ภายในองคการ ดังที่ ดูบริน ไดสรุปไววา ปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการ คือ แบบ
ของความเปนผูนํา ทัศนคติ และวิธีการของผูบริหารที่ใชกับผูใตบังคับบัญชามีผลกระทบตอ
บรรยากาศองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบของผูบริหารระดับสูงจะถูกปฏิบัติตาม ผูบริหารระดับ
รองยอมรับวาเปนของการบริหารที่ถูกตอง ควรจะปฏิบัติตาม 
  3. ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ มีความสําคัญตอการกําหนดผลการ
ปฏิบัติงานและความพอใจของบุคลากรในองคการ99 
 ดังนั้น บรรยากาศโรงเรียน มีความสําคัญตอการจัดการ การบริหารของผูบริหารและ
บุคลากรอื่นๆ ในองคการ ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานของบุคคลประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคการจะไมถูกตองสมบูรณ หากไมพิจารณาถึงสภาพแวดลอมในองคการ 
(internal environment) ซ่ึงมีสวนกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในโรงเรียนซ่ึง
ก็คือ บรรยากาศโรงเรียนนั่นเอง อยางไรก็ตาม กิบสัน  อีวานเซวิค และ ดอนเนลลี่  กลาววา 
บรรยากาศองคการจะชวยทําใหเขาใจพฤติกรรมองคการเขาดวยกัน เขาจึงพยายามผสมผสาน
แนวคิดของ Likert 100 เร่ืองแบบแผนใหมของการบริหาร (new patterns of management) กับแนวคิด
ของ Litwin & Stringer 101 เร่ืองแรงจูงใจ  และบรรยากาศ 
องคการ (motivation and organizational climate) โดยใชบรรยากาศองคการเปนปจจัยแทรก 
(interventing factor) ระหวางตัวปอนที่เปนสาเหตุ (causal inputs) และปจจัยประสิทธิผล 
(effectiveness factors) เปนรูปแบบการผสมผสานของระบบ บรรยากาศ และปจจัยประสิทธิผล ดัง
ภาพ 
 
 
                                                 

98Newell C.A., Human Behavior in Educational Administration (New Jersey  : Prentice – 
Hall, 1998).    

99สมยศ นาวีการ, การบริหาร (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,  2545).   
100 Likert Rensis, New Patterns of Management (New York  :  McGraw – Hill, 1997).    
101Litwin, G. H. and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate  (Boston 

: Division of Research, Harvard University of Graduate School of Business Administration,1998).    
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ปอนที่เปนสาเหตุ                   ปจจัยสอดแทรก  ปจจัยประสิทธิผล 
 
ความตองการของ   
บุคคล 
 
แบบขององคการ       ผลผลิต 
       
กลุมคนทํางาน        ความพึงพอใจ 
    
แบบของผูนํา     
 
การติดตอส่ือสาร 
และการตัดสินใจ 
 
เทคโนโลยี 
 
การจูงใจ 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 4  รูปแบบการผสมผสานของระบบ บรรยากาศ และปจจยัประสิทธิผล 
ที่มา : Gibson James, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organization :Behavior : 
Structure :Processes (Texas :Business Publications,1998). 
 องคประกอบของบรรยากาศโรงเรียน 
 องคประกอบที่จะนํามาใชวัดถึงลักษณะของบรรยากาศโรงเรียน มีนักวิชาการหลายทาน
ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบขององคการ เกี่ยวกับหนวยงานทางการศึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการวัดถึงลักษณะบรรยากาศโรงเรียน ดังเชน สมยศ นาวีการ และ ผุสดี สุมาคมไดแยก
องคประกอบของบรรยากาศองคการของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ไวดังนี้ 
  1. ขนาดและโครงสราง (size and structure) 

มิติของ 
บรรยากาศ 
องคการ 

-กิจกรรมตางๆ 
-การปฏิสัมพันธ 
-ความรูสึกในใจ 

ขอมูลยอนกลับ 

การโอนยาย 

การขาดงาน 
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  2. แบบของความเปนผูนํา (leadership patterns) 
  3. ความซับซอนของระบบ (system complexity) 
  4. เปาหมาย (goal direction) 
  5. สายใยของการติดตอส่ือสาร (communication network) 102 
 ลิเคิรท (Likert) ไดกลาวถึง องคประกอบของบรรยากาศองคการไว 8 ดาน ไดแก 
  1. กระบวนการใชภาวะผูนํา (leadership process used) 
  2. ลักษณะการจูงใจ (charactor of motivational forces) 
  3. ลักษณะการติดตอส่ือสาร (charactor of communication process) 
  4. ลักษณะการเสวนาตอกัน (charactor of interaction-influence process) 
  5. ลักษณะกระบวนการตัดสินใจ (character of decision-making process) 
  6. ลักษณะการวางเปาหมายหรือการออกคําส่ัง (character of goal setting) 
  7. ลักษณะของกระบวนการควบคุม (character of control process) 
  8. การฝกอบรม (training) 103 
 ปญญา คงศรี ไดศึกษาบรรยากาศโรงเรียนพบวา บรรยากาศ ที่สงเสริมความสําเร็จในการ
บริหารจัดการในโรงเรียน ประกอบไปดวยสวนตางๆ ที่ผสมผสานกัน ดังนี้ 
  1. เปาหมาย (goal) 
  2. โครงสราง (structure) 
  3. รางวัล (reward) 
  4. ขนาด (size) 
  5. สถานที่ตั้งองคการ (geographic location) 
  6. การจัดสภาพทางกายภาพ (physical setting) 
  7. ปทัสถาน (norms) 
  8. การติดตอส่ือสาร (communications) 104 
                                                 

102สมยศ นาวีการ และ ผุสดี สุมาคม, องคการ : ทฤษฎีและพฤติกรรม (กรุงเทพฯ :  พิฆเณศ, 
2540). 

103Likert  Rensis., “The Nature of Highly Effective Groups,” in Organizational Behavior : 
A management Approach (New York : Winthrop, 1998), 197 – 201.   

104ปญญา คงศรี,  “ความสัมพันธระหวางองคประกอบบรรยากาศโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศกึษา สํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ”(วิทยานิพนธ 
ศษ.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548).    
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     แคมปเบลล (Campbell) ไดเสนอองคประกอบบรรยากาศโรงเรียนจากการวิเคราะห
แบบสอบถาม ไดองคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนดังนี้ 
  1. โครงสรางของงาน (task structure) หมายถึง จํานวนวิธีการ ซ่ึงใชในการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดขึ้นโดยองคการ 
  2. ความสัมพันธระหวางรางวัลและการลงโทษ (reward punishment relationship) 
หมายถึง การใหรางวัล เชน การเลื่อนตําแหนง การขึ้นเงินเดือน ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานของผลงานและ
ความดีความชอบ 
  3. การรวมอํานาจการตัดสินใจ (decision centralization) หมายถึง การสงวนอํานาจใน
การตัดสินใจที่สําคัญไวที่ผูบริหารระดับสูง 
  4. การเนนสัมฤทธ์ิผล (achievement emphasis) หมายถึง ความตองการของบุคลใน
องคการที่จะรวมทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
  5. การเนนการฝกอบรมและการพัฒนา (training and development emphasis) 
หมายถึง องคการพยายามสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการดวยการจัดอบรมสัมมนา 
และพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถ 
  6. ความมั่นคงกับการเสี่ยงภัย (security versus risk) หมายถึง แรงกดดันภายใน
องคการที่ทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง และความตึงเครียดของบุคคลในองคการ 
  7. ความเปดเผยกับการปองกันตนเอง (openness versus defensiveness) หมายถึง การ
ที่บุคคลในองคการพยายามปกปดความผิดแทนที่จะติดตอคบหาสมาคมกันอยางเปดเผย และให
ความรวมมือรวมใจแกกัน 
  8. สถานภาพและขวัญ (status and morale) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรใน
องคการ ซ่ึงรูสึกวาองคการเปนสถานที่มีความเหมาะสมในการทํางานของเขา 
  9. การยอมรับและการสงขอมูลกลับ (recognition and feedback) หมายถึง การที่
บุคลากรในองคการรูวาผูบริหารคิดอยางไรกับการทํางานของเขา และการไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร 
  10. ความสามารถและความคลองตัวทั่วไปขององคการ (general organizational 
competence and flexibility) หมายถึง องคการรับรูเปาประสงคของตนวาคืออะไร จะดําเนินงานตาม
เปาประสงคนั้นอยางคลองตัว แสวงหาสิ่งใหมๆ พัฒนาวิธีการใหมๆ และพัฒนาทักษะใหมๆ105 

                                                 
105Campbell  J.R., “Educational Productivity and Differential Socialization,” Educational 

Research 21,7 (1994). 
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 ลิทวิน และ สตริงเจอร (Litwin and Stringer) กลาวถึงบรรยากาศโรงเรียนเปนสวนสําคัญ
ของการเชื่อมโยงระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ไดกลาวถึงองคประกอบขององคการที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาไว 9 มิติ ดังนี้  1) โครงสรางองคการ  2) ความรับผิดชอบ  3) การใหรางวัล  4) ความ
เส่ียงของงาน  5) ความอบอุน  6) การสนับสนุน  7) มาตรฐานของงาน  8) ความขัดแยง 9) ความ
ภักดีตอองคการ106 
 ลอเลอร ฮอล และโอลดแมน (Lawler, Hall and Oldman) ใหความเห็นวา องคประกอบที่
สําคัญตอบรรยากาศโรงเรียนมี 4 ประการ คือ 
  1. ลักษณะโครงสรางขององคการ 
  2. กระบวนการที่ใชในองคการ 
  3. การปฏิบัติงานในองคการ 
  4. ความพึงพอใจในงาน107 
 เจมส และโจนส (James and Jones) ไดแบงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศ
โรงเรียน ออกเปน 5 องคประกอบดวยกัน คือ  
  1. บริบทขององคการ (organization context) 
  2. โครงสรางองคการ (organization structure) 
  3. กระบวนการดําเนินงาน (process) 

  4. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) 108 
 ฮาลฟน และครอฟท (Halpin and Croft) กลาวถึง บรรยากาศองคการทุกประเภทวา เปน
พฤติกรรมของทุกคนในองคการที่เขาปฏิบัติงานรวมกัน สามารถวัดไดดวยแบบประเมินบรรยากาศ
องคการ OCDQ (Organization Climate Description Questionnaire) ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1997 เพื่อใชสําหรับศึกษาในเรื่องบรรยากาศองคการในโรงเรียนประถมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา ใชวัดบรรยากาศองคการใน 8 มิติ โดยใชใหผูปฏิบัติงานประเมินบรรยากาศจาก
                                                 

106Litwin G. H. and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate    
(Boston : Division of Research, Harvard University of Graduate School of Business 
Administration, 1998).    

107Edward F. Lawler, Douglas T.Hall and Grag R.Oldman, “Organization Climate: 
Relationship to Organization Str Robert A.  ucture, Process and Performance,” Organization 
Behavior and Human Performance  (New York : Academic,1997). 

108James L.R.and J A.P. ones, “Organization Climate, A Review of Theory and 
Research,”  Psychological Bulletins  (December 1997): 81. 
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พฤติกรรมของผูรวมงาน 4 มิติ ไดแก  1) ดานความไมใหความรวมมือ (disengangement) 2) ดาน
อุปสรรค (hindrance)  3) ดานขวัญและกําลังใจ (esprit)  และ 4) ดานความสนิทสนม (intimacy) 
และจากพฤติกรรมผูบริหาร 4 มิติ ไดแก 1) ความโดดเดี่ยว (aloofness) 2) การมุงเนนการผลิตผล
งาน (Production Emphasis)  3) ความไววางใจ (Trust)  และ 4) การใหความสนใจ (Consideration) 

109 
 ตัวอยางเครื่องมือวัดบรรยากาศองคการทั่วๆ ไป ซ่ึงพัฒนาโดยสถาบันสํารวจวิจัยมา
วิทยาลัยมิชิแกน เรียกวา SOO (survey of organization) เปนเครื่องมือท่ีพัฒนากวางกวาของ Likert 
ตัวแปรที่ใชหารายละเอียดของบรรยากาศองคการในมิติตางๆ มี 7 มิติ คือ              การติดตอส่ือสาร 
ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การแกปญหา การประเมินผลและการใหรางวัล โครงสรางองคการ และ
การควบคุม 
 มีนักการศึกษา  นักวิชาการ ไดกลาวถึง องคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนซึ่งมีสวน
รวมที่เหมือนกันและคลายกัน แตกตางกันออกไปตามแนวคิดและความเชื่อขององคการแตละ
ประเภทของแตละบุคคล  แนวคิดของ บราวนและ โมเบิรก (Brown and Moberg) อธิบาย 
บรรยากาศโรงเรียน ไดอยางชัดเจนวา หมายถึง กลุมของคุณลักษณะและสภาพแวดลอมของงานที่
ผูปฏิบัติงานในองคการรับรู อันเปนการบรรยายลักษณะหรือสภาพขององคการทางการศึกษา คือ 
โรงเรียน ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในองคการทุกสวน บรรยากาศโรงเรียนที่แตกตาง
กันทําใหความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนแตกตางกัน ซ่ึงสามารถวัดความคิดนี้มาศึกษาทํา
การวิจัยใน 6 มิติ ไดแก  1) มิติโครงสรางองคการ  2) มิติความรับผิดชอบ  3)มิติรางวัล  4) มิติความ
อบอุนและการสนับสนุน  5) มิติเปาหมาย และ 6)มิติความขัดแยง    โดยใชเครื่องมือที่พัฒนาจาก
แนวคิดของ บราวน และโมเบิรก (Brown and Moberg)110; สเทียร (Steers)111; โคลบ ออส แลนด 
และรูบิน (Kolb, Osland, and Rubin)112; ลิเคิรท (Likert)113  

                                                 
109Andrew W. Halpin and Don B. Croft, The Organization Climate of School   (Chicago :  

University of Chicago, 1998). 
110Warren B.Brown and Dennis J. Moberg, Organization Theory and Management: A 

Macro Approach. (New York : John Wiley and Sons, 1980).    
111Richard M. Steers,Antecedents & Outcomes of organization Commitment. University 

of Organ, Office of Naval Research, Technical Report 2. (1997). 
112David A. Kolb, Joyce S. Osland and Irwin M. Rubin, The Organizational Behavior 

Reader,  6th ed. (London : Pntice – Hall, 1997).   
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และกุหลาบ  รัตนสัจธรรม114 
 การศึกษาเปนสื่อในการพัฒนาประเทศ องคการทางการศึกษาในปจจุบันที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศก็คือ โรงเรียน หรือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองตามสภาพปญหาและความตองการของสังคมและชุมชน บทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญก็คือ ครู ในยุคปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนครูมือ
อาชีพ จําเปนตองพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรูความสามารถใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดาน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน ในการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นทรัพยากรครูมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะครูมีบทบาทหนาที่โดยตรงในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย นั่นคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมไทย 
 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก
คณะครูอาวุโสในโอกาสเขาเฝาเสด็จ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 13  ตุลาคม 
2520 ณ ศาลาดุสิตาลัย ความวา 
 “ผูเปนครูอยางแทจริง นับวาเปนบุคคลพิเศษ ผูตองแผเมตตาและเสียสละเพื่อความสําเร็จ 
ความกาวหนา และความสุขความเจริญของผูอ่ืนอยูตลอดชีวิตที่กลาวดังนั้น ประการหนึ่งเพราะครู
จําเปนตองมีความรักความสงสารศิษยเปนพื้นฐานทางจิตใจอยูอยางหนักแนน จึงสามารถทนความ
ลําบาก ทนตรากตรํากายใจ อบรมสั่งสอน และแมเคี่ยวเข็ญศิษยใหตลอดรอดฝงได อีกประการหนึ่ง 
จะตองยอมเสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเปนอันมาก เพื่อมาทําหนาที่เปน ครู” 115 
 ดังนั้น ในการบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ปจจัยที่เกี่ยวของกับครู ถือวาเปน
หัวใจสําคัญในการผลักดัน กระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของผูเรียนรายละเอียดดังนี้  
 
แนวคิดคุณภาพการสอนของครู (teacher quality of instruction) 
        คุณภาพการสอนของครู เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนประสบความสําเร็จ บทบาทของครูนับวามีความสําคัญที่จะผลักดันใหนักเรียนได
                                                                                                                                            

113 Likert Rensis, “ The Nature of Highly Effective Groups,”  in Organizational Behavior 
: A Management Approach,197-201.  (New York : Winthrop, 1998). 
 114 กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการระดับคณะ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ “ (วิทยานิพนธ กศ.ด.บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2546),25.   

115กรมสามัญศึกษา,  ครูมืออาชีพ (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2544). 
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แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูขึ้นอยางตอเนื่อง  ครูจําเปนตองเตรียมการสอนและกําหนด
เปาหมายของการสอนสรางองคความรูใหม  กระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น คุณภาพการสอนของครู หมายถึง การจัดกิจรรมการเรียนรู วิธีการสอนของครูที่ผสมผสาน
ดวยปจจัยตางๆ ทําใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของการสอนที่กําหนดไว  แบงเปน 6 
องคประกอบ  ดังนี้  1) ลักษณะของครู  2) วิธีสอน  3) สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  4) 
อุปกรณการเรียนการสอน  5) การวัดผล ประเมินผล  และ  6) เจตคติตอการสอนของนักเรียน 
 ความหมายคุณภาพการสอนของครู 
 มีนักวิชาการหลายคนใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของครูไวดังนี้ 
 บุญชม  ศรีสะอาด  กลาวถึงคุณภาพการสอนของครูวา หมายถึง การจัดเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถชวยใหนักเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง 
แลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการ และคุณลักษณะของผูเรียน116 
 สําเริง  บุญเรืองรัตน กลาววา  การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  เปน
กระบวนการเพื่อพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ หากจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง ผูสําเร็จ
การศึกษาก็จะมีศักยภาพสูงตามไปดวย  ขณะเดียวกัน ถาหากจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพต่ํา  ขาด
ประสิทธิภาพ  ยอมทําใหศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาต่ําไปดวย117 
 ราชันย   บุญธิมา ไดกลาววา การสอนที่มีคุณภาพจะชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุ
เปาหมายได ดังนั้น คุณภาพของการสอนจึงเปนหัวใจสําคัญ ที่จะสงผลโดยตรงตอการเรียนรูของ
ผูเรียน118 
 ศิกานต  เพียรธัญญกรณ  ไดอธิบายถึงความหมายของ คุณภาพการสอน หมายถึง การ
สอนที่ประกอบดวยสวนประกอบที่อํานวย สนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักหรือทฤษฎี119 

                                                 
116บุญชม ศรีสะอาด, “รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน” (ปริญญานิพนธ กศ.ด.  

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544). (อัด
สําเนา) 

117สําเริง บุญเรืองรัตน, การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545-9).   

118ราชันย   บุญธิมา, “ปจจัยที่เอ้ือตอผลสําเร็จของการนําหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย”(ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545).   
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 สําเริง  บุญเรืองรัตน ไดศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนของครูและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน พบวา  กิจกรรมการสอนของครู 4 ประการ คือ 1) การวางแผนการสอนของครู  2) การ
ตรวจการบานของครู  3) การใหนักเรียนทํางานดวยตนเอง  และ 4) เวลาที่ใหนักเรียนทําการบานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน120 
 กระทรวงศึกษาธิการ สรุปวา คุณภาพการสอนของครู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ในเกิดการเรียนรูอยางมีดุลยภาพและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพื่อการใชชีวิตที่ดีในสังคม121 
 ไฟดเจนบวม (Feigenbaum) กลาววาคุณภาพการสอน หมายถึง กระบวนจัดการ การสอน 
สนองความตองการ ตามสภาพการ หรือความรูสึก ของผูเรียนเนนความพึงพอใจ และมีการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง122 
 แอลลิช (Ellis) อธิบายถึงคุณภาพการสอนไววา หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ได
กําหนดแผนงาน หลักประกันตอผูเรียนตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ไดมาตรฐานอยางแทจริง123 
 ไนทติงเกล และโอนีล (Nightinhale and O’ Neil)  อธิบายความหมายของคุณภาพการ
สอนไว 5 ประเด็นสําคัญดังนี้ 
  1.  คุณภาพเปนคําที่หมายถึง การมีมาตรฐานสูง (high standards) 
  2. ลักษณะที่เปนประสบความสําเร็จ เสียหายนอยที่สุด (zero defects) ไดรับสิ่งที่
ถูกตองเหมาะสมเปนอันดับแรก 
                                                                                                                                            
 119ศิกานต  เพียรธัญญกรณ ,”การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผล
ตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร” ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ,  2546). (อัดสําเนา)  

120สําเริง บุญเรืองรัตน, การประเมินผลหลักสูตรและการสอน( กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2543).   

121กระทรวงศึกษาธิการ, เสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย : แนวทางการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา, 2542. 

122Armand V.Feigenbaum, Total Quality Control,  3rd ed.  (New York : McGraw-Hill, 
1992).   

123Ellis Roger, Quality Assurance for University Teaching(Buckingham : Kogan Page, 
1993).    
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  3.  ลักษณะที่เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว (stated purpose) 
  4.คุณคาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการกระทําเหมาะสมกับงบประมาณที่จายลงไป 
(value for money) 
 
  5. ส่ิงที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (transformative) 124 
 โฮล และวีมล (Ho and Weam) กลาววา คุณภาพการสอนของครู เปนคุณลักษณะ หรือ
คุณสมบัติของการบริหารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเปนไปตามแผนงาน 
โครงการ และวัตถุประสงคของการจัดการเรียน ผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ125 
 โรวเลย (Rowley) กลาววาคุณภาพของการสอน เปนผลของความสําเร็จที่โรงเรียน 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามเปาหมาย การเรียนรู ได 5 ประการ ดังนี้ 
  1.  ตองปรับปรุงกลยุทธดานการเรียนการสอน 
  2.  รูปแบบของการปรับปรุงคุณภาพการสอนตองมีลักษณะที่ยืดหยุนได 
  3.  ตองสรางระบบการควบคุมพันธกิจของครูและระบบการพัฒนาการสอนของครู 
  4.  ตองประสานสัมพันธระหวางหนวยงานในโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือ 
  5.ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน และขอมูลดานอื่นๆ สามารถนํามาอธิบาย วัดผล และ
ประเมินผลได สามารถอธิบายความกาวหนาไดอยางถูกตอง126 
 เซ็ง  และทาม (Cheng and Tam) สรุปความหมายไววา คุณภาพการสอน หมายถึง ระดับ
มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามการรับรูของนักเรียนหรือผูใชบริการที่ตองการ
และคาดหวังไว และผูเรียนมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชน
และถูกตองตามวัตถุประสงค127 
                                                 

124Nightinhale  Peggy and O’ Neil, Mike,  Achieving Quality Learning in Higher 
Education (London : Kogan Page, 1997).    

125Ho Samuel K. and Weam Katrina, “A High Education TQM Excellence Model: 
HETQMEX,”  Quality Assurance in Education 4,2  (1996)  : 35- 42. 

126Jenifer W. Rowley, “ Motivation and Academic Staff in Higher Education,”  Quality 
Assurance in Education 4,3 (1996) : 11-16. 

127Cheng, Yin Cheong and Tam Wai Ming, “Multy Models of Quality in Education,” 
Quality Assurance in Education. 5,1 (1997): 22 – 31. 
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 นอกจากนี้ ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียน มีความรู มีสติปญญาเฉียบแหลม มีการพัฒนา
เชาวปญญา และพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เปนการเตรียมตัวใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม128  ในขณะที่กราฟท (Graff) กลาววา ครูเปนผูมีพลังอํานาจในการกําหนดการเรียนรูและ
ความสําเร็จของผูเรียน ศักยภาพ การอุทิศตน และการปฏิบัติงานอยางดีของครูเปนความรับผิดชอบ
โดยตรงตอการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ผูเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับคุณภาพการ
สอนของครู129  
 เพนนิงตัน (Pennington) กลาวไววา ครูที่ประสบความสําเร็จในการสอนที่ยิ่งใหญ คือ ครู
ที่สามารถสรางพื้นฐานความเฉลียวฉลาดใหแกผูเรียน ดวยการกระตุน สงเสริมและจูงใจใหผูเรียน 
เรียนรูและกระทําส่ิงตางๆ ตรงตามความตองการรูจักการฝกใหคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรค
ขณะที่เรียนอยูตลอดเวลา130 
 จากความหมายดังขางตน สามารถสรุปความหมายของคุณภาพการสอนของครู หมายถึง 
ความรูความสามารถ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ผสมผสานปจจัยตางๆ 
ใหนักเรียนสามารถเรียนรู สรางองคความรู เกิดกระบวนการเรียนรู ไดตามจุดมุงหมายของหลกัสตูร 
และสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหา แบบเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 โครงสรางของคุณภาพการสอนของครู 
 นิวสเบิล และแคนนอน (Newble and Cannon) สรุปผลการวิจัยพบวา การสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองมีลักษณะดังนี้ 
  1.  การจัดการ ไดแก การจัดการวางแผนการสอนรายวิชา การเตรียมลําดับขั้นการ
บรรยาย การใชส่ือประกอบ และมีโครงสรางการบรรยายที่ชัดเจน ถูกตอง 
                                                 

128Pennington Gus, “ Toward a New Professionalism : Accrediting Higher Education 
Teaching,” in A Handbook for Teacher and Learning in Higher Education Enhancing Academic 
Practice. By Heather Fry, Steve Ketteridge & Stephanie Marshall. ,5-18. (London: Kogan Page, 
1999).     

129Graff, Otto Louis, “ The Use of a Structured Approach to Data Collection by Teacher : 
Promoting Positive Change in Teacher’s Performance Through self – Evaluation,”   Dissertion 
Abstracts International 56,6 (December1998) : 1848-A. 

130Pennington Gus.  “ Toward a New Professionalism : Accrediting Higher Education 
Teaching,” in  A Handbook for Teacher and Learning in Higher Education Enhancing Academic 
Practice. By Heather Fry, Steve Ketteridge & Stephanie Marshall , 5-18. (London: Kogan Page,  
1999). 
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  2.  การสอน ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถในการสอน เชน การบรรยาย การ
สาธิต การอภิปราย กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด และจูงใจใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 
  3.  การวัดผล ประเมินการเรียนการสอน ตองมีความถูกตองเที่ยงตรง เชื่อถือได 
  4.  การสรางความสัมพันธกับผูเรียน 
  5.  ความรูและทักษะในเนื้อหา เปนลักษณะที่สําคัญอยางยิ่ง และเปนความสามารถ
พื้นฐานของลักษณะอื่นๆ131 
แนวคิดความพึงพอใจในการทํางานของครู (job satisfaction) 

  ในสังคมปจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวา เปนกลยุทธหลักในการพัฒนาประเทศ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10 (2550-2554) ถาหากคนมีคุณภาพ
ดีแลว กลไกทุกดานสามารถพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่สําเร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว เพราะคน
เปนปจจัยพื้นฐาน และทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญในการพัฒนา ในองคการหากผูบริหาร
สามารถบริหารจัดการเรื่อง คน ใหเกิดประสิทธิภาพแลว ความสําเร็จและประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้น
หนวยงานมีความกาวหนาพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ความสําเร็จอันสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือ บุคลากรมี
ความพึงพอใจในการทํางาน หรือมีขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน นับวาเปนปจจัยที่
สําคัญยิ่งในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน หรือสถานศึกษา สงผลโดยตรงตอความสําเร็จของ
งาน นอกจากนี้แลว ความพึงพอใจในการทํางานยังเปนเครื่องหมายในการแสดงใหเห็นถึงการ
บริหารงานที่ดี และเปนเกณฑอยางหนึ่งที่จะใชเปนเครื่องวัดความสําเร็จของโรงเรียน หรือ
สถานศึกษา ไดเปนอยางดี 

 
 ความสําคัญและปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 บุคลากรในโรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหการบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียน ไดดําเนินการไปเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา  
กลาวไววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
สราง การนําไปใชและการประเมินผลการเรียนการสอน ทาทางบุคลิกภาพครูมีความสําคัญทั้ง
ทางบวกและทางลบตอการเรียนของผูเรียน132  เชนเดียวกันกับ วิชัย  ตันศิริ ไดกลาวไวชัดเจนวา  

                                                 
131Newble  David and Cannon Robert, A Handbook for Teachers in Universities and 

Colleges : A Guide to Improving Teaching Methods,   3rd ed. (London : Kogan Page, 1997).   
132ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา, “การพัฒนาระบบการสอน,” วิชาการศึกษาศาสตร1,2 (มีนาคม – เมษายน 2543): 7 - 

19. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 69

การจัดการศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพจะตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกับคุณภาพของครู หากครูดีมีคุณภาพการศึกษาของนักเรียนก็จะดีตามไปดวย133 
 กิลเมอร (Gilmer) ไดเสนอแนวคิด ถึงความถึงพอใจในการทํางาน คือ ผลของทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงานซึ่งมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เชน รูสึกวาไดรับความสําเร็จในผลงาน รูสึกวาไดรับการยกยอง และรูสึกวามีโอกาส
กาวหนาในหนาที่การงาน134 
 มอลสบี (Molsbee) พบวา เมื่อนักเรียนเขาใจวา ครูเปนบุคลากรที่สามารถควบคุมการ
เรียนรู บทเรียน และการใชส่ือที่เหมาะสม นักเรียนจะรูสึกพึงพอใจและเขารวมในกิจกรรมนั้นๆ 
อยางเต็มที่  ไพบูลย  แจมพงษ กลาวเสริมวา ครูที่มีความสามารถสูง เปนผูช้ีแนะและสนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สถาบันผลิต
ครูจะตองมีระบบการสรรหา การผลิต แ ละพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนการ
สอน และเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา135 
 เวลช (Welsh) ไดทําการศึกษา เสนอแนวคิดวา บุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอยางเปน
ระบบสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธ การเขารับการฝกอบรม รวมทั้งการปฐมนิเทศและการปจฉิม
นิเทศลวนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ136 
 ปจจัยที่สนับสนุนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของครู ไดมีนักการศึกษาไดให
ทรรศนะ และแนวคิดไวหลากหลาย ดังนี้ 
 กิติมา  ปรีดีดิลกกลาววา องคประกอบที่กอใหผูปฏิบัติงานเกิดความถึงพอใจ แบง
ออกเปน 5 ประการ คือ 1) ระดับอาชีพ (occupational level)  2) สถานะทางสังคม (caste)  3) อายุ 

                                                 
133วิชัย ตนัศิริ, โฉมหนาการศกึษาไทยในอนาคต : แนวคิดสูการปฏิรูปในระราชบัญญัต ิ

การศึกษา (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542).   
134Gilmer B. V., Applied Psychology (New York : McGraw Hill, 1997).   
135Molsbee Robert Glenn, “Science Achievement as a Criterion for Judging the 

Effectiveness of Home Schooling Christian School and Public Schooling (Seven Grade, Eight 
Grade),” Dissertation Abstracts International 58,1 (July1997) : 125. 

136Welsh, Linda Bell. “Features of Total Quality Management Training and Their 
Relationships to Effective TQM Implementation in K-12, Dissertation Abstracts International 
59,7( January1999) : 3636-A. 
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(age)  4) ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน (financial incentive)  และ 5) คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา 
(quality of supervision) 137 
 บัณฑิต  แทนพิทักษ  ทําการศึกษา พบวา การบริหารงานในโรงเรียน ถาผูบริหาร
สรางสรรคใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ก็สามารถจะผลักดันทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะครูรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อความสําเร็จของ
โรงเรียน138 
 แบจรนารด (Barnard) กลาววาสิ่งจูงใจที่ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องกระตุนบุคลากรให
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน มี 3 ประการ คือ 1) ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ (material inducements) 
ไดแก เงิน ส่ิงของ รางวัล  2) งานสามารถกําหนด วางแผนงานที่วัดความสําเร็จไดโดยใชระบบการ
ทํางานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อใหไดในการสรางสิ่งจูงใจภายใน เชน 
ผูรวมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมาย มีผลงานเกิดขึ้นอยางชัดเจน งานเปนสิ่งที่พึงปรารถนา 
และงานนั้นสามารถทําสําเร็จไดอยางแนนอน139 
  อารวี และคณะ (Arvey and others) ไดศึกษาปจจัย เปนองคประกอบที่สําคัญของ
ความพึงพอใจในงาน ในรูปของความพึงพอใจทั่วไป (general satisfaction) ประกอบดวย 2 สวน 
คือ ความพึงพอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก140 สอดคลองกับแนวความคิดของ แฮคแมนด 
และโอลดแมน (Hackman and Oldman) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ไดกําหนดปจจัย
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ความพึงพอใจดานบริบท ไดแก ความมั่นคง คาตอบแทน 
ผูรวมงาน และการนิเทศ และสวนที่ 2 คือ ความพึงพอใจดานความรูสึก ไดแก แรงจูงใจภายใน
เกี่ยวกับงาน ความรูสึกพอใจเมื่อมีความกาวหนาในการทํางาน และความรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับงาน
ทั่วๆ ไป141 
                                                 

137กิติมา ปรีดีดิลก,  ทฤษฏีการบริหารองคการ  (กรุงเทพฯ : ธนการพิมพ, 2540). 
138บัณฑิต แทนพทิักษ,  “ความสัมพันธระหวางผูนํา อํานาจ ความศรัทธา และ 

ความพึงพอใจในงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา”  (ปริญญานิพนธ กศ.ด.  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540). (อัดสําเนา) 

139Barnard  C. T., The functions of the executive (Cambidge, Massachusetts : Harvard 
University Press, 1972). 

140Richard D. Arvey and others,  “Job Satisfaction : Environmental and Genetic 
Components,” Journal of Applied Psychology 72,2 (March 1998): 187 – 192. 

141Richard J. Hackman and Greg R. Oldman, Work Redesign Reading  (Massachsetts : 
Addison Wesley, 1998). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 71

 สมิต (Smith) ไดเสนอแนวคิดและสาระสําคัญของความพึงพอใจในการทํางานวามี
องคประกอบสําคัญ 5 ดาน ไดแก  1) ผูบังคับบัญชา  2) ลักษณะของงาน หนาที่ 3) รายได  4) การ
เล่ือนตําแหนง หนาที่  และ 5) เพื่อนรวมงาน142 
 ลูธารน (Luthans) ไดวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความถึงพอใจหรือ
สภาวะของอารมณทางบวกที่เปนผลมาจากการประเมินของบุคคลเกี่ยวกับงานหรือประสบการณ
จากงาน การศึกษาความพึงพอใจในงาน ตองศึกษา 3 องคประกอบ ดังนี้  
  1.  การศึกษาความพึงพอใจในงานในรูปอารมณการตอบสนองตอสถานการณการ
ทํางาน ดังนั้นความพึงพอใจในงานจึงเปนสภาวะทางจิตที่เปนนามธรรม 
  2.  การศึกษาความพึงพอใจในงานเปนเรื่องการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ
ทํางานกับสิ่งที่คาดหวัง ถาบุคคลใดทํางานหนักแตรูสึกวาไดผลตอบแทนต่ํากวาคนที่ทํางานเบากวา 
เขาจะมีความพึงพอใจในงานต่ํา 
  3.  ศึกษาความพึงพอใจในงานลักษณะทัศนคติตองาน ใน 5 มิติ ประกอบดวย  1) ตัว
งาน (work itself)  2) คาจาง (salary)  3) โอกาสกาวหนา (promotion opportunity)  4) หัวหนางาน 
(supervision)  และ 5) เพื่อนรวมงาน (co-worker) 143 
 ความพึงพอใจในการทํางานของครู เปนตัวแปรที่สามารถบงชี้วัดความสําเร็จในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน ไดเปนอยางดี เพราะความพึงพอใจในการทํางานสามารถที่จะชวยให
การทํางานประสบความสําเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากแนวความคิดของ ฮอย และ            มิ
สเกล (Hoy and Miskel) กลาวไววา ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกับความสําเร็จของ
องคการ ถาบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจสูง คุณภาพงานก็จะสูง ในทางตรงกันขาม หาก
บุคลากรในองคการไมมีความพึงพอใจในการทํางาน144 คุณภาพของงานก็จะต่ําเชนเดียวกับ  
 กิติมา ปรีดีดิลก กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน เปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน 
การใหความรวมมือกับหนวยงาน บรรยากาศในการทํางานก็จะสดชื่น145 และ  สุขุม  หลานไทย  
                                                 

142Smith C. Patrica, “In Pursuit of Happiness : Why Study General Job Satistaction?,” in 
Job Satisfaction : How People Feel About Their Jobs and How It Affects Their Performance. 
Edited by C.J. Cranny, Patricia C. Smith & Eugene F. Storne  (New York : Maxwell Macmillan 
International, 1997). 

143Luthans Fred, Organizational Behavior,  7th ed.   (New York : McGraw – Hill,  1995).     
144Hoy, Wayne K.& Miskel, Cecil  G., Education Administration: Theory Research and 

Practic,. 6th ed.  (New York : McGraw Hill, 2001). 
145กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฏีการบริหารองคการ (กรุงเทพฯ : ธนการพิมพ, 2540).   
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กลาววา การบริหารงานในโรงเรียนเมื่อครูมีความพึงพอใจในการทํางาน  มีบรรยากาศดี มีความ
รวมมือดี มีความสัมพันธใกลชิดระหวางผูปฏิบัติงานในองคการ การจัดการศึกษาก็จะมีคุณภาพ146 
งานวิจัยของ พอรตเตอร, สเทียร และมาวเดย (Porter, Steers, and Mowday) พบวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานมีสวนสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการคงอยูหรือลาออกจากงานของ
ผูปฏิบัติงาน และสามารถแยกกลุมบุคคลทั้งสองออกไดชัดเจน147 บอรควิสท (Borquist) ไดวิจัย 
พบวา ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนจะสัมพันธกับลักษณะของงาน  ความสําเร็จ  และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเฉพาะการไดรับการยอมรับจากผูบริหารเปนที่มาของความพึง
พอใจในการทํางานมากที่สุด148  ฮอย และมิสเกล (Hoyand Miskel) ไดสรุปไววา ความพึงพอใจใน
งานเปนการตอบสนองผลกระทบกับงานของแตละบุคคล  บุคคลจะพึงพอใจในงานเมื่อ
ประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับคานิยม และความตองการของตน และใหความเห็น
อีกวา ผูบริหารที่แสวงหาบทบาทความเปนผูนํา ที่เอาใจใสตอความเปนอยูของครู จะมีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานของครู149 
 จอรจ และโจนส (George and Jones) มีความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล เปนปจจัย
ชวยใหการทํางานดําเนินไปดวยดี เปนพฤติกรรมที่มุงสนองความตองการที่เกิดจากแรงผลักดันของ
แรงจูงใจ150 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกหรือเจตคติที่ดีตอการทํางานใน
องคการ และมีอิทธิพลตอการทํางาน รับผิดชอบตอหนาที่ที่ของบุคลากร ซ่ึงนับวาเปนปจจัยพื้นฐาน
                                                 

146สุขุม หลานไทย,”ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับความ 
พอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”(ปริญญา
นิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2546). 
( อัดสําเนา)   

147P Lyman W. orter, Richard M. Steers and Richard T. Mowday, “Organizational 
Commitment, Job Satisfaction and Turnover among Psychiatric Technician,” Journal of Applied 
Psychology  59 ,5 (1998 : 603 – 609. 

148Borquist] Linda., “Job Satisfaction of Administrators in a Public Suburban School 
District,” Dissertation Abstracts International  48,7 (August 1987) : 260 – A. 

149 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Adminstration : Theory, Research, 
and Practice, 6th ed. (New York : McGraw – Hill, 2001).  

150Jennifer M. George and Jones. Gareth , Understanding and Managing Organizational 
Behavior, 2nd ed. (New York: Addison – Wesley,1999).    
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ที่สําคัญ ที่ผูบริหารจําเปนตองสราง และเอาใจใส ดูแลสรางขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาให
เกิดขึ้นตลอดเวลาการทํางาน และตองรักษาใหอยูในระดับสูง ผลของความพึงพอใจในการทํางาน 
จะสนับสนุนพฤติกรรมองคการใหผลลัพธ ผลผลิต และผลประโยชนขององคการในการจัด
การศึกษา ซ่ึงสงผลใหโรงเรียนประสบความสําเร็จทุกดาน นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กระทรวงกําหนด 
 ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานของครู 
 ปรียาพร  วงศอนุพรโรจน  ไดใหความหมาย  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึก
โดยรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และไดรับ
การตอบแทน ผลของการตอบแทนทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและ
กําลังใจ สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน และตอความสําเร็จขององคการ151 
 นันทิยา  ชุนณวงษ กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานหมายถึงความรูสึกและเจตคติที่
ดีของบุคคลที่มีตองานที่กําลังปฏิบัติอันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยหรือองคประกอบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน เชน ลักษณะงานสภาพแวดลอมในการทํางานและประโยชนตอบแทน152 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติที่ดีที่พอใจ เปนความรูสึกแหงการ
ยอมรับในการปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ153 และความพึงพอใจการทํางาน หมายถึง 
ความรู สึกชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและแรงจูงใจตางๆ  ของงานที่ทํ า 154 และ                   
สรอยตระกูล  อรรถมานะ155  

                                                 
151ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, “ความผูกพันตอสถาบันของอาจารยในสาขาครุศาสตร 

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา”  (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาชาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2542). (อัดสําเนา) 

152นันทิยา ชุนณวงษ, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด 
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7” (วิทยานิพนธ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546). (อัดสําเนา)  

153จิราภรณ ไทยกิ่ง, “ตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาาจิตวิทยา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541). (อัดสําเนา) 

154กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฏีการบริหารองคการ (กรุงเทพฯ : ธนการพิมพ, 2540). 
155สรอยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฏีและการประยุกต   

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541).   
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 แอปเปลไวท (Applewhite) สรุปวาความพึงพอใจ หมายถึง การไดรับความสุขสบายจาก
สภาพแวดลอมทางกายภาพ จากสถานที่ทํางาน และจากผูรวมงานที่ดี การมีทัศนคติที่ดีตองาน และ
รายไดจากองคการ156  กูดส (Good) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรัก หรือ
ชอบงานที่ทําอยูและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ157  เดวิส (David) 
กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจหรือความไมพอใจ ของที่มีตองานซึ่งแสดงใหเห็น
ความสอดคลองระหวางความคาดหวังของคนที่มีตองานและสิ่งตอบแทนที่ไดรับ158  เฟลดแมน 
และอารโนลด (Feldman and Arnold) สรุปวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ส่ิงที่แสดงออกหรือ 
ความรูสึกในทางบวกที่มีอยูทั้งหมดที่บุคคลมีตองานที่เขาปฏิบัติ159   
 วิคซิโอ (Vicchio )  สรุปความหมายของความพึงพอใจในงาน วา เปนผลรวมของ
ความคิด ความรูสึก แนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจจะ
แตกตางกันตามประสบการณในการทํางานของแตละบุคคล ความพึงพอใจในงานเกี่ยวของกับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับงานของบุคคล ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับงานมีผลตอการประเมินคุณคาผล
การปฏิบัติ  อันสงผลตอระดับความพึงพอใจในงาน160 
 เชอรริงตัน (Cherrington)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา เปนทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตองานที่ทํา สามารถศึกษาได  2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เปนการศึกษาความพึง
พอใจในงานตอส่ิงตางๆ การวัดความพึงพอใจในงานเปนการวัดทัศนคติเฉพาะที่มีตอองคประกอบ
ของงานแตละสวน  คือ ศึกษาความพึงพอใจในรูปของสวนประกอบ (component satisfaction) และ 
แนวทางที่ 2  เปนการวัดความรูสึกพึงพอใจที่เกิดจากสภาวะภายในจิตใจหรือ อารมณที่เปน
ภาพรวมของความพึงพอใจ (overall satisfaction) ของบุคคล161 

                                                 
156Applewhite Phillip B., Organization and Behavior (New York : Prentice - Hill, 1995). 
157Good M., School Business Administration (ew York : The center for Applied 

Reasearchin Administration, 1973). 
158David Todd Harison, Dissertation Abstract International (Singapore : McGraw –Hill, 

2000). 
159Daniel C. Feldman and Arnold Hugh, Managing Individual and Group Behavior in 

Organizations (Auckland : McGraw –Hill, 1999). 
160Vicchio Robert P., Organization Behavior, 2nd ed. (Chicago : The Dryden, 1997). 

161Cherrington D. J., Organization Behavior, 2nd ed. (Massachusetts : Allyn and Bacon, 
1997). 
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 ฮอย และมิสเกล  ใหความหมายไววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกทั้งดาน
บวกและลบ หรือเจตคติของบุคคลที่มีตองานที่ไดกระทํา162 
 ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูนํา และความพึงพอใจใน
การทํางานของครู ผูบริหารจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานคือครูซ่ึงเปนผูทํางานการสอน
โดยตรง งานจึงจะมีประสิทธิภาพ และครูจะตองทํางานดวยความเต็มใจ สบายใจ และมีความพึง
พอใจ 163 เมื่อครูมีความพึงพอใจในการทํางาน จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มีความกระตือรือรน 
ขยัน อุทิศเวลาในการทํางานมากยิ่งขึ้น เปนผลใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
สอดคลองกับ กิติมา ปรีดีดิลก ที่กลาวไววา ความพึงพอใจในการทํางานของครูเปนปจจัยที่สําคัญ
ชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานยอมกอใหเกิด
ผลสําเร็จ164  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ฟแมน (Faeman) ที่พบวาสภาพแวดลอมของการทํางานใน
องคการ มีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพัน
ของบุคคลในองคการ165 
 องคประกอบของความพึงพอใจในการทํางาน 
 กิบสัน , อิวานเซวิค และดอนเนลี่ (Gibson , Ivancevich, and Donnelly)166 กลาวถึง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ไดแก  
  1.  รายได  คือ การไดรับคาตอบแทนอยางยุติธรรม 
  2.  ลักษณะงาน  ตองเปนงานที่นาสนใจ ทาทาย มีโอกาสเรียนรู และมีสวนรวม
รับผิดชอบ 
  3. การเลื่อนตําแหนง  ตองเปนผูที่ใหความสนใจในตัวผูปฏิบัติงาน 
  4.  ผูบังคับบัญชา  ตองเปนผูที่ใหความสนใจผูปฏิบัติงาน 

                                                 
162Hoy and Miskel Hoy, Wayne K.and Miskel, Cecil  G .,  Education Administration: 

Theory Research and Practice, 6th ed.  (New York : McGraw Hill, 2001). 
163พนัส หันนาคนิทร, การบริหารนักศึกษา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2546).   
164กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองคการ(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2540).  
165Faeman Sue Robin, “Supervisory Performance and Its Relationship to Organizational 

Commitment, Job Involvement and Locus of Control,” Dissertation Abstacts International 48,11 
(1988): 2977 - A. 

166Gibson James l., Ivancevich John M. and Donnelly James H., Organization : Behavior 
: Stucture : Processes, 6th ed. (Texas : Business Publications,1998). 
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  5.  เพื่อนรวมงาน  ตองมีความเปนมิตร มีความรูความสามารถ และสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 
 กิลเมอร (Gilmer) ไดเสนอแนวความคิดวาความพึงพอใจในการทํางาน คือ ผลของ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงานซึ่งมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชน รูสึกวาไดรับความสําเร็จในผลงาน รูสึกวาไดรับการยกยอง และรูสึกวามีโอกาส
กาวหนาในงาน และกลาวถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลพึงพอใจในงานมี  10  ประการ คือ  
  1.  ความมั่นคงปลอดภัย (security)  
  2.  โอกาสกาวหนาในการทํางาน (opportunity for advancement) 
  3.  ลักษณะที่ทํางานและการดําเนินงาน (company and management)  
  4.  คาจาง (wages) 
  5.  ลักษณะของงานที่ทํา (intrinsic aspects of the job) 
  6.  การบังคับบัญชา / การนิเทศงาน (supervision) 
  7.  ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) 
  8.  การติดตอส่ือสาร (แommunication) 
  9.  สภาพการทํางาน (working condition) 
 
  10.  ประโยชนเกื้อกูลตางๆ (benefits) 167 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดกําหนดตัวแบบของความพึงพอใจในการทํางาน
ตามสถานการณ (situation medel of jot satisfaction) เปนตัวแบบที่แสดงใหเห็นองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน มี  3 องคประกอบ คือ 
  1.  ลักษณะการทํางานในองคการ  เชน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ 
  2.  ลักษณะของงาน เชน ความเปนอิสระ คาตอบแทน ผลประโยชน 
  3.  ลักษณะของบุคคล เชน อายุ  เพศ การศึกษา แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ทักษะ168 
 แฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldman) ไดศึกษาพรอมกับเสนอวิธีเชื่อมโยง
ลักษณะของงานกับความพึงพอใจในการทํางาน โดยพบวาลักษณะงานที่มีความสัมพันธทางบวก 
กับความพึงพอใจในการทํางาน มี  5  ประการ คือ 
  1.  ความเปนอิสระในการตัดสินใจ (autonomy) 
                                                 

167Gilmer B. V.,  Applied Psychology (New York : McGraw Hill, 1997). 
168Hoy Wayne K.and Miskel, Cecil  G., Education Administration: Theory Research and 

Practice. 6th ed. (New York : McGraw Hill, 2001). 
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  2.  ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
  3.  ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) 
  4.  เอกลักษณของงาน (ask identity) 
  5.  ความสําคัญของงาน (task significance) 169 
 จากความหมายและองคประกอบที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการ
ทํางาน หมายถึง ความรูสึกทางจิต ทางอารมณ หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการทํางาน สามารถ
ปฏิบัติงาน ใหสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคที่กําหนดไว องคการที่บุคลากรมีพึงพอใจในการทํางาน
สูง ยอมดําเนินงานนําพาองคการใหประสบความสําเร็จ  
แนวคิดการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู (social supporting) 

   การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู เปนการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับโอกาส 
ในการชวยเหลือดานตางๆ ทั้งทางอารมณ วัตถุ ส่ิงของ ตลอดจนการรับรูขาวสารขอมูลโดยไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน ผูบริหาร และจากสังคม ทําใหเกิดความประทับใจ  การ
รวมมือที่ดีในการทํางาน  เกิดขวัญกําลังใจ ไดแก  การใหการสนับสนุนทางอารมณ  การใหความ
ยอมรับนับถือ การใหขอมูลขาวสาร และการไววางใจ  สวินนี่ (Sweeney) ไดศึกษาวิจัยพบวา 
ผูบริหารที่บริหารการศึกษาดีมีประสิทธิภาพจะมีการสนับสนุนครู จะมีการกําหนดแผนงาน
เปาหมาย  วิธีดําเนินการจะชวยเหลือสนับสนุนครูในดานตางๆ170 จากการศึกษาของ รัสเซล อัลที
เลอร และเวลเจน (Russell , Altealer and Velgen) พบวา การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารเปน
ตัวแปรสําคัญที่จะสงผลถึงการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ และยังสงผลถึงการมีคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอีกดวย171  นอกจากนี้ สวน  เบิรก และกรีนกลาส (Burke and 
Greenglass) ไดวิจัยพบวา หากครูในโรงเรียนไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง ยอมทําใหเกิดความ
ทอแทในการทํางานนอยลง และสงผลถึงความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนอีก

                                                 
169 Richard J. Hackman and Greg R. Oldman, Work Redesign Reading  (Massachsetts : 

Addison Wesley, 1998). 
170Sweeney James, “Reasearch Synthesis on Effective School Leadership,” In the Role 

ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2544). (อัดสําเนา) 

171Russell  Daniel, Altealer Elizabeth and Velgen Daun Van. “job Related Stress, Social 
Support and Burnout among classroom Teacher,” Journal of Applied Psychology. 72,2 
(1987):269 – 274. 
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ดวย172 จากแนวความคิดของนักการศึกษาและนักวิจัย  ไดเสนอแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ
บุคลากรไวหลากหลายแตกตางกัน เชน เฮาท (House) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมมักจะเกิด
จาก  1) การแสดงความชื่นชม นับถือ  2) การแสดงความยอมรับ เห็นดวย  3) การแสดงความ
ชวยเหลือโดยตรง  หรือการไดรับการชวยเหลือเปนสิ่งของ173 
 ความหมายการสนับสนุนทางสังคม 

 นักการศึกษาและนักวิจัยไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้  
 ไวส (Weiss) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรูสึกอ่ิมใจ
หรือการมีความพึงพอใจตอความตองการทางสังคมจากความสําเร็จในสัมพันธภาพและสามารถ
แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  6  ชนิด  คือ 
  1.  ความรักใครผูกพัน (attachment) เปนความรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย 
  2.  การมีสวนรวมในสังคม  (social integration) ใหบุคคลมีโอกาสผูกมิตรไมตรี 
  3.  โอกาสในการอบรมเลี้ยงดูใหการชวยเหลือบุคคลอื่น (opportunity) 
  4.  สงเสริมใหมีความมั่นใจในคุณคาแหงตน การใหบุคคลอื่นใหความเคารพ 
         5.  ความเชื่อมั่นในการเปนมิตรที่ดี 
  6.  การไดรับคําชี้แนะที่ดี เปนการชวยเหลือขณะตกอยูในชวงวิกฤต มีปญหา174 

 คอบบ (Kolb)  อธิบายถึงการ ไดรับการสนับสนุนจากสังคมวา อาจกระทําไดโดย 
1. การไดรับการสนับสนุนทางอารมณ (emotional support) 
2. การใหรับการสนับสนุนใดดานการยอมรับจากสังคม (esteem support) 
3. การใหรับการสนับสนุนจากเครือขาย (network support) 175 

 แบรนด และไวทเนิรท (Brandt and Weinert) ไดกลาววา การสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง ความชวยเหลือที่บุคคลไดรับจากเครื่อขายทางสังคมทําใหเกิดความรูสึกใกลชิดสนิทสนม
กัน สงเสริมใหมีการพัฒนา เห็นคุณคาในตนเองและไดรับความชวยเหลือและแนะนํา176 
                                                 

172Ronald J. Burke and Esther R. Greenglass, “Sex Differences in Teacher,” 
Psychological Report. 65,1 (1989): 55 – 63. 

173James S. House, Work Stress and Social Support. Reading, Massacchsetts : Addison-
wesley, (1981). 

174Weiss R., The Provision of Social Relationships. In Doing Undo others. Edited by 
Zick, Robin (New Jersey : Prentice – Hall, 1998). 

175Kolb, David A : Osland, Joyce S. and Rubin, Irwin M.,  The Organizational Behavior 
Reader,  6th ed. (London : Prentice – Hall,  1995).   
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  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การกระทําที่สามารถ
สงเสริมใหผูที่ไดรับมีความสุข เกิดความรูสึกภูมิใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของ
สังคม สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และการสนับสนุน
ทางสังคมมักจะเกิดขึ้นภายใตสภาพการณของการมีปฏิสัมพันธและสภาพระหวาง 
บุคคลกับบุคคล หรือ บุคคลกับกลุม 
 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
 เฟเบอร (Faber) ไดอธิบายลักษณะการสนับสนุนทางสังคมไวเพียง 3ประการคือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ เปนการยอมรับใหความสนใจ การใหกําลังใจ 
2. การสนับสนุนทางดานการเงินและวัตถุ 
3. การไดรับปรึกษาหารือ แกไขปญหา ทั้งดานหนาที่การงาน และเรื่องสวนตัว177 

การสนับสนุนทางสังคม เปนความตองกานขั้นพื้นฐานที่สําคัญของสังคม ซ่ึงอาจอยูใน 
รูปเปนทางการและไมเปนทางการผสมผสานกันไป นักการศึกษาและนักวิจัยไดทําการศึกษา 
และเห็นพองตองกันวา การสนับสนุนทางสังคมในองคการสามารถแบงออกได 2 ประเภท 
ดังนี้  

1. การสนับสนุนดานจิตใจและอารมณ เปนการสนับสนุนดานการทําใหกําลังใจ  
การไววางใจ คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร และสนับสนุนใหรูสึกวาตัวเองมีคุณคา 

2. การสนับสนุนเชิงรูปธรรม เปนการสนับสนุนโดยการใหความชวยเหลือโดย 
ตรง การมอบเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุน รวมทั้งการชวยเหลือดานการเงิน งบประมาณ178 
 ครอส (Krause) ไดแบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคม ออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ทําใหเกิดความอบอุนใจ 
2. การสนับสนุนทางสังคมดานการใหขอมูล ขาวสารตางๆ 
3. การสนับสนุนทางสังคมดานความชวยเหลือส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีวิต 
4. การสนับสนุนทางสังคมดานการทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทํา 

ใหมีความสัมพันธระหวางบุคคลอยางใกลชิดสนิทสนมกัน179 
                                                                                                                                            

176Brandt P. A. and Weinert C., PRQ : Psychometric Update, Unpublished manuscript 
(Washington D.C. : University of Waschington., 1985). 

177Faber Bray A., Stress and Burnout in the Human Service Professions (New York : 
Pergaman, 1997). 

178Norbeck and Telden, V.P., “International Nursing Research in Social Support : 
Theoretical and  Methodological Issues,”  Journal of Advanced Nursing,13 (1998) : 173 – 178. 
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แนวคิดความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 การจัดการศึกษาเปนปจจัยที่จําเปนและมีประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของ 
ทุกคนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาปจจัยอ่ืนๆ  การจัดการศึกษาเปนการสงเสริมประสบการณดาน
ความรูความสามารถ ทักษะ  และคุณคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  ฉะนั้นการจัดการศึกษาของรัฐ
จะตองสนองตอบตอความจําเปนและความตองการของผูเรียนและสังคม  การจัดการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ทั้งเปนปจจัยผลักดันและ
ปจจัยดึงดูดใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ180 
 ความสําคัญเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปจจุบันนับวา  มีผลกระทบตอปจจัยหลายดาน
ตลอดจนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลาย แปลกใหม   เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนบุคลากร
หลายระดับตามไมทัน   ในขณะเดียวกันนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของ  ไดศึกษาทําความเขาใจและหา
แนวทางเพื่อจัดการบริหารองคการสามารถพัฒนาอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงใหมๆดังนั้น
ความจําเปนในการบริหารเพี่อความสําเร็จเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหาร   ครู   และผูเกี่ยวของควรศึกษา
และทําความเขาใจ เพื่อสามารถบริหารองคการใหบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจที่มอบหมาย   
ผูบริหารจะกําหนดระบบการบริหารองคการใหเกิดความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพอยูไดอยาง
ยั่งยืน   จําเปนตองอาศัยปจจัยและทรัพยากรบริหารจํานวนเพียงพอ   และที่สําคัญการบริหารงาน
โรงเรียน ผูบริหารงาน   โรงเรียนในฐานะผูนํา   จําเปนตองกําหนด   หลักการในการสนับสนุนให
การบริหารงานโรงเรียนประสบความสําเร็จ 4 ประการ ไดแก 1) ความยั่งยืน (sustainable)  2) การมี
สวนรวม (participation)  3) ความรับผิดชอบตอองคการ (accountability) และ  4) ความรู 
(knowledge)181 
 การบริหารองคการ   นักวิชาการและนักการศึกษาแตละสาขาก็พยายามใชแนวคิดที่
แตกตางกันออกไปตามความเชื่อ   ประสบการณและสถานการณของแตละบุคคล   เชน   

                                                                                                                                            
179Krause N., “Understanding the Stress Process: Linking Social Support With Locus of 

Beliefs Control,”  Journal of Gerontology42,6(1997) : 589-593. 
180กระทรวงศกึษาธิการ, เสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย : แนวทางการ

ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ (กรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ, 2542).   
181กรมวิชาการ, การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2543).    
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การบริหารกิจการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปไดรวมกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคการอยางใดอยางหนึ่ง182 การบริหารองคการเปนการผสมผสานทรัพยากรทางการ
บริหารประกอบดวย คน เงิน และวัสดุ   โดยอาศัยเทคนิควิธีการและขอมูล    เพื่อใหเกิดพลังรวมใน
การทํางานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ183 การบริหารเปนการใชความสามารถแหงการทํางานใหสําเร็จอาศัยคนอื่น   ดวยการเสีย
คาใชจายต่ําสุด   ดวยความสบายใจ   และดวยความเต็มใจ184 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา   
การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารจะตองใชเพื่อความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิภาพ
และทุกฝายเกิดความพึงพอใจ หรืออาจจะสรุปใจความสั้นๆ ไดวา   
งานสําเร็จ  คนพอใจ คือ หัวใจของการบริหาร 
 ปจจุบันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา   มุงเนนพัฒนาระบบการ
ประเมินผล การตรวจสอบองคกรชุมชน หรือองคกรมหาชน และรูปแบบการประเมินผล   ผูบริหาร  
ครู  นักเรียนจําเปนตองรวมรับผิดชอบรวมกัน มีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานแนวใหม
เพื่อนํา  ไปสูความสําเร็จที่สําคัญ  ไดแก 

1. ยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหาร 
2. ยุทธศาสตรการทํางานเปนทีม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจ 
4. ยุทธศาสตรการกําหนดผูรับผิดชอบ 
5. ยุทธศาสตรการวางแผนและการกํากับดูแล 
6. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ 

  ในสังคมบุคคลมีความแตกตางยอมมีความแตกตางระหวางบุคคล  และบุคคลยอมมี
หนาที่และความรับผิดชอบที่แตกตางกันตามสถานภาพของแตละคน  บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่จะเปนตัวช้ีวัดศักยภาพของบุคคล  ในการปฏิบัติหนาที่การงานทุก
คนยอมปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือปฏิบัติราชการ  ในการ
บริหารจัดการจําเปนตองใชทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยสนับสนุน  ไดแก  คน  เงิน   วัสดุ
                                                 

182Simon H. A., Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: McMillan, 1997).  
183Fremont E. Kast and others, Organization and Management: A System Approach,   2nd 

ed.   (New York : McGraw – Hill, 1997). 
184เสนาะ ติเยาว, การบริหารแบบผูนํา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

, 2548).  
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อุปกรณ และการจัดการ ทรัพยากรบริหาร 4 ประการดังกลาว  คนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  
จะตองกําหนดบทบาทหนาที่และทํางานกับผูอ่ืน ความพึงพอใจ มนุษยสัมพันธมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง
ที่ทําใหผูบริหารองคการประสบความสําเร็จในการทํางาน  ความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการทํางานกับคน185 การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา คุณภาพและ
มาตรฐานดานผูบริหาร ครู นักเรียน เปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จ ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ยอมเกิด
จากความแตกตางของศักยภาพและคุณภาพของผูบริหาร ครู และนักเรียนเปนสําคัญ186 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหประสบ
ความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยที่สงผล หรือปจจัยที่เกี่ยวของหลายดานเพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดบทบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ วิสัยทัศน  และพันธกิจ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกระแสสังคม การเมือง กระแสเศรษฐกิจ กระแสสิ่งแวดลอม
กระแสวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระแสขาวสารขอมูลและการเรียนรู การจัดการศึกษาตอง
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง   โดยมุงเนนความสําเร็จดานปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร  ครูและนักเรียน
เปนสําคัญ 
 ความหมายความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   ป 2542 ไดกําหนดใหโรงเรียน  สถานศึกษา  
รวมกับบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  องคกรเอกชน  และสวนที่ เกี่ยวของทุกฝายในสังคมรวม
สนับสนุนจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ   สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชน   
โดยมุงเนนใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารสูสถานศึกษาความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสถานศึกษาสามารถอยูรอดและมีเสถียรภาพอัน 
มั่งคั่ง 187 ทั้งนี้จะเนนคุณภาพ มาตรฐานในการบริหารจัดการทําใหนักเรียนมีคุณภาพสูง  เกิดการ
ยอมรับจากชุมชนผูปกครอง  โดยใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียน สถานศึกษา จึงจะมี
ช่ือเสียงประสบความสําเร็จ  ความสําเร็จเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการกับโรงเรียน 
สถานศึกษา เปนสิ่งที่บุคลากรใฝฝนอยากใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา   มีนักวิชาการและ

                                                 
185เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  โอเดียนสโตร, 2542).  
186ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : ศูนย 

ส่ือเสริมกรุงเทพฯ , 2545). 
187พนม พงษไพบูลย, “ทัศนะบางประการเกี่ยวกับนักศึกษาเอกชน,” การศึกษาแหงชาต ิ  

13,16(สิงหาคม- กันยายน,2542) : 7-9. 
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นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายคําวา ความสําเร็จ    ตามทัศนะที่แตกตางกันตามความเชื่อ
และประสบการณ ดังนี้ 
 สุพัตรา สุภาพ ไดสรุปแนวคิด   ความสําเร็จในการบริหารองคการ   เปนการใชบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ  กําหนดนโยบาย  เปาหมาย และวัตถุประสงคอยางชัดเจน  อธิบายวิธีการ
ทํางาน การมอบอํานาจหนาที่   สงเสริมใหผูรวมงานเกิดความเชื่อมั่นในตนเองวาสามารถทํางานได
สําเร็จ และทุกคนใฝควาหาความสําเร็จโดยยึดหลัก S-U-C-C-E-S-S กลาวคือ   1) S  (select your 
goals)  หมายถึง  การกําหนดเปาหมายของความสําเร็จที่เราตองการ 2) U  (unlook your negative 
thinking) หมายถึง  การหันมามองตนเอง อยามองสิ่งอื่นในแงราย หาขอบกพรองเพื่อปรับปรุง
แกไข  3) C  (commit yourself) หมายถึง  การทุมเทความสําเร็จตองทําอยางขยันขันแข็ง ยอมรับการ
วิพากษวิจารณจากคนอื่น 4)C (chart your course)  หมายถึง   การวางแผน ถาตองการความสําเร็จ
ตองมีการกําหนดแผน วางโครงงานลวงหนา  5)  E (expect problems & difficulties)  หมายถึง  การ
ยอมรับปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จตองใชเวลา  6)  S (sacrifice yourself)  หมายถึง  การรูจัก
ตนเอง  อุทิศตัว  อุทิศเวลาเพื่องานแบบสรางสรรค ขยันมีมานะ   ความสําเร็จยอมอยูใกลตัว  และ  
7) S (stick with it)  หมายถึง   
การอยายอมแพ   อยาทอถอยจนกวาจะทําถึงที่สุด188 
 สจวต – โคเซ และรอบบริน (Stuart Kotze and Robin)  ไดทําการวิจัยและศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ   สรุปผลเปนทฤษฏีความสําเร็จทางการบริหาร  ไวในหนังสือ 
Success Guide to Managerial Achievement   มีปจจัยที่สําคัญนําไปสูความสําเร็จของการบริหาร
องคการไดแก 
  1. ความตองการบรรลุความสําเร็จในการบริหาร  สามารถรวบรวมพลังและความสนใจ
ไปสูทิศทางที่ถูกตองได และจําเปนตองอางเหตุผลสูความสําเร็จไปยังปจจัยพื้นฐาน 3 ประการ   คือ  
(1)  จําเปนตองใชพลังและความเพียรพยายามในการทํางานตลอดแรงจูงใจและความตองการที่จะ
ทํางานเปนรากฐานอยางดีตอความสําเร็จ  (2)  จะตองจัดลําดับความสําคัญของงาน ตัดสินใจวางาน
ใดสําคัญหรือไมสําคัญ ทุมเททํางานสําคัญกอน และขจัดงานที่ไมจําเปนและสําคัญออกไป (3)  
แนวทางที่จะปฏิบัติตอผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญตองไดรับความรวมมือไมมีใครทํางานไดสําเร็จเพียง
คนเดียว    
 2. ภารกิจของผูบริหารตองทํางานใหบรรลุสูงสุดตามเปาหมาย ความรับผิดชอบ ในเรื่อง
ที่สําคัญจริงๆ ใชทรัพยากรอยางจํากัดแตมีผลดีมีประโยชนและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารก็จะ
                                                 

188สุพัตรา สุภาพ, เทคนิคการบริหารงานอยางประสิทธิภาพยุคใหม : เนนพฤติกรรมมนุษย 
(กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2546).  
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ประสบความสําเร็จ  3) การทํางานอยางชาญฉลาด (smart)  มีความรูความสามารถ กลยุทธ  เทคนิค  
ทักษะการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธที่ดี189 
 แคซสและคณะ (Kast and others) กลาววาความสําเร็จ  หมายถึง  การผสมผสาน
ทรัพยากรทางการบริหารประกอบดวย  คน  เงิน  วัสดุ  โดยอาศัยเทคนิค  วิธีการ  และขอมูลเพื่อให
เกิดพลังรวมในการทํางานจนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและพึงพอใจ190  
 ไซมอนด (Simon) กลาววา  ความสําเร็จ  หมายถึง ความสามารถขององคการในฐานะที่
เปนระบบสังคม ในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค191 
 เวบสเตอร (webster) กลาววา  ความสําเร็จ หมายถึง  การบรรลุถึงผลงานอยางนาพอใจ
ตามเปาหมายที่วางไว192 
 เคซเซอรวิค (Knezevichl)  ไดอธิบายวา ความสําเร็จ หมายถึง  กระบวนการที่มีระบบ
ความสัมพันธของกิจกรรมตางๆในองคการ  สามารถพัฒนาเปนวิถีทางไปสูความสําเร็จของงาน
ตามเปาหมาย193 
 สเทียร, อังสัน และมาวดเดย (Steers, Ungson, and Mowday) กลาวไววาความสําเร็จ เปน
ความสามารถขององคการในการบริหารจัดการ   ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผลจากการใชทรัพยากรเพื่อ
บรรลุเปาหมาย และประสิทธิผลองคกรการเปนสิ่งที่ทําใหเปาหมายในเชิงปฏิบัติบรรลุผล194 
 
 
 รอบบิล (Robbins)195 อธิบายวา  ความสําเร็จ  หมายถึง ระดับที่องคการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 
                                                 

189Stuart Kotze  Robin and Rick, Success Guide to Managerial Achievement (Virginia: A 
Prentice – Hall, 1999). 

190K Fremont E. ast  and others, Organization and Management: A System Approach,   
2nd ed.   (New York : McGraw – Hill, 1997). 

191Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: McMillan, 1997). 
192Webster, Webster’s Desk Dictionary of the English Language (New Jersey: Gramercy 

Books, 1996). 
193Stephen J. Knezevichl, Administration of Public Education,  4th ed.  (New York : 

Harper and Row, 1998). 
194Richard M. Steers, Gerado R. Ungson and Richard T. Mowday, Managing Effective 

Organizations: An Introduction (Boston: Kent, 1997). 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สรุปความหมายของความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินการ  ตั้งแต
ประสิทธิภาพของระบบไปจนถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ตลอดจนภาพพจนที่ดีของ
โรงเรียน และความพึงพอใจของผูปกครอง196 
 เชียรเรนซ และโบสเคอร (Scheerens and Pelgrum) ไดสรุปถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1.  มุงสัมฤทธิ์ผล (achievement) 
2.  มีภาวะผูนําทางวิชาการ (educational leadership) 
3.  มีความเห็นสอดคลองและกลมเกลียว (consensus and cohesion)  
4.  หลักสูตรมีคุณภาพ  และใหโอกาสในการเรียนรู (curriculum  

quality/opportunity to learn) 
5.  บรรยากาศของโรงเรียน (school climate) 
6.  บรรยากาศในชั้นเรียน (classroom climate) 
7.  การมีสวนรวมของผูปกครอง (parental involvement)  
8.  ศักยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 
9.  การใชเวลาในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 
10. มีรูปแบบการเรียนการสอน (structured instruction) 
11. มีการเรียนรูแบบอิสระ (independent learning) 
12. มีการปรับการเรียนการสอน (adaptive instruction) 
13. มีการใหขอมูลยอนกลับ (adaptive instruction) 197 

จากแนวคิดความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาดังกลาว  สามารถสรุปความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ประสิทธิภาพที่เกิดจากการดําเนินงานตามภารกิจในการบริหารของ

                                                                                                                                            
195Stephen P. Robbins, Essentials of Organization Behavior,  4th ed.  (New Jersey : 

Prentice – Hall.,1998) 
196สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2542). 
197Scheerens J., Vermeulen C. J. and Pelgrum W. J., “Generalisability of Instuctional and 

School Effectiveness Indicators Across Nations,” International Journal of Educational Research. 
13,7 (1989):23 - 27.    
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สถานศึกษา จากการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของ ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา จน
สามารถทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 การประเมินความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
  ความสําเร็จเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและมุงหวังในชีวิตการทํางาน   แตความสําเร็จ
ไมใชจะไดมางายๆ หลายองคการตองประสบกับปญหาหรืออุปสรรคมากมายไมวาจะเปนดานคน  
เงิน วัสดุอุปกรณ   และการบริหารจัดการ  ในการบริหารองคการหรือสถานศึกษามีความหมายจาก
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน เพราะไดปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ ระบบการบริหารจัดการ
แนวใหมเปนการใชหลักการบริหารแบบมุงเนนผลงาน  (PBB)  และระบบใชสถานศึกษาเปนฐาน
ขั้นพื้นฐาน (SBM)  แตอยางไรก็ตามนักวิชากรและนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ความสําเร็จขึ้นมาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกดาน
และเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามแนวคิดการประเมินสถานศึกษาดังนี้ 
 ดิน ปรัชญพฤทธิ์ กลาววา การปฏิบัติงานตามหนาที่ของผูบริหารองคการจะประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับการประเมินประสบการณการบริหารจัดการและความรอบรูทาง
วิชาการของผูบริหาร198 
 
 ทีรา (Theera) กลาววา  การประเมินความสําเร็จขององคการเกี่ยวของกับคํา 2 คํา คือ 
วัตถุประสงค (objective) กับสัมฤทธิผลของงาน (achievement) ดังนั้นการที่จะประเมินวา
สถานศึกษาใดประสบความสําเร็จหรือไมนั้นจึงควรเปรียบเทียบการประเมินระหวางวัตถุประสงค
ของสถานศึกษากับผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงคนั้น199 ฮอย และ  มิสเกล (Hoy and Miskel) 
ช้ีใหเห็นวาตัวเช่ือมการประเมินความสําเร็จขององคการ ไดแก  การพัฒนา   วัตถุประสงค  การ
บรรลุเปาหมาย ความพึงพอใจในงาน และศูนยกลางความสนใจของชีวิต200 
                                                 

198ดิน ปรัชญพฤทธิ์, หัวหนาภาควิชา :  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางสังคมเศษฐกิจ 
และวิธีปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจในงานและสัทฤทธิผลของงาน  :  
กรณีศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย, 
2540). 

199Theera Sornkaew, Organizational Climate and Effectiveness of Colleges of Physical 
Education in Thailand. Doctoral Dissertation. (Philippines: University of Northern Philippines,  
1987). 

200Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel,  Education Administration: Theory Research and 
Practice, 6th ed.  (New York : McGraw Hill, 2001). 
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 มิชเชลล (Mitchell) ไดกลาววาปจจัยดานความพึงพอใจ  ในงานสงผลตอการประเมิน
ความสําเร็จในการบริหารจัดการ  เพราะเปนตัวการกอเกิดการสรางขวัญแรงจูงใจ  ซ่ึงนําไปสูการ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ201 
 การตอน (Gorton) ไดกลาววาถึง   การประเมินความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาวา
ขึ้นอยูกับการประเมินองคประกอบที่สําคัญ   2   ประการคือ 

1. ความเขาใจในงานอาชีพ หมายถึง  ความเขาใจในบทบาทหนาที่                          
ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา  

2. สมรรถภาพที่จําเปนตอความสําเร็จในการบริหารงานไดแก  1) 
ความสามารถในการแกปญหา 2) ความสามารถในการมองการณไกลในฐานะนักการศึกษา เพื่อ
เขาใจแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน  สามารถนําไปประยุกตตอการศึกษาสังคม
สวนรวมได  3) ความสามารถในการไปผูนํา เพื่อเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด  4)  ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคใหมๆ และกลาเผชิญกับความ
คิดเห็นที่ตรงกันขามและอดทนตอคําวิพากษวิจารณทั้งในสวนตัวและสวนรวม 5)  ความสามารถ
ในการมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความรูสึกไวตอความตองการของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา202 

 ลูธารน (Luthans) กลาววา  ความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธกับผลงาน 
นําไปสูการประเมินผลการสรางผลงานที่สําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน203 

 บัณฑิต แทนพิทักษ.  () กลาววา  การประเมินความสําเร็จในการบริหารงานของ
สถานศึกษาเนนความสามารถ  และศักยภาพของผูบริหารในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา204 
  ดังนั้น บุคลากรในองคการมีบทบาทสําคัญตอระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา บุคลากรที่มีบทบาทตอความสําเร็จ  คือผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน 

                                                 
201Terence R. Mitchell, People in Organization:An Introduction to Organizational 

Behavior,  2nd ed. (Tokyo : McGraw – Hill, 1997). 
202Richard D. Gorton,  School Administration and Supervision ; Leadership Challenges 

and Opportunities,   2nd ed. (Dubuque : Win C. Brown, 1997).   
203Luthans Fred, Organizational Behavior, 7thed.(New York : McGraw–Hill, 1995).  
204บัณฑิต แทนพิทักษ,  “ความสัมพันธระหวางผูนํา อํานาจ ความศรัทธา และความพึง 

พอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา” ( ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2540).   
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นักเรียน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย205 ความสําเร็จในการบริหารจัดการยอมสงผลถึงองคการในการใน
ภาพรวมผลการวิจัยของ  มอรริสัน (Morrison) พบวา  ปจจัยดานผูบริหารสงผลตอความสําเร็จของ
องคการ แมวาในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีแนวโนมที่ปฏิรูปการเรียนรูไปสูอนาคต
สรางบทบาทของคนไทยในเวทีโลก206  รัฐบาลเนนใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและ
ศักยภาพอยางเต็มที่ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  และจัดการศึกษาของชาติ แตความสําเร็จ
ของสถานศึกษาในการปฏิบัติภารกิจหลัก (mission)  ใหสําเร็จตามเปาหมาย   วัตถุประสงค   การ
ประเมินจําเปนตองวัดปจจัยหลายประการ  ไดแก ปจจัยดานสถานศึกษา ปจจัยดานครูผูสอน  ปจจัย
ดานนักเรียน  และปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกที่จําเปน  ไดแกชุมชน องคกรเอกชน  แตส่ิงสําคัญใน
การประเมินการพัฒนาขององคการ  ยอมขึ้นอยูกับแบบวัดพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ถือ
วาเปนปจจัยสําคัญที่สําคัญ ที่สุดในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จในองคการ207 
 นอกจากนี้  บุคลากรที่มีความเหมาะสมในการประเมินความสําเร็จในโรงเรียน มี 5 
ประเภท  คือ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา  ตนเอง  และคณะกรรมการนอก
หนวยงาน208 และการที่จะตองใชเกณฑใดประเมินตองพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงานและ
วิธีปฏิบัติงานแตละประเภท   เกณฑบางอยางเหมาะสมกับที่จะใชวัดเฉพาะองคการประเภท   เกณฑ
บางตัวใชวัดในเวลาหนึ่ง เวลาตอมาไมสามารถวัดได209 สําหรับ  ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กลาววา  
ระดับการวัดความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมี  4 ดาน  คือ  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  การพัฒนาอาจารย  งานบริการแกสังคม  และงานสงเสริมวิชาการ210  จากเหตุผลดังกลาว  การ
                                                 

205William N. Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction (New Jersey : Prentice-
Hall, 1998).   

206Morrison Van Cleve, Deaning : Middle Management in Academe. (Champaign : 
University of lllinois Press, 1981). 

207Wayne K. Hoy and Cecil  G. Miskel, Education Administration: Theory Research and 
Practice, 6th ed. (New York : McGraw Hill, 2001).  

208Seldin Peter, Evaluating and Developing Administrative performance (San Francisco: 
Jossey – Bass, 1998). 

209Richard M. Steers, Organizational Effectiveness: A Behavioral View (California : 
Goodyear, 1997). 

210ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, “ภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาที่สงผลตอประสิทธิผลการบริการ
วิชาการในวิทยาลัยครู” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม ,2543). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 89

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยจึงใชวิธีการและเกณฑการประเมินโรงเรียนดีเดนของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐานวัดระดับความสําเร็จในการประเมินโรงเรียนทุกสังกัด   
เพื่อแบงกลุมความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากปจจัยดานตางๆ  ซ่ึงการประเมิน
เปนวิธีการและเกณฑที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฏีการประเมินความสําเร็จในการบริหาร
องคการ  ของ Stuart – Kotze & Seldin และ Stogdill211 พัฒนาแบบวัด IPOE ของ Hoy & Miskel212, 
พิชญาภรณ อิงคามระธร213,จันทรานี สงวนนาม214  
และประสิทธิ์  สาระสันต215  ตามที่กลาวมาแลวขางตนซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 จากแนวความคิดและทฤษฏีการประเมินความสําเร็จทางการบริหารดังกลาวขางตน   
สามารถสรุปไดวา การประเมินความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา ควรพิจารณาจากมาตรวัด
ความสําเร็จหลายๆเกณฑ โดยสอดคลองกับบทบาทหนาที่ภารกิจ  เพราะวาการประเมินเกณฑเดียว
ไมสามารถที่จะแสดงถึงความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดทั้งหมดและทุกภารกิจ
หลักทําใหการประเมินไมครอบคลุม  อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได 
 
 ตัวบงชี้ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 มีนักการศึกษา นักวิชาการจํานวนมากที่ศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดเกณฑที่ เปนตัวบงชี้
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา   หรือสถานศึกษาทั่วไป มีดังนี้  

                                                 
211Stuart–Kotze  Robin and Rick., Success Guide to Managerial Achievement (Virginia: 

A Prentice – Hall,  1983). 
212Wayne K.Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration: Theory Research and 

Practice, 6th ed.  (New York : McGraw Hill,  2001). 
213พิชญาภรณ  อิงคามะธร, “ความเปนผูนําทางวิชาการ ความพึงพอใจในงานของหัว หนา

ภาควิชา ที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารภาควิชา”  (ปริญญานิพนธ กศ.ด.(การบริหาร
การศึกษา).  (กรุงเทพฯ  : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2542).    

214จันทรานี สงวนนาม,”คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียน 
และความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา” ( ปริญญานิพนธ  
กศ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ,  2545).    

215ประสิทธิ์ สาระสันต,  “พฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวของกับความสําเร็จทางการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา” (ปริญญานิพนธ วท.ด. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ใหแนวคิดวาการประเมินความสําเร็จของสถานศึกษายอมขึ้นอยู
กับ 1) บุคลากรที่มีความรูความสามารถ  2)  การกําหนดนโยบายและจุดมุงหมายในการทํางาน 3) 
การอธิบายวิธีการทํางานและลักษณะของงานที่ทําใหแกเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาทราบ  
4) การมอบอํานาจหนาที่ให  และ 5) การสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา   เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถทํางานไดสําเร็จ216 
 จันทรานี  สวงนนาม    มีความคิดวา  การกําหนดเกณฑที่วัดความสําเร็จขององคการนั้น 
ควรวัดดวยเกณฑ  4  ประการ  ไดแก 1) การพึ่งพาอาศัยดวยกันและกัน (interdependence) 2) การ
ควบคุมตนเอง (self-control) 3) ยุทธวิธีในการบริหารและการนิเทศงาน (supervision and 
management strategy) และ 4) ความสามารถในการปรับตัวและทําความเขาใจ  (flexibility and 
understanding)  เมื่อตองประสบกับภาวะกดดันของสิ่งแวดลอมทั้งสวนบุคคลและสวนรวมของ
บุคคลในองคการ  และไดการกําหนดเกณฑที่เปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน 8 
ประการ ไดแก  

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค 
2. ความสําเร็จในงานยอยแตละงาน 
3. ความสามารถในการคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาของบุคลากรแตละคนใน 

การทํางานภายในองคการ 
4. ความสามารถในความคิดสรางสรรค เพื่อแกปญหาของกลุมในการทํางาน 
5. ความสําเร็จในการประสานงาน เพื่อแกปญหาระหวางบุคคลในองคการกับงานและ

ภารกิจที่ทํา 
6. สัดสวนที่เหมาะสมระหวางบุคคลในองคการกับงานยอยที่ไดรับการ 

มอบหมาย 
7. ความสําเร็จในการสนองตอบตอความตองการของบุคคลในองคการที่เกี่ยวของกับ

งานอยางยุติธรรมและมีเหตุผล 
8. ระดับความสําเร็จที่ผูนํา หรือผูบริหารตั้งไวตามเกณฑที่ตองการ 

  จันทรานี  สวงนนาม    ยังไดกําหนดตัวแปร 3 ตัว เปนเครื่องตัดสินและประเมิน
ความสําเร็จขององคการ ไดแก 1) ผลงานดานองคการ (productivity) ในดานปริมาณและคุณภาพ
ของผลงานที่สําเร็จ 2) ความสามารถในการปรับตน (adaptability) ความสามารถในการวิเคราะห
วิจัยปญหาการพัฒนากระบวนการแกปญหาเพื่อการปรับตน  ตลอดจนความสามารถในการ
                                                 

216เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, รายงานการวิจัยเร่ือง การบริหารและการจัดการศึกษาไทย
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541) ,37–39. 
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ประยุกตเทคโนโลยี  และวิธีการใหมๆ มาใชแกปญหา และ 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ยืดหยุน (flexibility) ตอสถานการณที่ไมคาดคิดวาเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต217 
  สเทียร (Steers) พบวา แบบจําลองของเกณฑการประเมินความสําเร็จหรือประสิทธิผล
องคการที่นิยมใชแบงเปน  2 ประเภท  คือ 1) มาตรวัดประสิทธิผลเดี่ยวซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นฐานความ
เช่ือวา  การใชตัวแปรหลักเพียงตัวเดียวก็สามารถพยากรณปริมาณความสําเร็จขององคการได เชน 
ความสามารถในการผลิต และการบริหารจัดการ  2)  มาตรวัดประสิทธิผลหลายเกณฑ ซ่ึงมีพื้นฐาน
ความเชื่อวา  ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปร  3 ตัว ไดแก  ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
ผลิต  และผลกําไร เนื่องจากตัวแปรที่ใชเกณฑในการประเมินผลสําเร็จและประสิทธิผลมีมากมาย 
สเทียรและคณะ218  ไดสรุปความถี่ของการใชตัวแปรเปนเกณฑในการประเมินผลความสําเร็จและ
ประสิทธิผลจากแบบจําลอง 17 แบบ  พบวา ตัวแปรที่ใชเปนเกณฑมากที่สุด คือ ความสามารถใน
การปรับตัว  และความสามารถการปรับเปลี่ยน  (adaptability/ flexibility)  รองลงมาคือ 
ความสามารถในการผลิต (productivity) ความพึงพอใจในการทํางาน  (job satisfaction) 
ตามลําดับ219 
  สจวจ, โคเซและรอสกิน (Stuart–Kotze and Rick) กลาววา  ตัวบงชี้ความสําเร็จทางการ
บริหารองคการมีมิติที่สําคัญอยู 2 ประการ คือ 1) มิติความสําเร็จทางการบริหารจะตองมุงอยูที่งาน
ของผูบริหารและการบรรลุเปาหมายที่สําคัญของงาน  คือ การพิจารณาระดับความสัมฤทธิ์ผลใน
งานที่สําคัญของผูบริหาร   และผลงานในเรื่องที่สําคัญๆเหลานั้น เปน สวนหลักที่จะนําไปสู
ความสําเร็จขององคการทั้งหมด  2) มิติความสําเร็จทางการบิหารบริหารมุงอยูที่พฤติกรรมของ
ผูบริหารในการทํางานใหสําเร็จ  คือ  ผูบริหารตองมีความเขาใจวาจะปฏิบัติงานอยางไรเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่สําคัญ220 

                                                 
217จันทรานี สงวนนาม,  “คุณลักษณะบางประการของบรรยากาศของโรงเรียนและความพึง

พอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ, 2543).    

218Richard M. Steers, Gerado R.Ungson and Richard T. Mowday, Managing Effective 
Organizations: An Introduction (Boston: Kent, 1997). 

219Richard M. Steers,Organizational Effectiveness : A Behavioral View(California: 
Goodyear ,1997). 

220Stuart–Kotze and Robin Rick, Success Guide to Managerial Achievement ( Virginia: A 
Prentice – Hall, 1999). 
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  ฮอย และมิสเกล ไดกลาววา  ความสําเร็จขององคการจะตองประเมินในมิติที่สําคัญ 
ไดแก 1)  การพัฒนาวัตถุประสงค 2)  การบรรลุเปาหมาย 3) ความพึงพอใจในงาน และ 4)  
ศูนยกลางความสนใจในชีวิต221 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปจจุบันสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษามุง
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้น  เพื่อใหบรรจุตามเปาหมายที่
กําหนดไว  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  ไดดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาโดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทยวิสัยทัศน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) รวมทั้งหลักการและจุดมุงหมาย
ตามหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา  แลวสังเคราะหจัดทําเปนมาตรฐานการศึกษาและจัดทําตัว
บงชี้  ดังนี้ 
  การดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวบงชี้   โดยพิจารณาปรับแกและตัดตัวบงชี้บาง
ขอออกเพื่อลดความซ้ําซอน  แตยังคงไวซ่ึงวัตถุประสงคและความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีความเหมาะสมและนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ตามมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานฯรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  และกลุมบุคคลหลาย
กลุมหลายฝายพัฒนาดัชนีตัวบงชี้  มีสาระสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ    รวมทั้ง
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนสําคัญ   โดยมี
ทั้งหมด   14 มาตรฐาน 52 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 3 ดาน คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานครู 
และมาตรฐานดานผูบริหาร 
 การประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติในการรับหลักการมาตรฐาน
การศึกษาทั้ง 14  มาตรฐาน เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกใน 14 มาตรฐาน และใหกระทรวงศึกษาธิการ
ปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  กําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดคุณภาพเทาเทียมกันในทุก
สถานศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา 14 มาตรฐานดังกลาว ประกอบดวย 
 มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   และคานิยมที่พึงประสงค 
                                                 

221Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Education Administration: Theory Research and 
Practice, 6th ed. (New York : McGraw Hill, 2001).  
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 มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

 มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 
 มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

 มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน 
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
 มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษานี้เปนมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ซ่ึงสํานักงานฯ ได
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา222 และผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาวแลวนําไปสอบถามผูบริหารสถานศึกษา   ครู  
และ  กรรมการสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประ
สิทธิภาพาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 15 ป  โดย
                                                 

222กระทรวงศกึษาธิการ, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ  (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544).   
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กําหนดเกณฑการประเมินเพื่อวัดความสําเร็จการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว 4 ดาน223 
ดังตอไปนี้ 

1. ดานการบริหารสถานศึกษา 
2. ดานการบริหารและสนับสนุน 
3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
4. ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาที่กลาวขางตนทั้งหมด  จะเห็น
วามีลักษณะโครงสรางที่สัมพันธกันอยางชัดเจน   ดังนั้นการบริหารการจัดการสถานศึกษา ใน
ปจจุบันจําเปนตองใหความสําคัญกับการเรียนมากกวาการสอน  ผูรับผิดชอบทุกฝายตองพัฒนาและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู   พัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนภูมิปญญาแกสังคม     เพื่อเปนปจจัยของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดการประเมินความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนดังกลาวมาใชในการ
กําหนดเกณฑวัดความประเมินความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1 .การบริหารสถานศึกษา 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาของรัฐบาลโดยมีบทบาท
และกําลังสําคัญในการขยายการศึกษาในทุกระดับ   สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศให
เจริญรุงเรือง นอกจากนี้สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะไดมีการแขงขันและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกๆดาน   ปจจุบันสถานศึกษาทั่วประเทศได
พัฒนาแนวคิด  ปรัชญา  และนโยบาย  ตลอดจนกระบวนการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียน
การสอน  มีการจัดรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย เพื่อ
ประสานแนวคิดและประสานประโยชน   โรงเรียนจําเปนตองปรับทิศทางการศึกษา  พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา เพื่อความเจริญมั่นคงและความอยูรอดของโรงเรียน การลงทุนในสถานศึกษา  
คือ  การลงทุนเพื่อการศึกษา   ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนจะตองตระหนักถึงบทบาท  หนาที่  
และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝาย  จะตองใชความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ   ประสบความสําเร็จ    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 43 - 46 ไดกําหนดเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไวเปนการเฉพาะ  โดยใหมีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถจัดการศึกษาไดทุก
                                                 

223กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2540).   
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ประเภท   ทุกระดับ   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  รัฐตองใหการสนับสนุนดานการเงินอุดหนุนแกสถานศึกษาตามความเหมาะสม  
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานการวิชาการใหมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได  บทบาทหนาที่
ของสถานศึกษาจะตองจัดการศึกษามุงเนนพัฒนาผูเรียนไดรับความรู   ความคิด  ความสามารถ  
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม   เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึด
หลักผูเรียนสําคัญที่สุด สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสถาบันทางสังคมซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคม   
เกิดจากความตองการของสังคม เพื่อรับใชและบริการสังคม   สถานศึกษาตองมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพอยู เสมอ คุณภาพการศึกษาจะมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
 พนัส  หันนาคินทร  ไดใหความหมาย การบริหารสถานศึกษา หมายถึง   การจัดการ  การ
ชวยเหลือ  สงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค224 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  ไดใหความหมายการบริหารสถานศึกษาหมายถึง   กระบวนการ
พยายามในการบริหาร จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหวัตถุประสงคบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจ225 
 กูด (Good) ไดใหความหมาย การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการควบคุม การ
จัดการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน226 
 แคมพเบลล (Campbell) ใหความหมาย การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง การจัดแผน
ยุทธศาสตรทางการศึกษา   เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย227 
 ธวัช แสงรัตน กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวา  หมายถึง  การพยายามวางแผน การจัด
องคการ และเรงรัดควบคุมงานทุกอยางในโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรู
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร228  
 สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง การดําเนินงานตามภาระหนาที่ของ
สถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด เกิดประสิทธิภาพในดานการบริหารโรงเรียน รูปแบบ
การจัดการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา และการบริหารหลักสูตร 
                                                 

224พนัส  หันนาคินทร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2546).  
225ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพดีจํากัด, 2541). 
226Good C.V.,  Dictionary of Education, 3rded. (New York : McGraw – Hill, 1998). 
227Campbell  J.P. and Beaty  E.E. On the Nature of Organizational Effectiveness. In New 

Perspectives on Organizational Effectiveness (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977). 
 228ธวัช  แสงรัตน,  การบริหารโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542).   
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 ขอบขายงานและรูปแบบการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 การบริหารงานสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดนั้นตองมีผูบริหาร  ครู  และผูที่

เกี่ยวของ รวมกันปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ   ประสานงานกันอยางมีระบบดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดแตเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหกระบวนการการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย    และตองตระหนักถึงภารกิจงานทุกฝายภายในสถานศึกษา  
 การบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ ได
กําหนดภารกิจ   บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้  

1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารบุคลากร 
3. การบริหารงานงบประมาณ 
4. การบริหารงานบริหารงานทั่วไป 

 แคมพเบล (Campbell) เห็นวางานบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารตองรับผิดชอบ 6 ขอ คือ 
1. งานหลักสูตรและการสอน 
2. งานบุคลากรสถานศึกษา 
3. งานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
4. งานกิจการนักเรียน 
5. งานอาคารสถานที่ 
6. งานบริหารการเงินและธุรการ229 

 มิลเลอร (Miller) ไดกลาวถึงงานของผูบริหารสถานศึกษาไววา ตองรับผิดชอบ 
และปฏิบัติใหสําเร็จ มี 8 ประการคือ 

1. การวางแผนงานโครงการ 
2. การเรียนการสอน 
3. งานกิจการนักเรียน 
4. งานดานบุคลากร 
5. งานดานอาคารสถานที่ พัสดุ อุปกรณ 
6. งานการเงินและธุรการ 
7. งานการประชาสัมพันธ 
8. งานวัดผลและประเมินผล230 

                                                 
229Ronald F. Campbell, Introduction to Educational Administration, 5th ed. (Boston : 

Allyn and Bacon, 1978).  
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  ในปจจุบันการกําหนดภารกิจและหนาที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้นเปนความจําเปนที่
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกําหนดขอบขายและภารกิจหลักของงานในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกัน
ใหอยูในกลุมเดียวกัน   และสามารถใหยืดหยุนไดตามความสะดวก   เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 การสรางภาพลักษณของสถานศึกษามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ  การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล   กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ    ทําใหสถานศึกษา
มีขอจํากัดในการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาเลาเรียน   จึงหาทางออกโดยการเก็บคาเลาเรียน
และอ่ืนๆ อีกมากมาย   ทําใหภาพพจนของโรงเรียนตกต่ํา  ในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนใน
สถานศึกษานั้น ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นพองตองกันวา  ในกรณีที่สถานศึกษาไมไดรับเงินอุดหนุน  
สถานศึกษาสามารถประสานงานทําความเขาใจกับผูปกครอง  สามารถเก็บคาเลาเรียนไดตามความ
เหมาะสม   ในอนาคตสถานศึกษาสามารถเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดตามเสรีตามกลไกตลาด   
คือ   อัตราลอยตัว   ใหผูปกครองเลือกสถานศึกษา เลือกจายคาธรรมเนียมการเรียนตามความ
ตองการ และความพึงพอใจ231  

 กลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษายอดนิยมของผูปกครองนั้น 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นพองตองกันวา   ผูปกครองตองการสงลูกเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีเทานั้น   แมจะเก็บคาเลาเรียนสูงก็ตาม   สถานศึกษาจึงพยายามสรางความ
เปนเลิศทางวิชาการใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เปนที่ไววางใจของรัฐบาล   ผูปกครองและ
ประชาชนทั่วไป   สําหรับกลยุทธที่สามารถสรางภาพลักษณสถานศึกษา มีดังนี้   

1. พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สวัสดิการที่ดี  
ในดานความรูความสามารถ  และคาจาง  คาตอบแทน  

2. มีการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง กําหนดแผนงานโครงการที่ชัดเจน 
3. มีการสงเสริมดานวิชาการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4. ใหโรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมตามความเปนจริง 
5. มีการประเมินภายนอกรับรองคุณภาพ   มาตรฐานของโรงเรียน 
6. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ในบทบาทหนวยสงเสริมการ 

ลงทุนทางการศึกษา 
                                                                                                                                            

230Miller Van, The Public Administration of American School (New York : Macmillian, 
1998). 
 231สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, “อนาคตภาพของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญ 
ศึกษา,” ราชบัณฑิตยสถาน (กรกฎาคม- กันยายน 2540) :24. 
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7. กระตุนใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ 
พัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

8. สงเสริมโรงเรียนใหเปนนิติบุคคล 
9. บริหารจัดการใหโรงเรียนเปนสากล มีผูบริหารมืออาชีพ มีจิตสํานึกของ 

ความเปนครู 
              10. รัฐมีนโยบายชัดเจนในการใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมรับภาระการจัดการศึกษา 
              11. สงเสริมสนับสนุนจัดกลุมความรวมมือระหวางสถานศึกษาดวยกัน 

 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาถือไดวาเปน
จุดขายที่สําคัญใหประชาชนเกิดการยอมรับและสนับสนุนการสรางภาพพจนที่ดีของสถานศึกษา 
สามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินการไวดังนี้ 

1. สถานศึกษา ระดับประถมศึกษากําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

2. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกประเภทให 
เปนบทบาทหนาที่ของหนวยงานตนสังกัดกับสถานศึกษาในการสงเสริมรวมกันพัฒนา 

3. การประกันภายนอกใหเปนบทบาทหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

 รูปแบบการจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรืออนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  และจัดการศึกษาตามมาตรา  15 (1) ไดแก โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น ดังนี้ 

 1.  รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน จัดการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท  ไดแก 
 ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาโดยมีการเรียนการสอนวิชาสามัญใน

ระดับการศึกษาสามัญตางๆ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา
(อนุบาล 1- อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับกอนประถมศึกษา  ( ม.1-ม.6) 

 ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งต่ํากวาปริญญาตรีใน
หลักสูตรตางๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
มัธยมศึกษา (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา (ปวท.-ปวส.) 
 2.  รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามมาตรา 15(2) จัดการศึกษา โดยแบง
ออกเปน 7 ประเภท ไดแก 
  2.1 ประเภทการศึกษานอกโรงเรียน เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายนอกโรงเรียน 
  2.2 ประเภทเฉพาะกาล เปนการจัดการศึกษาเปนคร้ังคราว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99

  2.3  ประเภทสอนศาสนา เปนการจัดสอนศาสนาตางๆ 
 2.4  ประเภทสงคําสอน เปนการจัดการศึกษาที่สงคําสอนใหผูเรียนโดยตรง 
 2.5  ประเภทกวดวิชา เปนการสงเสริมความรูแกผูเรียนในบางวิชา 

  2.6  ประเภทศิลปศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนในทางศิลปะทุกแขนง 
  2.7  ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ระยะเวลาสั้น 

 3.  รูปแบบการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห ตามมาตรา 14(3) จัดการศึกษา
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
  3.1   ประเภทการศึกษาพิเศษ เปนการจัดการศึกษาใหแกบุคคลที่มีลักษณะ 
พิเศษหรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา หรือจิตใจ 
  3.2   ประเภทการศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาใหแกผูยากไร หรือ 
ผูเสียเปรียบทางการศึกษา 

 ประเภทนโยบายพิเศษ เปนการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ ไดแก โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนสอนภาษาจีน 

 โรงเรียนเอกชนการกุศล เปนโรงเรียนเอกชนที่จัดเพื่อการกุศลอยาง 
แทจริงสําหรับบริการเด็กยากจน เด็กกําพรา เด็กดอยโอกาส เด็กพิการทั้งรางกายและสติปญญา 
ไดแก 1) โรงเรียนเอกชนที่สํานักพระราชวังเปนผูรับใบอนุญาต 2)โรงเรียนในพระราชูปถัมภเพื่อ
การกุศล 3) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4) โรงเรียนการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะห นอกจากนี้ สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยูในการกํากับดูแลของ
ทบวงมหาวิทยาลัย จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบงเปน ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก 
 การลงทุนการศึกษา 
  การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชวงป 2545 - 2549 โดยเปรียบเทียบผล
การพัฒนากับเปาหมาย และเพื่อประเมินนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแผนฯ 10 เกี่ยวกับ
การสงเสริมและสนับสนุน ดานการเงิน ดานการลงทุน ดานวิชาการ และดานอื่นๆ เพื่อใหการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในตางประเทศมีสวนรวมในการลงทุน ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อการจัดการบริการศึกษา จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา ในชวงป 2545 - 
2550 พบวา ในระดับกอนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปรากฏวา สถานศึกษาลงทุน
จัดบริการไดในปริมาณที่สูงกวาเปาหมายทุกป   
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 ความหมายการลงทุนทางการศึกษา 
  เมอรเร็ด (Merrett)  ไดอธิบายการลงทุนทางการศึกษาวา หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ
ระหวางการศึกษากับผลสําเร็จของนักเรียน สงผลถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยที่การศึกษาเปน
กระบวนการในการเพิ่มผลผลิตทุกดาน232 
 เมอรเดล (Myrdel) อธิบายวา การลงทุนทางการศึกษา หมายถึง การลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหมีความรู ความสามารถ ใหผูเรียนมีความคิดเห็นเปนของตนเอง มีเหตุผล สราง
ประโยชนเพื่อสวนรวม233 
 สมิธ (Smith) กลาววา การลงทุนการศึกษา หมายถึง การลงทุนที่สนับสนุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคน การศึกษามีลักษณะเปนสินคาทุน การศึกษามีคาใชจายที่เปนเงิน แรงงาน
และเวลา ถือไดวารายจายที่สนับสนุนการศึกษาจึงเปนรายจายการลงทุนเพื่อสังคมและครอบครัว234 
 ชอนด (Chon) อธิบายวา การลงทุนการศึกษา หมายถึง การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย กอใหเกิดการมีงานทําและการกระจายรายได โดยมีสาระสําคัญคือ 1) การลงทุนการศึกษาทํา
ใหแรงงานมีทักษะ ประสิทธิภาพสูง และรายไดสูง 2) การลงทุนการศึกษาทําใหมนุษยมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น มีความชํานาญในวิชาชีพ 3)การลงทุนการศึกษาเปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค กระจายฝมือแรงงาน และ 4) การลงทุนการศึกษาเปนการ
ยกระดับชนชั้นทางสังคม (social class) เปดโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน235 
 จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปวา การลงทุนการศึกษา หมายถึง รายจายซ่ึงเปนการ
เปนการลงทุนทางการศึกษาที่มีความสําคัญในการสรางคุณคาในทรัพยากรมนุษย โดยพัฒนาคนให
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค สรางประโยชนตอบุคคลอื่น ชุมชน และสังคม และเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ สําหรับการลงทุนทางการศึกษาเปนตนทุนตรงทางสังคม กําหนดเปนตัวเงินงบประมาณ
คาใชจายของโรงเรียน เพื่อผลิตและบริการการศึกษา แบงไดเปน 2 สวน คือ 1) ตนทุนดําเนินการ 
(recurrent costs) เปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของโรงเรียนในแตละปการศึกษา ไดแก 
เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 2) ตนทุนทรัพยสิน (capital costs) เปนคาใชจายที่เกิด
จากการใชที่ดิน ส่ิงกอสราง และครุภัณฑ 

                                                 
232Merrett W., The Science of Political Economy (New York: Farrar &  Rinehart, 1996).    
233Myrdel F., Sytem of Political Educonomy (New York : Longmans, 1998). 
234Smith Alfred., Principles of Economics (New York: McMillan, 1997). 
235Chon E., The Economics of Education (New York: Ballinger, 1994). 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการกําหนดหลักการและสาระ
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา โดยมุงเนน
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษาไดรับอุดหนุนอยางเทาเทียมและเสมอภาคตามสัดสวนของ 
จํานวนนักเรียน 

2. ใหสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมเพื่อ 
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3. ใหสถานศึกษาไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนตางๆ เพื่อการ 
บริหารจัดการการศึกษา เพื่อสิทธิประโยชนของผูเรียนและครู ภายใตหลักเกณฑที่กําหนด 
  รัฐบาลมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการไดอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 
ป พรอมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15(3)แหง
พระราชบัญญัติสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542  
 ภคพร วัฒนธํารงค  ไดทําการวิจัย พบวา การใหเงินอุดหนุนกับสถานศึกษาซึ่งเปนการ
ลงทุนทางการศึกษามีผลคุมคาตอการลงทุน ในแงของการประหยัดงบประมาณของรัฐ ซ่ึงกอใหเกิด
ประโยชนโดยตรงและโดยออมมากมาย โดยถารัฐบาลไมใหเงินอุดหนุนแกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะกอใหเกิดผลกระทบตอผูเรียนจํานวนหนึ่ง ทําใหไมสามารถศึกษาตอได จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้
จึงเห็นวา รัฐควรใหเงินอุดหนุนเปนการลงทุนศึกษาแกสถานศึกษาสอดคลองกับความจําเปนและ
สภาพปญหาตอไป236 
 การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษาเปนแผนหรือแนวทางของการกําหนดจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถ โดยการสงเสริมใหผูเรียนแตละคนพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง รวมถึงลําดับชั้นของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสมซึ่งจะชวยใหผูเรียนนํา
ความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรูตนเอง รูจักตนเอง และมีชีวิตอยูใน 
ครอบครัว สังคม ไดอยางมีความสุข หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนในทุกๆ
ดาน สามารถชี้แนะใหผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาได
พยายามจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะคุณธรรมจริยธรรม 
                                                 

236ภคพร วัฒนธํารงค, “การวิเคราะหตนทนุ-ผลไดของเงินอดุหนุนจากรัฐที่ใหแกการศึกษา
เอกชน” (วิทยานิพนธ ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยจฬุาลงกรณหมาวิทยาลัย, 2542). 
(อัดสําเนา)   
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และคุณลักษณะที่พึงประสงค บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาและการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเปนกระบวนการในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท   เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน 
2. จุดหมาย/เปาหมาย 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. โครงสรางหลักสูตร 
5. รายวิชาตามสาระการเรียนรู/เนื้อหา 
6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
7. การจัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู/ส่ือการเรียนรู 
8. การวัดและประเมินผล 
9. ปจจัยสนับสนุนดานอื่นๆ 
10.ความเชื่อมโยงและสอดคลองทั้งหมด 

  อุทัย บุญประเสริฐ กลาววา หลักสูตรสําหรับสถานศึกษาทุกระดับจะตองแสดงถึง
องคประกอบพื้นฐานในการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสมบูรณทางรางกาย 
อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปญญา  และความสามารถในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม237 
 ไพบูลย แจมพงษ  ไดกลาวเพิ่มเติมวา  หลักสูตรที่ดีตองมีลักษณะกวางยืดหยุน มีความ
เปนสากล มีเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการเรียนรู  สังคมโลกในปจจุบัน   และอนาคตสามารถเปด
โอกาสใหชุมชนหรือสังคมมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตร238 
 วาสนา เพิ่มพูน กลาววา การจัดการศึกษาทุกระดับจะไมสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว ถาไมกําหนดหลักสูตรเปนแนวทางในการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการ
เรียนรูทางสังคมที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและสรางสรรคผูเรียนใหมีคุณภาพ
ทุกๆดาน เพราะหลักสูตรเปนตัวกําหนดความมุงหมาย เนื้อหาสาระกรอบแนวทางการจัดการเรียน

                                                 
237อุทัย  บุญประเสริฐ, สรุปยอรายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school–based 
management)(กรุงเทพฯ:สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาต,ิ 2542).  

238ไพบูลย แจมพงษ, “ การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา,” การศึกษาเอกชน. 
8,77 ( มิถุนายน  2541): 38  –  40.  
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การสอน และประสบการณทั้งหลายใหแกผูเรียน ดังนั้นความสําเร็จของการบริหารการศึกษา   จึง
ขึ้นอยูกับความสําคัญของหลักสูตร239 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตร   สามารถสรุปไดวา   โรงเรียนจะตองมี
กําหนดการวางแผนการใชหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่ดี เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร โดยการจัดประสบการณและกิจกรรมใหเด็กสามารถพัฒนาทุกดานอยาง
สมดุล 
 ความหมายของหลักสูตร 
  ธํารง บัวศรี ใหความหมายไววา หลักสูตร หมายถึง แผนซึ่งไดออกแบบและจัดทําขึ้น
เพื่อแสดงถึงจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณในแตละโปรแกรม
การศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆตามจุดมุงหมายที่วางไว240 
  เสนห ทิมสุกใส กลาววา หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูรับผิดชอบ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน241 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  ไดสรุปความหมายของหลักสูตรไว  3 ประการคือ  
1. หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎีหลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียน 
2. หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขาคือ ครู นักเรียน  

วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ กระบวนการ ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน และผลผลิต ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา 

3. หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน มุงใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ  ทาบา  กลาวไววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่โรงเรียนและครูผูสอน
จัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะถึงจุดหมายได242 
  จากความหมายของหลักสูตรดังกลาว สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการ
สรางมวลประสบการณและกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนที่ผูสอนจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู 
สามารถพัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
                                                 

239วาสนา เพิ่มพูน, พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย (กรุงเทพฯ : สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี,  2542).   

240ธํารง บัวศรี, ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา,พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :  
คุรุสภาลาดพราว,  2542).   

241เสนห ทิมสุกใส, พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ (นครราชสีมา :  
ไทยวัฒนาพานิช, 2542). 

242ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพฯ : พิมพดดีจํากัด,  2543).   
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 ความสําคัญของหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ็นฐาน พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2545) มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 
2. เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใช 

ประโยชนในการดํารงชีวิต 
3. เปนการศึกษาเพื่อมุงเอกภาพของชาติ โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน ให 

ทองถ่ินมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพความตองการได 
  ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลาง มี
จุดประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
แขงขันสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขไดบนพื้นฐานของความเปนไทย และความเปนสากล 
รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอความถนัดและความสามารถของแตละ
บุคคล ฉะนั้น สถานศึกษา จึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 3 ลักษณะคือ 1) การบริหารและ
งานบริการหลักสูตร 2) งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ 3) งานสนับสนุนและ
สงเสริมการใชหลักสูตร 
 กมล  ภูประเสริฐ กลาววา การวางแนวทางในการติดตามการใชหลักสูตรในโรงเรียน 
ฝายบริหารสถานศึกษาตองมีการติดตาม กํากับงาน กระตุนเรงเราใหผูที่รับผิดชอบไดทําหนาที่ให
ประสบความสําเร็จ การติดตามกํากับควรคํานึงถึงเรื่องสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักสูตรเปนแผนอยางหนึ่ง คือ เปนแผนพัฒนาผูเรียน เปนการกํากับ 
ติดตามการใชแผน ซ่ึงมีการกําหนดแนวปฏิบัติ ระยะเวลา เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ จึงตองสงเสริม
ใหผูปฏิบัติงานดําเนินงานตามแผน 

2. การใชหลักสูตรมีองคประกอบหลายอยางที่จะทําใหมีประสิทธิภาพ การ 
แกไขปญหารวมกันระหวางผูปฏิบัติกับผูบริหารจะตองแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํางานรวมกันตลอดเวลา243 
  ทาบา (Taba) เห็นวาหลักสูตรที่ดีควรมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ วัตถุประสงค
ทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา เนื้อหาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชากระบวนการเรียนการ
สอนและโครงการประเมินผลตามหลักสูตร244 

                                                 
243กมล ภูประเสริฐ, การบริหารวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : ทิปส พับลิเคชั่น, 

2544).   
244Taba Hilda., Curriculum Development: Theory and Practice (New York : 

Harcout.,1962). 
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  วิชัย วงษใหญ  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตร วา กระบวนการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรทั่วไปจะมีอยู 4 ขั้นตอน คือ การวิจัย การพัฒนา การเผยแพร และการดําเนินการใชและ
ปรับปรุง245 
  ราชันย บุญธิมา  ไดกลาววา ขั้นตอนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติในการ
สอนมี 3 ขั้นตอนคือ 1) การนําหลักสูตรไปสูการสอนในรูปแบบของการประมวลการสอน 
โครงการสอน แผนการสอน และบันทึกการสอน 2) การจัดสิ่งแวดลอมดานการเรียนรู ภายใน
โรงเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดหาวัสดุส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยตอการสอน 3) 
โครงการสอน ถือวาเปนขั้นสุด เพราะครูจะนําเอาจุดมุงหมาย สาระการเรียนรู โครงการสอน 
เนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอนตางๆ ที่กําหนดนําไปสูการปฏิบัติจริง246 
  จากความสําคัญของการใชหลักสูตรสถานศึกษา ถาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนได
ปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรถูกตองตามขั้นตอนความสําเร็จในการใชหลักสูตรก็จะมีความสําเร็จ 
ผูเรียนก็จะเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีทักษะปฏิบัติ ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูวิจัยมี
ความเชื่อมั่นวาในอนาคตการศึกษา จะมีอิสระในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยอิง
กรอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เอกลักษณของหลักสูตรการเรียนการสอน คือ จะมีการ
สอนมากกวา 1 ภาษา การจัดการสอนคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ และนวัตกรรมใหมๆ จะ
นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป นับวาเปนองคประกอบที่
สําคัญของกําลังคนที่อยูในสังคมปจจุบันและสังคมในอนาคต อยางไรก็ดีสถานศึกษานาจะตอง
กําหนดหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนสายกลางแหงดุลยภาพระหวาง คน กับ เทคโนโลยี 
 
2. การบริหารและสนับสนุน 
 การจัดการศึกษาในปจจุบันไดกําหนดนโยบายพื้นฐานชัดเจนใหรัฐตองจัดการศึกษาและ
สนับสนุนสถานศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางสังคมแหงการเรียนรู การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับ
สภาพการณใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการวิเคราะหสภาพการจัดการสถานศึกษา 

                                                 
245วิชัย วงษใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ   

(กรุงเทพฯ :  สุรีริยาสาสนพิมพ,  2542).   
246ราชันย   บุญธิมา, “ปจจัยที่เอ้ือตอผลสําเร็จของการนําหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนไป

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542).   
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แมจะสามารถพัฒนาไปไดดวยดีในระดับหนึ่ง แตขณะเดียวกัน การบริหารจัดการจําเปนตอง
ปรับปรุงและพัฒนาองคการ บุคลากร การบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบตางๆ ใหสามารถบริหาร
และจัดการเรียนการสอน การใหความอิสระ/ความคลองตัวในการบริหารจัดการ  
 จรวยพร ธรณินทร  ไดกําหนดแนวทางในการบริหารสนับสนุนสถานศึกษา โดยเนนการ
พัฒนาจุดเดนการจัดการบริหาร ดังนี้ 

1. สนับสนุนการบริหารใหสถานศึกษามีความคลองตัว รวดเร็วใน 
การตัดสินใจโดยสงเสริมใหผูบริหารมีความรูพื้นฐาน ทักษะ และประสบการณการบริหาร
การศึกษา มาผนวกเขากับการบริหารงานที่ไมติดยึดอยูกับกฎระเบียบจนเกินไป 

2. การดําเนินงานตองมุงมั่นเพื่อความกาวหนาและความอยูรอดของ 
โรงเรียน การบริหารอยางมีประสิทธิภาพใหคุมคาการลงทุน เรียนรูจากประสบการณตรงและ
สามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขามาทํางาน โดยการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมตามวุฒิ
การศึกษาได 

3. การรับผิดชอบจัดการศึกษาควรจัดใหไดปริมาณและคุณภาพที่นาพอใจและเปนที่
ยอมรับของประชาชนและผูปกครอง247 
  การดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 จําเปนตองเนนใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความ
เปนอิสระ เปนนิติบุคคลที่มีคุณภาพ สถานศึกษาจะตองมีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษาไดทุก
ประเภท และทุกระดับ โดยรัฐจําเปนตองสนับสนุนดานการบริหารและสนับสนุนเงินอุดหนุน ดาน
สิทธิประโยชน ดานวิชาการ สถานศึกษาจึงจะสามารถพึ่งตนเองได และจําเปนตองเรงรัดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรพัฒนาบริหารการศึกษา เรงรัดสนับสนุนใหสถานศึกษา 
จัดบริการการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของสังคม ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนน
การพัฒนาหลักสูตรหลากหลาย 

2. ยุทธศาสตรระดมทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการดําเนินงาน 
อุดหนุน และใหกูยืมสําหรับผูเรียนใหเกิดความเปนธรรมเพื่อเอ้ือตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ไดรับการระดมทุนจากสังคม 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมประสานงาน ปรับกระบวนการประสานงานกับ 

                                                 
247 จรวยพร ธรณินทร, “แนวทางในการบริหารงานสํานักงานการศึกษาเอกชน,”  กองทุน

สงเคราะหการศึกษาเอกชน 10,90 (มกราคม 2543) : 3 - 5. 
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หนวยงานรัฐที่จัดการศึกษาใหปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง โดยมีการกํากับ ติดตามอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
  สําหรับการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดวา การบริหารและสนับสนุนของ
สถานศึกษานั้น สถานศึกษาเปดสอนไดทุกระดับ ทุกประเภท และหลากหลายรูปแบบ มีความเปน
อิสระ มีการกํากับติดตามการประเมินและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตองเปน
นิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยรัฐตองใหการสนับสนุนดานการเงินอุดหนุน การ
ลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนทางการศึกษา นโยบายของรัฐบาลไดกําหนดให
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาโดยมีการใหการอุดหนุน สงเสริมชวยเหลือตามความ
เหมาะสม เพื่อเปนการจูงใจและพัฒนาการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น  
 การบริหารและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันถือไดวาเปนส่ิงสําคัญที่
ผูรับผิดชอบทุกฝายจะตองรวมมือรวมใจแกไขปญหาเพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนทางเลือก
ใหมใหเกิดการแขงขันในเชิงคุณภาพจัดการศึกษา สําหรับแนวทางที่สามารถบริหารและสนับสนุน
ใหการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนี้248  

1. รัฐควรกําหนดนโยบายใหชัดเจนวา สถานศึกษามีสวนรวมจัดการศึกษาแกนักเรียน
กลุมเปาหมายใด ในเขตพื้นที่ใด หลีกเลี่ยงการจัดซํ้าซอน ในกรณีเกิดผลกระทบการจัดการศึกษา
ควรฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชนประกอบการตัดสินใจของรัฐ 

2. การสนับสนุนดานการเงินใหกับสถานศึกษาในปริมาณที่เพียงพอ  
และใหสถานศึกษาสามารถเรียกเก็บเงินจากผูปกครองจากคาธรรมเนียมอื่นๆได ตามความ
เหมาะสมตามสภาพคาใชจายจริง เพื่อสงเสริมคุณภาพจัดการศึกษา 

3. สงเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน 
4. ควรแกไขปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของรัฐใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางคลองตัว 
5. การศึกษาควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริมการลงทุนทางการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
6. หนวยงานจัดการศึกษาภาครัฐตองสงเสริม สนับสนุนการศึกษา 

รวมกําหนดนโยบาย วิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหา และรวมมือกันจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 นอกจากยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเปนตองเรงรัดการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและสนับสนุนสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

                                                 
248จรวยพร ธรณินทร, “แนวทางในการบริหารงานสํานักงานการศึกษาเอกชน,”  กองทุน

สงเคราะหการศึกษาเอกชน10,90  (มกราคม, 2543) : 3 - 5. 
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1. คณะกรรมการสถานศึกษา เปนหนวยงานสงเสริมและอุดหนุนการจัดสรรทรัพยากร 
ชวยเหลือดานวิชาการใหกับสถานศึกษา 

2. สรางระบบการมีสวนรวมจากทุกฝาย ทั้งจาก ราชการ สมาคม องคกร 
วิชาชีพ ผูปกครอง ประชาชน และนักเรียนมารวมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา 

3. พัฒนาทีมงานการศึกษาทํางานอยางมืออาชีพ รวมพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียน
สถานศึกษา 

4. คณะกรรมการการศึกษา และสถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการบริหาร โดยมี
ฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ เนนความพึงพอใจของผูใชบริการ มีกระบวนการทํางานที่ดี ไดรับ
การประกันคุณภาพ 

 จากความสําคัญดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา การบริหารและสนับสนุน หมายถึง ผลการ
ดําเนินงานจากการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพื่อบริหารสนับสนุน และอํานวยการให ผูที่
เกี่ยวของสามารถจัดกิจกรรมในโรงเรียนประสบความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพในดานการ
บริหารและสนับสนุน ไดแก การอุดหนุนการศึกษา และการสงเสริมสวัสดิการ ในการบริหาร
จัดการจะตองเนนตามแนวทาง และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
ตัวเลือกที่สําคัญในการจัดบริการแกประชาชนอยางกวางขวาง จึงจําเปนตองปรับวิธีการ ระเบียบ
และขอกฎหมายใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 การอุดหนุนการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีความจําเปนตองใชงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และสามารถเรียกเก็บเงินจากผูปกครองนักเรียน
เปนคาธรรมเนียมการเรียน และธรรมเนียมอื่นๆ แตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 
มาตรา 10 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐ
ตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนี้ มาตรา 46 กําหนดใหรัฐตองใหการ
สนับสนุนดานเงินอุดหนุนการศึกษา เปนประโยชนในการศึกษาแกสถานศึกษา 
 การบริหารและสนับสนุนสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของ
สังคม มีเปาหมายที่สําคัญดังนี้  

1. ขยายการชวยเหลือและสนับสนุนดานวิชาการดานการลงทุน ดานวัสดุอุปกรณ การ
ปรับอุดหนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเปนการอุดหนุนใหแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน 

2. สถานศึกษาทุกแหงไดรับความรวมมือและสนับสนุนชวยเหลือระหวางสถานศึกษา
และภาครัฐทั้งภายในภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น 
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3. สถานศึกษาทุกแหงสามารถชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสทุกคนใหไดรับการศึกษา
ตามความตองการไดโดยตลอดหลักสูตร ประกอบอาชีพตามความตองการ 

4. พัฒนาระบบเครือขายการเรียนรู สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดทั่วถึง 

5. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 80 มีภาพลักษณที่ดีตอสังคมเปนที่ศรัทธา 
ของประชาชน  
 สรุปไดวา รัฐบาลควรใหการสงเสริมสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และระบบการ
ติดตามประเมินผลใหมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาอยูไดบนพื้นฐานของการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพที่เทาเทียม และใหประชาชน เอกชน องคกรมหาชน และผูที่สนใจในการจัด
การศึกษาใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นสามารถแบงเบาภาระของรัฐบาลได 
 

 การสงเสริมสวัสดิการ 
  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เปนแผนแมแบบที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติใหมั่นคง อันเปนความหวังและอนาคต
ของการพัฒนาคนและสังคม โดยยึดศูนยกลางการพัฒนาคนในการบริหารโรงเรียนซึ่งเปนองคกร
ทางการศึกษาใหประสบความสําเร็จในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองนํา
ทรัพยากรมาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด ธํารง อุดมไพจิตรกุล ไดกลาววา ปจจัยผลักดันที่
มีความสําคัญที่จูงใจใหคนหรือบุคลากร เจาหนาที่ ในโรงเรียนมีคุณภาพ มีการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รักหนวยงานของตน ไดแก สงเสริมสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร
และเจาหนาที่เกิดความมั่นใจในการทํางาน มีความมั่นคงในชีวิต         มีความสุขกายสบายใจในการ
ทํางาน รักการทํางาน รักสถาบัน อันจะกอใหเกิดประโยชนในภาพรวม 

 สําหรับสวัสดิการสถานศึกษา ไดแก สวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนกูยืม คารักษาพยาบาล คา
ศึกษาบุตร คาเชาบาน และเงินทุนสงเคราะห นอกจากนี้โรงเรียนสามารถจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่มี
ความจําเปนและเหมาะสมมาสนับสนุนสงเสริมใหกับบุคลากรในโรงเรียนไดอีก เชน การออม
ทรัพยและสะสมเงิน การกูยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ํา  สวัสดิการกูเงินฉุกเฉิน  การจัดการบริการรถสง
จากบานไปโรงเรียน ทุนการศึกษาบุตรและอื่นๆ ซ่ึงเปนเงื่อนไขตกลงของบุคลากรในโรงเรียนนั้นๆ 
ซ่ึงอยูในการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนที่สงเสริมขวัญและกําลังใจ เพิ่มศักยภาพการ
ทํางานของบุคลากร 

 ความหมายของสวัสดิการ 
 สมพงษ เกษมสิน ใหความหมาย สวัสดิการ หมายถึง การตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
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อันเปนสวนนอกเหนือจากเงินเดือนคาจางประจํา สามารถชวยใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่ง249 

 ทอรริงตัน (Torrington) ไดใหความหมายของ สวัสดิการ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การอยูดีกินดี สุขภาพดี ปลอดภัย ทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งสวัสดิการดานรางกายและสวัสดิการ
ดานอื่นๆ ใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจดี250 
  จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา สวัสดิการ หมายถึง ส่ิงที่หนวยงานหรือ
องคกรจัดใหบุคลากรเพื่อใหแกสมาชิกนอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจางประจํา เปนการสงเสริม
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางแรงจูงใจใหเกิดความมั่นใจ มั่นคง และพึงพอในในการ
ทํางาน 
 การจัดสวัสดิการในโรงเรียนที่จะใหเกิดผลดีและคุมคา ผูที่รับผิดชอบจําเปนตองมีความรู
มีความเขาใจ และควรจะปฏิบัติตามหลักการดังนี้ 

1. หลักการตอบสนองความตองการของคนในโรงเรียนหรือหนวยงาน 
2. หลักความเสมอภาคในการจัดสวัสดิการบริการแกบุคลากรในโรงเรียน 
3. หลักการเสริมสรางขวัญและประสิทธิภาพของงาน 
4. หลักการบริการอยางสม่ําเสมอ 
5. หลักการลดความยุงยากและความซับซอน 

  การจําแนกประเภทของสวัสดิการที่โรงเรียนจัดบริการใหกับบุคลากรมักจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะการจัด เชน จัดตามประโยชนที่ให จัดตามประโยชนที่ถูกเรียกรอง จัดตามเวลาที่ทํางานจัด
ตามสถานที่แตอยางไรก็ตามสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆดังนี้ 1) สวัสดิการตามกฎหมายที่
กําหนด เพื่อคุมครองสวัสดิภาพการทํางาน และ 2) สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เพื่อ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจ และความพึงพอในใจการทํางาน 
  สุนัย เสงี่ยมศักดิ์  ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครูที่มีตอสวัสดิการในโรงเรียน    เขต
การศึกษา 10 พบวา ครูชายหญิงมีความพึงพอใจดานเศรษฐกิจนอย ครูชายหญิงมีความพึงพอใจดาน
สวัสดิการดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ความสะดวกสบาย อยูในระดับ ปานกลาง251 
                                                 

249สมพงษ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2546).   
250Torrington Direk and Laura Hall, Personnel Management : a new approach (New York 

: Macmillan, 1997). 
251สุนัย เสงี่ยมศักดิ์, “ความพึงใจของครูที่มีตอสวัสดิการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 10” (ปรญญานิพนธ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548).   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111

 ปราณี ศรีจันที  วิจัยเร่ือง การดําเนินงานของสหกรณบริหารในสถานศึกษา พบวา 
สมาชิกที่มีอายุ การศึกษา ตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความพึงพอใจในการบริการทุกดานตางกัน252 
 จากการศึกษาผลงานการวิจัย พบวา การสงเสริมสวัสดิการแกบุคลากรในโรงเรียนเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญ เพื่อจูงใจใหคนไดทุมเทการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
แตในขณะเดียวกันการพิจารณาสนับสนุนใหสวัสดิการจะตองพิจารณาความตองการ   ขั้นพื้นฐาน
และความตองการของบุคลากรเปนสําคัญ เชนพฤติกรรมการทํางาน ความคาดหวัง ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และความพึงพอใจ ซ่ึงเปนตัวแปรในการพิจารณา แตอยางไร  ก็ตาม การจัด
สวัสดิการและระบบคาตอบแทนที่สมบูรณ ควรนําปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบดวย เชน ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ขอตกลง ขอบังคับ และนโยบายโรงเรียนหรือหนวยงาน 
 
3.การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจาหนาที่ทุกคนในสถานศึกษามีความสําคัญและ
จําเปนตอการดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดการ ผูบริหาร ควร
สนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีเสรีภาพในการคิด มีโอกาสพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผลงาน พัฒนาการนําหลักสูตรไปใช การเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในวิชาที่สอน สามารถจัดประสบการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจความตองการ 
และระดับพัฒนาการของผูเรียนดวยเทคนิคทักษะ วิธีที่มีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีตอการนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ บุคลากรและเจาหนาที่จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ เปนปจจัยช้ีขาดใน
ความสําเร็จและความอยูรอดของโรงเรียน253 

 แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรเปนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนเพื่อสังคมในปจจุบันและ
อนาคต ใหมีความสามารถมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยการสงเสริมใหการศึกษา เพราะการศึกษา
เปนกลไกในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีคุณภาพ ถาครูมีคุณภาพ นักเรียนยอมมีคุณภาพ 
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
                                                 

252ปราณี ศรีจันที, “การดําเนินการของสหกรณออมทรัพยในสถาบันการศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาธุรกิจศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548).  

253มณเฑียร อายุวะศรี, “ความตองการในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี” (วิทยานิพนธ ศษ.ม.สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541).             
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ศึกษา สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 
– 2554) ไดกําหนดกรอบทิศทางเพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพ มาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูงเปนผูปฏิบัติงานมืออาชีพ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้  

1. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจะตองพัฒนาดําเนินการอยาง 
ตอเนื่องเปนระบบ สอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และชุมชน 

2. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาควรมีเปาหมายสําคัญที่การ 
พัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมสนับสนุนครูใหสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง
ในหองเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร และเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพใหแกครู 

3. การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง 
ความรูทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรดําเนินการควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน การสรางบรรยากาศการทํางานที่ทําใหครูเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของตนเองที่มี
ตองาน ช่ืนชมความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางยั่งยืน 

 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  สมิต สัชฌุกร กลาวถึงการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมที่มุงเสริมสรางใหบุคลากร
ไดเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหหนวยงานไดรับ
ผลประโยชนเต็มที่จากการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ254 
  พะยอม วงศสารศรี   ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา หมายถึง       การ
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมี
คุณภาพ และประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคการ255 
  แคสเตอร (Chester) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
จัดการของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดานบุคลากรใหมีศักยภาพในการ
ทํางานที่ดีตั้งแตเขาทํางานจนออกจากงาน กอเกิดผลิตผลที่สูง สรางความพึงพอใจประสิทธิภาพ
ใหแกองคการ256 

                                                 
254สมิต สัชฌุกร, “การพัฒนาพนักงาน,” เพิ่มผลผลิต 4,32 (กรกฎาคม-สิงหาคม,2542):  19. 
255พะยอม ศรีเพช็ร,”บรรรยากาศโรงเรียนกับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดักาญจนบุรี”( วิทยานิพนธ ศษ.ม. สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2545). 

256Chester N.M., An Introduction to school Administration (New York: Mcmillan, 1966).  
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 มันดี้ และ โนว (Monday and Noe) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง 
การทําใหความเขาใจ ความรู  ความสามารถของบุคลากรกวางขึ้น เขาใจ สถานการณการ
เปลี่ยนแปลง257 
 บารทอล และ มารติน (Bartol and Matin) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร ไววา 
หมายถึง    การพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค258 
 ดังนั้น ความหมายการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ประสิทธิภาพจากการพัฒนา สงเสริมให
ความรูความสามารถแกครูและบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติงานตามหนาที่เต็มศักยภาพและมี
คุณภาพ สงผลใหงานสําเร็จในดานการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการฝกอบรม 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 บุคลากรในโรงเรียนนับวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุด หนวยงานหรือโรงเรียนจะ

ประสบความสําเร็จอยูที่บุคลากรและการไดมาซึ่งคนดีมีความรูความสามารถ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอโรงเรียนในการสรางเสริมความรูความสามารถและ
ประสบการณ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพ สามารถกําหนด
แนวทางพัฒนา ดังนี้ 
 สมชาติ กิจยรรยง ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในภาพรวม 
สามารถกําหนดแนวทางได 3 ประการ ดังนี้ 

1. การฝกอบรม (training) การ ฝกอบรมแบงออกเปน 2 สวน คือ การ 
ฝกอบรมภายนอกสํานักงาน และการฝกอบรมในสํานักงาน 

2. การใหการศึกษาตอเนื่อง (continuing educational) เปนโครงการเพิ่มพูน 
ความรูทักษะโดยใหการศึกษาตอในสถานบันอุดมศึกษาเพิ่มพูนความรูดานวิชาการ 

3. การจัดกิจกรรมเสริม (supplement activity) เปนการใหความรูเพิ่มเติมใน   
ดานขาวสารขอมูล  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติใหมๆ การจัดทําเอกสารคูมือประกอบ การปฏิบัติงาน259 

 สรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สามารถสงเสริมสนับสนุนไดดังนี้ 
                                                 

257Wayne R. Monday and Robert M. Noe, Human Resource Management.  (New Jersey : 
Prentice – Hall, 1996). 

258Kathry M. Bartol and David C. Martin, Management  (New York : McGraw – Hall, 
1998). 

259สมชาติ  กิจยรรยง, เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ :  
ซีเอดยูเคชั่น, 2545). 
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1. จัดแหลงการเรียนรูใหครูไดศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเอง 
2. จัดระบบการ ควบคุม กํากับติดตามประเมิน นิเทศภายในสถานศึกษา และ 

การนิเทศภายนอก 
3. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษากลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ 

และมีเสรีภาพทางวิชาการ 
4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดทํางานรวมกัน ไดแลกเปลี่ยน   

ส่ิงที่เรียนรู และประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน 
5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเขารับการฝกอบรม รวม 

ประชุมสัมมนา ฝกปฏิบัติการ ที่หนวยงานสวนราชการที่เกี่ยวของจัดขึ้น 
6. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาไดแลกเปลี่ยนการเรียนรู     

ความคิดเห็นกับบุคลากรในโรงเรียนอ่ืนๆ 
7. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 สภาพความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา พิจารณาไดจากประเด็นตอไปนี้ 
1. บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน และมีความมุงมั่นที่

จะพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาเต็มตามวัยและศักยภาพ มีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปรับปรุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความสนใจ ความตองการ และระดับการพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจ ไดรับการสนองตอบดานสวัสดิการ     มี
ความสุขในการทํางาน260 

 กระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
1. การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน  เปนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง  บทบาทของโรงเรียน  การพัฒนาบุคลากรโดย
กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดใหบุคลากรไดรับพัฒนาความรูความสามารถ 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน การมอบงานใหปฏิบัติ การใหคําแนะนําปรึกษา การจัดทําเอกสาร
คูมือปฏิบัติงาน  การสับเปลี่ยนหนาที่ การปรับปรุงหนาที่ใหม วิธีการพัฒนาบุคลากรโดย
กระบวนการปฏิบัติงาน ไดกลาวไวสําคัญดังนี้ 

1.  การแนะนําชี้แจง 
2.  การประชุมชี้แจง 

                                                 
260กรมวิชาการ, การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2543).   
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3.  การฝกปฏิบัติงานหรือทดลองการปฏิบัติงาน 
4.  การสอนงาน 
5.  การมอบหมายงานใหปฏิบัติ 
6.  การใหคําแนะนําปรึกษาหารือ 
7.  การจัดเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน 
8.  การสับเปลี่ยนหนาที่หรือการปรับปรุงหนาที่ใหม261 

  ชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน
มีหลากหลายวิธีการ ดังนี้ 

1. การสอนแนะ (coaching) เปนการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล แนะนําเปน 
ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

2. การมอบอํานาจหนาที่ (delegation of authority)  
3. การฝกอบรม (training) จะชวยพัฒนาดานความรู แนวคิดใหมๆ 
4. การสงไปศึกษาดูงานหรือศึกษาตอ 
5. การจัดใหเขาไปประชุมหรือบทบาทในคณะกรรมการตางๆที่เกี่ยวของ 

กับความรับผิดชอบ เพื่อเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
6. การประชุม 
7. การสงเสริมใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน262 

  จากแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถ
กําหนดบทบาทการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการทํางาน โดยใชทักษะ
กระบวนการ แลกเปลี่ยนความรู นําความคิดใหมๆ มาใชในการทํางานสามารถปรับปรุงแนวคิด
สอดคลองการแลกเปลี่ยนในการทํางานในหนวยงานไดเปนอยางดี 

2. การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร เปนการพัฒนาบุคลากรโดยการนํา 
เทคนิคการบริหารมาใชโดยผูบริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยเทคนิคตางๆ ไดเสนอไว 3 
เทคนิควิธี คือ 

1. การบริหารโดยเปาหมาย หรือโดยวัตถุประสงค 
                                                 

261 นิติศักดิ์ กล่ินเทศ,  “สภาพการพัฒนาครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของ 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ” (ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาการประถมศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545).  

262ชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน, “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในหนวยงาน,” จุลสาร
พัฒนาขาราชการพลเรือน 18,2( เมษายน – มิถุนายน2542):26. 
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2. การบริหารงานโดยการมีสวนรวม 
3. การบริหารงานการใชคิวซี263 

  สําหรับสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนโดยกระบวนการบริหารไว  ดังนี้ 
                  1. การบริหารโดยเปาหมาย หรือวัตถ 
                  2. การบริหารแบบการมีสวนรวม 

  3. การตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพ (Q.C.C.) 264 
  การบริหารงานโดยเนนวัตถุประสงคอยางมีเปาหมาย สามารถนําพาหนวยงานไปสู
ความสําเร็จในการบริหารงาน เนนคุณภาพของคนในหนวยงาน ซ่ึงจําเปนตองสํานึกความ
รับผิดชอบตอตนเองและหนวยงาน มีความรูจักรับผิดชอบตอภารหนาที่ การบริหารแบบมีสวนรวม
ของทุกคนในหนวยงาน การติดตามงาน และตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ทําใหการทํางานใน
หนวยงานมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีขวัญกําลังใจกับความสําเร็จรวมกัน ซ่ึงธงชัย สันติวงษ ด
เสนอความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานไว ดังนี้ 

1. การไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร อยางตอเนื่อง 
2. การพยายามระบุวัตถุประสงคหนวยงานใหชัดเจน 
3. การพบปะเพื่อปรึกษาหารือกันโดยไมขาดตอน 
4. การสรางความศรัทธาในตัวบุคคล265 

  จากที่กลาวมาแลว   พอสรุปไดวา  ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหนึ่ง
เปนผลมาจากการวางแผนการบริหารจัดการ  การบริหารโดยวัตถุประสงค  เปนกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ทุกฝายงานในโรงเรียนทราบเปาหมายในการทํางานของตนเองตลอด
ทั้งใหมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกันและปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน
รวมกัน  จะไดพัฒนาความรูความเขาใจในการทํางานไดเปนอยางดี 
 
 
 
                                                 

263สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนาการศึกษา 
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545). 

264พิเชษฐ สุทธิวิรัตน, ความตองการในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน,2540.    
265ธงชัย สันติวงษ, หลักการจัดการ, พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,   

2540).   
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 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม  ในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
จําเปนตองเริ่มตั้งแตกระบวนการแรก คือ การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ  สามารถทํา
ในบุคลากรเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ความสามารถ  เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  โดยมีผูกลาวถึงการ
ฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนไวไดดังนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  กําหนดขั้นตอนการฝกอบรมอยางมีระบบที่ดีดังนี้ 
 1.  ศกึษาปญหา   ความจําเปนในการฝกอบรม 

 2.  กําหนดหลักสูตรและแผนงานการฝกอบรม 
       3.  การกําหนดงานการฝกอบรม 
       4.  การประเมินผลการอบรม 
                    5.  การติดตามการฝกอบรม266 

นอกจากนี้ เสนาะ  ติเยาว ไดแบงประเภทของการฝกอบรมในโรงเรียนไวดังนี้ 
 1.  การฝกอบรมแบบปฐมนิเทศ 
 2. การฝกอบรมโดยการทํางาน 
 3. การอบรมในหองปฏิบัติการ 
 4. การฝกหัดชางฝมือ 
 5. การฝกงาน 
 6.  การฝกอบรมพิเศษ267 

เกรียงศักดิ์   เขียวยิ่ง ไดกลาวถึงวิธีในการฝกอบรมที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  สามารถ
จําแนกประเภทของการฝกอบรมออกเปน 5 วิธี  ดังนี้ 
                   1. การลงมือฝกปฏิบัติงานจริง 
                   2. การฝกอบรมดวยการบรรยายในหองเรียน 
                   3. การลงมือปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลาควบคูกันไป 
                   4. การฝกอบรมเพิ่มเติม 
                   5. การฝกจําลองและใชวิธีการอื่น ๆ268 

                                                 
266สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  แผนพัฒนาการศึกษา 

แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545). 
267เสนาะ  ติเยาว, การบริหารแบบผูนํา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2548). 
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 กรมการพัฒนาชุมชน  ไดกลาวถึงองคประกอบในการฝกอบรมที่จะทําใหบุคลากรใน
โรงเรียนหนวยงาน บรรลุวัตถุประสงค คือ ผูบริหารโครงการ และผูเขารับการฝกอบรมจะตอง
รวมมือกันปฏิบัติการฝกอบรมตามรูปแบบวิธีการดังนี้ 

 1.  การปฐมนิเทศ 
 2.  การฝกอบรมกอนประจําการ 
 3.  การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
 4.  การใหความรูในในขณะปฏิบัติงาน 
 5.  การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน 
 6.  การฝกอบรมในหองปฏิบัติการ269 

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไมวาดวยวิธีดารใด กระบวนการใด  ยอมกอใหเกิด 
ประโยชนตอหนวยงาน ผูบริหาร และตัวบุคลากรเอง สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ชวยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.  ชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา 
 3.  ชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีในการทํางานรวมกักผูอ่ืน 
 4.  ชวยเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 5. สามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลนผูปฏิบัติงาน โดยใชการเพิ่มคุณภาพของผู
ปฏิบัติที่มีอยูอยางจํากัด แทนจํานวนผูปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 6. สามารถชวยกระดับความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน ใหเปนไปตามโครงสราง
การพัฒนาประเทศของรัฐ  ตามทิศทาง  เปาหมาย  นโยบายและแผนงานที่ดี 
 
4 .การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย  สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถอยู 
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  การจัดการศึกษาเพื่อตองการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหเปนดี บุคลากรที่มีความสามารถ  มี
เจตคติ  และทักษะปฏิบัติ  จะตองยึดหลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สาระ  สําคัญดังกลาวเปน

                                                                                                                                            
268เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษยและบุคคล  (ขอนแกน : ภาควิชา

สังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549) 
269การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาบุคคลและฝกอบรม (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2544). 
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องคประกอบที่จะสรางคนและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหเปนคนดี  มีปญญา  และมีความสุข   
ดังตอไปนี้ 270  

1.   การยึดหลัก   ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได   ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
                 2.   การเนนความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ 

3.   การจัดกระบวนการเรียนรูโดยโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 การทํางานเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดวิเคราะหสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพื่อจะไดเปนหลักประกันวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ใหผูเรียนเปนคนดี  
คนเกง และมีความสุข  ตลอดจนสรางสรรค   จรรโลงสังคมใหมีความสุขสงบและมีสันติสุข   จาก
การศึกษาเอกสารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจะมุงเนน  3  ประการคือ  ดาน
สติปญญา  ดานศีลธรรมประจําใจ  และดานสังคมและวัฒนธรรม   
  แนวทางจัดการเรียนรูตามมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
กําหนดวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ   เปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรูมาเปนผูแสวงหาความรูและพัฒนา
ตนเอง  มีสวนรวมในการเรียนรูกับครูผูสอนมากยิ่งขึ้น               การจัดการเรียนรูจะตองเนน
ความสําคัญดานความรู  คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสม  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน  จําเปนตองมุงเนนความสําคัญดังตอไปนี้   
   1.  ดานความรู  จําเปนตองวิเคราะห ภารกิจในการสอน  สภาพความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน    ผูเรียนจะตองเขาใจโครงสรางของความรูตั้งแตขอมูล  ขอเท็จจริงหลักการ  
กฎเกณฑไปจนถึงทฤษฎีอยางลําดับขั้นตอน  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง  ผูเรียนสามารถมี
ความรูตามวัตถุประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตร 
   2.  ดานคุณธรรม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมอันพึ่งประสงคเปน
คุณลักษณะที่สําคัญของนักเรียนครูจําเปนตองประพฤติปฏิบัติเปนแบอยางที่ดี  เทากับครูสรางความ
มั่นคงในจิตใจแกนักเรียน  ยึดมั่นในภาพพจนวาตนเปนคนดีและเปนคนเกงมีศักดิ์มีศรี  กระตุนให
เกิดพลังแหงการเรียนรู    กลาคิดกลาทํา  เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
                                                 

270กรมวิชาการ, การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด : แนวทางสูการปฏิบัติ.  
(กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2543).   
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   3.  ดานกระบวนการเรียนรู   เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา  กระบวนการที่สามารถ
นํามาใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ไดแก  กระบวนการเรียนรูทั่วไป  เชน  กระบวนการกลุม  
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือการเรียนรูแตละวิชาฝกปฏิบัติการเรียนรูแตละวิชา   เชน  วิชา
วิทยาศาสตรใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   ทักษะความเคลื่อนไหวทางรากายสามารถ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
   4.   การบูรณาการตามความเหมาะสม  เนื่องจากการเรียนรูความสามารถเกิดไดทุก
สถานที่  ทุกโอกาส  ทั้งการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน  ในสภาพแวดลอมและใน
ธรรมชาติ   ผูเรียนตองใชปญญาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและบูรณาการเชื่อมโยงไปสู
ชีวิตจริง 
 องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่จะนําไปสูการปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนรูที่สําคัญ   ไดแก 
  1.  ศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับตัวผูเรียน  ไดแก  ความแตกตางระหวางบุคคลศักยภาพ
ในการเรียนรู  ความสามารถในการเรียนรู  ความพรอม  และความสนใจ  มีความแตกตางกันในเชิง 
พหุปญญา 
  2.  กําหนดสาระการเรียนรู  มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา 
ซ่ึงครอบคลุมขอบขายสาระการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  3.  สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  ความงอกงามเชิงจริยธรรมซึ่งตอง
ใชวัดอยางหลากหลายตามสภาพจริง  และโยงใยความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูเรียน 
  4. มุงเนนกระบวนการเรียนรูทักษะกระบวนการที่สอดคลองกับธรรมชาติวิชารูปแบบ
การคิด  สรางกระบวนการคิด  กระบวนการสรางความรู  และสืบคนความรูดวยตนเอง 
  5. การพัฒนาสื่อ  เสริมประสิทธิภาพการเรียนรูที่จะเอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
เต็มศักยภาพ 
  6. กระประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จะตองกําหนดการประเมินตามสภาพจริง  
และการประเมินตองมีวิธีการที่หลากหลาย 
       ผลจากการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  พบวา 
   1.  นักเรียนมีหลักการเกี่ยวกับรูแบบ  แนวทางและวิธีคิดของตน  แสดงออก 
สรางสรรคอยางเหมาะสม  คิดเปนระบบ  มีความคิดสรางสรรคและคิดอยางมีวิจารณญาณ      มี
สมาธิ  คิดเปน ทําเปน  และแกปญหาเปน 
 2.  นักเรียนมีศักยภาพในการวางแผนงาน  และตัดสินใจ 
 3.  นักเรียนสามารถเรียนรูเอง  คนพบตนเอง  เกี่ยวกับดานตางๆในเชิงพหุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121

ปญญา ความถนัด  ลีลาการเรียนรู  การพัฒนางานและอาชีพของตนเอง 
 4.  นักเรียนมีนิสัยรักการทํางานที่เปนระบบ  รักการอาน  การคนควา  การใช 
ขอมูลใหมในการสรางความรู   การเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง       
 5.  นักเรียนสามารถเรียนรูและทํางานดวยการพึ่งตนเอง  ใชวิธีประชาธิปไตย 
ในการทํางานกลุม  อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 6.  นักเรียนมีวินัยในตนเอง   มีบุคลิกที่มั่นคง  และแสดงออกในเชิงสรางสรรค  และ
เหมาะสมมีเหตุมีผลมีกิริยามารยาทและความเปนไทย 
                7.  นักเรียนมีสุขนิสัย   ทักษะทางสุขภาพ  มีทักษะในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
             8.  นักเรียนมีประสบการณตรงกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 คิง และ ฟลด (King  and Field) ไดเสนอขอบขายเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพนัด
เรียนไวสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1.  พัฒนาดานสติปญญา  ซ่ึงเนนความสามารถในการคิด  เรียนรู  และการ 
รวบรวมขอมูลใหไดความหมายที่เปนประโยชน 
 2.  การพัฒนาเอกลักษณ  เปนการพัฒนาความรูสึก ที่มีตอตนเอง  ใหมีความ 
เขาใจความสามารถ  และขอจํากัดในตนเอง  การตั้งเปาหมาย  ในอาชีพและเปาหมายของชีวิต  การ
ควบคุมอารมณและการพัฒนาความรูสึกที่ดีของตนเอง 
 3.  การพัฒนาทักษะในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงสรางความสัมพันธ   
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนสรางความใกลชิดและความรัก 
                4.  การพัฒนาคานิยม  ซ่ึงเนนคานิยมที่มีคุณธรรมในการดํารงชีวิตของตนเอง 
           จากเหตุผลดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  หมายถึงประสิทธิภาพจากการ
พัฒนาสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรูแกนักเรียนจนสําเร็จบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร  ไดแก  ความรูความสามารถ  ทักษะปฏิบัติ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
โรงเรียนซ่ึงเปนหนวยรับผิดชอบการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองเนนกระบวนการเรียนรูในดาน
สําคัญ  ดังตอไปนี้271 

 1.   ดานความรูความสามารถ  ความรูความสามารถของนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญในการ
สงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีคูณภาพ   และสรางเสริมประสบการณชีวิตใหเปนบุคคลที่มี
คุณภาพในสังคม  มีนักการศึกษาใหความสําคัญเกี่ยวกับความรูความสามารถของนักเรียน   ดังนี้ 
                                                 

271King P.M. and Field A.L., “A Frame Work for Student Development : From Student 
Development Goals to Education Opportunity Practice,”   Journal of College Student 
Personnel.,28(1997) : 541 - 548. 
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  สมคิด   อิสระวัฒน  กลาววาความรูความสามารถของนักเรียนเปนการสรางองคความรูที่
ผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองในการเรียนรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสามารถวางแผนการเรียนรู
ไดจนประสบความสําเร็จจบกระบวนการเรียนรู นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน272 
  รุง  แกวแดง  ไดกลาววา ความรูความสามารถ หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
ผูที่ศึกษาคนควาหรือเรียนรูเพื่อตนเอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี   ความรู
ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองยอมสนองตอบความตองการและความสนใจของ
ตนเอง ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ273 
   ไคลน (Klein)  ไดใหความรูความสามารถของนักเรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรูจาก
การศึกษาเชิงทดลองที่ เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดาน ความรู ความคิดเชิงสัมพันธของ
พฤติกรรม ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชเกิดประโยชน274 
  บอริช (Borich) กลาวถึง ความรูความสามารถ หมายถึงกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักเรียน ที่มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนอยางกระตือรือรนผูเรียนสามารถใชทักษะ
กระบวนการเรียนรูในระดับสูง   ไดแก การใชเหตุผล การคิดแกปญหา การคิดการวิเคราะห   
สังเคราะห นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง275  
  จากความหมายและความสําคัญจากที่นักการศึกษาขางตนไดกลาวมาแลว  จะเห็นไดวา  
ความรูความสามารถของนักเรียน  เปนส่ิงสําคัญเปนกระบวนการของการเรียนรูที่ผูเรียนไดใช
ความรูความสามารถดวยตนเองสงเสริมศักยภาพของตนเองสรางความตระหนักและความ
รับผิดชอบตอการเรียนการทํางาน  ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสบความสําเร็จ 

                                                 
272สมคิด อิสระวัฒน, รายงานการวิจัยเร่ือง ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของคน 

ไทยซ่ึงมีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง (กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542).   

273รุง แกวแดง, การปฏิวัติการศึกษาไทย,  พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ  : มติชน, 2542).    
274Klein S.B., Learning  (New York  :  McGraw – Hall, 1997). 
275Borich Gary D., Effective Teaching Methods (New York  :  Macmillanl, 1992). 
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2.   ดานทักษะปฏิบัติ   การเรียนรูของนักเรียนนอกจากอาศัย  ความพรอมความสนใจ    
แรงจูงใจ  การวิเคราะห  สังเคราะห  การแกไขปญหา   จําเปนตองอาศัยทักษะปฏิบัติ  เพื่อสงเสริม
กระบวนการเรียนรูครบองคประกอบ  ใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน  บรรลุ
จุดประสงคของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการเรียนรู  สําหรับทักษะปฏิบัติมีความสําคัญตอการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพดังนี้ 
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน  อธิบายความสําคัญของทักษะปฏิบัติ วาเปนการเรียนรูอันอันเปน
ผลสําเร็จที่ดีที่สุดที่เกิดจากการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ   มีความสมบูรณรวดเร็ว และเกิดความ
ตอเนื่องของการปฏิบัติ ทักษะปฏิบัติเกิดจากความสนใจและการฝกฝนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงทักษะในระยะเวลาที่ยาวนาน สามารถจําแนกออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะขั้นฝกหัด ระยะ
ขั้นกอนคงรูป และระยะขั้นปกติ276  
 ส.วาสนา  ประวาพฤกษ อธิบายวา ทักษะปฏิบัติ หมายถึงความชํานาญที่เกิดจากการ
ปฏิบัติในการทํางานรวดเร็ว ถูกตอง แมนยําและผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตอเนื่อง277 
  แกรริสัน (Garrison)  กลาววา   ทักษะปฏิบัติ หมายถึง แบบพฤติกรรมที่นักเรียน ผูเรียน
กระทําดวยความชํานาญ ราบเรียบ ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง และนําความรูที่เกิดขึ้นไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู278 

 เมอรเรน (Mehrens)  และเลหแมน อธิบายไววาทักษะปฏิบัติ  หมายถึง แบบพฤติกรรมที่
กระทําดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา  ซ่ึงเปนผลมาจากพัฒนาความสามารถของตนเอง จาก
ความสําคัญความหมาย หมายทักษะปฏิบัติดังกลาวขางตนกลาววาทักษะปฏิบัติภาวะภายนอกของ
การเรียนรูที่เกิดจากตอบสนองจําเปนตองใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง จึงจะชวยใหเกิดการเรียนรูและ
ความชํานาญนักเรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติจะตองใชความ
เพียรพยายามและเวลารวมทั้งความมีความทัศนคติในทางที่ดี   แตอยางไรก็ตาม  การพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการกระทําที่ชํานาญจะเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการพัฒนาทักษะ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้น
ความรู  ขั้นการปฏิบัติ  และขั้นชํานาญ279  
                                                 

276สมหวัง พิธิยานุวัฒน,  การประเมินโครงาการประชุม : หลักการและการประยุกตใช 
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร, 2544). 

277ส. วาสนา ประวาลพฤกษ, “ การวัดผลจากการปฏิบัติจริง,” วัดผลการศึกษา (16,47 
กันยายน - ธันวาคม  2537): 36 – 42. 

278Garrison  R.C.and Morgan, Educational Psychology  (Ohio : Charles E. Merrill, 1998). 
279William A. Mehrens and Ivin J. Lehman, Measurement and Evaluation in Education 

and Psychology (New York ; Holt ; Rinchart and Winston, 1998). 
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 3.   ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
สรางคนใหมีคุณภาพของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ   พรอมสงเสริมสรางบุคลิกภาพและ
ความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขและมีความสามารถในการประกอบอาชีพตามอัตตภาพ การจัดการศึกษาในโรงเรียนตาม
หลักสูตร มุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ ทั้งดานพฤติกรรม ส่ิงแวดลอมและ
ความสามารถพิเศษ ไดแก  ความใฝรูส่ิงยาก ใฝรูวิทยากร ใฝสรางสรรค ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเนน
ความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนไว 2 ดาน 1) คุณลักษณะสวนตัว ไดแก 
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ทัศนคติตองาน และคุณธรรมจริยธรรม 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพไดแก 
ความรูพื้นฐาน  และความรูวิชาชีพ สําหรับการศึกษาของนักการศึกษาใหความสําคัญของ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนมีความสําคัญดังตอไปนี้ 
  วัลลภา เทพหัสดิจ ณ อยุธยา ไดแบง คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ออกเปน
คุณลักษณะในดาน ความคิด จิตใจ และคุณลักษณะการปฏิบัติงานตางๆ ในสภาพที่เปนจริง 
คุณลักษณะของคนเปนองคประกอบรวมที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันไดสําหรับคุณลักษณะที่
สําคัญ คือ บุคลิกภาพ ความสัมพันธกับสังคม และการปฏิบัติ280 

 ศิริพร เหมือนเงิน  ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนไวดังนี้ 
1. มีความอดทน พรอมที่จะสูงานและแกปญหาตางๆอยางไมยอทอ 
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก มีความเปนผูนํา 
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวเขากับคนอื่นๆได มีความจริงในมี 

บุคลิกภาพ 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. เปนคนที่มีเหตุผล ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
6. เปนผูศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
7. มีความมั่นคงในอารมณ มีสติรอบคอบในการทํางาน สามารถควบคุมอารมณ      

ไดดี 
8. มีความรูความสามารถในการติดตอส่ือสาร เขากับผูอ่ืนไดดี281 

                                                 
280วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ, นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา    

(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547).    
281ศิริพร เหมือนเงิน, “การศึกษาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
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  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดประชุมสัมมนากําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษาไวสําคัญ 4 ประการคือ  

1. ความเปนผูมีสติปญญา 
2. ความเปนผูมีจิตใจสูงสง 
3. ความเปนตัวของตัวเองในการคิดและการปฏิบัติ 
4. ความเปนผูยึดมั่นในความรักความสามัคคี 

 จากการศึกษาเอกสารผลงานการวิจัย สามารถสรุปไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน เปนคุณสมบัติสวนตัวที่สําคัญ การเปนนักเรียนที่มีความรูความสามารถสมบูรณ มีความรู
ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม สามารถปรับตัวเองและนําพาตนเองครอบครัว ชุมชนไปสูการ
พัฒนาอยางมีความสําเร็จ สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในยุคการปฏิรูปการศึกษา ที่
ผูวิจัยศึกษาใหความสําคัญ คือ ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และดานความเปนผูนํา 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ภายในประเทศ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 เทวิน  จันทรศักดิ์ ทําการวิจัยเกี่ยวกับความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
วิทยาเขตพระนครเหนือ  พบวา   เพศ  อายุ  และประสบการณของผูบริหาร  มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  กับความสําเร็จขององคการ282 
 ธีระ  ศรแกว ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ  พบวา  นอกจากเพศ  
อายุ  และประสบการณของผูบริหารแลว  รายได  ตําแหนงหนาที่ปจจุบันของผูบริหาร  และ
บรรยากาศองคการ  มีความสัมพันธกับความสําเร็จขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ283    

                                                                                                                                            
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามความตองการของผูประกอบธุรกิจเขตพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก”  (ปริญญานิพนธ กศ.ม.สาขาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2542).   

282Tewin Chantarasak., “Factors Related to Organizational Effectiveness of King 
Mongkut’s Institute  of Technology North Bangkok Campus” (Master’s Thesis, Technological 
University of the Philippines,1997). 
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 วิสุทธิ์  ราตรี ไดศึกษาวิจัย  ปจจัยดานผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับความสําเร็จของ
โรงเรียนในโครงการการศึกษา  เพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน  พบวา  ปจจัยสําคัญอันดับ
แรกที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนดานโครงการ  คือแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และปจจัย
คุณลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ284 
 พิชญาภรณ อิงคามระธร ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูนําทางวิชาการ  ความพึงพอใจ
ในงานของหัวหนาภาควิชา  ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารภาควิชา  ผลการวิจัยพบวา   
ประสบการณ  วาระการดํารงตําแหนง  เปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการบริหารภาควิชาที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  องคประกอบของความเปนผูนําทางวิชาการ  และความพึงพอใจในงาน  
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารภาควิชา285 
 จันทรานี  สงวนนาม  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  
บรรยากาศของโรงเรียน  และความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ผลจากการวิจัยพบวา  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ และโรงเรียนที่ยังไมประสบ

                                                                                                                                            
283Theera Sornkaew, “Organizational Climate and Effectiveness of Colleges of Physical 

Education in Thailand Doctoral Dissertation” (Philippines: University of Northern Philippines, 
1997). 

284วิสุทธิ์ ราตรี, “ปจจัยดานผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนใน 
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน”(ปริญญานิพนธ กศ.ด.สาขาพัฒนา
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544).  

285พิชญาภรณ อิงคามะธร, “ความเปนผูนําทางวิชาการ ความพึงพอใจในงานของ 
หัวหนาภาควิชา ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารภาควิชา”  (ปริญญานิพนธ กศ.ด.สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542).   
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ความสําเร็จ  บรรยากาศของโรงเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .001  กลาวคือ  โรงเรียน
ที่ประสบความสําเร็จมีบรรยากาศโรงเรียนดีกวา286 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  ไดทําการศึกษาวิจัย  ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานชีวสังคมของ
ผูบริหาร ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร  และปจจัยดานครู  สัมพันธกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ยอมแสดงใหเห็นวา  สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสําเร็จในการบริหารจัดการ287 
 เปรมสุรีย  เชื่อมทอง ไดศึกษาวิจัย  คุณลักษณะของผูบริหารและสถานการณของกลุมที่
เกี่ยวของกับประสิทธิผล  และความสําเร็จของโรงเรียน  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวนํานายที่
สําคัญตอประสิทธิผล  และความสําเร็จของโรงเรียน288 
 อุดมชัย  อุนอุดม ไดทําการศึกษา  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานของ
ศึกษาธิการอําเภอ   พบวา  พฤติกรรมการบริหารงานในดานการปฏิบัติงาน  ดานการปฏิบัติตน   
และดานสัมพันธกับบุคคลอื่น  อยูในระดับเหมาะมาก  ดานขวัญกําลังใจของบุคลากรอยูในระดับ
พึงพอใจมาก  ดานความรับผิดชอบในหนาที่  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน  และ
ความรูสึกประสบผลสําเร็จ  อยูในระดับพอใจมาก  กลาวคือ  ความสัมพันธทุกดานสามารถบริหาร
จัดการใหหนวยงานประสบความสําเร็จ  ในการบริหารจัดการ289 
 ประสิทธิ์  สาระสันต ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ
ทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารสามารถ
                                                 

286จันทรานี สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียนและ
ความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. 
สาขาการบริหารการศึกษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ,  2543).  

287กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, “ปจจัยที่เกีย่วของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน”( ปริญญานิพนธ กศ.ด.  สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทราวโิรฒ, 2542).  

288เปรมสุรีย เชื่อมทอง, “จิตลักษณะของผูบริหาร และสภาวการณของกลุมที่เกี่ยวของ 
กับประสิทธิผลของโรงเรียน” (ปริญญานิพนธ กศ.ด. สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540).  

289อุดมชัย  อุนอดุม, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาอําเภอและ
ขวัญกําลังใจของบุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการอาํเภอ ในเขตการศึกษา 10”( วิทยา นิพนธ 
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน, 2549). 
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จําแนกความสําเร็จทางการบริหาร  ระหวางผูบริหารโรงเรียนดีเดน  กับโรงเรียนไมดีเดน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และกลุมผูบริหารโรงเรียนดีเดน จะใชพฤติกรรมการบริหารทุกรูปแบบสูงกวา
กลุมผูบริหารโรงเรียนไมดีเดนอยางชัดเจน  และผลการวิจัยพบอีกวา  พฤติกรรมการบริหาร  4  ดาน  
ไดแก  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  แรงจูงใจ  และการสื่อสาร  มีสวนสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนมี
ความสําเร็จทางการบริหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05290 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 วิคสตรอม (Wickstorm) ทําการศึกษาเรื่อง องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู  พบวา  ส่ิงที่ทําใหบุคลากรครูมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับสูงสุด  4  
ประการ  คือ  ความรูสึกไดรับความสําเร็จในการทํางาน  ลักษณะงานที่ทํา  ความสัมพันธอันดีกับ
ผูบังคับบัญชา  และความรูจักรับผิดชอบตองาน  ส่ิงที่ทําใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานต่ําสุด  
มี  3  ประการ  คือ นโยบายและการบริหาร  สภาพการทํางา  และผลงานที่มีผลกระทบตอชีวิต
สวนตัวของครู291 
 ชีพ และโซเอนฮีท (Sheive and Schoenheit)  ศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารที่สัมพันธ
กับความสําเร็จในองคการ  พบวา  ความสามารถของผูบริหารในการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ  
และการกระทําอยางตอเนื่อง  และตองอาศัยบุคลากรมีสวนรวมในการสรางพลังความรวมมือ  สราง
ขอตกลงรวมกัน  สามารถสรางภาพแหงอนาคตที่บริหารผลักดันใหองคการบรรลุผลสําเร็จ292 
 อเมนู เทคาร (Amenu-Tekaa) ไดศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนของชาวอินเดีย  ใน
ประเทศแคนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา  การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ  จะตองไดรับความรวมมือจากชุมชน  และผูที่

                                                 
290ประสิทธิ์ สาระสันต, “พฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวของกับความสําเร็จทางการบริหาร 

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา” (ปริญญานิพนธ วท.ด. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542).  

291Wickstorm Rodney Arlyn. “An Investigation in to Job Satisfactor Among Teacher,” 
Dissertation Abstracts International 03,72  (September 1971):1249- A. 

292Sheive, Linda Tinelii & Schoenheit, Marian Beauchamp, “vision and the Work Life of 
Education Leaders,” Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum  
(Development. 1987):2. 
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เกี่ยวของ  รวมพัฒนาหลักสูตรรวมจัดการศึกษา  สนองตอบความตองการของชุมชุน  การจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนจึงประสบความสําเร็จตามเปาหมาย293 
 บริดจ (Beach) ศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับวิสัยทัศนของ
ผูบริหารสถานศึกษา  พบวา  ในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น  ผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศน  และยัง
พบอีกดวยวา  วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา  สามารถทํานายประสิทธิผลและความสําเร็จของ
โรงเรียนได294 
 มารติน (Martin) ไดศึกษาเรื่องทฤษฎีเบื้องตนสําหรับการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพของ
คณบดี  พบวา  คณบดีที่มีประสิทธิภาพบริหารจัดการองคการสําเร็จ  มีความสําพันธกับวัฒนธรรม
ของผูนํา  ผูประสานงาน  ผูจัดการ  ผูวางแผน  และผูสนับสนุน  ผลจากการวิจัยนี้  เปนพื้นฐาน
สําคัญในการเขาใจบทบาท  การเปนผูนําของคณบดีวาเปนผูที่มีความสําคัญและการเปนผูนํานั้น
สามารถนําสถาบัน  หรือองคการไปสูเปาหมายสําเร็จได295 
 เบนสัน (Benson)  ไดศึกษาบรรยากาศองคการที่สงผลตอความทุนเทเสียสละ  และความ
พึงพอใจในการทํางาน  ผลการศึกษาพบวา  องคการที่มีบรรยากาศตางกัน  ทําใหคนมีความพึงพอใจ  
ความทุมเทเพื่อความสําเร็จของงาน  และประสิทธิภาพของการทํางานขององคการแตกตางกัน296 
 ซีลินส  และเมอรเรย – ฮารวีย (Silins and Murry – Harvey) ไดทําการศึกษาสิ่งที่ทําให
โรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพ  เกิดความสําเร็จ  พบวา โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด  เปน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูหญิงขนาดใหญที่มีกิจปฏิบัติ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงสงเสริมการ
รับรูในเชิงบวกของบุคลากร  ครูตอองคการ  การเรียนรูของนักเรียน  เจตคติ  และการมีสวนรวมใน
โรงเรียนจากการวิเคราะหเสนทาง  เพื่อทดสอบรูปแบบความสําเร็จ  และประสิทธิผลของโรงเรียน
ที่เกี่ยวของกับตัวแปร  ภาค ประเภท  ขนาด  ทักษะของครูที่มีตอผลของภาวะผูนํา  ผลของโรงเรียน  
และผลของนักเรียน  ไดพบวาภาวะผูนําของโรงเรียน และความสํานึกที่เขมแข็งของครูกับการมี
                                                 

293A Christian E. menu-Tekaa, “Perception of Community Participation in Education on 
Indian Reserves : A North-Central Alberta case study,” Dissertation Abstracts 
International.49,7(1988) : 1626 - A. 

294Dale S. Beach, The management of people at work, 5thed. (New York : Macmillan, 
1980). 

295Martin, J. Louise, “A Pretiminasy Theory for Explaining the Effective Leadership of 
Academic  Deans (Leadership),” Dissertation Abstracts International 54,04(October1997) : 1256. 

296Benson Quaziena Marcella, “Respect and Fairness : Assessing the Diversity Climate of 
An Organization,” Dissertation Abstracts International58,02 (1997) : 1019 - B. 
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สวนรวมในการวางแผนหลักสูตร  การพัฒนาครู  และวัฒนธรรมโรงเรียน  มีผลกระทบทางออมตอ
ความสําเร็จของโรงเรียน297 
 พอลล (Paul) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางหลักการบริหารงานคุณภาพทั้งองคการ  
บรรยากาศโรงเรียน  วัฒนธรรมโรงเรียน  และพลังอํานาจของครู พบวาหลักการทั้ง 11  ขอ  ใน 14  
ขอ  ของการบริหารคุณภาพ  ทั้งองคการเชิงรวมนี้มีความสัมพันธมากกับบรรยากาศโรงเรียน  และ
พลังอํานาจของครู  มีความสัมพันธระดับสูงกับบรรยากาศโรงเรียน  และสามารถบงบอกไดชัดเจน
เกี่ยวกับหลักการบริหารคุณภาพเชิงระบบ298 
 จากแนวความคิด  ศึกษาผลงานการวิจัยในประเทศ  และตางประเทศ  ปจจัยตางๆ
มากมายหลายปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  หรือสถานศึกษา  เพราะเปาหมาย
การจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาตัวผูเรียน  หมายถึง  นักเรียนเปนผูมีความรูความสามารถ  มี
ศักยภาพที่ดีทุกดาน 
 

แนวคิดการบรหิารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 ในทศวรรษทีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเกิดขึ้นอยางมากมายและรวดเรว็ 
เกิดกระแสของสังคมโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนสังคมโลกเกิดขึ้นอยางมากมายและรวดเร็วเกิดกระแสของ
สังคมยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนสังคมโลกไรพรมแดนหรือสังคมการติดตอขาวสารขอมูลท่ีทุกประเทศ
เสมือนเปนสังคมเดียวกัน ความกาวหนา ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง ทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา มีผลกระทบถึงกันอยางรวดเร็วและทั่วถึง สังคมไทย
แมจะมีเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมที่ดี นาภูมิใจ แตก็เปนสังคมที่เปดกวางพรอมที่จะยอมรับ
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกมาสูสังคมไทยอยางตอเนื่อง จึงจําเปนที่
สังคมไทยจะตองพัฒนาศักยภาพใหเขาใจถึงธรรมชาติและสภาพการเปลี่ยนแปลง มีความรูและ
ทักษะความสามารถรวมมือและแขงขันกันกับสังคมโลกไดโดยยังดํารงเอกลักษณและคุณคาของ
ความเปนไทยไวไดในสังคมอยางมีความสุข การศึกษาเปนสวนที่สําคัญที่สุดจะกําหนดนโยบาย 

                                                 
297Halia C.Silins and Murry – Harvey, “ What makes a good senior secondary school?” in 

Abstract (1999). 
298Paul Cathy L., “ The Relationship between the Principles of Total Quality 

Management and School Climate and Teacher Empowerment,” Dissertation Abstracts 
International59,8 (February 1999) :2803 - A. 
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เปาหมาย  และมาตรการ  ในการจัดการใหเกิดมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
  วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนดวิสัยทัศน
การศึกษาไทยไวอยางชัดเจนวา  สังคมไทยจะเปนสังคมที่พึงปรารถนาไดนั้น  คุณภาพเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด กระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเทานั้นที่จะเอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ ดังนั้น จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาไทยยุคปฏิรูปการศึกษาไว ดังนี้299  

1. มุงพัฒนาคนใหมีความสมดลุทั้งรางกาย  ปญญา จิตใจ และสังคม ใหคนไทยม ี
คุณลักษณะ “มองกวาง คิดไกล ใฝด”ี มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีความรูความสามารถ และทักษะทีจ่ําเปนตอการดํารงชีวิตในยคุโลกาภิวัตน 

2. มุงจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล ชุมชน และประเทศ 
3. มุงใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และใหผูเรียนพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
4. มุงใหเรียนรูวธีิการเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง และรับการเรียนรู 

 อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
5. มุงใหทุกคนมโีอกาสเขาถึงการศึกษาดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทีห่ลากหลาย 
6. มุงระดมสรรพกําลังทุกสวนของสังคมใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  เพื่อใหการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลการพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดังกลาว กระทรวงศกึษาธิการจึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาขัน้
พื้นฐานเขตพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก  โดยเรงรัดการปฏิรูปการดําเนินการจดัการศึกษาตาม
โครงการสรางใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี ้

1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยเนนใหผูเรียนใฝเรียน  ใฝรู มีความรูความสามารถ 
 ในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองเปนอยางดตีอเนื่อง 

2. ปฏิรูปการสรรหา การผลิต และการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากร ใหมีความรู 
 ความสามารถ  มีความตระหนัก  ความสํานกึ  และความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาไดอยางม ี
คุณภาพ 

3. จัดหาและระดมทรัพยากรใหเพียงพอ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่ 
 เหมาะสมมาใชในการพัฒนา  และสงเสริมการศึกษา 

                                                 
299กระทรวงศกึษาธิการ, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการ. (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544).   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132

4. สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานใหบคุคล ครอบครัว  ชุมชน   องคกร 
พัฒนาเอกชน และภาคเอกชน รวมรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากยิง่ขึ้น 

5. สรางและกระจายเครือขายความรู เพื่อเปนแหลงอํานวยประโยชนให 
เยาวชนและประชาชนสามารถแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   และนาํไปสู 
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

6. ปฏิรูปการบริหารและการสนับสนุน  ใหมคีุณภาพและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย การกาํหนด
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา  แนวทางการจัดการศกึษา  การบริหาร
จัดการศึกษาและดานอื่นๆ ที่สําคัญที่สุด   การนํากฎหมายการศกึษาไปปฏิบัติในระดับโรงเรยีน  
สถานศึกษา โดยการสรางองคความรูใหมแกผูเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสํานึกในความ
เปนไทย การจัดการศึกษาจําเปนตองมุงมั่นในกระบวนการพฒันาใหคนไทยเปนคนเกงและคนดี   
กาวสูสหัสวรรษใหมดวยวฒันธรรมการเรียนรูใหม  ใฝรูใฝเรียน  ทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
การเรียนรู   สรางสรรคความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี300  
 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปจจุบันไดกําหนดจุดเนนเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไวดังนี้301 

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงจําเปนตองยกระดับใหสูงขึ้น  และจัดบริหารอยาง 
กวางขวาง  ทั่วถึง  และมีคุณภาพเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ 

2. การพัฒนาสุขภาพ  พลานามยั เพื่อใหปวงชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัย 
 สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

3. การพัฒนาจรยิธรรม  คุณธรรม ใหเปนแกนสารในการดําเนินชีวิต  เพื่อ 
 ประโยชนสุขและสันติภาพแหงตน สังคมไทย และสังคมโลก โดยมีศาสนธรรมและวัฒนธรรมเปน

รากฐานในการพัฒนา 
4. การผลิตและพฒันากําลังคนระดับตางๆ  เพื่อใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพ 

                                                 
300กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544),2544. 
301กระทรวงศกึษาธิการ, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการ  (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544).   
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ไดเต็มศักยภาพ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพชวีิตทีด่ ีและเปนกําลังในการพัฒนาชุมชน และ
ประเทศโดยสวนรวม 

5.  การรกัษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม   เพื่อประโยชนทีย่ั่งยืน และสมดุล 
6. การอนุรักษ   ฟนฟูและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติใหเปนรากฐาน

แหงการดํารงชีวิตตามวิถีชีวติไทย 
7. การพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เพื่อนําไปสูความ

เจริญกาวหนาของประเทศในยุคโลกาภวิัตน 
8. การพัฒนาประชาธิปไตย ใหปวงชนชาวไทยรูจักสิทธิ หนาที่  และมสีวนรวมในการ

พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
 
 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน   
 ในปจจุบันประเทศไทยไมสามารถที่จะแขงขันทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบานได
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประชาคมโลกาจํานวน 47 ประเทศแลวพบวา  ความสามารถ  และ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยอยูในอันดับที่  33  เทานั้น สวนคุณภาพของผูเรียนก็จัดวา
ยังไมเปนที่นาพอใจโดยเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงมีคะแนน
สะสมอยูในระดับที่ต่ํามาก กลาวคือ  ในจํานวนวิชาหลัก 5 วิชา มีเพียง วิชาสังคมศึกษาเพียงวิชา
เดียวเทานั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑผาน คือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรอยละ  54.7 สวนใน
วิชาอ่ืนๆ ไดแก  ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ   และวิทยาศาสตรผลคะแนนที่ไดรับยังไมนา
พอใจ  ซ่ึงจากขอมูลตัวเลขขางตนเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงการจัดผลคะแนนที่ไดรับยังไมพอใจ  
ซ่ึงจากขอมูลตัวเลขขางตนเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบการบริหารจัดการ   ระบบการ
เรียนการสอน   ระบบการประเมินผล  และคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพไมเพียงพอ  จะตอง
ดําเนินการแกไขพัฒนาอยางเรงดวน302 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาดังกลาวสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย  และแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาขางตนจะไดบรรลุ เปาหมายความเปนเลิศทางการศึกษาภายในป   2550  
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ  โดยสรุปไววา  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพไดรับการยอมรับทั้ง 3 ดาน คือ 1)  ดานประสิทธิภาพการบริหารและจัดการที่จะมี
ระบบการบริหารที่สะดวกคลองตัว รวดเร็ว และทันสมัย 2) ดาน ความเสมอภาคทางการศึกษาที่
                                                 

302กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544).   
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สามารถจัดการศึกษาที่ตอเนื่อง 12 ป  ใหกับเยาวชนทั่วไป และดอยโอกาสไดตามเปาหมาย  และ  3) 
ดานคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีโรงเรียนไดคุณภาพตามมาตรฐาน   มีครู  ผูบริหาร   และ
ศึกษานิเทศก  ที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับสังคมที่เปล่ียนแปลง  และ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมกระแส
โลกาภิวัตน303 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธกิาร  จะสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ไดรับการยอมรับทั้งในดานประสิทธิภาพการบริหาร
ศึกษาจัดการ  ดานการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  และดานคณุภาพการจดัการศึกษา  จึงได
กําหนดวิสัยทศันที่สําคัญเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้304  

1. ดานประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ  มุงเนนระบบการบริหารและจัดการที ่
สะดวก  คลองตัว  รวดเร็ว  และทันสมัย  หนวยงานระดับจังหวดัและโรงเรียนสามารถบริหารงาน
ในความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม  คลองตัว  และถูกตองรวดเร็ว 

2. ดานความเสมอภาคทางการศึกษา  มุงเนนจัดการศึกษาตอเนื่องถึง  12  ป   
ใหกับเยาวชนทั่วไป  และเยาวชนดอยโอกาสไดอยางครอบคลุม  กวางขวาง  ทั่วถึง  และเปนไปตาม
เปาหมายการรับนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา   มุงเนนพัฒนาใหโรงเรียนไดมาตรฐานเปนที่ 
ยอมรับ ศรัทธา   เชื่อถือของชุมชน  มีครู-อาจารย   ผูบริหาร  และศึกษานิเทศกที่มีเจตคติ วิสัยทัศน  
เทคนิค  ทักษะ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมกับสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลง นักเรียน ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  สามารถดํารงวิถีไทยอยูใน
สังคม โลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข  ทัดเทียม  มั่นคง  และยั่งยืน 
  เพื่อใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
12 ป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามวิสัยทัศนที่กําหนด  ซ่ึงประกอบดวย 

1. พัฒนาการทางบุคลิกภาพทุกดาน 
2. ทักษะในการเรียนรู  และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
3. ปญญาและคุณธรรมในการดํารงชีวิต 

                                                 
303กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 

2540-2544) (กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพราว, 2544).   
304กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 

2540-2544) (กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพราว, 2544ค). 
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4. การปรับตัวใหเขากับการเปลีย่นแปลง  และอยูบนพื้นฐานความเปนไทย 
  สําหรับแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 -  2549)  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลตามนโยบายและวิสัยทัศน              
การพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคปฏิรูปการศึกษา  จึงได
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 9 ไว ดังนี้305  

1. จัดประสบการณการเรียนรูทยีึดนกัเรียนเปนศูนยกลาง 
2. พัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเปนอุทยานการศึกษาและโลกแหงการเรียนรู 
3. พัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามเกณฑมาตรฐานและคณุภาพ 
4. พัฒนาบุคลากรทุกกลุมระดบั 
5. นําเทคโนโลยมีาใชในการจดัการเรียนการสอน   การบริหารและการจดัการ 
6. จัดเครือขายการเรียนรูทั้งดานวิชาการ   การบริหารและการจัดการ 
7. ใหชุมชน  ทองถ่ิน  เอกชน  หนวยงาน  หรือองคกรอ่ืนๆ   มีสวนรวมใน 

การจัดการศกึษาและพัฒนาการศึกษา 
8. ปรับปรุงกระบวนการบริหาร    และจัดการในหนวยงานใหทันสมัยทกุระดับ 

 นโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
 รัฐบาลจําเปนตองสนับสนุนสงเสริม เปดโอกาสใหสถานศึกษารวมรับภาระจัดการศึกษา
ได ภายในขอบเขตที่รัฐกําหนด แตรัฐจะตองดูแลใหสถานศึกษาของรัฐบาลทุกระดับ ทุกประเภททัง้
ที่จัดเปนการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย แผนงาน 
และโครงการทางการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดขึ้นจะตองไมแสวงหาผลกําไรเกินควร  
สําหรับในการยุคปฏิรูปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานและคุณภาพเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงหลักสูตร   เนื้อหา   สาระ  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควา  และวิจัย  และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
 3.  ดําเนินการสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพครู  ผูบริหาร  เนนการฝกอบรมครู  
และผลิตครูใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมที่ดีตอวิชาการที่สอน เพื่อใหองคความรูไปสู
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                 
305กระทรวงศึกษาธิการ, เสนทางสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย : แนวทางการ

ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา,2542.   
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดนโยบาย
และแนวการจัดการศึกษา ไวครอบคลุมทั้ง  3 ดาน ดังนี้306   

1. ดานการบริหาร 
  1.1 ปรับปรุงองคกรและปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   พื้นฐาน
ใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ควบคุม กาํกับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหดําเนินการกิจการสอดคลอง 
ตามระเบียบกฎหมาย และนโยบายรัฐบาล  

1.3 ควบคุมและสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการ โดยคํานึงถึง 
เสถียรภาพทางการเมือง ในเรื่องความมั่งคงแหงชาติ และปลูกฝงความจงรักภกัดีตอชาติทาง
การเมือง  ในเรื่องความมั่นคนแหงชาติ และปลูกฝงความจงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

 1.4 สงเสริมการบริหารสถานศึกษาใหมีความมั่นคง และคลองตัวทุกดาน 
 1.5 สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและแกปญหาความไมเปนธรรมในสังคม 
 1.6 ควบคุมสงเสริมการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหม ี

ประสิทธิภาพ 
2. ดานปริมาณ 

 จะสงเสริมสนับสนุนการจัดโรงเรียนราษฎรการกุศลใหมากขึ้นเปนพเิศษ 
 จะสงเสริมสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานจดัการศกึษากอนประถมศึกษา และ 

อาชีวศึกษา 
3. ดานคุณภาพ 

 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีมาตรฐานสูง 
  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาไทยในอนาคต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

รัฐบาลยังคงใหการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล

                                                 
306กระทรวงการศึกษาธิการ, นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการ  (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544).   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137

ตะวันออกเขามามีบทบาทรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาใดที่มีคุณภาพรัฐบาลก็จะสนับสนุนตอไป 
สถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดการศึกษาประเภทสามัญศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ทําให
ประชาชนสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน307 การจัดการศึกษาจําเปนตองใช
งบประมาณ แตปจจุบันมีขอจํากัดในการเก็บงบประมาณ คาเลาเรียน ดังนั้นทางสถานศึกษาหาทาง
ออกโดยการเก็บกินเปลาเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ  จะเห็นไดวาในปจจุบันสถานศึกษาที่ดี
มีคุณภาพ   เปนที่นิยมของผูปกครอง มักจะเปนโรงเรียนที่มีการเก็บเงินกินเปลา  

 บทบาทและหนาที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุคปฏิรูปการศึกษา  ไดดําเนินการตามนโยบาย
จัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2525 - 2549) โดยไดกําหนดภารกิจหลัก  
เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย   เปาหมายใหจัดการศึกษาเปนเลิศโดยโรงเรียนมีคุณภาพ  การ
เรียนมีคุณภาพ ผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล    ภายในป  2550  กําหนดวิสัยทัศน
ทางการศึกษาวา  การศึกษาตองพัฒนาคนใหมองกวาง  
คิดไกล  ใฝดี  การศึกษาตองตอบสนองความตองการของบุคล ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ใน
การจัดการเรียนการสอนมุงเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีรูปแบบการศึกษา
หลากหลาย  สอดคลองกับองคประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 4 ดาน308 

1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  เนนการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญ 
ของผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหผูเรียนรูดวยตนเองเต็มศักยภาพ ประเมินผลการเรียนจากการ
ปฏิบัติจริง ปรับบทบาทครู  จากผูถายทอดเปนผูช้ีแนวทางในการเรียนใหชุมชนและภูมิปญญา
ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและถายทอดความรู  และใชนวัตกรรมเทคโนโลยี  
จากแหลงความรูตางๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การปฏิรูปหลักสูตร  เนนการตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนมี 
กระบวนการและเนื้อหาทีคลอบคลุม  เชื่อมโยงและตอเนื่องทุกระดับการศึกษา  และประเภท
การศึกษา ทั้งดานความรูความสามารถ   ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   คุณธรรม   จริยธรรม   
เนนการกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  และใหแตละทองถ่ินกําหนด
มาตรฐานการศึกษาในระดับที่ เหมาะสมกับตนเองได  สําหรับสวนกลางจะจัดทําหลักสูตร
แกนกลางมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และสาระการเรียนรู 
                                                 

307สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, “อนาคตภาพของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญ 
ศึกษา,”  ราชบัณฑิตยสถาน 21,4 (กรกฎาคม- กันยายน 2542) : 49 - 55. 

308กระทรวงศกึษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  (กรุงเทพฯ : 
การศาสนา, 2542). 
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3. การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เนนการปรับกระบวนการ 
ผลิต การใชและการพัฒนาครู  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดจนปรับปรุง
สวัสดิการและคาตอบแทนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

4. การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ  เนนการจัดการระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีเอกภาพ  กระจายอํานาจสูทองถ่ิน  เนนสถานศึกษาใหเปนหนวยวางแผนยุทธศาสตรของการจัด
การศึกษาในทองถ่ิน  เปดโอกาสใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร  พัฒนาระบบการวาง
แผนการระดมจัดสรรทรัพยากร การควบคุม  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  ไดกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ  
ใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากการศึกษาเปน
กระบวนการในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ ความคิดและทักษะรวมทั้งเปนกระบวนการ
ที่สรางสมองคความรู  สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู  สามารถพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน   
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกจึงมีความจําเปนตองกําหนด
บทบาทและทิศทางการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน  เพื่อสามารถเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
และปญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  และดํารงไวซ่ึงการพัฒนาไปสูความกาวหนาและ
มั่นคง  โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนในอนาคต 15-20 ป ตลอดจนวัตถุประสงคและพันธกิจ เพื่อใชเปน
กรอบกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานชวง 5-10 ป    เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกลไก
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคน  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบตอความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดวิสัยทัศน  วัตถุประสงค และ
พันธกิจ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตชายฝง
ทะเลตะวันออกไว ดังนี้  
 วิสัยทัศน (vision) ผูสําเร็จการศึกษาจะเปนกลุมผูนําที่มีคุณธรรม มีทักษะเปนเลิศ กาว
ทันสังคมโลก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบริหาร
แบบมืออาชีพ มีเครือขายที่เอื้อตอการพัฒนาดานบริหารและบริการ มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล  
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ครูมีทักษะดานการจัดกระบวนการเรียนรูสูง มีจรรยาบรรณและมั่นคงในอาชีพกําหนดนโยบาย  ครู
มีทักษะดานการจัดกระบวนการเรียนรูสูง  มีจรรยาบรรณและมั่นคงในอาชีพกําหนดนโยบาย 
กฎระเบียบของรัฐเอื้อตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง 
 วัตถุประสงค  (objective) เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออกมีมาตรฐานการบริหารระดับสากล   สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ  ความรู   และ
คุณธรรม   เปนบุคคลที่มีคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม  จึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
   1. มุงใหผูเรียนมีบุคลิกภาพเปนผูนําที่มีคุณธรรม  สังคมยกยอง  และให 
การยอมรับ  มีทักษะในการเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง  รับผิดชอบตอสังคม   
มีความสํานึกในความเปนไทย  รูจักดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  มีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากอบายมุข และ
ส่ิงเสพติด 

2.  มุงพัฒนาระบบและบุคลากรฝายบริหารใหเปนระดับมืออาชีพเพื่อสนอง 
ความตองการของสังคมที่เนนคุณภาพระดับสากล   ใหบริการความรู   การจัดสภาพแวดลอมและสิง่
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูและการเรียนรูและการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 
   3. มุงใหบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเล 
ตะวันออก  ไดรับการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง   มีความมั่งคงในอาชีพ และสามารถดํารง
ไวซ่ึงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และเปนบุคคลตัวอยางดานคุณธรรมในสังคมได 
   4. มุงปรับนโยบาย  กฎ  ระเบียบของรัฐใหเอื้อตอการสงเสริมและอุดหนุนการ
ลงทุนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ที่มีอิสระและ
คลองตัวในการบริหารจัดการ การสรางเครือขายที่เอ้ือตอการพัฒนาดานบริหารและบริการ เพื่อให
สถานศึกษาสามารถสรางมาตรฐานการบริการในระดับสูง 

   5. พันธกิจ  (mission)  เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวจึง 
กําหนดภาระหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  และ
หนวยงานที่กํากับ   ดูแลสถานที่ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
   พันธกิจที่  1  พัฒนาและสนับสนุนผูเรียนทั้งโดยตรงและโดยออมอยางยุติธรรม
และเทาเทียมกันในสังคม 
   พันธกิจที่  2  พัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากรและสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

พันธกิจที่  3  พัฒนา  ระบบ  กลไก  องคกรของรัฐ องคกรเอกชน และ 
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ชุมชนที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา และผูที่เลือกเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก309   
 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตพัฒนาพืน้ท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 
 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  เปนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2525-2529)  ซ่ึงประกอบดวย  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดระยอง  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถูกกําหนดใหเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาเปนแหลง
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่แถบนี้ใหเปนศูนยกลางความ
เจริญแหงใหม  เพื่อสนับสนุนการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค
อยางเปนระบบ  เปนศูนยอุตสาหกรรมหลัก  และอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ  อยางสมบูรณอันเปน
การเสนอทางเลือกแหลงอุตสาหกรรมใหมในอนาคตเพื่อเปนแหลงสรางคนที่สําคัญเพิ่มขึ้นอีกแหง
หนึ่ ง   ทั้ ง มี เ ป าหมายที่ จ ะ ให ช า ยฝ ง ทะ เ ลตะวั นออก เป นประตู ท า งออกให กั บภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการสงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศโดยไมตองผานกรุงเทพฯ  
นอกจากนั้น ภาคตะวันออกยังมีปจจัยพื้นฐานที่คอนขางสมบูรณ  คือ  มีเครือขายการคมนาคม  การ
ส่ือสารเชื่อมโยงที่มีทาเรือน้ําลึก  สนามบินอูตะเภา  กาซธรรมชาติ  มีพื้นที่ขนาดใหญเพียงพอที่จะ
พัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคตาง ๆ  ส่ิงเหลานี้นับวาเปนปจจัยพื้นฐานที่จูงใจให
เอกชนเขามาลงทุนอยางตอเนื่อง  ประกอบกับในชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2530-2534)  รัฐบาลไดขยายการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  เพิ่มขึ้น
ดังนี้  คือ  โครงการนิคมอุตสาหกรรมบอวิน  จังหวัดชลบุรี  โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกงอินดัสเตรียลปารค  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากเปาหมายการพัฒนาดังกลาว  รัฐบาลจึงไดวางแผนการพัฒนาพื้นที่ประกอบดวย  
แผนงานใหญ  3  ดาน  คือ  1) จัดระบบการบริหารโครงการพื้นฐานดานเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเปน
ผูรับผิดชอบดานสาธารณูปโภค  2) การพัฒนาดานอุตสาหกรรม  ประกอบดวยอุตสาหกรรมหนัก
บริเวณมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  อุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกบริเวณแหลม
ฉบัง  จังหวัดชลบุรี  3) การพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  เปนแผนหลักในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

                                                 
309สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการประเมิน

สถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทานระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,” เอกสารประกอบการ
ประเมินโรงเรยีนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน, กรกฎาคม 2549.  (อัดสําเนา) 
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ชายฝงทะเลตะวันออก  เพื่อรองรับความเจริญทางดานอุตสาหกรรม  จึงมีการวางแผนพัฒนา
การศึกษาและสังคมเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน โดยไดกําหนด
วัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. จัดและพัฒนาการบริการทางดานสังคม  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข                
ดานแรงงาน  ดานศิลปวัฒนธรรม  ดานนันทนาการ  ดานความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิน   ให เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรและเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  จริยธรรมและทักษะตาง ๆ ที่สนองความ
ตองการแรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ และการอยูรวมกันในสังคม 

การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  นอกจากมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมแลว ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความตองการทางการศึกษา
ของชุมชนดวย  ดังนั้นการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกจะตองพัฒนาใหสอดคลอง
สัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และความตองการทางการศึกษาของชุมชน  ดังนี้  
 1. ขยายการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อสนองความตองการของชุมชนและรองรับการ
เจริญเติบโตของภาคตะวันออก  โดย 
  1.1 ขยายการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับที่มีอยูเดิมในระดับกอนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ควรตองเตรียมในเรื่องครูและอาคารสถานที่ สําหรับการอาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา  ควรจะตองเปดสอนวิชาการสาขาตาง ๆ เพิ่มเติม เพื่อชวยผลิตกําลังคนรองรับความ
เจริญเติบโตของทองถ่ินและภูมิภาค  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(วิทยาเขตเกษตรบางพระ)  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  และวิทยาลัยเกษตรกรรมสัตหีบ  ซ่ึงจะตองเปน
สถาบันอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาหลักของภาคตะวันออก ตอไป 
  1.2 ขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งสถานศึกษาใหม  โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมและ
เขตชุมชนเมืองใหม  ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีความตองการสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอีก  ในระดับการศึกษา  
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา  จนถึงระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงรัฐควรสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุน
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐานเพื่อสนองความตองการของผูปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจ
ระดับกลางขึ้นไป  นอกจากนี้ยังเปนการดึงดูดผูปกครองที่เปนนักวิชาชีพช้ันสูง  ซ่ึงเปนผูที่มีรายได
ดี  มีความรู  ความสามารถ  ใหอพยพครอบครัวเขามาตั้งรกรากในทองถ่ิน  เพื่อเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป  
  1.3 ขยายบริการในการจัดฝกอบรมวิชาชีพ  ใหหลากหลายทั้งในรูปแบบเนื้อหา   
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และวิธีการควรมุงเนนการพัฒนาแรงงานทุกระดับ  รวมทั้งแรงงานสตรี  ทั้งนี้จากการศึกษาปรากฎ
วาประชากรในพื้นที่มีความตองการเพิ่มเติมในดานชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  ชางอิเล็กโทรนิค  
ชางเชื่อม  ตัดเสื้อผา  พิมพดีด  บัญชี  คอมพิวเตอร  และภาษาตางประเทศ 

2. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาวภาคตะวันออก  โดย 
  2.1 พัฒนาเนื้อหาวิชาการดานสังคมศาสตรทุกระดับการศึกษา  เนนการใหความรูใน
เร่ืองโครงการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้น  และผลกระทบที่ตามมา 
  2.2 พัฒนาเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวกับการงานพื้นฐานอาชีพ (Career Orientation)  
โดยเฉพาะทักษะเบื้องตนที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  และการทํางานในยุคปจจุบัน  
  2.3 พัฒนาการเรียนการสอนดานจริยธรรมและคานิยม  เพื่อปลูกฝงจริยธรรม  และ
คานิยมที่สําคัญ ๆ เชน  ความขยัน  ซ่ือสัตย  อดทน  ตรงตอเวลา  ฯลฯ  โดยเนนการแทรกเสริมเขา
ไปในเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ 
  2.4 การพัฒนาเนื้อหาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหผูเรียนรูจัก  เขาใจ
สามารถใช  และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
  2.5 พัฒนากระบวนการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา  และครูใหมีความพรอมทั้งดานวิชาการ  เนื้อหา  และกระบวนการเรียนการสอนใหทัน
ตอเหตุการณ 
  2.6 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะสถาบันระดับอุดมศึกษาใน เขต
พื้นที่  จะตองพัฒนาในทางวิชาการใหถึงจุดที่สามารถทําวิจัยและพัฒนาเรื่องสําคัญ ๆ  ที่จะ    
กอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม  ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีผลกระทบถึงสวัสดิภาพ
ของสังคมและชุมชนบริเวณพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก 

3. จัดและสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับประชาชน  ใหสถาบันการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับประชาชน  โดยเฉพาะผูใหญและเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษาในบริเวณพื้นที่
ดังกลาว  โดยมุงใหบริการขาวสารขอมูลที่ควรจะตองรูและเปนประโยชนแกประชาชนอยาง 
แทจริง 

4. จัดตั้งองคการเพื่อพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน  ควรจะไดมีการจัดตั้งองคการรวม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก เพื่อทําหนาที่กําหนดทิศทาง  
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วางแผน  ติดตามประเมินผล  และสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาของพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก310 

สรุปไดวาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  จะตองพัฒนาให
สอดคลองสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และความตองการการศึกษาของชุมชนที่รัฐบาล
กําหนดไวนั้น มี  2  ขอหลัก คือ  การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อสนองความตองการของ
ชุมชนและรองรับการเจริญเติบโตของภาคตะวันออก  และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท  ดังนั้น  ผูวิจัยเห็นวา  องคการ  หนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จะตองมีความรูความสามารถในการเปนผูนํา  ซ่ึงเปนปจจัยที่จะ
ผลักดันองคการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล  อันไดแกปจจัยดานภาวะผูนําและปจจัยดาน
องคการแหงการเรียนรู 

สรุป 
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก สามารถสรุปไดวาในการบริหารงาน
ของโรงเรียนนั้น มีปจจัยหลายประการที่จะสงผลตอความสําเร็จของการบริหารงาน ซ่ึงมี
องคประกอบตาง ๆ เปนตัวบงชี้ โดยยึดความสอดคลองกับนโยบายการเปนนิติบุคคลและ
สภาพการณในปจจุบันที่ใหโรงเรียนไดปรับปรุง และพัฒนาตนเองใหเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ 
สามารถพึ่งตนเองได เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไป  ซ่ึงการบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดตองอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎี เปน
กรอบสําหรับการดําเนินงาน และความมุงมั่นทุมเทของผูบริหารครู บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ 
อีกทั้งการปฏิบัติงานที่มีความกระชับชัดเจน โปรงใสและทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอในการจะ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนพรอมทั้งตองมีวิสัยทัศนของการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารทั้งโรงเรียนและหลักสูตร มีบรรยากาศของความเปนสังคมแหงการเรียนรู การ
ใหเกียรติและยกยองซึ่งกันและกัน จนเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนทั้งในฐานะผูบริหาร 
ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจของ   ทุกฝายที่จะพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่   ตั้งไว ซ่ึงหมายถึงความ
เจริญกาวหนาดานการศึกษาของประเทศชาติสืบไป 

                                                 
310 ธวัช  บุทธรักษา, “ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มตีอการบริหาร         

การศึกษา ยุคโลกาภิวัฒน ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก”(วทิยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา,2542). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

การดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  
1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  2) ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก 
และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัย
กําหนดกระบวนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมโครงการวิจัย   

 เปนขั้นตอนการเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพ
ปญหา จุดเดน จุดดอย ความสําเร็จ อุปสรรค และขอจํากัดของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากเอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย รายงานของหนวยงานตาง ๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทําโครงการการวิจัย โดย
ขอคําแนะนําความคิดเห็นในการจัดทําโครงการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไข
เพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย  
 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา สรางและพัฒนาแบบสอบถาม นําไปทดลองใชและปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห ขอมูล
ทางสถิติ แบงเปน 4 ขั้น  ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยการวิเคราะห
เอกสาร  แนวคิดทฤษฎี (content analysis)  และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   9 ทาน  
ดวยแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (unstructured interviews) เพื่อนําขอมูลมาประกอบการกําหนด
ตัวแปรปจจัยที่สงผลและตัวแปรปจจัยความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   
  ขั้นที่2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  โดยนําขอมูลตัวแปรองคประกอบตางๆ
ที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย  และตามขอเสนอแนะของอาจารยที่
ปรึกษา  จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา  (content validity) นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item of 
Objective Congruence Index) ปรับแกไขแลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับประชากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คํานวณหาคาความเที่ยง(reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอล
ฟา  (coefficient)  ของคอนบราค (Cronbach) แลวปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางตอไป  

 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล ไดเก็บรวบรวมขอมูล โดย 
นําแบบสอบถามไปใชในการสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จํานวน 278 แหง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหา
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัย (Principal Component 
Analysis : PCA)  แลวนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมองคประกอบ (canonical correction 
analysis)  
  ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผลและการรายงานผล โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต 
(the ethnographic future research : EFR) ใชการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 9 ทาน  เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันการรายงานผลปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
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แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ไดรับ 

1. การศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย 

2 การสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือการวิจัย 

4 ตรวจสอบผลและ 
การรายงานผล 

3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
และ การวิเคราะหขอมูล 

สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ
เกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  

ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที
เกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสํ า เ ร็ จ ในการบริหา ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาตํารา เอกสาร 
งานวิจัยและเน้ือหาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
โดยกําหนดเปนโครงสรางและรายการสําคัญของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1 นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนขอคําถามใน
แบบสอบถาม 
2 ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบความตรง
หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC และปรับปรุง
แบบสอบถาม 
3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นํามาคํานวณหาคา
ความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(coefficient) และปรับปรุงแบบสอบถาม  

1 นําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 278 
แหง 
2 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามวิเคราะหทางสถิติ 
โดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis)  
3 วิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมองคประกอบ 
(canonical correction analysis)  

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยวิธ ีEFR เพื่อตรวจสอบ 
และยืนยันผลการวิจัย 

กรอบแนวคิด 
องคประกอบปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้น าน 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

สรุปผลปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เ ข ต พั ฒ น า พื้ น ที่ ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก 

รายงายผลการวิจัยปจจัยที่สงผล
ตอความสํา เ ร็จในการบริหาร
สถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  เ ขต
พั ฒ น า พื้ น ที่ ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก 

ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที
เกี่ยวของกับความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

สรุปผลความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เ ข ต พั ฒ น า พื้ น ที่ ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย   
 เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมดุษฎี

นิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎี
นิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตางๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชใน
การวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีการศึกษากลุมตัวแปร
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน การสัมภาษณ การสอบถามความคิดเห็น โดย
มีแผนแบบการวิจัย ลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวะการณไมมีการทดลอง(the one-shot, 
non-experimental case study) ซ่ึงสามารถเขียนแสดงเปนแผนผัง (diagram) ของแผนแบบการวิจัย 
ไดดังนี้ 
 
  
  
 
 
 
แผนภูมิที่ 6  แผนผังของแผนแบบการวิจยั 
 
 เมื่อ  R  หมายถึง  กลุมตัวอยาง    
    X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา  
    O   หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา  
 

O 
 
 

R    X 
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 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังนี้แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
 1.  ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียน  ครู  และ กรรมการสถานศึกษา  
 2.  ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จํานวนทั้งส้ิน 893  แหง (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550) 1 

 3.  ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ เพื่อการตรวจสอบผลการรายงานผล ประกอบผูเชี่ยวชาญ
ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ เปนผูที่มีความ
เช่ียวชาญและเกี่ยวของกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก  ผูบริหารระดับ
กรม  ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และ ผูบริหารระดับสถานศึกษา  
 
 กลุมตัวอยาง 
 สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อให
ไดขอมูลในแตละขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 9 
ทาน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 3 ทาน ครู 3 ทาน และกรรมการสถานศึกษา 3 ทาน  
 2. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผล สถิติวิจัย การปฏิบัติงานในสถานศึกษา และดานสํานวนภาษา ซ่ึงไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง(purposive sampling) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 10 แหงๆ 3 ทาน รวม 30 ทาน  

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยใชการสอบถามความคิดเห็นของผู
ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จากการคํานวณกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากการ

                                                 
1สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550. 
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เปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ยาเมเน (Yamane) 2 จากนั้นทําการสุมแบบแบงประเภท 
(stratified random sampling) ตามสัดสวนของจํานวนโรงเรียนในแตละจังหวัด และเขตพื้นที่
การศึกษา รวมจํานวนโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยทั้งส้ิน 278 แหง ผูใหขอมูลเปนผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษา รวม
ผูใหขอมูลทั้งส้ิน  834 คน  รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

พื้นที่การศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง รวม 
   ผูใหขอมูล  

จังหวัด /เขตพื้นท่ี จํานวน
โรงเรียน 

จํานวน 
โรงเรียน 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

ครู กรรมการ
สถานศึกษา 

 

 (แหง) (แหง) (คน) (คน) (คน) (คน) 
ชลบุรี        เขต 1 98 31 31 31 31 93 
               เขต 2 127 39 39 39 39 117 
               เขต 3 96 30 30 30 30 90 
รวม 321 100 100 100 100 300 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 169 52 52 52 52 156 
               เขต 2 173 54 54 54 54 162 
รวม 342 106 106 106 106 318 
ระยอง       เขต 1 131 41 41 41 41 123 
               เขต 2 99 31 31 31 31 93 
รวม 230 72 72 72 72 216 
รวมท้ังสิ้น 893 278 278 278 278 834 

 
 4.  การตรวจสอบผลและรายงานผล เพื่อตรวจสอบผลและยืนยันองคประกอบของ

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก ผูวิจัยใชการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิง

                                                 
 2Yamane Taro, Statistics and Introductory Analysis, 3rd ed. (New York : Harper  
and Row,1998) , 888. 
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อนาคต (the ethnographic future research : EFR) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาระดับกรม 
การบริหารจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จ โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 9 ทาน ไดแก ผูบริหารระดับกรม 
3 ทาน ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ทาน และผูบริหารสถานศึกษา 3 ทาน  
 

 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ 
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซ่ึงไดจากสรุปผลการ
วิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  การวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห ปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
(Effectiveness school) ดังที่ เอ็ดมอนด (Edmonds) ไดเสนอแนวคิดที่นําไปสูความเปนโรงเรียน
ประสิทธิผลดวยปจจัย 5 ประการ คือ 1) ภาวะผูนําที่แข็งแกรงของผูบริหาร 2) ความเปนผูเชี่ยวชาญใน
ดานทักษะพื้นฐาน 3) สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบรอยและปลอดภัย 4) ความคาดหวัง
ของครูที่มีตอนักเรียนในระดับสูง 5) การเฝาติดตามประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่อง3 
สวน   สเต็ดแมน (Stedman) ที่ไดศึกษาวิจัยถึงความสําเร็จของโรงเรียน และสรุปไดวาลักษณะที่แสดง
ถึงความสําเร็จ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือ 1) การเนนที่ชาติพันธุและเชื้อชาติ 2) 
การมีสวนรวมของผูปกครอง 3) การรวมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหวางครูและผูปกครอง 4) 
หลักสูตรที่เนนทางดานวิชาการ 5) การใชและพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ 6) การใหการดูแล
นักเรียนอยางใกลชิด 7) ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน8) สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 9) 
การสอนที่ปราศจากปญหาทางวิชาการ4 สําหรับออสตินและ เรนโนลด (Austin and Reynolds) ได
                                                 

3 Edmonds R.R.,  “Effective schools for the Urban poor,” Education Leadership 
(1999) : 37. 

4Stedman L.C.,  “It’s time we change the effective schools formula ,“Kappan 69 ,3 (1997) : 
215–244. 
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ระบุวาการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองมีลักษณะที่แสดงถึงความสําเร็จดังนี้ 1) การ
จัดการอาคารสถานที่ 2) ภาวะผูนํา 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) การจัดระบบของหลักสูตร
และการเรียนการสอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชนสูงสุด 7) ความ
เปนเลิศทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 8) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูปกครอง 9) การ
วางแผนรวมกัน 10) ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) การมีเปาหมายและความคาดหวัง
รวมกันที่ชัดเจน 12) มีระเบียบวินัย5 นอกจากนี้แซมมอนส,ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, 
Hillman and Mortimore) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จหรือความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนซ่ึงพบวามี 11 ปจจัย  คือ 1) ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ประกอบดวย 1.1) 
มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงคขององคการ และบริหารเชิงรุก สรางทีมงานบริหารของ
โรงเรียน 1.2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใชนโยบาย
ตาง ๆ 1.3) สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ 2) การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน ประกอบดวย 
2.1) การมีเอกภาพของเปาหมายโรงเรียน 2.2) มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อความกาวหนาของ
นักเรียน 2.3) มีความเคารพในสถาบัน 3) มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ประกอบดวย 3.1) มี
สภาพแวดลอมที่เปนระบบ ระเบียบ 3.2) มีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดความสนใจตอการเรียนการสอน 
4) การเรียนการสอนที่เขมแข็งประกอบดวย 4.1) การใชเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหาร 4.2) เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียนการสอนที่มี
วัตถุประสงคชัดเจน ประกอบดวย 5.1) ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการ
สอน 5.2) มีจุดประสงคที่ชัดเจนของแผนการสอน 5.3) มีบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน 5.4) ใช
วิธีการสอนที่หลากหลาย 6) มีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง ประกอบดวย 6.1) ครูและ
นักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน 6.2) มีการสื่อสารและเสริมแรงเพื่อให
ความคาดหวังสูความเปนจริง 6.3) มีการคิดการปฏิบัติที่ทําใหไปสูความคาดหวัง 7) มีการเสริมแรง
ครูประกอบดวย 7.1) การใหความเปนธรรมในการใหรางวัล และการลงโทษ 7.2) ช้ีแจงและให
ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง 8) มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนและการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน ประกอบดวย 8.1) มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 8.2) มีการประเมิน
ศักยภาพของโรงเรียน 9) นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 9.1) การสรางความศรัทธาของ
ครูใหมีแกนักเรียน 9.2) มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหนักเรียน 9.3) การควบคุมพฤติกรรม
ของนักเรียน 10) มีความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครอง ไดแก การใหความรวมมือที่
                                                 

5 Austin G.E. and Reynolds D., “Managing for improved school effectiveness :  
An international survey, ”School Organization 10 ,2/3 (1998): 167–178. 
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เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน 11) เปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงไดแก การพัฒนาบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียนใหมีการเรียนรู และรับผิดชอบโรงเรียนไดเอง เพื่อสรางทีมงานในการพัฒนา
โรงเรียน6 สําหรับเพียซ (Pierce) ไดวิเคราะหลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวามี
ลักษณะดังนี้ 1) การใหความเคารพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เนนการสรางครูที่ชวยเหลือนักเรียนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม 3) หลักสูตรที่เนนการบูร
ณาการและพัฒนาไดมากกวาทักษะพื้นฐาน 4) การสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรวมมือในการ
วางแผนกับครู 5) การมีสวนรวมในการดูแลนักเรียนระหวางครู และผูปกครอง7 ซึ่งเซอรจิโอ
วานี (Sergiovanni) ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบดังนี้ 1) เนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) 
มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก  5) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 6) มีการ
พัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค 9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม8 อีกทั้งคลิกแมน กอรดอนและโรสกอรดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Grodon) ไดสรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือ
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแลววามี 12 ประการ คือ 1) ผูบริหารที่มี
ความหลากหลายของภาวะผูนําซ่ึงรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน 3) การมีสวนรวมของผูปกครอง      4) การมีวิสัยทัศนรวมกันและ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 5) ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนใน
เร่ืองเวลาเรียน การจัดกิจกรรมดานวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม 6) เนนที่การเรียนการสอน 7) มี
การพัฒนาที่ตอเนื่องเชน การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 8) มีแผนการสอนที่ดี 9) ครูมี
ความรวมมือกัน 10) มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 11) มีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใชวิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุง

                                                 
6 Sammonds P. J. Hillman and P. Mortimore, “Key characteristics of effective schools 

a review of school effectiveness research,” A report by the institute of education for the office for 
standards in education, 1998, 8. 

7Pierce L.V.  Effective schools for national origin language minority students 
(Washington, DC : The Mid Atlantic Equity Center, 1997), 35. 

8 Sergiovanni T.J.  The principalship: A refective practice perspective , 2nded. 
(Needham Heights: Allyn and Bacon, 1998), 258–263. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 153

โรงเรียน9 และฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีดังตอไปนี้ 1) มุงสัมฤทธิผล (achicvement oritentation) 2) มีภาวะผูนําทางวิชาการ 
(educational leadership) 3) มีความสอดคลองและ กลมเกลียว (consensus and cohesion) 4) 
หลักสูตรมีคุณภาพและใหโอกาสในการเรียนรู (curriculum quality / opportunity to learn) 5) 
บรรยากาศของโรงเรียน (school climate) 6) บรรยากาศในชั้นเรียน (classroom climate) 7) การมีสวนรวม
ของผูปกครอง (parental involvement) 8) ศักยภาพในการประเมิน (evaluative potential) 9) การใช
เวลาในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (effective learning time) 10) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
(structured instruction) 11) มีการเรียนรูแบบอิสระ (independent learning) 12) มีการรับการจัดการ
เรียนการสอน (adaptive instruction) 13) มีการใหขอมูลยอนกลับและมีการเสริมแรง (feedback and 
reinforcement)10 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
ควบคุมนโยบายการบริหารโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารโรงเรียนมา
ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ดวย  
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภทคือ 

1. แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (unstructured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (openeiarnaireses)  

 ซ่ึงเครื่องมือแตละประเภทที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง (unstructured interview) ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดย 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาสังเคราะหรวมกับขอสรุปจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งกรอบความคิดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซ่ึงใชเทคนิคการสัมภาษณที่ไมถาม
ช้ีนํา และใชวิธีการสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ (interactive interview) 

 แบบสอบถามความคิดเห็น (openeiarnaireses) ใชเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการ 
                                                 

9Glickman Carl D, Gordon P. Stephen and Ross-Gordon  M. Jovita, Supervision and 
instructional Leadership a developmental approach (U.S.A.:Allyn and bacon, fifth edition , 2001), 
49. 

10Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 
and Practice,6thed. (New York : McGraw – Hill Inc., 2001), 301.  
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สอบถามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกีย่วของกับความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยผูวิจยัไดนาํขอมูลจากการสังเคราะหหลักการแนวคิด ทฤษฎีเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของและ
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ มาสรุปเปนตัวแปรแลวสรางขอกระทงคําถาม เพื่อนําไปสอบถามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยาง แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน และ ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยมีตัวเลือกที่
กําหนดคําตอบไวให (forced choice)  
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ลักษณะของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(rating scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) 11 โดย
กําหนดระดับคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับ  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับตรงกับขอคําถามในระดับ มากที่สุด    มีคา
เทากับ  5 คะแนน   
  ระดับ  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับตรงกับขอคําถามในระดับ มาก มีคาเทากับ  
4 คะแนน   
  ระดับ  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับตรงกับขอคําถามในระดับ ปานกลาง มีคา
เทากับ  3 คะแนน   
  ระดับ  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับตรงกับขอคําถามในระดับ นอย มีคาเทากับ  
2 คะแนน   
  ระดับ  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับตรงกับขอคําถามในระดับ นอยที่สุด     
มีคาเทากับ  1 คะแนน   
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
                                                 

11 Likert Rensis ,The Learning Organization  (New York : Mchraw-Hill Inc.,1997), 
113.  
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1. การสรางเครื่องมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปจจัยที่ 
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  สรางแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (unstructured interview) นําเสนอ 
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมของเนื้อหา ภาษา และปรับปรุงกอนนําไป
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
  1.2  ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาตัวแปรและกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
         1.2.1  ผูบริหารการศึกษาที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดและควบคุม
นโยบายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         1.2.2  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดน เปนที่ยอมรับ มีความสามารถและ
ประสบผลสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  
         1.2.3  ครูที่มีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับ และทําหนาที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษา  
         1.2.4  กรรมการสถานศึกษาที่มีพื้นฐานความรู ความสามารถ ประสบการณ 
วิสัยทัศน และมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
  1.3  รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการศึกษา
หลักการแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. การสรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
  2.2  นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนขอคําถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  
  2.3  นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (index of item objective 
congruence) เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  2.4  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
10แหงๆ ละ 3 คน ซ่ึงผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยง (relianility) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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ของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) 12 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 
0.98 แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จํานวน 278 แหง 
 3.  การสรางเครื่องมือสัมภาษณความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบและยืนยันองคประกอบของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

   3.1  จัดทําขอสรุปจากผลการวิเคราะหขอมูล ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
  3.2  สรางแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับขอสรุปจากผลการวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
เปนแบบตรวจสอบรายการความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนที่ 2 เปน ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม  แลวเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

  3.3  นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยวิธี EFR เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  

  3.4  จัดทําขอสรุปที่ผานการวิเคราะห สังเคราะห และตรวจสอบยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ  
นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหไดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหนังสือ
ของความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ และหนังสือของความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อทดลองใชเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 2.  ผูวิจัยทําหนังสือคํารองถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 278 แหง เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูล 
                                                 

12Lee .J. Cronbach, Essenteal of Psychological Testing, 3rd (New York : Harper & 
Row Publishers 1999), 161.  
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 3.  ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการโดย  สงแบบสอบถามถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 แหง และ ผูอํานวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
จํานวน 278 แหง รวม 834 ฉบับ และขอใหโรงเรียนแตละแหงสงแบบสอบถามคืน สพท. ทั้ง 7 แหง 
ผูวิจัยไดรับคืนมาจํานวน 834 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ
กลับคืนมาจํานวน  834 ฉบับ แลวทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละตอน เพื่อ
นําคะแนนไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ 

(frequency)  และคารอยละ (percentage)  
 2. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขอมูล อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และ ประสบการณการทํางานตําแหนงในปจจุบัน ดวยการคํานวณ
คาความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 3. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็น  ของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทั้งนี้ในการวิเคราะหผูวิจัยไดนํา
คาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ (Best) 13  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  ระดับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
                                                 

13John W.Best, Research in Edrcation, 2 nd. (New jersey : pranseith Hall 
Inc.,Englewood Cliffs,1997) , 204-208. 
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อยูในระดับมากที่สุด 
 
 4. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  เพื่อลดจํานวนตัวแปรใหเหลือตัวแปรจําเปนสําคัญ  โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory  factor  analysis)  โดยการสกัดองคประกอบ (factor  
exploratory)  ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิเคราะห
ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแว
ริแมกซ (varimax rotation)  โดยขอตกลงเบื้องตน ในการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑในการเลือก
องคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป (Comrey and Lee)14 มี
คาไอแกน (eigenvalues) มากกวาหรือเทากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 
ตัวข้ึนไป (Kerlinger) 15   

 5.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  และสรางรูปแบบความสัมพันธ ของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อวิเคราะห
กลุมจัดตัวแปรที่มีลักษณะคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 
เซต โดยวัดคาสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation) ในแบบการหาสาเหตุ หรือเปนการ
วัดความสัมพันธของ X แล Y โดยระบุวาเซตหนึ่งเปนตัวแปรอิสระ และอีกเซตหนึ่งเปนตัวแปร
ตาม ดังแผนภูมิที่ 7 

 
  

 
แผนภูมิที่ 7 ความสัมพันธของตัวแปรในการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 
 
 โดยตัวแปรที่อยูในเซตเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน จะมีความหมายในเรื่องเดียวกัน และ

สรางตัวแปรใหมสําหรับตัวแปรแตละเซตของตัวแปรเดิม และเรียกตัวแปรใหมวาตัวแปร  คาโนนิ
                                                 

14Lee,Howard B., Andraw L. Comrey, A first course in factor analysis,2nded. 
(Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Association,Publishers, 1998). 

15Fred N. Kerlinher, Foundations of Behaveoral Fesearch,3rded. (U.S.A. : Holt, 
Rinehart and Winston,Inc., 1997). 

X1 , X2………..Xp Y1,Y2,………...Yp 
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คอล และสามารถสรางไดสูงสุด m คู โดยคาที่ m = min {p,q} ซ่ึงการตรวจสอบนัยสําคัญของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลแตละคู  ใชสถิติทดสอบ คือ Bartlett’ s test ถาคา wisk’s 
lamda , มีคาต่ํา (0< wisk’s lamda <1) แสดงวาชุดตัวแปร X,Y มีความสัมพันธกัน16  นอกจากนี้กอน
ดําเนินการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ตองศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร  โดยนํา
ขอมูลเบื้องตนมาจัดใหอยูในรูปเมตริกซ และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายโดย
จับคูระหวางตัวแปรทุกตัวเปนคูๆ ไป แลวนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทั้งหมดมาจัดเปนรูป
เมตริกซ โดยแบงเปน 4 สวน คือ Rxx1  , Ryy1 , Rxy1 , Ryx   ซ่ึงถาคา  Rxy1 , Ryx   ประกอบดวย
สัมประสิทธิ์ที่มีคาไมเปน 0 บางตัว จะสามารถวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลตอไปได  และการ
แปลผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลจะนําไปสูชุดของสัมประสิทธิ์ และชุดของคาน้ําหนัก
มาตรฐานบนตัวแปร X และ Y ซ่ึงตามนิยามคาสหสัมพันธคาโนนิคอลจะมีคาเปนบวก แตความจริง
แลวความสหสัมพันธของ X แล Y จะมีคาสหสัมพันธไดทั้งบวกและลบ17 

 
สรุป 

 
 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้คือเพื่อทราบ  1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  2) ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ การจัดเตรียมโครงการ การ
ดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ซ่ึงในขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ในขั้นตอนนี้ 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรุปเปน
แนวทางในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 3 ทาน ครู 3 ทาน 
และกรรมการสถานศึกษา 3 ทาน เพื่อสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  สวนในขั้นตอนที่ 2 การ
สราง พัฒนาเครื่องมือการวิจัย นําขอสรุปจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางขอกระทงคําถามของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนา
                                                 

16กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร( กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร
จํากัด, 2548), 341-368. 

17สําราญ มีแจง, สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยั, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : นชิินแอดเวอร
ไทซิ่งกรูฟ, 2546),178-182 . 
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พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ตามองคประกอบตาง ๆ จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
พิจารณาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวจึงนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยหาคาความสอดคลอง (IOC) นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช (try out) กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha 
Cronbach Coefficient) ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 
0.98 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยใชการสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จากการคํานวณกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 โดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ยาเมเน (Yamane) จากนั้นทําการสุมแบบ
แบงประเภท (stratified  random sampling) ตามสัดสวนของจํานวนโรงเรียนในแตละจังหวัด และ
เขตพื้นที่การศึกษา รวมจํานวนโรงเรียนที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน 278 แหง ผูใหขอมูลในครั้งนี้ เปนผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา ๆ ละ 3 คน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน และ
กรรมการสถานศึกษา รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  834 คน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหองคประกอบ  (factor analysis) และ วิเคราะหหาความสัมพันธของกลุม
องคประกอบของตัวแปรตนและตัวแปรตาม Canonical Correlation  และขั้นตอนที่ 4 การ
ตรวจสอบผลและรายงานผล โดยนําขอสรุปไปสอบถามความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน 
ไดแก ผูบริหารระดับกรม 3 ทาน ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ทาน และผูบริหารสถานศึกษา 
3 ทาน โดยวิธี EFR เพื่อตรวจสอบผลและยืนยันปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 2) ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัย
ที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  (unit of analysis) ไดผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3  ตอน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่  1  การวิเคราะหปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   
  ตอนที่  2  การวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  

 ตอนที่  3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จ 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   

  
ตอนท่ี  1  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขต
พัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก  
       1.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
    สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซึงเปนผูอํานวยการโรงเรียน  ครู และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  834 คน  เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน มีรายละเอียดตาม
ตารางที่  2 
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ตารางที่ 2  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ผูอํานวยการ 
โรงเรียน ครู 

กรรมการสถานศึกษา 
รวม สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
159 
119 

 
57.19 
42.81 

 
100 
178 

 
35.97 
64.03 

 
201 
77 

 
72.03 
27.97 

 
460 
374 

 
55.16 
44.84 

รวม 278 100.00 278 100.00 278 100.00 834 100.00 
อายุ 
1. ไมเกิน 30 
ป 
2. 31 - 40 ป 
3. 41 - 50 ป 
4. 51 ปขึ้นไป 

 
- 

20 
102 
156 

 
- 

7.19 
36.69 
56.12 

 
42 

145 
51 
40 

 
15.11 
52.16 
18.34 
14.39 

 
- 

130 
88 
60 

 
- 

46.76 
31.66 
21.58 

 
42 

295 
241 
256 

 
5.04 
35.37 
28.90 
30.69 

รวม 278 100.00 278 100.00 278 100.00 834 100.00 
วุฒิการศึกษา 
1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญา
เอก 
4. อื่น ๆ 

 
53 

200 
25 
- 

 
19.06 
71.94 
9.00 

- 

 
258 
20 
- 
- 

 
92.81 
7.19 

- 
- 

 
192 

6 
- 

80 

 
69.06 
2.16 

- 
28.78 

 
503 
226 
25 
80 

 
60.31 
27.10 
3.00 
9.59 

รวม 278 100.00 278 100.00 278 100.00 834 100.00 
ประสบการณ 
การทํางานใน
ตําแหนง
ปจจุบัน 
1. ไมเกิน 5 ป 
2. 6 - 10 ป 
3. 11 - 15 ป 
4. 15 ปขึ้นไป 

 
 
 

38 
42 

112 
86 

 
 
 

13.67 
15.11 
40.29 
30.93 

 
 
 

86 
52 
48 
92 

 
 
 

30.94 
18.71 
17.26 
33.09 

 
 
 

51 
166 
39 
22 

 
 
 

18.35 
59.17 
14.03 
7.91 

 
 
 

175 
260 
199 
200 

 
 
 

20.98 
31.18 
23.86 
23.98 

รวม 278 100.00 278 100.00 278 100.00 834 100.00 
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            จากตาราง  2  พบวาผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  834 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน  460 คน คิดเปนรอยละ 55.16  เพศหญิง จํานวน  374 คน  คิดเปนรอยละ 44.84 ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ  31-40 ปมากที่สุด  จํานวน  295 คน  คิดเปนรอยละ 35.37  นอยที่สุดคือ อายุ
ไมเกิน 30 ป จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 5.04  ดานวุฒิการศึกษา  พบวาระดับปริญญาตรีมีมาก
ที่สุด จํานวน 503 คน  คิดเปนรอยละ  60.31  นอยที่สุดคือระดับ ปริญญาเอก จํานวน 25 คน  คิดเปน
รอยละ 3.00  ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน พบวา  6-10 ป มีมากที่สุด  
จํานวน 260 คน  คิดเปนรอยละ 31.18  และนอยที่สุดคือ ไมเกิน 5 ป จํานวน 175 คน  คิดเปนรอยละ 
20.98 
 สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนเปน     เพศ
ชาย จํานวน  159 คน คิดเปนรอยละ 57.19 เพศหญิง จํานวน  119 คน  คิดเปนรอยละ 42.81  ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ  51 ปขึ้นไปมากที่สุด  จํานวน 156  คน  คิดเปนรอยละ 56.12  นอยที่สุดคือ 
อายุ  31 - 40 ป  จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 7.19  ดานวุฒิการศึกษา  พบวาระดับปริญญาโทมี
มากที่สุด จํานวน 200 คน  คิดเปนรอยละ  71.94  นอยที่สุดคือระดับ  ปริญญาเอก  จํานวน 25 คน  
คิดเปนรอยละ 9.00  ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน พบวา  11-15 ป มีมาก
ที่สุด  จํานวน 112 คน  คิดเปนรอยละ 40.29  และนอยที่สุดคือ ไมเกิน 5 ป จํานวน 38 คน  คิดเปน
รอยละ 13.67 
                 สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงครูสวนใหญเปนเปนเพศหญิง จํานวน  178 คน 
คิดเปนรอยละ 64.03  เพศชาย จํานวน  100 คน  คิดเปนรอยละ 35.97  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ  
31 - 40 ป มากที่สุด  จํานวน 145  คน  คิดเปนรอยละ 52.16  นอยที่สุดคือ อายุ  51 ปขึ้นไป  จํานวน 
40 คน  คิดเปนรอยละ 14.39  ดานวุฒิการศึกษา  พบวาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จํานวน 258 คน  
คิดเปนรอยละ  92.81  นอยที่สุดคือระดับ  ปริญญาตรีโท  จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 7.19  ดาน
ประสบการณในการทํางานพบวา  ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน พบวา  15 ป 
ขึ้นไป มีมากที่สุด  จํานวน 92 คน  คิดเปนรอยละ 33.09  และนอยที่สุดคือ 11-15 ป จํานวน 48 คน  
คิดเปนรอยละ 17.26 
                 สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนเปนเพศชาย 
จํานวน  201 คน คิดเปนรอยละ 72.03  เพศหญิง จํานวน  77 คน  คิดเปนรอยละ 27.97  ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ  31 - 40 ป มากที่สุด  จํานวน 130  คน  คิดเปนรอยละ 46.76  นอยที่สุดคือ 
อายุ  51 ปขึ้นไป  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 21.58  ดานวุฒิการศึกษา  พบวาระดับปริญญาตรีมี
มากที่สุด จํานวน 192 คน  คิดเปนรอยละ  69.06  นอยที่สุดคือระดับ  ปริญญาโท  จํานวน 6 คน  คิด
เปนรอยละ 2.16  ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน พบวา  6-10 ป มีมากที่สุด  
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จํานวน 166 คน  คิดเปนรอยละ 59.17  และนอยที่สุดคือ 16 ป ขึ้นไป จํานวน 22 คน  คิดเปนรอยละ 
7.91 
   1.2 การวิเคราะหความคิดเห็น  ของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
          1.2.1  วิเคราะหหลักการและแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบตางที่เกีย่วของกับปจจยัที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของ   
เซอรจิโอวาน ี(Sergiovanni) , แซมมอนส,ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammonds, Hillman and 
Mortimore) , คลิกแมน สตีเฟน และกอรดอน (Clickman, Stephen and Gordon) , ออสตินและ เรน
โนลด (Austin and Reynold) , เพียซ (Pierce) , เอ็ดมอนด (Edmonds) , สเต็ดแมน (Stedman) , ฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) , เดวิส (Davit) , แครนนี สมิธ และ สโตน(Cranny,Smith & Stone) , 
เฮอรเบิรก (Herbert A. Simon) , วิลเลียม  (William T. Greenwood)  , จอหนสัน (R.J Jonson) 
 

ตารางที่ 3   การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
  (ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร) 

ปจจัยที่สงผล 
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พฤติกรรมผูนํา              
วิสัยทัศนผูบริหาร              
บรรยากาศโรงเรียน              
คุณภาพการสอนของครู              
ความพึงพอใจในการทํางาน              
การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม 

             

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษา 

           
 

  
 

เจตคติตอสถานศึกษา              
การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา 

             

ความรับผิดชอบของครู-นร.              
การวางแผนรวมกัน              
สภาพเศรษฐกิจ              
ครูไดแลกเปลี่ยนความรู              
กําหนดปฏิทินการทํางานของครู
อยางชัดเจน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 

Ser
gio

van
ni 

 Sam
mo

nds
, H

illm
an 

and
 

Mo
rtim

ore
 

Cli
ckm

an,
 Ste

phe
n a

nd 
Go

rdo
n 

 Au
stin

 an
d R

eyn
old

 
 Pie

rce
 

 Ed
mo

nds
 

 Ste
dm

an 
 Ho

y a
nd 

Mi
ske

l 
 Da
vit

 
 Cra

nny
,Sm

ith
& 

Sto
ne 

 He
rbe

rt A
. S

im
on 

Wi
llia

m 
T. 

Gr
een

wo
od 

R.J
 Jo

nso
n 

อธิบายการปฏิบัติงานอยางชัดเจน              
ติดตามการดําเนินงานตามกฎหมาย
และระเบียบวิธ ี
ปฏิบัติที่ใชเปนมาตรฐานในการ
ทํางาน 

             

รักษามาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

             

บริหารงานในโรงเรียนแบบเปนมิตร
โดยเปดโอกาสใหครูเขาพบหรือ
ปรึกษาหารือได 

             

ไมละเลยสิ่งเล็กนอยที่จะทําใหครู
พอใจ 

             

เลือกใชขอเสนอแนะจากครูในการ
ปฏิบัติงาน 

             

ใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน 

             

ใหครูมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง
งานที่ทํา 

             

ความรับผิดชอบตองานในหนาที่              
มีความหวงใยในสวัสดิภาพของครู
ทุกคน 

             

ใหการชวยเหลือเมื่อครูประสบ
ปญหา 

             

สนับสนุนใหครูทํางานอยาง 
มีความสุข 

             

ปรึกษาหารือ เมื่อเผชิญปญหาในการ
ทํางาน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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ใหความสําคัญตอความรูสึกนึก
คิดกอนจะตัดสินใจ 

             

สอบถามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะกอนจะมอบหมาย
งาน 

        
 

     

ไดปรึกษาหารือ กอนที่จะทําการ
ดําเนินงาน 

             

กําหนดใหมีการนิเทศและติดตาม
งานกันเปนระยะ ๆ 

             

มอบหมายงานสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ 

             

มีความรับผิดชอบในการทํางาน
จนสําเร็จ 

             

สงเสริม ปรับปรุง พัฒนางานจน
สําเร็จ 

             

ควบคุม กํากับ และติดตามการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

             

ตั้งความคาดหวังตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 

             

คนหาและใชวิธีปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเพื่อเนนความเปนเลิศ 

             

ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน              
ปฏิบัติงานลวงเวลา เพื่อใหงาน
สําเร็จ 

             

ผลักดันใหทํางานแขงขันกันเพื่อ
นําไปสูความสําเร็จ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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อานหนังสือวารสารตาง ๆ เพื่อ
ศึกษาแนวคิดและกลยุทธในการ
พัฒนาโรงเรียน 

             

กําหนดใหมีแผนงาน หรือภาพใน
อนาคตของโรงเรียนเพื่อใชพัฒนา
บริหารจัดการโรงเรียน 

             

มีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา 
โรงเรียน 

             

กระตือรือรนเมื่อไดรับทราบ
ความคิดใหม ๆ ที่สามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน 

             

เชื่อวาจะพัฒนาโรงเรียนไปสู
เปาหมายที่วางไวไดอยางแนนอน 

             

ความเปนเลิศทางวชิาการของ 
โรงเรียน 

             

ศึกษาและแสวงหาวิธีการการ
บริหารจัดการที่โรงเรียนอื่น ๆ 
ประสบความสําเร็จ 

             

รับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน              
รวบรวมขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับโรงเรียนไวอยาง 
เปนระบบ เพื่อนําไปกําหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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กําหนดเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนใหสอดคลองกับความรู
ความสามารถของผูรวมงาน 

             

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการที่จะบริหารโรงเรียนนี้ใหมี
ลักษณะเดน แตกตางไปจาก
โรงเรียนอื่นๆ 

             

แสดงใหไดรับทราบถึงภาพใน
อนาคตของโรงเรียนอยูเสมอ 

             

มักใชการประชุม หรือการพบปะ
กันเพื่อรวมพิจารณาถึงภาพ
อนาคตของโรงเรียน 

             

พูดคุยเกีย่วกับอนาคตของ กับ
คณะครู ปกครองนกัเรียน 
คณะกรรมการการศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

             

เปรียบเทียบใหเห็นวา ความฝน
เกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนเปน
สิ่งที่มีความเปนไปได 

             

พูดถึงความสําเร็จของครูและ 
นักเรียนในโรงเรียน 

             

สนทนาดวยความตืน่เตน และมี
ความสุขมาก เมื่อไดกลาวถึง
อนาคตของโรงเรียน 

             

มองโลกในแงดี และมีความมั่นใจ
มากเมื่อสนทนาเรื่องที่จะทําให
โรงเรียนนี้ดีขึ้นกวาเดิม 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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ใชวิธีการหลายอยางเพื่อใหคณะ
ครูเขาใจเปาหมายของการพัฒนา 
โรงเรียนอยางชัดเจน 

             

กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปใหครูอยาง
เหมาะสม 

             

ความรวมมือรวมใจและการ
ทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญที่
ทําให 
โรงเรียนแหงนี้ประสบ
ความสําเร็จ 

             

ใหคณะครูไดนําเสนอและทํางาน
ใหม ๆ ในโรงเรียน 

             

กําหนดแผนงานการบริหารให 
โรงเรียนบรรลุเปาหมายโดยเนน
ในสิ่งที่เปนไปไดมากกวาสิ่งที่
เปนไปไมได 

             

กระตุนใหตื่นตัวและ
กระตือรือรนในการทํางาน 

             

สงเสริมใหคณะครูมีความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน 

             

สนับสนุนใหมองการณไกลใน
อนาคตและใหการยกยอง 
การกระทํานั้น ๆ 

             

เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียนไดตามศักยภาพ 

             

ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 

             

สนับสนุนใหมีความไววางใจซึ่ง
กันและกัน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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เรียงลําดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาโรงเรียนไวเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

             

จัดองคกรโดยกําหนดโครงสราง
การบริหารงานไวอยางชัดเจน 

             

โครงสรางการบริหารโรงเรียน
เอื้ออํานวยตอความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

             

โรงเรียนไดกําหนดบทบาทหนาที่
และขอบขายงานของบุคลากร
อยางชัดเจน 

             

กระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติ
อยางเหมาะสม 

             

ประชุมเพื่อวางแผนงานและ
โครงการอยางสม่ําเสมอ 

             

กําหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
เหมาะสม 

             

เชื่อมั่นและไววางใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

             

ตัดสินใจรวมกับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

             

ปฏิบัติงานในหนาที่อยางตั้งใจ
และรับผิดชอบ 

             

ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่
กําหนดเสมอ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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มุงมั่นตอการปฏิบัติงาน โดยไม
นําเร่ืองสวนตัวมาเปนอุปสรรค 

             

ติดตามและประเมินผลงานของ
ตนเองอยางตอเนือ่งและ
สม่ําเสมอ 

             

การพิจารณาความดีความชอบ
เปนไปดวยความเหมาะสมและ
เปนธรรม 

             

แจงรายละเอียดและหลักเกณฑที่
ใชในการพิจารณาความดี
ความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ 

             

เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานอยางเต็มที ่

             

พิจารณาความดีความชอบ เมื่อ
ทํางานเกินเวลาที่กาํหนด 

             

สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานใหกับบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 

             

ปรับปรุงแกไขการทํางาน  
เมื่อทํางานผิดพลาดเกิดขึ้น 

             

รวมมือในการทํางานเปนอยางดี
กับผูรวมงานทุกคน 

             

ใหความชวยเหลือแกผูรวมงานที่
มีปญหาทั้งดานการทํางานและ
เร่ืองสวนตัว 

             

เอาใจใสดูแลผูรวมงานอยางเปน
กันเอง และทั่วถึง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
Ser

gio
van

ni 
 Sam

mo
nds

, H
illm

an 
and

 
Mo

rtim
ore

 
 Cli
ckm

an,
 Ste

phe
n a

nd 
Go

rdo
n 

 Au
stin

 an
d R

eyn
old

 
 Pie

rce
 

 Ed
mo

nds
 

 Ste
dm

an 
 Ho

y a
nd 

Mi
ske

l 
 Da
vit

 
 Cra

nny
,Sm

ith
& 

Sto
ne 

 He
rbe

rt A
. S

im
on 

Wi
llia

m 
T. 

Gr
een

wo
od 

R.J
 Jo

nso
n 

สงเสริม / สนับสนุนใหผูรวมงาน
เขารับการอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอยางทั่วถึง 

             

อุปกรณ / เคร่ืองมือที่ทันสมัยและ
มีจํานวนเพียงพอสาํหรับการ
ปฏิบัติงาน 

             

กําหนดแผนการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจนตลอดปการศึกษาและ
เปนที่รูกันอยางทั่วถึง 

             

กําหนดเปาหมายและเกณฑ
มาตรฐานในการทํางานไว 
อยางชัดเจน 

             

หลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปตาม
เปาหมายของงานทีป่ฏิบัติ 

             

กระตุนใหบุคลากรมีความ
กระตือรือรนและพัฒนาการ
ทํางานตามเปาหมายที่วางไว 

             

ปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหมี 
ประสิทธิภาพ 

             

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐาน
ที่โรงเรียนกําหนด 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นตอกรณีความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น 

             

เมื่อผูบริหารมีความคิดเห็นตาง
จากผูอื่น ผูบริหารมักใชเหตุผล
อธิบายกอนการตัดสินใจ 

             

ยอมรับความคิดเห็นของ 
บุคลากร 

             

หลังการยุติขอขัดแยงแลว 
บุคลากรในโรงเรียนไมมีอคติตอ
กัน 

             

ความขัดแยงในโรงเรียนเปน
ความขัดแยง เพื่อหาขอยุติ เพือ่ให
งานมีประสิทธิภาพ 

             

มีการนําเขาสูบทเรียน กอนเร่ิม
สอนเสมอ 

             

นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค
ของการเรียนบทเรียนนั้น 

             

นักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

             

ใชเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายโดยการบูรณาการ 

             

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของนักเรียน 

             

กระตุนและชี้แนะใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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มีปฏิสัมพันธโดยการเสริมแรงที่ดี
กับนักเรียนทุกคน 

             

นักเรียนชวยกันสรุปประเด็นหลัง
จบแตละบทเรียน 

             

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
และหลากหลายวิธีการ 

             

นําผลการประเมินมาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

             

มีความสุขกับการไดประกอบ
อาชีพเปนคร ู

             

พึงพอใจในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

             

พึงพอใจสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน 

             

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน              
ไดปฏิบัติงานตรงตามความรู 
ความสามารถ ความถนัด 

             

มีสวนรวมในการวางแผน 
การปฏิบัติงานในหนาที่ 

             

มีความตั้งใจทํางานดวย 
ความรับผิดชอบ 

             

พัฒนาวิชาที่สอนหรืองานที่
ปฏิบัติ 

             

พึงพอใจในวิธีการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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มีความสุขในการปฏิบัติงานใน 
โรงเรียนนี้ 

             

มีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

             

พึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับ              
ไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงาน
จากผูบริหาร 

             

ไดรับการไววางใจในการทํางาน
จากผูบริหาร 

             

ใหการสนับสนุนและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานดวยดีสมอ 

             

ใหการชวยเหลือ แนะนําเมื่อทาน
มีปญหาในการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ 

             

ใหกําลังใจเมื่อทานตองการ
ปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

             

การสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐาน
อยางเหมาะสม 

             

โรงเรียนใหบริการสวัสดิการ
อยางเปนธรรมแกครูทุกคน 

             

ใหการสงเสริมและชวยเหลือการ
ปฏิบัติงาน 

             

ไดรับการยอมรับนับถือในความรู
ความสามารถจากผูรวมงาน 

             

ไดรับความศรัทธาจากผูปกครอง
และชุมชน 

             

รวมวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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วางแผนพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
ผูบริหารและคณะครู 

             

กําหนดยุทธศาสตรการบริหาร 
โรงเรียนอยางตอเนือ่ง 

             

รวมปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของ 
โรงเรียนอยูเสมอ 

             

รวมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกคร้ัง 

             

รวมกําหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

             

รวมกํากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

             

รวมเปนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

             

รับทราบรายงานผลการประเมิน
ตนเอง และผลการ 
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน 

             

สนับสนุนการดําเนินงานของ 
โรงเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

             

มีนักเรียนความรู ความสามารถ 
และทักษะ 

             

การเรียนการสอนจะทําให
นักเรียนเปนคนดี มคีวามรูคู
คุณธรรม 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 177

ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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อานจดหมายขาว หรือเอกสาร 
เพราะทําใหรูความเคลื่อนไหว
ตางๆของโรงเรียน 

             

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีความหลากหลาย 

             

โรงเรียนมีบรรยากาศแหง 
การเรียนรู 

             

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

             

การเรียนการสอนของโรงเรียน 
ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น 

             

การเรียนทําใหนักเรียนมี
ความกาวหนาและมั่นคงในชีวิต 

             

บริจาคทรัพยสินใหกับโรงเรียน
อยูเสมอ 

             

บริจาคทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน 

             

บริจาควัสดุ อุปกรณใหกับ
โรงเรียน 

             

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 

             

มอบสื่อและนวัตกรรมตาง ๆ 
ใหกับโรงเรียน 

             

ระดมความคิดเกีย่วกับ 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 

Ser
gio

van
ni 

 Sam
mo

nds
, H

illm
an 

and
 

Mo
rtim

ore
 

 Cli
ckm

an,
 Ste

phe
n a

nd 
Go

rdo
n 

 Au
stin

 an
d R

eyn
old

 
 Pie

rce
 

 Ed
mo

nds
 

 Ste
dm

an 
 Ho

y a
nd 

Mi
ske

l 
 Da
vit

 
 Cra

nny
,Sm

ith
& 

Sto
ne 

 He
rbe

rt A
. S

im
on 

Wi
llia

m 
T. 

Gr
een

wo
od 

R.J
 Jo

nso
n 

สนับสนุนการจัดเรียนการสอน
โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน 

             

ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

             

แสวงหาความรวมมือจากแหลง
ตาง ๆ เพื่อสนับสนนุกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

             

ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 
โรงเรียนจาก หนวยงาน ชุมชน 
และผูเกี่ยวของ 
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  1.2.2  วิเคราะหหลักการและแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบตางที่เกี่ยวของกับ
ปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของ ผูเชีย่วชาญ 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะหปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 (ขอมูลจาการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ) 
 

ปจจัยที่สงผล 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 1 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 2 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 3 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 4 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 5 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 6 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 7 

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 8 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 

พฤติกรรมผูนํา          
วิสัยทัศนผูบริหาร          
บรรยากาศโรงเรียน          
คุณภาพการสอนของครู          
ความพึงพอใจในการทํางาน          
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม          
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา          
เจตคติตอสถานศึกษา          
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา          
ความรับผิดชอบของครู-นักเรียน          
การวางแผนรวมกัน          
สภาพเศรษฐกิจ          
การเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความรู          
กําหนดปฏิทินการทํางานของครูอยางชัดเจน          
การอธิบายการปฏิบัติงานอยางชัดเจน          
การติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่ใชเปนมาตรฐานในการทํางาน 

         

การรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาที่          
การบริหารงานในโรงเรียนแบบเปนมิตรโดยเปดโอกาส
ใหครูเขาพบหรือปรึกษาหารือได 

         

ความเปนประชาธปิไตย          
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ตารางที่  5  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอ 
      ความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง 
      ทะเลตะวนัออก  

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความรู 4.06 0.91 มาก 
2 ผูบริหารกําหนดปฏิทินการทํางานของครูอยางชัดเจน 3.59 1.01 มาก 
3 ผูบริหารอธิบายการปฏิบัติงานใหครูรับทราบอยางชัดเจน 3.85 1.04 มาก 
4 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีใชเปนมาตรฐานในการทํางานของครู 
3.63 1.06 มาก 

5 ผูบริหารรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาท่ี 3.93 0.92 มาก 
6 ผูบริหารบริหารงานในโรงเรียนแบบเปนมิตรโดยเปด

โอกาสใหครูเขาพบหรือปรึกษาหารือได 
3.39 1.05 มาก 

7 ผูบริหารไมละเลยสิ่งเล็กนอยท่ีจะทําใหครูพอใจ 3.60 0.99 มาก 
8 ผูบริหารเลอืกใชขอเสนอแนะจากครูในการปฏิบัติงาน 3.66 1.05 มาก 
9 ผูบริหารใหเกียรติเพือ่นรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 3.86 1.03 มาก 
10 ผูบริหารใหครมูีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงงานที่ทํา 3.67 1.10 มาก 
11 ผูบริหารเปนคนมีความรับผิดชอบสูงตองานในหนาท่ี 3.72 1.07 มาก 
12 ผูบริหารมีความหวงใยในสวสัดิภาพของครทุูกคน 3.13 1.29 ปานกลาง 
13 ผูบริหารใหการชวยเหลอืเมื่อครูประสบปญหา 3.74 1.06 มาก 
14 ผูบริหารสนับสนุนใหครูทํางานอยางมีความสุข 3.44 1.12 ปานกลาง 
15 ผูบริหารปรึกษาหารือกับครู เมื่อเผชิญปญหาในการ

ทํางาน 
3.30 1.20 ปานกลาง 

16 ผูบริหารใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของครู
กอนจะตัดสินใจ 

4.04 0.90 
 

มาก 

17 ผูบริหารสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ครูกอนจะมอบหมายงาน 

3.53 1.03 มาก 

18 ผูบริหารไดปรึกษาหารือกับครู กอนที่จะทําการ
ดําเนินงาน 

3.54 0.97 มาก 
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ตารางที่  5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

19 ผูบริหารกําหนดใหครูมีการนิเทศและติดตามงานกัน
เปนระยะ ๆ 

3.11 1.15 ปานกลาง 

20 ผูบริหารมอบหมายงานสอดคลองกับความรู
ความสามารถของคร ู

3.60 1.06 มาก 

21 ผูบริหารช่ืนชมครูท่ีมีความรับผิดชอบในการทํางาน
จนสําเร็จ 

3.66 1.06 มาก 

22 ผูบริหารสงเสรมิใหครูไดปรับปรุง พัฒนางานจน
สําเร็จ 

3.86 1.01 มาก 

23 ผูบริหารควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของ
ครูอยางตอเนือ่ง 

3.67 1.10 มาก 

24 ผูบริหารตั้งความคาดหวังในระดับสูงตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของครู 

3.72 1.07 มาก 

25 ผูบริหารคนหาและใชวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อ
เนนความเปนเลิศ 

3.13 1.29 ปานกลาง 

26 ผูบริหารมีความมั่นใจวาครูสามารถปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานไดเปนอยางด ี

3.74 1.06 มาก 

27 ผูบริหารสงเสรมิใหครูปฏิบัติงานลวงเวลา เพื่อใหงาน
สําเร็จ 

3.44 1.12 ปานกลาง 

28 ผูบริหารผลักดนัใหครูทํางานแขงขันกันเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จ 

3.30 1.20 ปานกลาง 

29 ผูบริหารอานหนังสือวารสารตาง ๆ เพื่อจะไดทราบ
แนวคิดและกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 

3.56 0.90 มาก 

30 ผูบริหารกําหนดใหมีแผนงาน หรือภาพในอนาคตของ
โรงเรียนอยูในใจเพื่อใชพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน 

4.04 0.90 มาก 

31 ผูบริหารมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียน 3.59 1.16 มาก 
32 ผูบริหารมีความกระตือรือรนเมื่อไดรับทราบความคิด

ใหม ๆ ท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาโรงเรยีน 
3.85 1.04 มาก 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

33 ผูบริหารเชื่อวาจะพัฒนาโรงเรยีนไปสูเปาหมายที่วาง
ไวไดอยางแนนอน 

3.68 0.84 มาก 

34 ผูบริหารสรางความฝนถึงความเปนเลิศทางวิชาการ
ของโรงเรียนนี ้

3.73 1.13 มาก 

35 ผูบริหารศึกษาและแสวงหาวธิีการในการบริหาร
จัดการที่โรงเรียนอื่น ๆ ประสบความสําเร็จ 

3.86 1.01 มาก 

36 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากคณะครูผูรวมงานใน
การพัฒนาโรงเรียน 

3.73 1.13 มาก 

37 ผูบริหารรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรยีนไว
อยางเปนระบบ เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรยีน 

3.72 1.12 มาก 

38 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรยีนให
สอดคลองกับความรูความสามารถของครูและ
ผูรวมงาน 

3.59 1.16 มาก 

39 ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครู
เกี่ยวกับวิธีการที่จะบริหารโรงเรียนนี้ใหมีลักษณะเดน 
แตกตางไปจากโรงเรียนอื่นๆ 

3.66 1.06 มาก 

40 ผูบริหารแสดงใหคณะครูไดรับทราบถึงภาพในอนาคต
ของโรงเรียนอยูเสมอ 

3.86 1.01 มาก 

41 ผูบริหารมักใชการประชุมครู หรือการพบปะกันกับ
คณะครูเพื่อรวมพิจารณาถึงภาพอนาคตของโรงเรยีนนี ้

3.67 1.10 มาก 

42 ผูบริหารไดพูดคุยเกี่ยวกับความฝนที่ตองการให
โรงเรียนแหงนีเ้ปนในอนาคต กับคณะครู ผูปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3.93 0.92 มาก 

43 ผูบริหารไดใชการอุปมาและเปรียบเทียบใหคณะครู
เห็นวา ความฝนเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรยีนนี้เปนสิ่ง
ท่ีมีความเปนไปได 

3.39 1.05 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

44 ผูบริหารไดพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนนี ้

3.60 0.99 มาก 

45 ผูบริหารสนทนาดวยความตื่นเตน และมีความสุขมาก 
เมื่อไดกลาวถงึอนาคตของโรงเรียนแหงนี ้

3.48 0.93 ปานกลาง 

46 ผูบริหารไดมองโลกในแงดี และมีความมั่นใจมากเมื่อ
สนทนากับคณะครูถึงเรื่องท่ีจะทําใหโรงเรยีนนี้ดีข้ึน
กวาเดิม 

3.52 0.94 มาก 

47 ผูบริหารมักใชวิธีการหลายอยางเพื่อใหคณะครูเขาใจ
เปาหมายของการพัฒนาโรงเรยีนอยางชัดเจน 

3.49 0.93 ปานกลาง 

48 ผูบริหารกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปใหครู
อยางเหมาะสม 

3.51 0.96 มาก 

49 ความรวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีมเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหโรงเรยีนแหงนี้ประสบความสําเร็จ 

3.46 0.96 ปานกลาง 

50 ผูบริหารใหคณะครูไดนําเสนอและทํางานใหม ๆ ใน
โรงเรียน 

3.50 0.95 มาก 

51 ผูบริหารกําหนดแผนงานการบริหารใหโรงเรียนบรรลุ
เปาหมายโดยเนนในสิ่งท่ีเปนไปไดมากกวาสิ่งท่ี
เปนไปไมได 

3.86 1.01 มาก 

52 ผูบริหารกระตุนใหคณะครูมีความตื่นตัวและ
กระตือรือรนในการทํางานดวยวิธีการใหม ๆ 

3.73 1.13 มาก 

53 ผูบริหารพยายามสงเสริมใหคณะครูมีความเชื่อถือซึง่
กันและกันและมีความเชื่อถือระหวางคณะครูกับ 
ผูบริหารโรงเรยีน 

3.59 1.16 มาก 

54 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมองเห็นการณไกลใน
อนาคตและใหการยกยองการกระทํานั้น ๆ 

3.37 0.89 ปานกลาง 

55 ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรยีนไดตามศักยภาพ 

3.44 0.87 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

56 ผูบริหารสงเสรมิใหคณะครูไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของตน 

3.71 0.92 มาก 

57 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมีความไววางใจซึ่งกัน
และกัน 

3.93 0.92 มาก 

58 ผูบริหารเรยีงลาํดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันา 
โรงเรียนไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนือ่ง 

3.39 1.05 ปานกลาง 

59 โรงเรียนไดจัดองคกรโดยกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานไวอยางชัดเจน 

3.60 0.99 มาก 

60 โครงสรางการบริหารโรงเรยีนเอื้ออํานวยตอความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน 

3.34 0.95 ปานกลาง 

61 โรงเรียนไดกําหนดบทบาทหนาท่ีและขอบขายงาน
ของบุคลากรอยางชัดเจน 

3.66 1.05 มาก 

62 โรงเรียนไดกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติอยาง
เหมาะสม 

3.52 0.94 มาก 

63 โรงเรียนประชุมครูเพื่อวางแผนงานและโครงการอยาง
สม่ําเสมอ 

3.50 0.95 มาก 

64 โรงเรียนกําหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม 

3.31 0.80 ปานกลาง 

65 ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

3.42 0.82 ปานกลาง 

66 ผูบริหารตัดสินใจรวมกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน 

3.43 0.79 ปานกลาง 

67 ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตั้งใจและรับผิดชอบ 3.26 0.88 ปานกลาง 
68 ผูบริหารปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเสมอ 3.37 0.79 ปานกลาง 
69 ผูบริหารมีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน โดยไมนํา

เรื่องสวนตัวมาเปนอุปสรรค 
3.41 0.19 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

70 ผูบริหารติดตามและประเมินผลงานของตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

3.32 0.79 ปานกลาง 

71 การพิจารณาความดีความชอบเปนไปดวยความ 
เหมาะสมและเปนธรรม 

3.35 0.81 ปานกลาง 

72 ผูบริหารแจงรายละเอียดและหลักเกณฑท่ีใชในการ
พิจารณาความดีความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ 

3.37 0.79 ปานกลาง 

73 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู 
ความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่และนํามา
พิจารณาความดีความชอบ 

3.44 0.81 ปานกลาง 

74 บุคลากรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ เมื่อ
ทํางานเกินเวลาที่กําหนด 

3.26 0.88 ปานกลาง 

75 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

3.43 0.79 ปานกลาง 

76 ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรไดปรับปรุงแกไขการ
ทํางาน เมื่อทํางานผิดพลาดเกิดขึ้น 

3.23 0.80 ปานกลาง 

77 ผูบริหารใหความรวมมอืในการทํางานเปนอยางดีกับ 
ผูรวมงานทุกคน 

3.26 0.88 ปานกลาง 

78 ผูบริหารยินดีใหความชวยเหลอืแกผูรวมงานที่มีปญหา
ท้ังดานการทํางานและเรื่องสวนตัว 

3.34 0.75 ปานกลาง 

79 ผูบริหารเอาใจใสดูแลผูรวมงานอยางเปนกันเอง และ
ท่ัวถึง 

3.33 0.78 ปานกลาง 

80 ผูบริหารสงเสรมิ / สนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการ 
อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางทั่วถงึ 

3.31 0.76 ปานกลาง 

81 ผูบริหารจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือท่ีทันสมัยและมี
จํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.21 0.76 ปานกลาง 

82 โรงเรียนกําหนดแผนการปฏิบัติงานไวอยางชดัเจน
ตลอดปการศึกษาและเปนที่รูกันอยางทั่วถึง 

3.31 0.78 ปานกลาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186

ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

83 โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายและเกณฑมาตรฐานใน
การทํางานไวอยางชัดเจน 

3.37 0.75 ปานกลาง 

84 หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 
โรงเรียนเปนไปตามเปาหมายของงานที่ปฏิบัติ 

3.39 0.78 ปานกลาง 

85 โรงเรียนไดกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรอืรน
และพัฒนาการทํางานตามเปาหมายที่วางไว 

3.38 0.72 ปานกลาง 

86 โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 3.42 0.81 ปานกลาง 
87 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย

และเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
3.34 0.82 ปานกลาง 

88 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอ
กรณีความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น 

3.48 0.83 ปานกลาง 

89 เมื่อผูบริหารมีความคิดเห็นตางจากผูอื่น ผูบรหิารมัก
ใชเหตุผลอธิบายกอนการตัดสนิใจ 

3.60 0.82 มาก 

90 เมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแยงกับผูบริหาร 
ผูบริหารสามารถทําใหบุคลากรยอมรับในเหตุผลและ
ยินดีปฏิบัติตาม 

3.54 0.73 มาก 

91 หลังการยุติขอขัดแยงแลว บุคลากรในโรงเรียนไมมี
อคติตอกัน 

3.55 0.79 มาก 

92 ความขัดแยงในโรงเรียนเปนความขัดแยง เพื่อหาขอยุติ 
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 

3.39 0.85 มาก 

93 มีการนําเขาสูบทเรียน กอนเริม่สอนเสมอ 3.60 1.06 มาก 
94 กอนการสอนบทเรียนใด ทานบอกนักเรียนใหทราบ

ถึงวัตถุประสงคของการเรียนบทเรียนนั้น 
3.54 0.97 มาก 

95 ทานใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.17 1.03 ปานกลาง 

96 ทานใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยการบูรณา
การ 

3.11 1.15 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

97 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 

3.59 1.01 มาก 

98 ทานกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

3.74 1.06 มาก 

99 ทานมีปฏิสัมพันธโดยการเสริมแรงที่ดีกับนักเรียนทุกคน 3.69 1.09 มาก 
100 ทานใหนักเรียนชวยกันสรุปประเด็นหลังจบแตละบทเรียน 3.66 1.06 มาก 
101 ทานวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย

วิธีการ 
3.51 0.96 มาก 

102 ทานไดนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

3.48 0.93 ปานกลาง 

103 ทานมีความสุขกับการไดประกอบอาชีพเปนครู 3.42 0.80 ปานกลาง 
104 ทานพึงพอใจในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 3.46 0.96 ปานกลาง 
105 ทานพึงพอใจสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.66 0.90 มาก 
106 ทานไดปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน

กับผูรวมงานในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
3.72 1.07 มาก 

107 ทานไดปฏิบัติงานตรงตามความรู ความสามารถ  
ความถนัด 

3.40 0.91 ปานกลาง 

108 ทานมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในหนาที่ 3.45 0.92 ปานกลาง 
109 ทานมีความตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบ 3.36 0.91 ปานกลาง 
110 ทานไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิชาที่สอนหรืองานทีป่ฏิบัติ 3.37 0.89 ปานกลาง 
111 ทานพึงพอใจในวิธีการบรหิารงานของผูบริหารโรงเรยีน 3.47 0.89 ปานกลาง 
112 ทานมีความสุขในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ 3.46 0.90 ปานกลาง 
113 ทานมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 3.54 0.95 มาก 
114 ทานพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับ 3.71 0.92 มาก 
115 ทานไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร 3.52 0.98 มาก 
116 ทานไดรับการไววางใจในการทํางานจากผูบริหาร 3.31 0.80 ปานกลาง 
117 ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน

ดวยดีสมอ 
3.42 0.82 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

118 ผูบริหารใหการชวยเหลอื แนะนําเมื่อทานมีปญหาใน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

3.26 0.88 ปานกลาง 

119 ผูบริหารใหกําลังใจเมื่อทานตองการปรับปรุงงานใหดีข้ึน 3.37 0.79 ปานกลาง 
120 ทานไดรับการสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานอยาง

เหมาะสม 
3.41 0.82 ปานกลาง 

121 โรงเรียนใหบริการสวัสดิการอยางเปนธรรมแกครูทุกคน 3.35 0.81 ปานกลาง 
122 เพื่อนครูใหการสงเสริมและชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของทาน 
3.44 0.81 ปานกลาง 

123 ทานไดรับการยอมรับนับถือในความรูความสามารถ
จากผูรวมงาน 

3.48 0.84 ปานกลาง 

124 ทานไดรับความศรัทธาจากผูปกครองและชุมชน 3.13 1.29 ปานกลาง 
125 ทานไดรวมวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา 
3.32 0.89 ปานกลาง 

126 ทานไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูบรหิารและ
คณะครู 

3.26 0.77 ปานกลาง 

127 ทานไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารโรงเรยีนอยาง
ตอเนื่อง 

3.33 0.78 ปานกลาง 

128 ทานไดรวมปฏบัิติงานหรอืกจิกรรมของโรงเรยีนอยูเสมอ 3.31 0.79 ปานกลาง 
129 ทานไดรวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง 3.29 0.80 ปานกลาง 
130 ทานไดรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรยีน 
3.38 0.72 

 
ปานกลาง 

131 ทานไดรวมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 3.48 0.83 ปานกลาง 
132 ทานไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
3.54 0.75 มาก 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

133 ทานไดรับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง และผล
การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

3.66 0.90 มาก 

134 ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ 

3.86 1.03 มาก 

135 ทานเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน ทําให
มีนักเรียนความรู ความสามารถ และทักษะ 

3.67 0.98 มาก 

136 การเรียนการสอนจะทําใหนักเรียนเปนคนดี มีความรูคู
คุณธรรม 

3.72 0.85 มาก 

137 ทานชอบอานจดหมายขาว หรอืเอกสาร เพราะทําใหรู
ความเคลื่อนไหวตางๆของโรงเรียน 

3.60 0.79 มาก 

138 ทานคิดวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนมีความหลากหลาย 

3.64 0.82 มาก 

139 ทานชอบมาเยี่ยมชมโรงเรียน เพราะไดสัมผัส
บรรยากาศแหงการเรียนรู 

3.49 0.89 ปานกลาง 

140 ทานชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.47 0.89 ปานกลาง 

141 ทานเชื่อวาการเรียนการสอนของโรงเรียน ทําให 
นักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3.63 1.06 ปานกลาง 

142 ทานเชื่อวา การเรียนทําใหนักเรียนมีความกาวหนาและ
มั่นคงในชีวิต 

3.50 0.95 มาก 

143 ทานบริจาคทรัพยสินใหกับโรงเรียนอยูเสมอ 3.22 1.00 ปานกลาง 
144 ทานบริจาคทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 3.32 0.79 ปานกลาง 
145 ทานบริจาควัสดุ อุปกรณใหกับโรงเรยีน 3.41 0.82 ปานกลาง 
146 ทานสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน 3.35 0.81 ปานกลาง 
147 ทานมอบสื่อและนวัตกรรมตาง ๆ ใหกับโรงเรียน 3.44 0.81 ปานกลาง 
148 ทานระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 3.46 0.86 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

149 ทานสนับสนุนการจัดเรียนการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชน 

3.43 0.85 ปานกลาง 

150 ทานรวมปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน 

3.05 0.82 ปานกลาง 

151 ทานแสวงหาความรวมมอืจากแหลงตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

3.52 0.98 มาก 

152 ทานไดระดมทรัพยากรเพือ่การพัฒนาโรงเรียนจาก 
หนวยงาน ชุมชน และผูเกี่ยวของ 

3.40 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.93 มาก 
 
 จากตารางที่  5  พบวา ตัวแปรปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ทั้ง 152 ตัวแปร มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.51 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.93  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก  มี
คาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 3.11 – 4.06  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยูระหวาง  0.19-1.29  
โดยคาเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ ตัวแปรที่ 1 ทานเปดโอกาสใหครูได
แลกเปลี่ยนความรูกับผูบริหาร ( X  = 4.06 , S.D. = 0.91)  รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ  ตัวแปรที่ 16 
ทานใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของครูกอนจะตัดสินใจ     ( X  = 4.04 , S.D. = 0.90)   
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1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  ดวยวิธีการสกัดปจจัย  (Principal   

Component analysis)  “PCA”  เพื่อใหไดตัวแปรสําคัญที่เปนปจจยัทีส่งผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
 
ตารางที่  6  องคประกอบ คาไอแกน  คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ 

   ความแปรปรวนสะสม ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (n=278) 
 

องคประกอบ 
(factor) 

คาไอแกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวน 
รอยละ 

(% of variance) 

ความแปรปรวนสะสม
รอยละ 

(cumulative % of 
variance) 

1 20.34 13.38 13.38 
2 17.55 11.54 24.92 
3 15.94 10.48 35.41 
4 10.82 7.12 42.52 
5 9.04 5.95 48.47 
6 7.44 4.90 53.37 
7 7.35 4.84 58.21 
8 6.25 4.11 62.32 
9 6.21 4.09 66.41 

 
จากตาราง 6 พบวาผลจากการวิเคราะหเมื่อพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกองคประกอบที่มีคา

ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)  มากกวา 1.00 พบวามี 9 องคประกอบ พิจารณาเกณฑใน
การเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป  และมีตัว
แปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป พบวาองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบมี
ลักษณะเปนไปตามเกณฑทั้ง 9 องคประกอบ  แตมีบางตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบไมถึง 0.45 
ทําใหตัวแปรในการพิจารณาเหลือเพียง 130 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 152 ตัวแปร  สามารถ
อธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 66.41 รายละเอียดของแตละตัวแปร
แสดงไวดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  7  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่1  

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

84 หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไป
ตามเปาหมายของงานที่ปฏิบัติ 

.85 

82 โรงเรียนกําหนดแผนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนตลอดป
การศึกษาและเปนที่รูกันอยางทั่วถึง 

.84 

88 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอกรณีความ
ขัดแยงที่เกิดขึน้ 

.79 

20 ผูบริหารมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ 
ของครู 

.78 

86 โรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ .76 
89 เมื่อผูบริหารมีความคิดเหน็ตางจากผูอ่ืน ผูบริหารมักใชเหตุผล

อธิบายกอนการตัดสินใจ 
.76 

24 ผูบริหารตั้งความคาดหวังในระดับสูงตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของครู 

.69 

85 โรงเรียนไดกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนและ
พัฒนาการทํางานตามเปาหมายที่วางไว 

.69 

96 ทานใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยการบูรณาการ .65 
83 โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายและเกณฑมาตรฐานในการทํางาน

ไวอยางชดัเจน 
.64 

112 ทานมีความสขุในการปฏิบตัิงานในโรงเรยีนนี ้ .64 
19 ผูบริหารกําหนดใหครูมีการนิเทศและตดิตามงานกันเปน 

ระยะ ๆ 
.63 

90 เมื่อบุคลากรมีความคิดเหน็ขดัแยงกับผูบริหาร ผูบริหารสามารถ
ทําใหบุคลากรยอมรับในเหตผุลของทานและยินดีปฏิบัตติาม 

.63 

97 ทานจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน 

.63 
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ตารางที่  7  (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
103 ทานมีความสขุกับการไดประกอบอาชีพเปนครู .61 
32 ผูบริหารมีความกระตือรือรนเมื่อไดรับทราบความคิดใหม ๆ  

ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
.60 

130 ทานไดรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ของโรงเรียน 

.57 

131 ทานไดรวมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน .57 
69 ผูบริหารมีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน โดยไมนาํเรื่องสวนตัว

มาเปนอุปสรรค 
.56 

50 ผูบริหารใหคณะครูไดนําเสนอและทํางานใหม ๆ ในโรงเรียน .54 
113 ทานมีความพงึพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง .54 
98 ทานกระตุนและชี้แนะใหนกัเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 
.53 

79 ผูบริหารเอาใจใสดูแลผูรวมงานอยางเปนกนัเอง และทัว่ถึง .49 
95 ทานใหนักเรยีนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .47 
5 ผูบริหารรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาที ่ .46 
10 ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงงานที่ทํา .46 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  20.34 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  13.38 

   
  จากตารางที่ 7 พบวาปจจัยดานที่ 1 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 26 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.85 ถึง 0.46 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  20.34 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  13.38 แสดงวาตัวแปรทั้ง 26 
ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 13.38 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1  
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ตารางที่  8  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่2  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

60 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอื้ออํานวยตอความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

.82 

53 ผูบริหารพยายามสงเสริมใหคณะครูมีความเชื่อถือซ่ึงกันและ
กันและมีความเชื่อถือระหวางคณะครูกับผูบริหารโรงเรียน 

.81 

42 ผูบริหารไดพดูคุยเกีย่วกับความฝนที่ตองการใหโรงเรียน 
แหงนี้เปนในอนาคต กับคณะครู ผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

.80 

64 โรงเรียนกําหนดระเบยีบขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางเหมาะสม 

.78 

45 ผูบริหารสนทนาดวยความตืน่เตน และมีความสุขมาก เมือ่ได
กลาวถึงอนาคตของโรงเรียนแหงนี ้

.77 

48 ผูบริหารกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปใหครูอยาง
เหมาะสม 

.74 

37 ผูบริหารรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัโรงเรียนไวอยาง
เปนระบบ เพือ่นําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

.68 

52 ผูบริหารกระตุนใหคณะครูมคีวามตื่นตวัและกระตือรือรนใน
การทํางานดวยวิธีการใหม ๆ 

.66 

54 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมองเห็นการณไกลในอนาคต
และใหการยกยองการกระทาํนั้น ๆ 

.66 

40 ผูบริหารแสดงใหคณะครูไดรับทราบถึงภาพในอนาคตของ
โรงเรียนอยูเสมอ 

.65 

58 ผูบริหารเรียงลําดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนไว
เปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 

.65 

49 ความรวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีมเปนปจจยัสําคัญที่
ทําใหโรงเรียนแหงนี้ประสบความสําเร็จ 

.64 
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ตารางที่  8 (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
51 ผูบริหารกําหนดแผนงานการบริหารใหโรงเรียนบรรลุ

เปาหมายโดยเนนในสิ่งที่เปนไปไดมากกวาส่ิงที่เปนไปไมได 
.64 

55 ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการพัฒนา 
โรงเรียนไดตามศักยภาพ 

.64 

61 โรงเรียนไดกําหนดบทบาทหนาที่และขอบขายงานของ
บุคลากรอยางชัดเจน 

.64 

47 ผูบริหารมักใชวิธีการหลายอยางเพื่อใหคณะครูเขาใจเปาหมาย
ของการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 

.63 

102 ทานไดนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรงุการ
จัดการเรียนรูแกผูเรียน 

.63 

56 ผูบริหารสงเสริมใหคณะครูไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาทีข่องตน 

.61 

59 โรงเรียนไดจดัองคกรโดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน 

.61 

36 ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็จากคณะครูผูรวมงานในการ
พัฒนาโรงเรียน 

.60 

57 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมีความไววางใจซึ่งกันและกัน .60 
39 ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูเกี่ยวกับวธีิการ

ที่จะบริหารโรงเรียนนี้ใหมีลักษณะเดน แตกตางไปจากโรงเรียนอื่น  ๆ
.58 

63 โรงเรยีนประชมุครูเพื่อวางแผนงานและโครงการอยางสม่ําเสมอ .56 
41 ผูบริหารมักใชการประชุมครู หรือการพบปะกันกับคณะครู

เพื่อรวมพิจารณาถึงภาพอนาคตของโรงเรียนนี ้
.55 

101 ทานวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายวิธีการ .54 
38 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลอง

กับความรูความสามารถของครูและผูรวมงาน 
.53 
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ตารางที่  8  (ตอ) 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

44 ผูบริหารไดพดูถึงความสําเรจ็ของครแูละนกัเรียนในโรงเรยีนนี ้ .51 
43 ผูบริหารไดใชการอุปมาและเปรียบเทียบใหคณะครูเห็นวา 

ความฝนเกีย่วกับอนาคตของโรงเรียนนี้เปนสิ่งที่มีความเปน 
ไปได 

.49 

35 ผูบริหารศึกษาและแสวงหาวธีิการในการบริหารจัดการที ่
โรงเรียนอื่น ๆ ประสบความสําเร็จ 

.47 

100 ทานใหนักเรยีนชวยกันสรุปประเด็นหลังจบแตละบทเรียน .47 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  17.55 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  11.54 

 
  จากตารางที่ 8  พบวาปจจัยดานที่ 2 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 30 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.82 ถึง 0.47 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  17.55 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  11.54  แสดงวาตัวแปรทั้ง 
30 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรัอยละ 11.54 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน 
ๆ แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
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ตารางที่  9  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่3  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

121 โรงเรียนใหบริการสวัสดิการอยางเปนธรรมแกครูทุกคน .84 
108 ทานมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในหนาที ่ .82 
118 ผูบริหารใหการชวยเหลือ แนะนําเมื่อทานมีปญหาในการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
.80 

120 ทานไดรับการสนับสนุนสวสัดิการพื้นฐานอยางเหมาะสม .79 
22 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดปรับปรุง พัฒนางานจนสําเร็จ .73 
119 ผูบริหารใหกําลังใจเมื่อทานตองการปรับปรุงงานใหดีขึน้ .69 
92 ความขัดแยงในโรงเรียนเปนความขัดแยง เพื่อหาขอยุติ เพื่อให

งานมีประสิทธิภาพ 
.67 

107 ทานไดปฏิบัตงิานตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัด .65 
110 ทานไดรับการพัฒนาเกีย่วกับวิชาที่สอนหรอืงานที่ปฏิบัติ .64 
117 ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยดีสมอ .63 
116 ทานไดรับการไววางใจในการทํางานจากผูบริหาร .62 
70 ผูบริหารติดตามและประเมนิผลงานของตนเองอยางตอเนือ่งและ

สม่ําเสมอ 
.61 

21 ผูบริหารชื่นชมครูที่มีความรับผิดชอบในการทํางานจนสาํเร็จ .59 
123 ทานไดรับการยอมรบันับถือในความรูความสามารถจากผูรวมงาน .59 
114 ทานพึงพอใจกับเงินเดือนทีไ่ดรับ .58 
104 ทานพึงพอใจในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย .57 
127 ขาพเจาไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารโรงเรียนอยางตอเนื่อง .57 
74 บุคลากรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ เมื่อทํางานเกินเวลา

ที่กําหนด 
.55 

81 ผูบริหารจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือที่ทันสมัยและมจีํานวน
เพียงพอสําหรบัการปฏิบัติงานของบุคลากร 

.55 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
91 หลังการยุติขอขัดแยงแลว บคุลากรในโรงเรียนไมมีอคตติอกัน .52 
122 เพื่อนครูใหการสงเสริมและชวยเหลือการปฏิบัติงานของทาน .50 
6 ผูบริหารบริหารงานในโรงเรยีนแบบเปนมติรโดยเปดโอกาสให

ครูเขาพบหรือปรึกษาหารือได 
.49 

71 การพิจารณาความดีความชอบเปนไปดวยความเหมาะสมและ
เปนธรรม 

.49 

93 มีการนําเขาสูบทเรียน กอนเริ่มสอนเสมอ .49 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  15.94 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  10.48 

 
  จากตารางที่ 9 พบวาปจจัยดานที่ 3  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 24 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.84 ถึง 0.49 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  15.94 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  10.48 แสดงวาตัวแปรทั้ง 24 
ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 10.48 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
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ตารางที่  10 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่4  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

67 ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่อยางตั้งใจและรับผิดชอบ .83 
76 ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรไดปรับปรุงแกไขการทํางาน เมื่อ

ทํางานผิดพลาดเกิดขึ้น 
.79 

73 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถใน
การทํางานอยางเต็มที่และนาํมาพิจารณาความดีความชอบ 

.75 

72 ผูบริหารแจงรายละเอียดและหลักเกณฑที่ใชในการพจิารณา
ความดีความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ 

.67 

66 ผูบริหารตัดสินใจรวมกับบคุลากรในการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียน 

.65 

68 ผูบริหารปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเสมอ .64 
65 ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
.60 

75 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากรใน
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

.62 

78 ผูบริหารยินดีใหความชวยเหลือแกผูรวมงานที่มีปญหาทั้งดาน
การทํางานและเรื่องสวนตวั 

.62 

3 ผูบริหารอธิบายการปฏิบัติงานใหครูรับทราบอยางชัดเจน .59 
62 โรงเรียนไดกระจายงานใหบคุลากรปฏิบัติอยางเหมาะสม .53 
17 ผูบริหารสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากครกูอนจะ

มอบหมายงาน 
.52 

87 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและเกณฑ
มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 

.50 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  10.82 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =    7.12 
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  จากตารางที่ 10 พบวาปจจัยดานที่ 4 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 13 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.83 ถึง 0.50 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  10.82 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  7.12 แสดงวาตัวแปรทั้ง 13 
ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 7.12 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลว ปจจัย
นี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 
 
ตารางที่  11  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่5  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

136 การเรียนการสอนจะทําใหนกัเรียนเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม .74 
134 ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง 

เต็มศักยภาพ 
.71 

135 ทานเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทําใหมีนกัเรียน
ความรู ความสามารถ และทักษะ 

.67 

126 ทานไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูบริหารและคณะคร ู .61 
129 ทานไดรวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง .61 
139 ทานชอบมาเยีย่มชมโรงเรียน เพราะไดสัมผัสบรรยากาศแหง 

การเรียนรู 
.58 

138 ทานคิดวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความ
หลากหลาย 

.57 

106 ทานไดปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกนักับ
ผูรวมงานในการปฏิบัติงานตามหนาที ่

.53 

99 ทานมีปฏิสัมพันธโดยการเสริมแรงที่ดีกับนักเรียนทุกคน .52 
8 ผูบริหารเลือกใชขอเสนอแนะจากครูในการปฏิบัติงาน .51 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  9.04 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  5.95 
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  จากตารางที่ 11 พบวาปจจัยดานที่ 5  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 10 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.74 ถึง 0.51 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  9.04  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  5.95  แสดงวาตัวแปรทั้ง 10 
ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 5.95 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ 
แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 
 
ตารางที่  12  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่6  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

23 ผูบริหารควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของครูอยาง
ตอเนื่อง 

.62 

31 ผูบริหารมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียน .60 
29 ผูบริหารอานหนังสือวารสารตาง ๆ เพื่อจะไดทราบแนวคิด 

และกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 
.58 

111 ทานพึงพอใจในวิธีการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน .57 
109 ทานมีความตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบ .56 
13 ผูบริหารใหการชวยเหลือเมื่อครูประสบปญหา .52 
25 ผูบริหารคนหาและใชวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเนนความ

เปนเลิศ 
.52 

9 ผูบริหารใหเกยีรติเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกนั .47 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  7.44 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  4.90 

 
  จากตารางที่ 12 พบวาปจจัยดานที่ 6 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 8 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.62 ถึง 0.47มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  7.44 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  4.90 แสดงวาตัวแปรทั้ง 8 ตัว
แปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 4.90 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 6 
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ตารางที่  13  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่7  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

105 ทานพึงพอใจสภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน .58 
125 ขาพเจาไดรวมวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา .58 
80 ผูบริหารสงเสริม / สนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการอบรม 

สัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพอยางทั่วถึง 
.55 

132 ทานไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

.54 

33 ผูบริหารเชื่อวาจะพัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมายทีว่างไวไดอยาง
แนนอน 

.52 

94 กอนการสอนบทเรียนใด ทานบอกนักเรียนใหทราบถึง
วัตถุประสงคของการเรียนบทเรียนนัน้ 

.50 

133 ทานไดรับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง และผลการ 
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

.47 

34 ผูบริหารสรางความฝนถึงความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน
นี้ 

.46 

124 ทานไดรับความศรัทธาจากผูปกครองและชมุชน .46 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  7.35 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  4.84 

 
  จากตารางที่ 13 พบวาปจจัยดานที่ 7 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 9 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.58 ถึง 0.46 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  7.35 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.84 แสดงวาตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ  4.84 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 7 
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ตารางที่  14 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่8  
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
149 ทานสนับสนุนการจัดเรยีนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน .51 
115 ทานไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร .48 
46 ผูบริหารไดมองโลกในแงดี และมีความมัน่ใจมากเมื่อสนทนา

กับคณะครูถึงเรื่องที่จะทําใหโรงเรียนนี้ดีขึน้กวาเดิม 
.47 

146 ทานสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน .46 
150 ทานรวมปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ 

โรงเรียน 
.46 

148 ทานระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน .45 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  6.25 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  4.11 

 
  จากตารางที่ 14 พบวาปจจัยดานที่ 8  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 6 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.51 ถึง 0.45 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  6.25 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.11 แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัว
แปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 4.11 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 8 
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ตารางที่  15  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่9  
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
15 ผูบริหารปรึกษาหารือกับคร ูเมื่อเผชิญปญหาในการทํางาน .78 
7 ผูบริหารไมละเลยสิ่งเล็กนอยที่จะทําใหครูพอใจ .63 

140 ทานชอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู 

.60 

77 ผูบริหารใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีกับผูรวมงาน
ทุกคน 

.57 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  6.21 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  4.09 

 
  จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยดานที่ 9  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 4 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.78 ถึง 0.57 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  6.21 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  4.09  แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตวั
แปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 4.09 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ปจจัยนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ 9 
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ตารางที่  16  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                  เขตพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลตะวันออก   

ลําดับที่ 
ช่ือปจจัย 

 
 

จํานวนตัว
แปร 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

(factor loading) 
1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่1  26 0.85-0.46 
2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่2  30 0.82-0.47 
3 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่3  24 0.84-0.49 
4 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่4  13 0.83-0.50 
5 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่5  10 0.74-0.51 
6 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่6  8 0.62-0.47 
7 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่7  9 0.58-0.46 
8 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่8  6 0.51-0.45 
9 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ดานที ่9  4 0.78-0.57 

 
จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จทั้ง 9 ปจจัย  มีคุณสมบัติตามเกณฑที่

กําหนดทั้ง 9 ปจจัย โดยปจจัยที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 26 ตัวแปร  ปจจัยที่ 2  มีจํานวน
ตัวแปรที่อธิบายปจจัย  30  ตัวแปร  ปจจัยที่ 3 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  24 ตัวแปร  ปจจัยที่ 4 
มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  13 ตัวแปร  ปจจัยที่ 5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 10 ตัวแปร  
ปจจัยที่ 6 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 8 ตัวแปร  ปจจัยที่ 7 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  9 ตัว
แปร  ปจจัยที่ 8 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  6  ตัวแปร  ปจจัยที่ 9 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
ปจจัย 4 ตัวแปร   
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จากผลการวิเคราะหปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 9 ปจจัย สรุปเปนแผนภูมิ   ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                     เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล 

ตะวันออก

 F1 
พฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหาร 
(0.85-0.46) 

F2 
วิสัยทัศนของผูบริหาร 

(0.82-0.47) 

F3 
บรรยากาศสถานศึกษา 

(0.84-0.49) 

F9 
การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา 
(0.78-0.57) 

F4 
คุณภาพการสอนของ

ครู 
(0.83-0.50) 

F8 
เจตคติตอสถานศึกษา 

(0.51-0.45) 

F5 
ความพึงพอใจในการ

ทํางานของครู 
(0.74-0.51) 

F7 
พฤติกรรมการมีสวน
รวมในการบริหาร

สถานศึกษา 
(0.58-0.46) 

F6 
การไดรับการ

สนับสนุนทางสังคม
ของครู 

(0.62-0.47) 
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ตอนที่  2  การวิเคราะหวามสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เขตพัฒนาพืน้ท่ีชายฝง
ทะเลตะวันออก  
   2.1 การวิเคราะหความคิดเห็น  ของตัวแปรความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
         2.1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและขอคนพบเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคดิของ เซอรจิโอวาน ี(Sergiovanni) , แซมมอนส,  
ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammonds, Hillman and Mortimore) , คลิกแมน สตีเฟน และกอรดอน 
(Clickman, Stephen and Gordon) , ออสตินและ เรนโนลด (Austin and Reynold) , เพียซ (Pierce) , 
เอ็ดมอนด (Edmonds) , สเต็ดแมน (Stedman) , ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) , เดวสิ (Davit) , 
แครนนี สมิธ และ สโตน(Cranny,Smith & Stone) , เฮอรเบิรก (Herbert A. Simon) , วิลเลียม  
(William T. Greenwood)  , จอหนสัน (R.J Jonson) 
ตารางที่ 17 การวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
    (ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร) 

ปจจัยที่สงผล 
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การบริหารสถานศึกษา              
การบริหารและการ
สนับสนุน 

             

การพัฒนาบุคลากร              
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน              
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

             

ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน 

             

การพัฒนาหลักสูตรสถาศึกษา              
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา              
การบริหารงานยึด
ระบบงานมากกวายึดตัว
บุคคล 

             

กําหนดเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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กําหนดแผนงานโดยการ
ระดมความรู ความคิด 
และทรัพยากรจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

             

มีความคิดริเริ่มใหม ๆ 
รูปแบบวิธีการใหม ๆ เพื่อ
พัฒนางาน 

             

สงเสริมสนับสนุนให
ผูรวมงานไดทํางานเต็ม
ความรู ความสามารถจน
ประสบความสําเร็จ 

             

ปฏิบัติงานดวยความ
ยืดหยุนตามสถานการณ 

             

ปรับหลักสูตรของ
โรงเรียนสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน
และชุมชน 

             

รับรูสภาพปญหาและ
ความตองการที่แทจริง
ของโรงเรียน 

             

นิเทศ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลการใช
หลักสูตรของโรงเรียน
อยางตอเนื่อง 

             

นําขอมูลและผลการ
ประเมินหลักสูตรไปใช
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู 

             

กําหนดรูปแบบ เปาหมาย   
วัตถุประสงคในการ
บริหารไวชัดเจน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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บริหารโรงเรียนใน
รูปแบบของ
คณะกรรมการอยางเปน
ระบบ 

             

ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษา และเตรียม
ความพรอมเพื่อรับการ
ประเมินจากภายนอก 

             

การบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ไดรับความ
เช่ือถือและไววางใจจาก
ผูปกครองและชุมชน 

             

กําหนดแผนงาน / 
โครงการที่สอดคลองกับ
แผนงาน เปาหมาย และ
นโยบาย 

             

จัดทําแผนงบประมาณ
โดยการวิเคราะหตนทุน
และงบประมาณคาใชจาย 

             

ไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐเกี่ยวกับแหลงเงินทุน
ระยะยาวและดอกเบี้ยตํ่า 

             

ไดรับการสงเสริม และ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

             

พัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดย
คํานึงถึงวุฒิภาวะ ความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
ความพรอมของผูเรียน 

             

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

             

จัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับหลักสูตร 

             

จัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียน
รักโรงเรียนชุมชนของตน 

             

จัดกิจกรรมเพื่อฝกและ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนตามหลักสูตร 

             

ประเมินความสําเร็จของงาน
ไดตามเปาหมายและ
จุดประสงคที่กําหนดไว 

             

รัฐสงเสริมการบริหารจัด
การศึกษาใหโรงเรียนมี
เอกภาพ 

             

เปดโอกาสใหมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันในการจัด
การศึกษา 

             

โรงเรียนมีความอิสระและ
ความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ 

             

โรงเรียนมั่นใจในศักยภาพที่
จะจัดการศึกษาไดสําเร็จ 

             

ผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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อาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพียงพอ 

             

ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียนเพื่อสราง
ความเขาใจที่ดีกับชุมชน 

             

นําภูมิปญญาทองถิ่นมา
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

             

นําคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช 

             

จัดสภาพแวดลอม และ
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี  

             

การเก็บคาบํารุงการศึกษา
เพียงพอสําหรับการ
บริหารจัดการศึกษา 

             

การเก็บคาบํารุงการศึกษา
เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 

             

รัฐเปดโอกาสใหโรงเรียน
เก็บคาบํารุงการศึกษาไดอยา
อิสระ 

             

จัดสวัสดิการสอดคลอง
กับความตองการของครู 
บุคลากรและนักเรียน 

             

จัดสวัสดิการใหครู 
บุคลากร และนักเรียนได
อยางเพียงพอ 

             

เงินเดือนที่ไดรับมีความ
เหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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ใหสวัสดิการแกบุคลากร
สามารถเพิ่มศักยภาพใน 
การทํางาน 

             

มีจํานวนครูและบุคลากร
เพียงพอกับนักเรียน 

             

สงเสริมและสนับสนุนให
คณะครูทํางานเปนทีม 

             

จัดครูเขาสอนตรงตาม
สาขาวิชาและความถนัด 

             

จัดใหครูไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับงานสอนและงานที่
ไดรับมอบหมายอยาง 
เหมาะสม 

             

มีความรับผิดชอบตอหนาที่              
กําหนดแผนงาน โครงการใน
การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

             

พัฒนาคุณภาพการสอนครู              
สนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมการฝกอบรมที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน 

             

ทํางานเปนระบบ และมีการ
ควบคุม 

             

มอบหมายงานเหมาะสม              
นําขอมูลและผลการประเมิน
ไปใชในการตัดสินใจเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

             

จัดการศึกษาจนไดรับความ
เช่ือถือและไววางใจจากผู 
ปกครองและชุมชน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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บริหารงานโดยใชระบบ
ของคณะกรรมการ  

             

การจัดกิจกรรมดานการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
ประสบความสําเร็จ 

             

สภาพแวดลอมที่
เหมาะสม และปลอดภัย 

             

จัดระบบสาธารณูปโภคที่
ดี และทันสมัย 

             

จัดระบบฐานขอมูลที่ดี 
และเปนปจจุบัน 

             

มีความรูความสามารถและ
รับผิดชอบในงานสอน 

             

มีความถนัดและความ
เช่ียวชาญตรงกับงานที่
ไดรับมอบหมาย 

             

รักการแสวงหาความรูและ
ขอมูลขาวสารจากแหลง
ตางๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ 

             

ทานมีความรู 
ความสามารถในการแกไข
สถานการณตางๆ ได 

             

วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน 

             

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนไดฝกฝน
การคิด และการวิเคราะห 

             

กระตุนใหผูเรียนรูจัก
ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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รักและศรัทธาในอาชีพครู              
เงินเดือนที่ไดรับ 
เพียงพอตอการครองชีพ 

             

ผูรวมงานและสังคมชื่น
ชมในความสําเร็จ 

             

ภาคภูมิใจตอ
ความสําเร็จในการ
ทํางาน 

             

ดอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาความรู 

             

สรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 

             

ชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียน 

             

ชุมชนพึงพอใจ ยอมรับ
ในมาตรฐานและ
คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

             

กิจกรรมนักเรียนได
สรางความรวมมือที่ดี
ระหวางบานกับโรงเรียน 

             

คณะครู นักเรียนมี
ความสุข ภูมิใจที่ไดรวม
กิจกรรมที่มีคุณคา
รวมกับชุมชน 

             

รับฟงขอเสนอแนะ คํา
ช้ีแนะจากชุมชน 

             

สนับสนุนใหครูเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
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วางตัวเหมาะสม เปน
แบบอยางที่ดีทั้งดาน
ความประพฤติและ
บุคลิกภาพ 

             

ปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบ เสียสละ และ
ซื่อสัตย 

             

นําความรูจากการ
ฝกอบรมและสัมมนาเปน
ประโยชน 

             

นักเรียนกระตือรือรน
และสนใจในการเรียน 

             

นักเรียนสามารถ
แกปญหาอยาง
เหมาะสม 

             

นักเรียนพิจารณาขอดี  
ขอเสีย และความถูก
ความผิด ของเรื่องตางๆได 

             

นักเรียนตั้งคําถามเพื่อ
คนหาเหตุผล 

             

นักเรียนรักการอาน และ
ชอบคนควาเพิ่มเติมเสมอ 

             

นักเรียนสรุปประเด็น
จากการเรียนรูได 

             

นักเรียนใชภาษาในการ
สื่อสารไดดี 

             

นักเรียนใชทักษะ
ทํางานจนงานสําเร็จ 

             

นักเรียนทํางานและ
เรียนอยางมีความสุข 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
ปจจัยที่สงผล 
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นักเรียนทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่นได 

             

นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอเพื่อน ครู และตอผูอื่น 

             

นักเรียนมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการ
เรียน 

             

นักเรียนนําความรูไป
พัฒนาตนเองได 

             

นักเรียนถแสวงหาความรู 
จนเกิดทักษะในการ
แกปญหา 

             

นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 

             

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

             

นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี
ของสังคม 

             

นักเรียนจัดระบบการเรียนรูที่
มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ
เพื่อน 

             

นักเรียนทํางานที่ครู
มอบหมายเสร็จทันเวลา 

             

เพื่อนในหองเรียนยอมรับวา 
นักเรียนเปนคนกลา
แสดงออก 

             

นักเรียนมีความซื่อสัตย
สุจริตตอตนเองและผูอื่น 

             

นักเรียนมีความเมตตา 
กรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 

ปจจัยที่สงผล 
Ser

gio
van

ni 
 Sam

mo
nds

, H
illm

an 
an

Mo
rtim

ore
 

 Cli
ckm

an,
 Ste

phe
n a

nd
Go

rdo
n 

 Au
stin

 an
d R

eyn
old

 
 Pie

rce
 

 Ed
mo

nds
 

 Ste
dm

an 
 Ho

y a
nd 

Mi
ske

l 
 Da

vit
 

 Sto
ne 

He
rbe

rt A
. S

im
on 

Wi
llia

m 
T. 

R.J
 Jo

nso
n 

นักเรียนมีความเสียสละ
ในกิจกรรมงาน
สวนรวม 

             

นักเรียนปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของ 
โรงเรียน 

             

นักเรียนมีความ
ประหยัดในการใช
สิ่งของ / ทรัพยสินของ
ตนเองและสวนรวม 

             

นักเรียนรูจักดูแล และ
รักษาสุขภาพของ 
ตนเอง 

             

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ใหโทษและสิ่งมอมเมา 

             

นักเรียนมีความชื่นชอบ
กิจกรรมดานดนตรี 
หรือกีฬา 

             

นักเรียนชอบเรียนรูโดย
การฝกภาคปฏิบัติ 

             

การฝกทักษะดาน
ปฏิบัติทําใหนักเรียนมี
ความมั่นใจ 
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  2.1.2  ศึกษาแนวคิดทฤษฎแีละขอคนพบเกี่ยวกับความสาํเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคดิของผูเชี่ยวชาญ 
 
ตารางที่ 18 การวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
    (ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ) 

ปจจัยที่สงผล 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

6 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

7 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

8 

ผูเ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

9 

การบริหารสถานศึกษา          
การบริหารและการสนับสนุน          
การพัฒนาบุคลากร          
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน          
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา          
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน          
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          
ผลงานดีเดนของสถานศึกษา          
การบริหารงานยึดระบบงานมากกวายึดตัว
บุคคล 

         

การกําหนดเปาหมายในการปฏบัิติงานอยาง
ชัดเจน 

         

การกําหนดแผนงานโดยการระดมความรู 
ความคิด และทรัพยากรจากผูเกี่ยวของทุก
ฝาย 

         

การมีความคิดรเิร่ิมใหม ๆ รูปแบบวิธีการใหม 
ๆ เพ่ือพัฒนางาน 

         

การสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางาน
เต็มความรู ความสามารถจนประสบ
ความสําเร็จ 

         

การปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนตาม
สถานการณ 

         

การปรับหลักสูตรของโรงเรียนสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและชุมชน 

         

การรับรูสภาพปญหาและความตองการที่
แทจริงของโรงเรียน 

         

นิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใช          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 219

ตารางที่  19  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรความสําเร็จในการบริหาร 
      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลตะวันออก 
 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 การบริหารงานโรงเรียน ผูบรหิารยึดระบบงาน
มากกวายึดตัวบุคคล 

3.52 0.98 มาก 

2 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

3.68 0.84 มาก 

3 ผูบริหารไดกําหนดแผนงานโดยการระดมความรู 
ความคิด และทรัพยากรจากผูเกี่ยวของทุกฝาย 

3.31 0.76 ปานกลาง 

4 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มใหม ๆ รูปแบบวิธีการใหม ๆ 
เพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 

3.26 0.77 ปานกลาง 

5 ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็ม
ความรู ความสามารถจนประสบความสําเร็จ 

3.72 0.94 มาก 

6 ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนตามสถานการณ 3.67 1.10 มาก 
7 ผูบริหารไดปรบัหลักสูตรของโรงเรียนสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
3.68 0.84 มาก 

8 ผูรวมงานไดรบัรูสภาพปญหาและความตองการที่
แทจริงของโรงเรียน 

3.42 0.82 ปานกลาง 

9 มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใช
หลักสูตรของโรงเรยีนอยางตอเนื่อง 

3.57 0.95 มาก 

10 มีการนําขอมูลและผลการประเมินหลักสูตรของ
โรงเรียนไปใชในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบ 
การเรียนรู 

3.39 1.05 ปานกลาง 

11 ไดมีการกําหนดรูปแบบ เปาหมาย  วัตถุประสงคใน
การบริหารไวชัดเจน 

3.32 0.79 ปานกลาง 

12 มีการบริหารโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ
อยางเปนระบบ 

3.67 0.77 มาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 220

ตารางที่  19 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

13 มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการประเมินตนเอง และเตรียมความ
พรอมเพือ่รับการประเมินจากภายนอก 

3.45 0.84 ปานกลาง 

14 มีการบริหารจัดการโรงเรียนทีไ่ดรับความเชื่อถือและ
ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน 

3.49 0.78 ปานกลาง 

15 มีการกําหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองกับ
แผนงาน เปาหมาย และนโยบาย 

3.46 0.82 ปานกลาง 

16 มีการจัดทําแผนงบประมาณโดยการวิเคราะหตนทุน
และงบประมาณคาใชจายในภาพรวม 

3.47 0.79 ปานกลาง 

17 ไดรับความชวยเหลือจากรัฐเกี่ยวกับแหลงเงินทุนระยะ
ยาวและดอกเบี้ยต่ํา 

3.43 0.87 ปานกลาง 

18 ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากรัฐอยาง
เหมาะสม เพื่อการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3.39 0.88 ปานกลาง 

19 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

3.46 0.89 ปานกลาง 

20 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนโดยคํานึงถึงวุฒิ
ภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล 

3.64 0.93 มาก 

21 มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผูท่ีเกี่ยวของทุก
ฝาย 

3.65 0.94 มาก 

22 มีการจัดแนวการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 3.67 0.97 มาก 
23 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนรักโรงเรียนชุมชนของตน 3.64 0.93 มาก 
24 มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมของนกัเรียนตามหลักสูตร 
3.60 0.90 มาก 

25 ผูบริหารสามารถประเมินความสําเร็จของงานไดตาม
เปาหมายและจุดประสงคท่ีกําหนดไว 

3.63 0.92 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

26 ปจจุบันรัฐไดสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาให
โรงเรียนมีเอกภาพ 

3.23 0.98 ปานกลาง 

27 ระเบียบ และกฎหมาย ไดเปดโอกาสใหมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันในการจัดการศึกษา 

3.46 0.91 ปานกลาง 

28 ระเบียบ  และกฎหมาย ไดเอื้อใหโรงเรียนมีความ
อิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

3.60 0.92 มาก 

29 โรงเรียนมั่นใจในศักยภาพที่จะจัดการศึกษาไดสําเร็จ 3.50 0.86 มาก 
30 ผูปกครองนักเรยีนและชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรยีน 
3.40 0.91  

31 โรงเรียนมอีาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอ 

3.71 0.92 มาก 

32 โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อ
สรางความเขาใจที่ดีกับชุมชน 

3.15 1.00 ปานกลาง 

33 โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.10 1.03 ปานกลาง 

34 โรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 

3.83 0.98 มาก 

35 โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอม และระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี มีความเหมาะสม 

3.59 1.01 มาก 

36 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเพียงพอสําหรับการบริหาร
จัดการศึกษา 

3.63 1.06 มาก 

37 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน 

3.39 1.05 ปานกลาง 

38 รัฐไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเกบ็คาบํารุงการศึกษาได
อยางอิสระ 

3.13 1.29 ปานกลาง 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

39 โรงเรียนจัดสวสัดิการสอดคลองกับความตองการของ
ครู บุคลากรและนักเรียน 

3.72 0.94 มาก 

40 โรงเรียนจัดสวสัดิการใหครู บุคลากร และนักเรียนได
อยางเพียงพอ 

3.13 1.29 ปานกลาง 

41 เงินเดือนที่ไดรบัมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

3.30 1.10 ปานกลาง 

42 การใหสวัสดิการแกบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การทํางาน 

3.53 1.03 มาก 

43 โรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรเพียงพอกับนักเรียน 3.43 0.79 ปานกลาง 
44 โรงเรียนสงเสรมิและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปน

ทีม 
3.66 0.90 มาก 

45 โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาและความถนัด 3.29 0.77 ปานกลาง 
46 โรงเรียนจัดใหครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานสอน

และงานที่ไดรับมอบหมายอยางเหมาะสม 
3.34 0.75 ปานกลาง 

47 หนาท่ีความรับผดิชอบของทานมคีวามสําคัญตอนกัเรียน 3.21 0.76 ปานกลาง 
48 โรงเรียนกําหนดแผนงาน โครงการในการปฏิบัติงาน

ไวอยางชัดเจน 
3.29 0.80 ปานกลาง 

49 โรงเรียนใชกระบวนการฝกอบรมเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการสอนคร ู

3.39 0.78 ปานกลาง 

50 โรงเรียนใหการสนับสนุนและสงเสริมครูใหเขารวม
กิจกรรมการฝกอบรมที่เปนประโยชนตอ 
การเรียนการสอน 

3.42 0.81 ปานกลาง 

51 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ และมี
การควบคุม 

3.60 0.82 มาก 

52 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ มีการ
ควบคุม 

3.55 0.79 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

53 โรงเรียนมอบหมายงานสอนและงานอื่นๆ แกครูอยาง
เหมาะสม 

3.68 0.84 มาก 

54 โรงเรียนบริหารจัดการโดยนําขอมูลและผลการ
ประเมินไปใชในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งาน 

3.37 0.75 ปานกลาง 

55 โรงเรียนจัดการศึกษาจนไดรับความเชื่อถือและ
ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน 

3.39 0.78 ปานกลาง 

56 โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใชระบบของ
คณะกรรมการ  

3.33 0.78 ปานกลาง 

57 การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ประสบความสําเร็จ 

3.72 0.85 มาก 

58 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

3.67 0.85 มาก 

59 โรงเรียนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี และทันสมัย 3.42 0.92 ปานกลาง 
60 โรงเรียนมีการจัดระบบฐานขอมูลท่ีดี และเปนปจจุบัน 3.57 0.51 มาก 
61 ทานมีความรูความสามารถและรับผิดชอบในงานสอน 3.47 0.76 ปานกลาง 
62 ทานมีความถนัดและความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 
3.39 1.01 ปานกลาง 

63 ทานมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสาร
จากแหลงตางๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ 

3.01 1.07 ปานกลาง 

64 ทานมีความรู ความสามารถในการจัดการวิเคราะห
ปญหา และแกไขสถานการณตางๆ ได 

3.60 0.81 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

 
ลําดับ
ที่ 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

65 ทานมีความสามารถวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียน
การสอน 

3.55 0.85 มาก 

66 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกฝน
การคิด และการวิเคราะห 

3.68 0.85 มาก 

67 ทานกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง 3.10 1.03 ปานกลาง 
68 ทานมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 3.15 1.00 ปานกลาง 
69 เงินเดือนที่ทานไดรับ เพียงพอตอการครองชพี 3.40 0.91 ปานกลาง 
70 ผูรวมงานและสังคมชื่นชมในความสําเร็จของทาน 3.50 0.89 มาก 
71 ผูบริหารภาคภมูิใจตอความสําเร็จในการทํางานของ

ทาน 
3.60 0.92 มาก 

72 ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา
ความรู 

3.46 0.91 ปานกลาง 

73 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการ
ทํางาน 3.23 0.98 ปานกลาง 

74 ชุมชนมีสวนรวมในการคิดและวางแผนงานรวมกับ
โรงเรียน 

3.63 0.92 มาก 

75 ชุมชนพึงพอใจ ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.60 0.90 มาก 

76 กิจกรรมนักเรียนไดสรางความรวมมอืท่ีดีระหวางบาน
กับโรงเรยีน 

3.64 0.93 มาก 

77 คณะครู นักเรียนมีความสุข ภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมที่มี
คุณคารวมกับชุมชน 

3.67 0.98 มาก 

78 โรงเรียนยอมรบัฟงขอเสนอแนะ คําช้ีแนะ 
จากชุมชน 

3.46 0.89 ปานกลาง 

79 โรงเรียนสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
ท้ังในและนอกโรงเรียน 

3.39 0.88 ปานกลาง 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

 
ลําดับ
ที่ 

ขอความ คาเฉลี่ย 
X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

80 คณะครูวางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีท้ังดาน
ความประพฤติและบุคลิกภาพ 

3.43 0.87 ปานกลาง 

81 คณะครูปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เสียสละ และ
ซื่อสัตย 

3.54 0.75 มาก 

82 ความรูจากการฝกอบรมและสัมมนาเปนประโยชนตอ
ตนเองและนักเรียน 

3.47 0.79 ปานกลาง 

83 นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียน 3.36 0.91 ปานกลาง 
84 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยาง

เหมาะสม 
3.71 0.92 มาก 

85 นักเรียนสามารถพิจารณาขอดี  ขอเสีย และความถูก
ความผิด ของเรือ่งตางๆได 

3.57 0.95 มาก 

86 นักเรียนสามารถตั้งคําถามเพื่อคนหาเหตุผล 3.59 1.01 มาก 
87 นักเรียนรักการอาน และชอบคนควาเพิ่มเติมเสมอ 3.65 1.03 มาก 
88 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูได 3.66 1.06 มาก 
89 นักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดด ี 3.51 0.96 มาก 
90 นักเรียนใชทักษะทํางานตามลําดับขั้นตอนจนงาน

สําเร็จ 3.50 0.95 มาก 

91 นักเรียนสามารถทํางานและเรียนอยางมีความสุข 3.48 0.93 ปานกลาง 
92 นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได 3.17 1.03 ปานกลาง 
93 นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และตอผูอื่น 3.87 0.98 มาก 
94 นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 3.60 0.11 มาก 
95 นักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองได 3.66 1.05 มาก 
96 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู โดยการศึกษาคนควา

ดวยตนเองจนเกิดทักษะในการแกปญหา 
3.72 1.07 

 
มาก 

97 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความ
ตั้งใจ 

3.85 1.04 มาก 
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ตารางที่  19 (ตอ) 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

X  

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

98 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอครอบครัวและ
โรงเรียน 

3.67 1.10 มาก 

99 นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม 3.72 1.07 มาก 
100 นักเรียนสามารถจัดระบบการเรียนรูท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรูกับเพื่อน 
3.13 1.29 ปานกลาง 

101 นักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลา 3.93 0.92 มาก 
102 เพื่อนในหองเรยีนยอมรับวานักเรียนเปนคนกลา

แสดงออก 
3.59 1.01 มาก 

103 นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอืน่ 3.35 0.81 ปานกลาง 
104 นักเรียนมีความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ 3.37 0.79 ปานกลาง 
105 นักเรียนมีความเสียสละในกิจกรรมงานสวนรวม 3.44 0.81 ปานกลาง 
106 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรยีน 3.46 0.86 ปานกลาง 
07 นักเรียนมีความประหยัดในการใชสิ่งของ / ทรัพยสิน

ของตนเองและสวนรวม 
3.66 0.90 

 
ปานกลาง 

108 นักเรียนรูจักดูแล และรักษาสุขภาพของตนเอง 3.48 0.84 ปานกลาง 
109 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษ

และสิ่งมอมเมา 3.54 0.75 ปานกลาง 

110 นักเรียนมีความชื่นชอบกิจกรรมดานดนตรีหรอืกีฬา 3.60 0.82 มาก 
111 นักเรียนชอบเรยีนรูโดยการฝกภาคปฏิบัติ 3.57 0.95 มาก 
112 การฝกทักษะดานปฏิบัติทําใหนักเรียนมีความ 

มั่นใจ 
3.65 0.94 มาก 

รวม 3.50 0.90 มาก 
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จากตารางที่  19  พบวา ตัวแปรความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ทั้ง 112 ตัวแปร  มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ  3.50  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.90  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก     มีคาเฉลี่ย 
( X ) อยูระหวาง 3.01 – 3.93  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยูระหวาง  0.19-1.29  โดย
คาเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ  ตัวแปรที่ 101  นักเรียนสามารถทํางานที่ครู
มอบหมายเสร็จทันเวลา  ( X  = 3.93 , S.D. = 0.92)  รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ  ตัวแปรที่  93 นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และตอผูอ่ืน ( X  = 3.87, S.D. = 0.98)    
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2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  ดวยวิธีการสกัดปจจัย  (Principal   
Component analysis)  “PCA”  เพื่อใหไดตัวแปรสําคัญที่เปนความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นทีช่ายฝงทะเลตะวันออก  

 
ตารางที่  20  องคประกอบ คาไอแกน  คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ 
                     ความแปรปรวนสะสม ของความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

   เขตพัฒนาพืน้ที่ชายฝงทะเลตะวันออก  (n=278) 
 

องคประกอบ 
(factor) 

คาไอแกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวนรอย
ละ 

(% of variance) 

ความแปรปรวนสะสม
รอยละ 

(cumulative % of 
variance) 

1 19.07 17.03 17.03 
2 15.85 14.15 31.18 
3 12.20 10.89 42.07 
4 6.94 6.20 48.26 

 
   จากตาราง 20 พบวาผลจากการวิเคราะหเมื่อพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกองคประกอบที่มี

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)  มากกวา 1.00 พบวามี 4 องคประกอบ พิจารณาเกณฑ
ในการเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป  และมีตัว
แปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป พบวาองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบมี
ลักษณะเปนไปตามเกณฑทั้ง 4 องคประกอบ  แตมีบางตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบไมถึง 0.45 
ทําใหตัวแปรในการพิจารณาเหลือเพียง 97 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 112 ตัวแปร  สามารถอธิบาย
คาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 48.26 รายละเอียดของแตละตัวแปรแสดง
ไวดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  21  ความสําเร็จ ดานที่ 1  
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
80 คณะครูวางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีท้ังดานความประพฤติและ

บุคลิกภาพ 
.83 

72 ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู .80 
79 โรงเรียนสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและนอก

โรงเรียน 
.79 

82 ความรูจากการฝกอบรมและสัมมนาเปนประโยชนตอตนเองและ
นักเรียน 

.79 

77 คณะครู นักเรียนมีความสุข ภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมที่มีคุณคารวมกับ
ชุมชน 

.76 

96 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู โดยการศึกษาคนควาดวยตนเองจน
เกิดทักษะในการแกปญหา 

.75 

94 นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน .73 
97 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ .73 
76 กิจกรรมนักเรียนไดสรางความรวมมอืท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน .72 
98 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอครอบครัวและโรงเรียน .72 
90 นักเรียนใชทักษะทํางานตามลําดับขั้นตอนจนงานสําเร็จ .71 
91 นักเรียนสามารถทํางานและเรียนอยางมีความสุข .71 
70 ผูรวมงานและสังคมชื่นชมในความสําเร็จของทาน .70 
75 ชุมชนพึงพอใจ ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
.70 

78 โรงเรียนยอมรบัฟงขอเสนอแนะ คําช้ีแนะจากชุมชน .70 
95 นักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองได .70 
109 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษและ 

สิ่งมอมเมา 
.70 

102 เพื่อนในหองเรยีนยอมรับวานักเรียนเปนคนกลาแสดงออก .67 
107 นักเรียนมีความประหยัดในการใชสิ่งของ / ทรัพยสินของตนเองและ

สวนรวม 
.67 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 230

ตารางที่  21  (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
111 นักเรียนชอบเรยีนรูโดยการฝกภาคปฏิบัติ .67 
84 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสม .66 
100 นักเรียนสามารถจัดระบบการเรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ

เพื่อน 
.65 

99 นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม .64 
68 ทานมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู .63 
110 นักเรียนมีความชื่นชอบกิจกรรมดานดนตรีหรอืกีฬา .63 
112 การฝกทักษะดานปฏิบัติทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ .63 
71 ผูบริหารภาคภมูิใจตอความสําเร็จในการทํางานของทาน .62 
66 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกฝนการคิด และการ

วิเคราะห 
.61 

93 นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และตอผูอื่น .61 
106 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรยีน .61 
81 คณะครูปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย .60 
74 ชุมชนมีสวนรวมในการคิดและวางแผนงานรวมกับโรงเรียน .59 
73 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการทํางาน .58 
108 นักเรียนรูจักดูแล และรักษาสุขภาพของตนเอง .58 
85 นักเรียนสามารถพิจารณาขอดี  ขอเสีย และความถูกความผิด ของ

เรื่องตางๆได 
.57 

88 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูได .57 
69 เงินเดือนที่ทานไดรับ เพียงพอตอการครองชีพ .56 
103 นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น .56 
104 นักเรียนมีความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ .55 
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ตารางที่  21  (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
86 นักเรียนสามารถตั้งคําถามเพื่อคนหาเหตุผล .49 
101 นักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลา .48 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  19.07 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  17.03 

 
  จากตารางที่ 21 พบวาปจจัยดานที่ 1 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 41 ตัวแปร  มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.83 ถึง 0.48 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  19.07  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  17.03  แสดงวาตัวแปรทั้ง 
41 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 17.03 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน 
ๆ แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 
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ตารางที่  22  ความสําเร็จ ดานที่ 2  
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
20 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนโดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ความ

แตกตางระหวางบุคคลและความพรอมของผูเรียน 
.86 

35 โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีความ
เหมาะสม 

.85 

34 โรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

.83 

22 มีการจัดแนวการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร .82 
29 โรงเรียนมัน่ใจในศักยภาพที่จะจัดการศึกษาไดสําเร็จ .78 
39 โรงเรียนจัดสวสัดิการสอดคลองกับความตองการของครู บคุลากร

และนักเรียน 
.77 

41 เงินเดือนทีไ่ดรบัมีความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ .77 
32 โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนเพือ่สรางความ

เขาใจที่ดีกับชุมชน 
.75 

18 ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากรฐัอยางเหมาะสม เพือ่การจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

.74 

16 มีการจัดทําแผนงบประมาณโดยการวิเคราะหตนทุนและ
งบประมาณคาใชจายในภาพรวม 

.72 

19 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของชุมชน 

.72 

21 มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย .70 
42 การใหสวัสดิการแกบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางาน .69 
43 โรงเรียนมีจํานวนครแูละบุคลากรเพียงพอกบันักเรียน .69 
31 โรงเรียนมอีาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ .68 
12 มีการบริหารโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการอยางเปนระบบ .64 
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ตารางที่  22  (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
27 ระเบียบ และกฎหมาย ไดเปดโอกาสใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ในการจัดการศึกษา 
.63 

53 โรงเรียนมอบหมายงานสอนและงานอื่นๆ แกครูอยางเหมาะสม .63 
40 โรงเรียนจัดสวสัดิการใหครู บุคลากร และนักเรียนไดอยางเพยีงพอ .58 
13 มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

การประเมินตนเอง และเตรียมความพรอมเพือ่รับการประเมินจาก
ภายนอก 

.54 

6 ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความยดืหยุนตามสถานการณ .53 
33 โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน 
.52 

37 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปจจุบัน 

.52 

52 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ มีการควบคุม .48 
38 รัฐไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเกบ็คาบํารุงการศึกษาไดอยางอิสระ .47 
15 มีการกําหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน เปาหมาย 

และนโยบาย 
.46 

56 โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใชระบบของคณะกรรมการ  .45 
                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  15.85 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  14.15 

 
  จากตารางที่ 22 พบวาดานที่ 2  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 27 ตัวแปร  มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.86 ถึง 0.45 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  15.85  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  14.15  แสดงวาตัวแปรทั้ง 
27 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 14.15 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน 
ๆ แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
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ตารางที่  23  ความสําเร็จ ดานที่ 3  
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
49 โรงเรียนใชกระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การสอนคร ู
.80 

8 ผูรวมงานไดรบัรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ 
โรงเรียน 

.78 

30 ผูปกครองนักเรยีนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียน 

.74 

45 โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาและความถนัด .70 
24 มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

ตามหลักสูตร 
.67 

5 ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็มความรู 
ความสามารถจนประสบความสําเร็จ 

.66 

51 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ และมีการควบคุม .65 
44 โรงเรียนสงเสรมิและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปนทีม .64 
10 มีการนําขอมูลและผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนไปใชใน

การตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู 
.63 

63 ทานมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ 
เพิ่มเติมอยูเสมอ 

.62 

17 ไดรับความชวยเหลือจากรัฐเกี่ยวกับแหลงเงินทุนระยะยาวและ
ดอกเบี้ยต่ํา 

.61 

1 การบริหารงานโรงเรียน ทานยึดระบบงานมากกวายึดตัวบุคคล .60 
11 ไดมีการกําหนดรูปแบบ เปาหมาย  วัตถุประสงคในการบริหารไว 

ชัดเจน 
.59 
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ตารางที่  23 (ตอ) 
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
50 โรงเรียนใหการสนับสนุนและสงเสริมครูใหเขารวมกิจกรรมการ

ฝกอบรมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
.59 

46 โรงเรียนจัดใหครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานสอนและงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเหมาะสม 

.57 

9 มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรของ 
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

.54 

2 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางชัดเจน .53 
47 หนาท่ีความรับผิดชอบของทานมีความสําคัญตอนักเรียน .53 
23 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนรักโรงเรียนชุมชนของตน .51 
55 โรงเรียนจัดการศึกษาจนไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก

ผูปกครองและชุมชน 
.50 

4 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มใหม ๆ รูปแบบวิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน
ของโรงเรียน 

.49 

14 มีการบริหารจัดการโรงเรียนทีไ่ดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก 
ผูปกครองและชุมชน 

.49 

25 ผูบริหารสามารถประเมินความสําเร็จของงานไดตามเปาหมายและ
จุดประสงคท่ีกําหนดไว 

.48 
 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  12.20 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  10.89 

              
  จากตารางที่ 23 พบวาดานที่ 3 ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 23 ตัวแปร  มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.80 ถึง 0.48 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  12.20 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  10.89  แสดงวาตัวแปรทั้ง 
23 ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 10.89 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน 
ๆ แลว ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 
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ตารางที่  24  ความสําเร็จ ดานที่ 4   
ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
58 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และปลอดภัย .67 
59 โรงเรียนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี และทันสมัย .65 
60 โรงเรียนมีการจัดระบบฐานขอมูลท่ีดี และเปนปจจุบัน .63 
28 ระเบียบ  และกฎหมาย ไดเอื้อใหโรงเรียนมีความอิสระและความ

คลองตัวในการบริหารจัดการ 
.62 

62 ทานมีความถนัดและความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย .62 
65 ทานมีความสามารถวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน .50 

                                          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   =  6.94 
                                          คารอยละของความแปรปรวน                      =  6.20 

 
  จากตารางที่ 24 พบวาดานที่ 4  ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ  จํานวน 6 ตัวแปร  มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.67 ถึง 0.50 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  
(eigenvalues) เทากับ  6.94  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  6.20  แสดงวาตัวแปรทั้ง 30 
ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด  และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 6.20 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 

 
ตารางที่  25  ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล 

     ตะวนัออก   

ลําดับที่ ช่ือปจจัย 
จํานวนตัว

แปร 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

(factor loading) 
1 ความสําเร็จ ดานที่ 1 41 0.83 – 0.48 
2 ความสําเร็จ ดานที่ 2 27 0.86 – 0.45 
3 ความสําเร็จ ดานที่ 3 23 0.80 – 0.48 
4 ความสําเร็จ ดานที่ 4 6 0.67 – 0.50 
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จากตารางที่ 25 พบวาปจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดมีจํานวน 4 ปจจัย  มีตัวแปร
ยอยทั้งหมด  97 ตัวแปร  โดยปจจัยที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 41 ตัวแปร  ปจจัยที่ 2  มี
จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  27  ตัวแปร  ปจจัยที่ 3 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  23 ตัวแปร  
ปจจัยที่ 4 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย  6 ตัวแปร   

 
จากผลการวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนา 

พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 4 ปจจัย สรุปเปนแผนภูมิ   ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนา

พ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

B1 
การบริหาร
สถานศึกษา  
(0.83-0.48) 

B4 
การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน (0.67-0.50) 

B2 
การบริหารและการ

สนับสนุน 
 (0.86-0.45) 

B3 
การพัฒนาบุคลากร 

(0.80-0.48) 
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ตอนท่ี  3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก   

 โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล  (canonical correlation analysis)  ดวยการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation)  และคาน้ําหนักความสําคัญคาโนนิคอล
ระหวางชุดของตัวแปร  แลวนํามาวิเคราะหความสัมพันธ  

 
ตารางที่  26  คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางชดุตัวแปรของปจจัย 

     แตละดานกับชุดตัวแปรปจจัยแตละองคประกอบ   
 

ชุดที่ eigenvalues canonical 
correlation 

wilk’s 
lamda 

chi-square df sig 

1 0.07 0.82 0.28 330.24 36 0.00** 
2 0.00 0.25 0.88 32.49 24 0.12 
3 0.00 0.22 0.94 15.55 14 0.34 
4 0.00 0.10 0.99 2.65 6 0.85 

 
    จากตารางที่  26  พบวาการคํานวณสหสัมพันธคาดโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรของ

ปจจัยแตละดาน  จํานวน 9 ปจจัย  ไดแก ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  ดานวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร   ดานบรรยากาศสถานศึกษา   ดานคุณภาพการสอนของครู  ดานความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู  ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษา  ดานเจตคติตอสถานศึกษา  ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  กับชุดตัว
แปรความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาแตละปจจัย  จํานวน 4 ปจจัย  ไดแกดานการบริหาร
สถานศึกษา  ดานการบริหารและการสนับสนุน  ดานการพัฒนาบุคลากร     ดานการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  สามารถแสดงคา  eigenvalues  ของ  canonical  variate  ไดจํานวน  4 ชุด  ตามจํานวนตัว
แปรในชุดที่มีตัวแปรนอยที่สุด   
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ตารางที่  27  คาน้ําหนกัความสําคัญของคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปร 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ช่ือ 
ตัว
แปร 

Canonic
al 
loading 

Standardiz
ed 
Canonical 
coefficient 

Canonic
al 
loading 

Standardiz
ed 
Canonical 
coefficient 

Canonic
al 
loading 

Standardiz
ed 
Canonical 
coefficient 

Canonic
al 
loading 

Standardiz
ed 
Canonical 
coefficient 

F1 .152 .036 .374 .940 .066 .433 .208 -.266 
F2 -.003 .256 -.249 -.667 .172 .653 .230 -.059 
F3 .042 .021 -.252 -.657 -.279 -.929 .339 .560 
F4 .078 -.244 .386 .536 -.290 -.690 .535 .445 
F5 -.123 .125 .273 .473 .135 -.082 .041 -.470 
F6 .117 .018 -.119 -.142 -.176 -.423 -.184 -.680 
F7 -.048 .194 -.029 -.186 .378 .927 .343 .570 
F8 -.915 -1.141 -.135 .094 .164 -.119 -.169 .000 
F9 .051 -.161 .195 -.146 .069 0.77 .559 .607 
B1 -.621 -.518 .024 .007 .048 .229 -.061 -.913 
B2 -.494 -.401 -.109 -.103 -.142 -1.081 .018 .087 
B3 -.637 -.492 .050 .519 .068 .324 .052 .806 
B4 -.290 .031 -.218 -.978 .051 .643 .025 .038 

Canonical 
correlation 

**.824  .250  .219  .100 

 
** มีคาเทากับ .01  
  

   จากตารางที่ 27 พบวาคาสหสัมพันธคาโนนิคอล มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีคาเทากับ 0.824 นั้นมีรายละเอียดของน้ําหนักตัวแปรดังนี้ 
    ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรสูงสุดคือ .82 ซ่ึงเปนคา
สหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คา wilk’s lamda เทากับ 0.28 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิง
เสนตรงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายตัวแปรความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 7 (คา eigenvalues เทากับ 0.07) โดยความสัมพันธของตัว
แปรเปนไปในลักษณะเด ียว  ซึ ่งต ัวแปรที ่ได ร ับอิทธิพลอยู ในระด ับมาก  คือ  การบริหาร
สถานศึกษา  (B1) (-.518)  และดานการพัฒนาบุคลากร  (B3) (-.492)  เปนอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปร
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อิสระ ตอไปนี้  ปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา  (F8)  (-1.141)  ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  (F2) 
(-.256)  ดานคุณภาพการสอนของครู  (F4) (-.244)  ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  (F7) (.194)  ผลดังกลาวสรุปไดวาปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา  ดานวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร  ดานคุณภาพการสอนของครู  ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
เปนไปในลักษณะที่ดี  มีแนวโนมที่จะทําใหไดรับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ดานการบริหารสถานศึกษา และ ดานการพัฒนาบุคลากร  
คอนขางมาก  รายละเอียดปรากฏในแผนภูมิที่ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 10  ความสัมพันธของปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   
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แผนภูมิที่ 11  ความสัมพันธของปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
                  ขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจตคติตอสถานศึกษา  (F8 = -1.141)  

วิสัยทศันของผูบริหาร  (F2= -.256) 

คุณภาพการสอนของครู (F4=-.244) 

การบริหารสถานศึกษา (B1=-.518) 

การพัฒนาบุคลากร  (B3=-.492) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  (F7 = .194) 
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การวิเคราะหเพื่อยืนยันความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก  ดวยการพิจารณาขอมูลจาก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic future 
research : EFR) 
 
 การวิ เคราะหคาความถี่  คารอยละและความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ   เพื่อยืนยัน
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ซ่ึงคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของกับความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก  ผูบริหารระดับกรม  ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
และ ผูบริหารระดับสถานศึกษา  รวมจํานวนทั้งส้ิน 9 ทาน ดังรายชื่อปรากฏในภาคผนวก 
 ผลการสัมภาษณพบวา  ผูเช่ียวชาญทั้ง 9 ทาน คิดเปนรอยละรอย มีความเห็นสอดคลอง
กันวา รายงานผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  มีความเหมาะสมกับบริบท   มีความเปนไปไดในการ
นําไปใช  มีความถูกตองเชิงทฤษฎี  มีประโยชนตอสถานศึกษาในการนําไปใช นอกจากนี้หลายทาน
ยังไดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้น เปนปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะผูเรียนซ่ึงเปนตัว
บงชี้ถึงคุณภาพหรือความสําเร็จในการบริหารจัดการ ประการสําคัญผูบริหารซ่ึงเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนองคกร ตองเปนผูที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู ความสามารถ และทําหนาที่ประสานความ
รวมมือ ระดมความชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจที่
ดีตอกันและนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล  ผู เชี่ยวชาญหลายทาน  ยังไดให
ความเห็นในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ไมเพียงแตปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา ดานวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร ดานคุณภาพการสอนของครู และ ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
เทานั้นที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน แตปจจัยดานอื่น ๆ ไดแก ดาน
พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  ดานบรรยากาศสถานศึกษา ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู 
ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ตลอดจนดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ลวนแลวแตมีอิทธิพลและสงผลตอความสําเร็จ  ครอบคลุมดานการบริหารสถานศึกษา  ดานการ
บริหารและการสนับสนุน  ดานการพัฒนาบุคลากร  และ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โดยปจจยั
ดังกลาวยอมสงผลตอกันในทางปฏิบัติ  แตในทางสถิติอาจสงผลหรือไมสงผลตอกันก็เปนได   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
              การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 
1) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  2) ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห  (unit of 
analysis)  เครื่องมือใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น  โดยผูวิจัยสง
แบบสอบถามจํานวน  834  ฉบับ  ไดรับกลับคืนมาจํานวน  834 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  นําขอมูล
มาวิเคราะหเพื่อทราบองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ไดผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  4  ตอน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่  1  การวิเคราะหปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก  
  ตอนที่  2  การวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เขตพฒันาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก  

 ตอนที่  3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
ไดแก  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  อายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  และหนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน  ตอนที่ 2  ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  ตอนที่ 3  ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา  (likert scale)  มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย ( X )  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor analysis)  การ
วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  วิเคราะห
เนื้อหา  (content analysis)   
 

243 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

244

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  สามารถสรุปผลการวิจัยเร่ืองปจจัย
ที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
ไดดังนี้ 
 1. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
    1.1  การวิเคราะหความคิดเห็นของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก     
                      ตัวแปรปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ทั้ง 152 ตัวแปร มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.51 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.93  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ( X ) อยู
ระหวาง 3.11 – 4.06  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยูระหวาง  0.19-1.29  โดยคาเฉลี่ย ( X ) 
ของตัวแปรที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ ตัวแปรที่ 1 ทานเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความรูกับ
ผูบริหาร ( X  = 4.06 , S.D. = 0.91)  รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ  ตัวแปรที่ 16 ทานใหความสําคัญตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูกอนจะตัดสินใจ ( X  = 4.04 , S.D. = 0.90) 

1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor  analysis)  ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก     
     ผลจากการวิเคราะหเมื่อพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกองคประกอบที่มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues)  มากกวา 1.00 พบวามี 9 องคประกอบ พิจารณาเกณฑในการเลือก
องคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป  และมีตัวแปรที่
บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวข้ึนไป พบวาองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบมีลักษณะ
เปนไปตามเกณฑทั้ง 9 องคประกอบ  แตมีบางตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบไมถึง 0.45 ทําใหตัว
แปรในการพิจารณาเหลือเพียง 130 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 152 ตัวแปร  สามารถอธิบายคา
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 66.41  โดยมีรายละเอียดองคประกอบของ
ปจจัยแตละดาน  คือ  องคประกอบที่ 1 ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ  26 ตัวแปร  องคประกอบที่ 2 ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ  30 ตัวแปร  องคประกอบที่ 3 ดานบรรยากาศของสถานศึกษา  มีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองคประกอบ  24 ตัวแปร  องคประกอบที่ 4 ดานคุณภาพการสอนของครู  มีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองคประกอบ  13 ตัวแปร  องคประกอบที่ 5 ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู    มี
จํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ  10 ตัวแปร  องคประกอบที่ 6 ดานการสนับสนุนทางสังคม
ของครู  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ  8 ตัวแปร  องคประกอบที่ 7 ดานพฤติกรรมการมี
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สวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ  9 ตัวแปร  
องคประกอบที่ 8 ดานเจตคติตอสถานศึกษา  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ  6 ตัวแปร  
องคประกอบที่ 9 ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 4 
ตัวแปร 
    2. วิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก 
        2.1  การวิเคราะหความคิดเห็นของตัวแปรความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก      
                      ตัวแปรความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  ทั้ง 112 ตัวแปร  มีคาเฉลี่ย ( X )  เทากับ  3.50  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.90  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก     มีคาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 3.01 – 
3.93  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยูระหวาง  0.19-1.29  โดยคาเฉลี่ย ( X ) ของตัวแปรที่อยู
ในระดับมากที่สุด  คือ  ตัวแปรที่ 101  นักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลา  ( X  = 
3.93 , S.D. = 0.92)  รองลงมาเปนอันดับ 2 คือ  ตัวแปรที่  93 นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู 
และตอผูอ่ืน ( X  = 3.87, S.D. = 0.98)    

2.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor  analysis)  
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก     
    ผลจากการวิเคราะหเมื่อพิจารณาจากเกณฑคัดเลือกองคประกอบที่มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues)  มากกวา 1.00 พบวามี 4 องคประกอบ พิจารณาเกณฑในการเลือก
องคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป  และมีตัวแปรที่
บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป พบวาองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบมีลักษณะ
เปนไปตามเกณฑทั้ง 4 องคประกอบ  แตมีบางตัวแปรที่มีน้ําหนักองคประกอบไมถึง 0.45 ทําใหตัว
แปรในการพิจารณาเหลือเพียง 97 ตัวแปร จากตัวแปรทั้งหมด 112 ตัวแปร  สามารถอธิบายคาความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 48.26  โดยมีรายละเอียดองคประกอบของปจจัยแต
ละดาน  คือ  องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารสถานศึกษา  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 
41 ตัวแปร  องคประกอบที่ 2  ดานการบริหารและการสนับสนุน  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ  27  ตัวแปร  องคประกอบที่ 3 ดานการพัฒนาบุคลากร  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ  23 ตัวแปร  องคประกอบที่ 4   การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องคประกอบ  6 ตัวแปร   
   3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  และความสําเร็จในการบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิ
คอล  (canonical correlation analysis)  ดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล  (canonical 
correlation)  และคาน้ําหนักความสําคัญคาโนนิคอล  ระหวางชุดของตัวแปร       ผลการวิเคราะห  
พบวาการคํานวณสหสัมพันธคาดโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรของปจจัยแตละดาน  จํานวน 9 ปจจัย  
ไดแก ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร   ดานบรรยากาศสถานศึกษา   
ดานคุณภาพการสอนของครู  ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู  ดานการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู  ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  ดานเจตคติตอ
สถานศึกษา  ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  กับชุดตัวแปรความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาแตละปจจัย  จํานวน 4 ปจจัย  ไดแกดานการบริหารสถานศึกษา  ดานการบริหารและ
การสนับสนุน  ดานการพัฒนาบุคลากร     ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สามารถแสดงคา  
eigenvalues  ของ  canonical  variate  ไดจํานวน  4 ชุด  ตามจํานวนตัวแปรในชุดที่มีตัวแปรนอย
ที่สุด  และคาสหสัมพันธคาโนนิคอล มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.824 นั้นมีรายละเอียดของน้ําหนักตัวแปรดังนี้ 
   ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปรสูงสุดคือ .82 ซึ่งเปนคา
สหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คา wilk’s lamda เทากับ 0.28 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผลตอปจจัย
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิง
เสนตรงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายตัวแปรปจจัยความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 7 (คา eigenvalues เทากับ 0.07) โดยความสัมพันธของ
ตัวแปรเปนไปในลักษณะเดียว  ซ่ึงตัวแปรที่ได รับอิทธิพลอยูในระดับมาก คือ การบริหาร
สถานศึกษา  (B1) (-.518)  และดานการพัฒนาบุคลากร  (B3) (-.492)  เปนอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปร
อิสระ ตอไปนี้  ปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา  (F8)  (-1.141) , ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  (F2) (-
.256) , ดานคุณภาพการสอนของครู  (F4) (-.244) , ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  (F7) (.194)  ผลดังกลาวสรุปไดวาปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา , ดานวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร , ดานคุณภาพการสอนของครู , ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
เปนไปในลักษณะที่ดี  มีแนวโนมที่จะทําใหไดรับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ดานการบริหารสถานศึกษา และ ดานการพัฒนาบุคลากร  
คอนขางมาก  สวนในชุดที่ 2-4 พบวามีความสัมพันธกันทางสถิติอยางไมมีนัยสําคัญ   
 

การอภิปรายผล 
   ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลของการวิจัยโดยแยก
ออกเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อทราบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  และ ความสัมพันธระหวางปจจัยที่
สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
ดังนี้ 
    1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
   จากผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  มี 9  ปจจัย จํานวน 130 ตัวแปร  เรียงตามน้ําหนัก
องคประกอบ ไดแก 1) ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  2) ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  3) ดาน
บรรยากาศสถานศึกษา  4) ดานคุณภาพการสอนของครู  5) ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู  
6) ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  7) ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  8) ดานเจตคติตอสถานศึกษา  9) ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  เมื่อพิจารณา
คาน้ําหนักองคประกอบของปจจัยทั้ง 9 ปจจัย จะพบวามีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 0.45 – 0.85 โดย
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   ปจจัยดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสูงสุดหมายถึงผูอํานวยโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนผูกําหนดทิศทางของของ
โรงเรียน  มีบทบาทสําคัญในการเปนผูเชื่อมโยงกับครูเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
คุณภาพ มีบทบาทในการควบคุมกํากับการดําเนินงาน และรับผิดชอบตอผลสําเร็จของโรงเรียน 
สรางความพึงพอใจใหแกครูในการปฏิบัติงาน ดังนั้นพฤติกรรมของผูอํานวยการโรงเรียน  จึงมีผล
ตอการดําเนินงานในระดับของบุคคล รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมการทํางานของครู 

   ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารเปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รายละเอียด พบวา การบริหารงานโรงเรียน
ปจจุบัน  ไดกําหนดแผนงาน  เปาหมาย  วัตถุประสงคและโครงการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  
สอดคลองกับบทบาทภาระหนาที่ของครู และบุคลากรในโรงเรียน  ผูบริหารจะตองเปนผู
ประสานงาน ควบคุม กํากับติดตามผลการดําเนินงาน และขอความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายมารวมกิจกรรมการบริหารโรงเรียน โดยที่ผูบริหารจะตองอาศัยความรูความสามารถของ
ตนเอง กระตุนใหครู บุคลากรทุกคนเกิดความเขาใจถึงระบบงาน การเปลี่ยนแปลงงาน และ
บุคลิกภาพในการทํางาน นอกจากนี้แลวผูบริหารจะตองใหผูปฏิบัติงานในโรงเรียนไดแก ครู และ
บุคลากร มีความอิสระในการคิด การปฏิบัติงาน มีความยืดหยุน สอดคลองกับงานวิจัยของเดวิด 
และนิวสตรอม (Davis & Newstom) พบวาพฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จ ผูบริหารจะตองสราง
ความตระหนักในดานจิตใจของทีมงาน เห็นคุณคาของกิจกรรมที่ปฏิบัติ กระตุนใหเกิดความรวมมือ
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ที่ดีตอกัน งานจึงสําเร็จ  สวนโอคเลย (Oakley)  พบวา พฤติกรรมแบบมุงความสําเร็จ จะตอง
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ในดานการใหความรวมมือชวยเหลือ ดานการใชอํานาจเกิด
ความตระหนักรับผิดชอบตอหนาที่และ ดานความกาวหนาและมั่นคงขององคกรเปนที่ยอมรับแกผู
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  จันทรานี  สงวนนาม  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบางประการของผูบริหารที่สัมพันธกับความสําเร็จทางการบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษา และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  กมลวรรณ   ชัยวานิชศิริ และ    บุญเรือน  หมั้น
ทรัพย  ที่พบวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และพฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ
สามารถทํานายประสิทธิผลการจัดการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญ  และสอดคลองกับ  เซอรจิโอวานี  
(Sergiovanni)  ที่พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  เปนการสรางความผูกพัน  กระตุนให
ตระหนักถึงเปาหมายขององคการ  ซ่ึงจะนํามาถึงการมีคุณภาพ  ความสําเร็จในการบริหารงาน  
เชนเดียวกับการวิจัยของ  กูดฮารท  (Goodhart)   พบวา    พฤติกรรมผูนําของครูใหญแบบมุง
ความสําเร็จของงาน  และแบบมีสวนรวม  สามารถอธิบายความสําเร็จของโรงเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญ   
  ปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 2 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่กําหนดวิธีคิด  สามารถ
วางแผน กําหนดแนวทาง มองเห็นภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนในอนาคต โดยภาพนั้น
สอดคลองกับเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของการศึกษา มีความเปนไปได และสามารถกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานใหเกิดมาตรฐานและมีคุณภาพที่จะนําโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวในดานการสรางวิสัยทัศน การเผยแพรวิสัยทัศน และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
   ผลการวิจัยพบวา  วิสัยทัศนผูบริหารเปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก อยางมีวินัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  รายละเอียดพบวา  วิสัยทัศนในโรงเรียนมีความ
สําพันธกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  จากทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 9-10  ตลอดเวลาการใชแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีจุดเนนอยูที่การพัฒนา  “คน”  เปนองค
รวม  รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบายแผนงาน  การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล  
การพัฒนาทองถ่ิน  และพัฒนาประเทศ  และที่สําคัญสถานศึกษาจําเปนตองกําหนดแนวทาง
ดําเนินงาน  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน  จะตองวิเคราะหระบบงาน  พันธกิจ  แผนกลยุทธ  และ
กําหนดวิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน  วิสัยทัศนผูบริหารมีสวนสําคัญสงเสริมใหการบริหารงาน
ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  บรอน (Braun)  พบวา  สภาพแวดลอมสามารถ
ทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถสรางวิสัยทัศน  และเปนตัวทํานายบรรยากาศของโรงเรียนซึ่งกัน
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และกัน  และงานวิจัยของคัฟฟ  (cuffe)  พบวา   ความคิดรวบยอดของผูบริหารโรงเรียนที่มี
วิสัยทัศน  เปนผูนําที่มีอิทธิพลในทางบวกตอการทํางานและบรรยากาศการทํางาน   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  มารศรี  สุธานิธิ  ที่พบวา บรรยากาศแบบเปดของโรงเรียนมีความสัมพันธกับ  การ
สรางวิสัยทัศน  การเผยแพรวิสัยทัศนและการปฏิบัติตามวิสัยทัศน    นอกจากนี้  ชุย  ฮอง  เชียง  
(Chui  Hong  Sheung)  พบวา  ภาวะผูนํามีความสัมพันธสูงกับวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน  
บรรยากาศโรงเรียนการรับรู  และความสําเร็จในการบริหารในโรงเรียน  ผลงานวิจัยของ  ฮอย  และ  
ฮานนัม(Hoy &  Hannum) พบวา  การพัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงานนั้น  ผูบริหารจําเปนตอง
กําหนดวิสัยทัศนเปนอันดับแรก  และตองมีวิสัยทัศนใน 3 ดาน คือ  การสรางวิสัยทัศน  การเผยแพร
วิสัยทัศน  และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน   โดยผูบริหารตองสรางและเห็นคุณคาของวิสัยทัศน  
สอดคลองกับงานวิจัย  ของจํารัส  นองมาก   กลาววา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนเปน
องคประกอบในการพัฒนา  บริหารงานจะตองอาศัยการวางแผนคลอบคลุมภารกิจหลักของ
โรงเรียน   ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนตางกันยอมทําใหความสําเร็จในการบริหารงานแตกตางกันอีกดวย   
สรุปไดวา  วิสัยทัศนผูบริหาร เปนตัวแปรที่สงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 

   ปจจัยดานบรรยากาศสถานศึกษา มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 3  บรรยากาศโรงเรียนเปนลักษณะสถานการณเฉพาะที่
เกิดขึ้นจากการเสริมสรางบรรยากาศในสังคมโรงเรียน  เปนผลใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหารกับครู  กับนักเรียน  และบุคลากรอื่น ๆ  ไดรับรูในดานตาง ๆ  ไดแก โครงสรางองคการ  
ความรับผิดชอบ  รางวัล  ความอบอุน  และความขัดแยง 
   ผลการวิจัยพบวา  บรรยากาศโรงเรียนเปนตัวแปรที่สงผล ตอความสําเร็จในการบริหาร
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  รายละเอียดพบวา  บรรยากาศโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําองคการ 
จําเปนตองสรางบรรยากาศของโรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารจัดการใน
โรงเรียน   ในปจจุบันบรรยากาศโรงเรียนเปนการสรางความรวมมือ สัมพันธภาพในการบริหาร 
ไดแก การกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนดบทบาทภารกิจหลัก จะตองสนองตอบความ
ตองการของนักเรียนและผูปกครอง ครูใหญจําเปนตองสรางความรัก ความอบอุน ลดความขัดแยง
ในวิธีการและแนวคิด  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉัฐชุลี เรืองศิริ ที่พบวา บรรยากาศโรงเรียน
สงผลใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ บรุค 
(Burke) ที่พบวาบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลในการจูงใจ บุคลากรใหมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ใหประสบความสําเร็จตามภารกิจหลัก  ธเนศ ขําเกิด  พบวา บรรยากาศมี
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ความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ บรรยากาศโรงเรียน
นาอยู นาเรียน ทุกคนจะอยูอยางมีความสุขมีความเปนกันเอง จํารัส นองมาก พบวา บรรยากาศใน
โรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ใหทุกคนทํางานมุงเปาหมาย ลดความขัดแยง กอเกิดความเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน  สอดคลองกับผลการวิจัยของอารยา ภานุศรี  พบวา โรงเรียนขนาดใหญมีบรรยากาศแจมใส
อยูในระดับต่ํา กวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ ปยพร  สรอยทอง  ที่พบวา 
บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ดานความ
รับผิดชอบ ดานเปาหมายของสํานักงาน และดานการใหรางวัล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ลิชวิน และสตริงเกอร (Litwin & Stringer) พบวา บรรยากาศในองคการดาน
โครงสราง ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานที่ทําอยู จําทําใหมีการรับรูคุณคาของงาน และมี
ความสุขกับการทํางานและประสบความสําเร็จในงาน 
   ปจจัยดานคุณภาพการสอนของครู  มีความสําคัญปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 4  คุณภาพการสอนของครูเปนพฤติกรรมการแสดง
ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการอธิบาย แนะนํา ช้ีแนะ การมีสวน
รวม การเสริมแรง และการใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง 
 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการสอนของครู  เปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รายละเอียดพบวา คุณภาพการสอนของครูเปนตัว
แปรที่มีความสําคัญ สัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  พฤติกรรมการสอนของครูมี
อิทธิพลตอผลการเร ียนรู ของนัก เร ียน  ถาคร ูม ีพฤติกรรมการสอนดีและเหมาะสมแลว 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในดานความรูความเขาใจ ความคิด และธรรมจริยา ตลอดจนเจตคติตาง 
ๆ ที่มีตอการเรียนนาจะสูงตามไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญเรือง       ศรีเหรัญ ที่
ศึกษาองคประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธและมีอิทธิพลตอการเรียนรู พบวา ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ราชันย บุญธิมา  ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เอ้ือตอผลสําเร็จการนําหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใชวิธีการศึกษาแบบพหุระดับในลักษณะความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสําเร็จของการนํา
หลักสูตรมัธยมศึกษามาใชในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อารเทอร (Arthur) ที่ไดศึกษารูปแบบการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เชนเดียวกับการวิจัยของ  สําเริง  บุญเรืองรัตน  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนของครู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวา กิจกรรมการสอนของครูมีความสัมพันธทางบวกกับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา ครูเปนทรัพยากรที่มี
คายิ่ง  มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ เนนคุณภาพการสอนที่ดี  
  ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางานของครู  มีความสําคัญตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 5 ความพึงพอใจในการทํางานของครู  
เปนพฤติกรรมการแสดงในความรูสึกของครู มีความพึงพอใจในการปฎิบัติหนาที่ มีความสุขกับ
รายได  สวัสดิภาพสภาพแวดลอมทั่วไป  แสดงพฤติกรรมในทางที่ดี ตามบทบาทหนาที่  ที่
รับผิดชอบในโรงเรียน 
   ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครู  เปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก  อยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดพบวาความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  ครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ในความเปนครู มีทักษะในวิชาชีพ รักนักเรียน ใฝรูใฝเรียน มีความกระตือรือรนและตั้งใจทํางาน
ดวยการเสียสละ คิดวางานที่ทําใหคุณคาแกชีวิตและโรงเรียนมีความพึงพอใจในการทํางาน มีความ
รวมมือ ทําใหบรรยากาศทํางานสดชื่น ความพึงพอใจในการทํางานของครูมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สุขุม หลานไทย ที่พบวา  เมื่อ
ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน การจัดการศึกษาก็จะมีคุณภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุปรียา 
ไขมุก  ที่พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครูทําใหครูมีความผูกพันในวิชาชีพครูมากที่สุด   
สวนบัณฑิต แทนพิทักษ  พบวา ถาครูทํางานดวยความพึงพอใจ ความผูกพัน ดวยเจตนารมณที่
มุงมั่น แลว ความสําเร็จในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้น เพราะครูมีความศรัทรา ความเชื่อมั่นตอสถาบัน 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ แลม (Lam) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครู
เปนผลมาจากความสามารถของครู และความผูกพันในวิชาชีพครู ครูก็จะลาออกจากงานนอย การ
ทํางานก็จะมีความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพร สรอยทอง  สรุปวา ขาราชการใน
สํานักงาน ก.ค มีความพึงพอใจในดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ มากกวา ดานคาจาง/ผลตอบแทน ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวารินทร แซตัน   ที่พบวา สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของครู 
จังหวัดพังงา   ความเหมาะสมในระดับมาก สงผลใหความพึงพอใจในการทํางาน  
   ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 6 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ครู หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับโอกาสที่ดี ไดรับการชวยเหลือ
ในดานตางๆ การรับรูขาวสารขอมูลและรวมกิจกรรมสังคม ทําใหเกิดความรวมมือที่ดีในการทํางาน 
เกิดขวัญกําลังใจ ไดแก การใหการยอมรับนับถือ การใหขอมูลขาวสาร และการไววางใจ 
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ผลการวิจัยพบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครูเปนตัวแปรที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 รายละเอียดพบวา ในการ
บริหารงานในองคกร หนวยงาน หรือโรงเรียน บุคลากรถือเสมือนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรในโรงเรียนคือผูให แตผูรับบริการ คือชุมชน ผูปกครองนักเรียนจะตอง
แลกเปลี่ยนความรู ขาวสารขอมูล และความรูสึกที่ดีตอกัน โดยผูบริการชุมชน นักเรียน จะตองให
การสนับสนุนแกครู บุคลากรทุกฝายเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  นับวาเปนหัวใจสําคัญ 
ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ จะตองใหการสนับสนุนความคิด อารมณ 
การนับถือ ยอมรับฟงความคิดเห็น และขอมูลขาวสาร สอดคลองกับผลงานวิจัย เฮาท (House) ที่
พบวา การสนับสนุนทางสังคมของครูดานการชื่นชม นับถือ การยอมรับ การเห็นดวย และการ
ชวยเหลือโดยตรง ทําใหเกิดขวัญกําลังใจและปฏิบัติงานสําเร็จมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ    รัส
เซล และคนอื่นๆ (Russel & others) พบวา  ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารเปนตัว
แปรสําคัญที่สงผลตอการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จอยางตอเนื่อง   
   ปจจัยดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  มีความสําคัญตอปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 7 พฤติกรรมการมีสวนรวม  
ในการบริหารสถานศึกษา  เปนพฤติกรรมการแสดงออกทางการบริหารของผูบริหารที่ผูนําให
คําปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความรูกับผูตามตลอดเวลา   สนใจในขอเสนอแนะความคิดเห็นของผู
ตาม  ใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ  การปฏิบัติในโรงเรียนมีความสําเร็จ 
   ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  เปนตัวแปรที่สงผล
ตอความสําเร็จในการบริหารปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  รายละเอียดพบวา  พฤติกรรม
การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา   มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองสรางคุณคา  ใบทบบาทหนาที่  ความรับผิดชอบ  ตอระบบ
การบริหารจัดการในโรงเรียน  ใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมายและวัตถุประสงค  ผลจากการ
วิจัยพบวา  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เปนแบบที่สงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จมากที่สุด  เพราะการบริหารงานในโรงเรียน  
จําเปนตองระดมทุน  แนวคิด  วิธีการจากบุคลากรทุกฝาย  บทบาทพฤติกรรมผูนําจําเปนตองสราง
วิธีการ  (Means)  และเปาหมาย  (Ends)  เชิงประจักษที่จัดเจน  มีความเปนไปได  เพราะในโรงเรียน
นั้น  พฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เปนสวนสําคัญที่จะผลักดันใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จ   เพราะจะตองประสานงานขอความรวมมือกับทุกฝายทั้งบุคลากร  เจาหนาที่  
นักเรียน  และผูปกครอง  ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัยของ  อีแวนซ  (Evans)  ที่
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พบวา  ความสัมพันธของภาวะผูนําทําใหโรงเรียนมีระดับทางสังคมขององคการสูงกวา  ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นถึงความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  จันทรานี  
สงวนนาม  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการของผูบริหารที่สัมพันธกับความสําเร็จ
ทางการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  กมลวรรณ   ชัยวา
นิชศิริ  และบุญเรือน  หมั้นทรัพย  ที่พบวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และพฤติกรรมผูนําดานกิจ
สัมพันธและมิตรสัมพันธสามารถทํานายประสิทธิผลการจัดการศึกษาไดอยางมีนัยสําคัญ  และ
สอดคลองกับ  เซอรจิโอวานี  (Sergiovanni)  ที่พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  เปนการสราง
ความผูกพัน  กระตุนใหตระหนักถึงเปาหมายขององคการ  ซ่ึงจะนํามาถึงการมีคุณภาพ  ความสําเร็จ
ในการบริหารงาน   
  ปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนอันดับ 8  เจตคติ  หมายถึง   ความรูสึกความคิดเห็นของผูเรียนที่
มีตอสถานศึกษา  
    ผลการวิจัยพบวา  เจตคติตอสถานศึกษา  เปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ในบริบทของการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนื้อหาวิชา   และกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ครู
และนักเรียนตองมีปฏิสัมพันธและความใกลชิดเกิดขึ้นเสมอ  ดังนั้น  ครูผูสอนและการจัดการเรียน
การสอนจึงมีอิทธิพลตอผูเรียนและสามารถสรางความคาดหวัง   แนวทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียนทั้งทางดานคานิยม   ความรูสึกความเชื่อและบุคลิก   ความ
สนใจได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพฑูรย  สินลารัตน ที่พบวา  เจตคติตอการเรียนของนักเรยีน   
มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน  ผูวิจัยมีขอสังเกต  2  ประการ  คือ  ประการแรก   
ความตองการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ   ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวาเจตคติตอการเรียนมี
ความสําคัญ   และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนแสดงออกทั้งความรูสึก   และการเรียนรู  
ประการที่สอง  ความตองการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย   อยากประกอบอาชีพดี  มีงานทํามั่นคง   
ดังนั้น  นักเรียนจะมีความรูความสามารถและทักษะ   มีเจตคติที่ดีตอการเรียน   ก็จําเปนตองมเีจตคติ
ทางบวกกับการเรียนทุกระดับชั้น   จึงจะชวยใหสามารถใชความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ  
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินอกจากนี้เจตคติตอการเรียนยังเปนตัวสะทอนผลของกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอยางมีคุณภาพอีกดวย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ราชันย   
บุญธิมา   ที่พบวา  เจตคติตอการเรียนทั้งทางตรงและทางออมมีผลตอความสําเร็จของการนํา
หลักสูตรไปปฏิบัตินอกจากนี้   ทัศนคติตอการเรียนมีผลตอพฤติกรรมของผูเรียน   และทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี   สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน   
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    ปจจัยดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีความสําคัญตอปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนดับดับ 9  
   ผลการวิจัยพบวา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  เปนตัวแปรที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษานั้น 
ตองไดรับความรวมมือจากผูปกครอง  ชุมชน  และทองถ่ิน  การที่โรงเรียนไดรับการสนับสนุน
ทางดานทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผูปกครอง  ชุมชน และทองถ่ิน ในลักษณะของการบริจาคเปน
งบประมาณ  ทุนการศึกษา  หรือวัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน ทําใหโรงเรียนรับรูไดถึงการ
ไดรับการดูแลและเอาใจใสจากชุมชน  และเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน   การ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานของ
โรงเรียนที่จะอํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียน  สอดคลองกับ  สมศักดิ์  คงเที่ยงและ
คณะ  พบวา  บทบาทของผูบริหารในการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวาการ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญประการหนึ่งของ
ผูบริหารโรงเรียน   สอดคลองกับ  สุภรณ   ศรีพหล  และคณะ  พบวา   การบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนหมายถึง การติดตอใหความรวมมือชวยเหลือประสานงานรวมกัน 
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยมุงสรางสรรคเพื่อกอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ แกโรงเรียนและ
ชุมชน 

และผลการวิเคราะหความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยภาพรวมคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.50) และ
องคประกอบของความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 4 ปจจัย จํานวน 97 ตัวแปร 
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ ไดแก 1) ดานการบริหารสถานศึกษา  2) ดานการบริหารและการ
สนับสนุน  3) ดานการพัฒนาบุคลากร  4) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  เมื่อพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบทั้ง 4 ปจจัย พบวามีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 0.45 – 0.86 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
   ดานการบริหารสถานศึกษา  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเปนสถานที่จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  โรงเรียนจึงมีบทบาท
สรางสรรค  พัฒนา  ประชากรใหมีความรูความสามารถ  มุงเนนการบริหารพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  สอนโดยเนนผูเรียนเปนหลัก  ใน
กระบวนการเรียนรูใหคิดและปฏิบัติจริงดวยตนเอง สรางสังคมแหงการเรียนรู  มีระบบการควบคุม
กํากับและกระบวนการนิเทศติดตามผล  ในสวนของรูปแบบการจัดการศึกษา  รัฐไดสงเสริมใหจัด
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การศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกประเภท  เรงรัดการเทียบโอนยายสถานศึกษาไดทุกประเภท
ตามความตองการของผูเรียน  โรงเรียนจึงสามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียน ตามความสามารถและ
ความถนัดของผูเรียน 

    ดานการบริหารและการสนับสนุน  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนไดรับงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐเปนคาใชจายในดาน
การจัดการศึกษาใหกับนักเรียน   และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง  ชุมชน  และ
ทองถ่ิน จึงไดรับการสนับสนุนดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ไดแก  ทุนการศึกษา  วัสดุ
อุปกรณการเรียน  วิทยากรทองถิ่น  การชวยเหลือสนับสนุนในดานตาง ๆ  เปนตน   นอกจากนี้
โรงเรียนยังเปดโอกาสใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

   ดานการพัฒนาบุคลากร  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมีขาราชการครูและบุคลากรทําหนาที่หลายฝายงาน  ครูผูสอนบาง
คนที่มีความรูความสามารถหลายดานจะตองปฏิบัติหนาที่อ่ืนควบคูกับการสอนนักเรียน  และ
ทํางานเต็มศักยภาพ  ในดานการปฏิบัติงานในปจจุบันโรงเรียนไดบรรจุครูตามวุฒิการศึกษา  และรู
ความสามารถ  จัดระบบพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และรูจัก
การเรียนรูทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน (Teaching Research) และประเมินผลตามสภาพจริง 
ระบบการบริหารจัดการขาราชการครู บุคลากลในโรงเรียนไดทํางานตามแผนงานและโครงการที่
กําหนดตลอดปการศึกษา  เขาใจการศึกษาสภาพปญหาความตองการ  การวางแผนงาน  และการ
สรุปประเมินผล   

    ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีความสําคัญตอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นักเรียนเปนผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการบริหารการจัดการ การ
สงเสริมกิจกรรม ดานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตองสอดคลอง เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกปจจัยที่เกี่ยวของ และจากผูที่รวมรับผิดชอบที่เกี่ยวของทุกฝาย ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน   การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตองเนนความรูความสามารถของผูเรียนตามความ
สนใจ  ตองการ  และ  ถนัด  ทักษะปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฎี  และสรางคุณลักษณะที่ดีทางสังคม  
เนนกิจกรรมพิเศษ  พัฒนาบุคลิก  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  
ใหผูปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของชีวิตนักเรียน  มุงเนนใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถในดานความรู  และทักษะชีวิต  เปนคนดี  เกง  และมีคุณธรรม 
  2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกดวยการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโน
นิคอล (canonical correlation) และคาน้ําหนักความสําคัญคาโนนิคอล ระหวางชุดของ   ตัวแปร 
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   ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล และคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลระหวาง
ชุดตัวแปรปจจัย ไดแก 1) ดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  2) ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร 3) ดาน
บรรยากาศสถานศึกษา  4) ดานคุณภาพการสอนของครู  5) ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู  
6) ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  7) ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  8) ดานเจตคติตอสถานศึกษา    9) ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กับตัวแปร
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก  1) ดานการบริหารสถานศึกษา  2) ดานการ
บริหารและการสนับสนุน  3) ดานการพัฒนาบุคลากร  4) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   
    พบวา มีจํานวน 4 ชุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .82 , .25  , .22  , .10 
ตามลําดับ ซ่ึงในชุดที่ 1 พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เปน
เพราะการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลของชุดแรกจะมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด และคอย ๆ ลดลง ตามลําดับ  จนถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ในชุดสุดทายจะมีคานอยที่สุด  จึงทําใหชุดตัวแปรปจจัยกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สวนในชุดที่ 2-4 พบวามีความสัมพันธกันทางสถิติอยางไมมีนัยสําคัญ  สอดคลองกับ 
กัลยา  วานิชยบัญชา ไดกลาววาในการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล จะสามารถสรางตัวแปรคา
โนนิคอลไดสูงสุด m ชุด โดยที่ m = min {p,q}  
   และเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัย กับชุดตัวแปร
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงผลซึ่งกันและกัน 1 ชุด คือ ตัวแปรปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานเจตคติตอสถานศึกษาสงผลซึ่งกัน
และกันกับตัวแปรของความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารสถานศึกษา 
  แสดงวาถาตองการความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการบริหาร
สถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  การบริหารงานโรงเรียนโดยยึดระบบงานมากกวายึดตัวบุคคล  
กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางชัดเจน  กําหนดแผนงานโดยการระดมความรู 
ความคิด และทรัพยากรจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  มีความคิดริเร่ิมใหม ๆ รูปแบบวิธีการใหม ๆ เพื่อ
พัฒนางานของโรงเรียน  สงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็มความรูความสามารถจน
ประสบความสําเร็จ  ปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนตามสถานการณ           ปรับหลักสูตรของโรงเรียน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  ผูรวมงานไดรับรูสภาพปญหาและความตองการ
ที่แทจริงของโรงเรียน  นิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง  นําขอมูลและผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนไปใชในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนรู  กําหนดรูปแบบ เปาหมาย  วัตถุประสงคในการบริหารไวชัดเจน  บริหารโรงเรียนใน
รูปแบบของคณะกรรมการอยางเปนระบบ   ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการประเมินตนเอง และเตรียมความพรอมเพื ่อรับการประเมินจากภายนอก  
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บริหารจัดการโรงเรียนที่ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูปกครองและชุมชน  กําหนดแผนงาน 
/ โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน เปาหมาย และนโยบาย  จัดทําแผนงบประมาณโดยการวิเคราะห
ตนทุนและงบประมาณคาใชจายในภาพรวม   
  ผลการวิจัยนี้พบวา  ปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน 1 ชุด ซ่ึงเมื่อพิจารณาน้ําหนักความสําคัญระหวางตัวแปรปจจัยกับตัวแปรความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา 
    ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัย และชุดของตัวแปร
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงสุด คือ 0.82 แสดงวาชุดตัวแปรอิสระเหลานี้
สงผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมี
นับสําคัญที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 7 โดยชุดนี้มีน้ําหนัก
ความสําคัญระหวางเพื่อนรวมงาน ซ่ึงมีคาน้ําหนักเทากับ -0.518 และ -1.141 ตามลําดับ สรุปไดวา
ปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา  ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  ดานคุณภาพการสอนของครู  ดานการ
มีพฤติกรรมสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เปนไปในลักษณะที่ดีมีแนวโนมที่จะทําใหไดรับ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ดานการบริหาร
สถานศึกษา และ ดานการพัฒนาบุคลากร  คอนขางมาก   
  ดังนั้นแสดงวาถาตองการความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการ
บริหารสถานศึกษา และดานการพัฒนาบุคลากร  นอกจากผูบริหารตองคํานึกถึงปจจัยดาน    เจตคติ
ตอสถานศึกษาดังกลาวขางตนแลว ควรคํานึงถึงปจจัยดานวิสัยทัศนของผูบริหาร  ดานคุณภาพการ
สอนของครู  และดานการมีพฤติกรรมสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

   3. การตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธปจจัยที่สงผลกับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  กับขอมูลเชิงประจักษ  ดวยการ
พิจารณาขอมูลจากความคิดเห็นและประสบการณของผูเชี่ยวชาญ  โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัย
เชิงอนาคต  (the ethnographic future research : EFR)   

    จากการตรวจสอบขอคนพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยการสอบถามความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน ไดขอสรุปวาโดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญคิดเปนรอยละรอย มีความคิดเห็นวา 
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  มีความเหมาะสมกับบริบท  มีความเปนไปไดในการนําไปใช มีความถูกตองเชิงทฤษฎี  
และเปนประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้หลายทานยังไดเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปนปจจัยที่
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เกี่ยวของโดยตรงกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะผูเรียนซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพหรือ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการ ประการสําคัญผูบริหารซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนองคกร ตอง
เปนผูที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู ความสามารถ และทําหนาที่ประสานความรวมมือ ระดมความ
ชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจที่ดีตอกันและนํา
นโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล  ผูเชี่ยวชาญหลายทาน  ยังไดใหความเห็นในทํานอง
เดียวกัน กลาวคือ ไมเพียงแตปจจัยดานเจตคติตอสถานศึกษา ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร ดาน
คุณภาพการสอนของครู และ ดานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เทานั้นที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน   แตปจจัยดานอื่น ๆ ไดแก ดาน
พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร  ดานบรรยากาศสถานศึกษา ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู 
ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ตลอดจนดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ลวนแลวแตมีอิทธิพลและสงผลตอความสําเร็จ  ครอบคลุมดานการบริหารสถานศึกษา  ดานการ
บริหารและการสนับสนุน  ดานการพัฒนาบุคลากร  และ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โดยปจจยั
ดังกลาวยอมสงผลตอกันในทางปฏิบัติ  แตในทางสถิติอาจสงผลหรือไมสงผลตอกันก็เปนได  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ  ดร.สําราญ  มีแจง ที่สรุปไววา การวิจัยทางสังคมศาสตรมีตัวแปรอิสระที่
อาจมีผลตอตัวแปรตามมากมาย  ตัวแปรอิสระเหลานี้มักจะควบคุมในทางปฏิบัติไดยาก  จึงมีโอกาส
ที่จะทําใหการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายนอก  โดยเฉพาะความตรงของการสรุปอางอิงไปยัง
ประชากร  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนการวิจัยทางสังคมศาสตรและทางการศึกษาสวนมากจะพบวา  
ผูวิจัยมักเลือกตัวแปรอิสระเพียงบางตัวหรือบางกลุมมาศึกษา  ซ่ึงโดยแทจริงแลวตัวแปรอิสระที่อาจ
สงผลตอตัวแปรตามมีอีกมากมาย  ซ่ึงแมผูวิจัยจะไมนําเขามาเปนตัวแปรอิสระก็หลีกเล่ียงหรือกําจัด
ออกไปจากการวิจัยไมได  ปจจัยเหลานี้ยังคงแฝงอยูในกระบวนการดําเนินการแมผูวิจัยจะวาง
แผนการวิจัยที่กระชับไมหละหลวมเพียงใด  ก็ยังเกิดสภาพของความแตกตางในความไมแตกตาง
ของภาพรวมอยูดี  ดังนั้นการศึกษาตัวแปรทํานายหลาย ๆ ชุด  ชุดละหลาย ๆ ตัว  ขณะเดียวกันก็
ศึกษาตัวเกณฑมากกวาตัวหนึ่ง  วิธีการนั้นจะชวยใหสามารถอธิบายปรากฏการณของความสัมพันธ
ระหวางตัวทํานายและตัวเกณฑ  ไดชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น และเอื้อใหการวิจัยมีความตรงทั้ง
ภายในและภายนอกยิ่งขึ้น  ซ่ึงการวิจัยที่เนนการศึกษาความสัมพันธหรืออิทธิพลของตัวแปรหลัก
สองประเภท  คือ  ตัวแปรทํานายและตัวแปรเกณฑนั้น  โดยมีความคิดพื้นฐาน  ถาจะทําการวิจัยให
เจาะไดลึกยิ่งขึ้น  ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรแลว  ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาตัวแปรหลาย ๆ ดาน
จึงจะรับกับสภาพที่แทจริงของมนุษย  นักสถิติจึงพยายามพัฒนาวิทยาการเพื่อลดชองวางระหวางผล
ที่คนพบจากการวิจัยและสภาพจริงที่ควรจะเปน นั่นคือการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ ซ่ึงกระทําได
หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือการหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ชุด คือการวิเคราะหสหสัมพันธคา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

259

 

โนนิคอล (Canonical correlation analysis) ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกวิธีการดังกลาว เพื่อทราบปจจัยที่สงผล
กับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

   จากผลการศึกษาวิจัย  ซ่ึงพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  มีความสัมพันธเหมาะสมกับบริบท มีความเปนไป
ไดในการนําไปใช และเอื้อประโยชนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะ นําไปสูการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองตอเปาหมาย
ขององคการในปจจุบัน และในอนาคตที่ทุกองคการตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จึงตองมี
กระบวนการบริหารจัดการเขามาชวย โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของดังนี้ 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1. สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริม 
สนับสนุน และ กําหนดนโยบาย วิธีการ รูปแบบในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหาร
มืออาชีพ บริหารสถานศึกษาโดยคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอ ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ    
   2. สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ควรนําแนวคิด
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเปนแนวทางในการ
สงเสริม พัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย    
 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ควรนํานโยบายของหนวยงานตนสังกดั  มากําหนดเปนกล
ยุทธในการพฒันาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ควรสงเสริมความรวมมอืกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
พัฒนาสถานศึกษาใหประสิทธิภาพอยางยัง่ยืน  
           3. สถานศึกษาควรประสานความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดกลยุทธ เพื่อ
พัฒนาสูความเปนเลิศ  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
    1. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview)  
เพื่อรวมกันคนหาวามีตัวแปรอื่นอีกหรือไม ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   2. ควรมีการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําผลการวิจัยมา
เปรียบเทียบ และยืนยันกับขอคนพบ ในรูปแบบความสัมพันธของปจจัยและรูปแบบอื่นๆ 
    3. วิธีการประเมินความสําเร็จ โดยการใหผูบริหาร  ครู และ กรรมการสถานศึกษา เปน
ผูตอบแบบสอบถาม อาจทําใหผลการประเมินโนมเอียงเขาขางตนเองได ดังนั้นอาจประยุกตใช
วิธีการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีการเก็บขอมูล (methodological triangulation) มาประยุกตใช โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสอบถาม ควบคูไปกับใชวิธีการสังเกต พรอมกับศึกษาขอมูลจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรวมไปดวย  
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพัฒนางานวจัิย 
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1 นางสาวศรีวรรณา  เขียวลี ผูอํานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
2 นายประสิทธิ์  พุมจําปา 

 
หัวหนาฝายวิชาการ โรงเรียนชลกันยานกุูล 
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โรงเรียนชลกนัยานกุูล 
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4 นายบุญเลิศ  คอนสะอาด 
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(สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฏรศึกษาลัย) 
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หัวหนาวิชาการโรงเรียนวัดดอนทอง  
(สุวัณณะศรี  ตัณฑิกุล ราษฏรศึกษาลัย) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

6 นายวิโรจน  ศรีโภคา 
 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัดอนทอง(สุ
วัณณะศรี ตณัฑิกุล ราษฏรศึกษาลัย) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

7 ดร.พีระ  รัตนวิจิตร 
 

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง 
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การวิจยัเร่ือง 
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัออก 
 

เครื่องมือวิจัย  :  แบบสัมภาษณความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
ประกอบการวจิัย ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 
คําชี้แจง 
 
 1.  การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ เปนขั้นตอนที่ 1 ของการ
ดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

2. ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ โดยเสรี ไดแก  
ผูอํานวยการโรงเรียน 3 ทาน ครู 3 ทาน และกรรมการสถานศึกษา 3 ทาน 

3. ขอใหผูเชี่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นอยางอิสระประกอบการใหสัมภาษณ เพื่อจะได
นํา 

แนวคิดไปใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางขอคําถามในโอกาสตอไป 
4. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครั้งนี้ จะเปนความลับ ไมมีผลกระทบตอผูใหสัมภาษณ

แต 
ประการใด และจะนําไปใชเฉพาะการวิจัยเทานั้น 
 

 
 
 

ผูวิจัย   นางวนัเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ  
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ตําแหนง  ....................................................................................................………… 
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วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ  ...................................................................................................... 
จํานวนเวลาทีใ่ชสัมภาษณ ...............ช่ัวโมง............นาที 

เร่ิมสัมภาษณเวลา..................น. ยุติการสัมภาษณเวลา..............น. 
สถานที่สัมภาษณ  ...................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายการประเดน็/ขอคําถามทีใ่ชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ   
 
1. ทานดํารงตําแหนงหรือมีสถานภาพใด  

(   )   ผูบริหารสถานศึกษา 
(   )   ครู 
(   )   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

2. ทานคิดวาความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ควรมีลักษณะอยางไรบาง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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3. ทานคิดวามีส่ิงใดบางที่เกีย่วของกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4. ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
5.  ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับปจจัยที่ทานคิดวาสงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
 

 
ขอขอบคุณในความรวมมือทางวิชาการ 

และการเสียสละเวลาอันมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห 

และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจยั 
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ที่  ศธ   0520.203.2/ 70                  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  
       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

1 สิงหาคม  2551 
  

เร่ือง      ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอืวิจัย 
 
เรียน     ดร. รังสรรค  มณีเล็ก  
 
ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 ดวย  นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน  รหัสนักศึกษา  48252907  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก” 
 ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหจากทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้ ทั้งนี้ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบคุณยิ่ง     
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
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รายชื่อผูทรงคณุวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
 

1  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก 
 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2  ดร.สมเดช  สีแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 
3  รศ.ดร.ไพรัตน  วงษนาม ภาควิชาวิจยัและวัดผลการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
4  ดร.ประพจน  แยมทิม ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางใหญ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
5  ดร.พลธาวิน  วัชรทรธํารงค ครูโรงเรียนชลกันยานกุูล แสนสุข 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห 

และรายชื่อสถานศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ที่  ศธ   0520.203.2/202                  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  
       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

12 กันยายน  2551 
  

เร่ือง      ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอีย่มประดิษฐ 
 
ส่ิงที่สงมาดวย    แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 ดวย  นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน  รหัสนักศึกษา  48252907  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก” 
 ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหให 
นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบคุณยิ่ง     
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร  034-219136 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีใชในการทดลองเครื่องมอืวิจัย 

 
ลําดับ
ท่ี โรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

1 วัดเอีย่มประดษิฐ 3 พรหมณ ี เมือง นครนายก 26000 

2 วัดเกาะพกิุล 6 ศรีกะอาง บานนา นครนายก 26110 

3 อนุบาลวังสมบูรณ 10 วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว 27250 

4 สระปทุม 6 ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว 27120 
5 วัดใหมโพธ์ิเยน็ 11 บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี 25150 
6 อนุบาลกบินทรบุรี 2 เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110 

7 วัดสะพานหนิ 5 แหลมกลัด เมือง ตราด 23000 
8 อนุบาลวัดน้ําเชี่ยว 1 น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 23120 
9 วัดเนนิยาง 1 คมบาง เมือง จันทบุรี 22000 

10 วัดทาศาลา 3 รําพัน ทาใหม จันทบุรี 22120 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห 

และรายชื่อสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที่  ศธ   0520.107(นฐ)/ ว.4028    บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

24 กันยายน  2551 
  

เร่ือง      ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน      ผูอํานวยการโรงเรียน  
 
 ดวย  นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง 
“ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก” 
มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูอํานวยการ ครูและกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนของ
ทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงรองผูอํานวยการ ครูและกรรมการสถานศึกษาทราบ เพื่อขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบคุณยิ่ง     
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกร)ู 
               คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-343 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล 
ลําดับ จังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 

1 อนุบาลชลบุรี 
2 อนุบาลวัดชองลม 
3 วัดบุญญราศรี 
4 อนุบาลวัดกลางดอน 
5 นาปามโนรถ 
6 บานมาบสามเกลียว 
7 พระตําหนักมหาราช 
8 วัดเขาเชิงเทียน 
9 บานสวนอุดมวทิยา 
10 วัดธรรมนิมิตต 
11 ชลบุรี(สุขบท) 
12 บานสวน(จั่นอนุสรณ) 
13 บานเขาแรต 
14 บานมาบไผ 
15 บานโปง 
16 บานหนองปลาไหล 
17 วัดหนองบอนแดง 
18 บานหนองชาก 
19 ชุมชนบานอางเวียน 
20 บานเนินโมก 
21 บานหมื่นจิต 
22 บานมาบคลา 
23 จุฬาภรณราชวทิยาลัย 
24 บานหนองประดู 
25 บานมาบลําบิด 
26 บานบึง(มนูญวิทยาคาร) 
27 บานหนองผักหนาม 
28 บานหนองประดู 
29 บานเขาซก 
30 

จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

บานคลองตะเคียน 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 

31 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 หนองใหญศิริวรวาทวิทยา 
32 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 
33 วัดบานกลาง 
34 บานหนองขยาด 
35 วัดหลวงพรหมาวาส 
36 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 
37 บานสระสี่เหลี่ยม 
38 บานหนองไผ 
39 วัดนาวังหิน 
40 วัดอัมพวนาราม 
41 วัดแปลงเกต 
42 วัดเนินสัก 
43 ชุมชนบานตลาดทุงเหียง 
44 บานหนองพรหม 
45 พนัสพิทยาคาร 
46 ทุงเหียงพิทยาคม 
47 หัวถนนวิทยา 
48 อุทกวิทยาคม 
49 วัดหนองแชแวน 
50 ชุมชนวัดหนองตําลึง 
51 วัดหวยยาง 
52 วัดโคกขี้หนอน 
53 วัดศรีประชาราม 
54 วัดบางนาง 
55 พานทองสภาชนูปถัมภ 
56 บานหนองยายเภา 
57 บานบอกวางทอง 
58 บานคลองโอง 
59 บานขุนชํานาญ 
60 

จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

บานโปรงเกตุ 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 

61 บานทับราง 
62 สวนปาเขาชะอางค 
63 บานคลองกุม 
64 บอทองวงษจันทรวิทยา 
65 วัดทาบุญมี 
66 อนุบาลเกาะจันทร 
67 บานโคงประดู 
68 บานเนินทุง 
69 บานเขาวังแกว 
70 

จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

เกาะจันทรพิทยาคาร 
71 เกาะสีชัง 
72 วัดสุกรียบุญญาราม 
73 บานโรงหีบ 
74 วัดเวฬวุนาราม 
75 บานสันติคาม 
76 บานภูไทร 
77 ชุมชนบานหนองปรือ 
78 วัดสุทธาวาส 
79 วัดบุญสัมพันธ 
80 บานทุงละหาน 
81 บานบึง 
82 บานนอก 
83 โพธิสัมพันธพทิยาคาร 
84 ผินแจมวิชาสอน 
85 บานทางตรง 
86 วัดรังษีสุทธาวาส 
87 วัดพระประทานพร 
88 วัดบานนา 
89 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห 
90 

จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

วัดหนองคลา 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 

 91 ชุมชนวัดหนองคอ 
92 บานบอวิน 
93 ทุงศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห) 
94 บานกม.หา 
95 บานเขาชีจรรย 
96 ชุมชนบานบางเสรสัตหีบวิทยาคม 
97 พลูตาหลวงวิทยา 
98 สิงหสมุทร 
99 อนุบาลบานเตาถาน 

100 

จังหวัดชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

วัดเขาคันธมาทน 
101 อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 
102 วัดประตูน้ําทาไข 
103 วัดเที่ยงพิมลมขุ 
104 บานบางแกว 
105 วัดจุกเฌอ 
106 วัดพรหมสวุรรณ 
107 วัดบางพระ 
108 วัดบานนา 
109 วัดแพรกนกเอีย้ง 
110 วัดนครเนื่องเขต 
111 วัดบางปลานัก 
112 วัดจรเขนอย 
113 สุเหราหลวงแพง 
114 ตลาดเปร็ง 
115 เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 
116 ดัดดรุณี 
117 พุทธโสธร 
118 เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 
119 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
120 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

เตรียมอุดมพัฒนาการสุวินทวงศ 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
121 ประชาฤกษสมบูรณ 
122 สุเหราแคราย 
123 วัดนีลราษฏรศรัทธาบํารุง 
124 คลองตันคลอง 18 
125 วัดประชาบํารุง 
126 วัดตะพังคลี 
127 วัดพุทธอุดมวิหาร 
128 ปากบึงสิงโต 
129 เฉลิมชวงวิทยาทาน 
130 สุเหราดอนกลาง 
131 สุเหราสมอเอก 
132 บานคลอง 21 
133 วัดราษฎรบํารุงศักดิ์ 
134 สุเหราคลอง 20 
135 สุเหราคลอง 15 
136 วัดไผดํา 
137 วัดสวางอารมณ 
138 วัดบึงทองหลาง 
139 บางน้ําเปรี้ยววทิยา 
140 ไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
141 วัดบน 
142 วัดบางแสม 
143 สามัคคีราษฎรบํารุง 
144 สกัด 80 
145 คลองตาเอี่ยม 
146 วัดพิมพาวาส 
147 วัดลาดยาว 
148 วัดทาสะอาน 
149 วัดเขาดิน 
150 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

บางปะกง(บวรวิทยายน) 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
151 วัดสนามจันทร 
152 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผาณิตวิทยา 

153 วัดปากน้ํา 
154 สุตะโชติประชาสรรค 
155 วัดกกสับ 
156 วัดเสม็ดใต 
157 วัดศรีสุดาราม 
158 บานปลายคลอง 
159 วัดสามแยก 
160 วัดบางกระดาน 
161 วัดทาเกวียน 
162 วัดนาเหลาบก 
163 วัดแหลมไผศร ี
164 วัดโคกหัวขาว 
165 วัดลํามหาชัย 
166 สวางศรัทธาธรรมสถาน 
167 วัดหนองเสือ 
168 บานหวยพล ู
169 บานไรดอน 
170 วัดดงยาง 
171 วัดสระสองตอน 
172 วัดบานชอง 
173 วัดเกาะแกวสุวรรณาราม 
174 วัดหนองหวา 
175 บานเขาหินซอน 
176 บานปรือวาย 
177 บานหวยหิน 
178 บานหนองเหียง 
179 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) 
180 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมขอมูล 
ลําดับ จังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
181 วัดดอนทานา 
182 บานทามวง 
183 บานหนองยาง 
184 บานลาดกระทิง 
185 ไทยรัฐวิทยา 41 
186 บาน ก.ม. 7 
187 สวนปาอุปถัมภ 
188 บานทาเลียบ 
189 บานหินแร 
190 บานโปรงเกตุ 
191 บานวังคู 
192 บานโคกตะเคียนงาม 
193 บานหนองใหญ 
194 วัดโกรกแกววงพระจันทร 
195 วัดวังกะจะ 
196 ตลาดบางบอ 
197 วัดสวรรคนิมิต 
198 แปลงยาพิทยาคม 
199 บานทาโพธิ์ 
200 ราชสาสนวิทยา 
201 บานวังหิน 
202 บานกรอกสะแก 
203 บานศรีเจริญทอง 
204 บานอางเสือดํา 
205 ราษฎรนุกูล 
206 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

กอนแกวราษฎรบํารุง 
207 วัดบานดอน 
208 บานตะเกราทอง 
209 บนชะวึก 
210 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

ชุมชนวัดทับมา 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัดจังหวัด /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
211 วัดเกาะกลอย 
212 วัดตากวน 
213 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 24 
214 วัดมาบชลูด 
215 บานเนินเสาธง 
216 วัดเภตราสุขารมย 
217 เกาะแกวพิสดาร 
218 วัดตะเคียนทอง 
219 บานสํานักทอง 
220 บานสมานมิตร 
221 บานไรจันดี 
222 ระยองวิทยาคม 
223 เพรักษมาตาวิทยา 
224 ระยองปญญานุกูล 
225 วัดบานคาย 
226 วัดตาขัน 
227 วัดหวงหิน 
228 วัดหนองพะวา 
229 วัดหนองกรับ 
230 บานทาเสา 
231 วัดดอนจันทร 
232 วัดไร 
233 บานปลวกแดง 
234 บานหวยกราบ 
235 บานหนองบอน 
236 บานปากแพรก 
237 บานพยูน 
238 วัดเนินกระปรอก 
239 บานคลองทราย 
240 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

วัดสํานักกะทอน 
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รายชื่อสถานศกึษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
241 นิคมสรางตนเอง จ.ระยอง 1 
242 บานหนองระกํา 
243 นิคมวิทยา 
244 วัดพลา 
245 วัดบานฉาง 
246 ปลวกแดงพิทยาคม 
247 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

วัดสระแกว 
248 วัดพลงชางเผอืก 
249 บานหนองตะเกรา 
250 บานหนองน้ําขุน 
251 บานทุงเค็ด 
252 วัดกระแส 
253 บานยางงาม 
254 วัดเนินยาง 
255 วัดไตรรัตนาราม 
256 บานหนองคุย 
257 วัดกองดิน 
258 วัดทากง 
259 บานหนองไทร 
260 บานเนินสุขสํารอง 
261 วัดวังหวา 
262 บานเนินดินแดง 
263 วัดคงคาวนาราม 
264 วัดชากมะกรูด 
265 วัดจํารุง 
266 บานสองสลึง 
267 บานมาบเหลาชะโอน 
268 วัดคลองชากพง 
269 มกุฎเมืองวิทยาลัย 
270 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 

ชํานาญสามัคคีวิทยา 
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รายชื่อสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด / 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่อโรงเรียน 

271 ชุมชนบานวังจันทน 
272 วัดปายุบ 
273 บานยุบตาเหนง 
274 วังจันทรวิทยา 
275 ซําฆอพิทยาคม 
276 เขาชะเมาวิทยา 
277 บานเหมืองแร 
278 

จังหวัดระยอง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 

บานเขาชองลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เร่ือง 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

 
คําชี้แจง  
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ  ผูอํานวยการโรงเรียน  เกีย่วกับ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก   

2.    แบบสอบถามแบงออกเปน  3 ตอน  ดงันี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

3. คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวทานและการปฏิบัติงานของทาน แตจะเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนและสําคัญยิ่งในการนําไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคการปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จตอไป 

 
ขอความกรุณาตอบทุกตอนและทุกขอ จักเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

นางวันเพ็ญ  บรีุสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

311

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 
2. อายุ 
   ไมเกิน 30 ป    31 – 40 ป 
   41 – 50 ป     51 ป ขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ..................) 
 
4. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
   ไมเกิน 5 ป     6 – 10ป 
   11 – 15 ป     15 ป ขึ้นไป 
 
5. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
   ผูอํานวยการ    ครู 
   กรรมการสถานศึกษา     
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ตอนที่ 2  ขอมูลดานปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
   เขตพัฒนาพืน้ท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอ ขอความ 
5 4 3 2 1 

1 ทานเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความรู      
2 ทานกําหนดปฏิทินการทํางานของครูอยางชัดเจน      
3 ทานอธิบายการปฏิบัติงานใหครูรับทราบอยางชัดเจน      
4 ทานติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบวิธี 

ปฏิบัติท่ีใชเปนมาตรฐานในการทํางานของครู 
     

5 ทานรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาท่ี      
6 ทานบริหารงานในโรงเรยีนแบบเปนมิตรโดยเปดโอกาสใหครูเขา

พบหรือปรึกษาหารือได 
     

7 ทานไมละเลยสิ่งเล็กนอยท่ีจะทําใหครูพอใจ      
8 ทานเลือกใชขอเสนอแนะจากครูในการปฏิบัติงาน      
9 ทานใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน      
10 ทานใหครูมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงงานที่ทํา      
11 ทานเปนคนมีความรับผิดชอบสูงตองานในหนาท่ี      
12 ทานมีความหวงใยในสวัสดิภาพของครูทุกคน      
13 ทานใหการชวยเหลือเมือ่ครูประสบปญหา      
14 ทานสนับสนุนใหครูทํางานอยางมีความสุข      
15 ทานปรึกษาหารือกับครู เมื่อเผชิญปญหาในการทํางาน      
16 ทานใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของครูกอนจะตัดสินใจ      
17 ทานสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากครูกอนจะ

มอบหมายงาน 
     

18 ทานไดปรึกษาหารือกับครู กอนที่จะทําการดําเนินงาน      
19 ทานกําหนดใหครูมีการนิเทศและติดตามงานกันเปนระยะ ๆ      
20 ทานมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถของคร ู      
21 ทานชื่นชมครูท่ีมีความรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ      
22 ทานสงเสริมใหครูไดปรับปรุง พัฒนางานจนสําเร็จ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
24 ทานตั้งความคาดหวังในระดับสูงตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

ครู 
     

25 ทานคนหาและใชวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเนนความเปนเลิศ      
26 ทานมีความมั่นใจวาครูสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานไดเปนอยางด ี      
27 ทานสงเสริมใหครูปฏิบัติงานลวงเวลา เพื่อใหงานสําเร็จ      
28 ทานผลักดันใหครูทํางานแขงขันกันเพื่อนําไปสูความสําเร็จ      
29 ทานอานหนังสือวารสารตาง ๆ เพื่อจะไดทราบแนวคิดและ 

กลยุทธในการพัฒนาโรงเรยีน 
     

30 ทานกําหนดใหมีแผนงาน หรือภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูในใจ
เพื่อใชพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน 

     

31 ทานมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรยีน      
32 ทานมีความกระตือรือรนเมือ่ไดรับทราบความคิดใหม ๆ ท่ีสามารถ

นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีน 
     

33 ทานเชื่อวาจะพัฒนาโรงเรยีนไปสูเปาหมายที่วางไวไดอยางแนนอน      
34 ทานสรางความฝนถึงความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรยีนนี้      
35 ทานศึกษาและแสวงหาวิธีการในการบริหารจดัการที่โรงเรียนอื่น ๆ 

ประสบความสําเร็จ 
     

36 ทานรับฟงความคิดเห็นจากคณะครูผูรวมงานในการพัฒนาโรงเรียน      
37 ทานรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรยีนไวอยางเปนระบบ 

เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
     

38 ทานกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความรู
ความสามารถของครูและผูรวมงาน 

     

39 ทานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูเกี่ยวกับวิธีการที่จะบริหาร
โรงเรียนนี้ใหมีลักษณะเดน แตกตางไปจากโรงเรียนอื่นๆ 

     

40 ทานแสดงใหคณะครูไดรับทราบถงึภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูเสมอ      
41 ทานมักใชการประชุมครู หรือการพบปะกันกับคณะครูเพื่อรวมพิจารณา

ถึงภาพอนาคตของโรงเรียนนี้ 
     

42 ทานไดพูดคุยเกี่ยวกับความฝนที่ตองการใหโรงเรียน 
แหงนี้เปนในอนาคต กับคณะครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
การศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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44 ทานไดพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนในโรงเรยีนนี ้      
45 ทานสนทนาดวยความตื่นเตน และมีความสุขมาก เมื่อไดกลาวถึง

อนาคตของโรงเรียนแหงนี ้
     

46 ทานไดมองโลกในแงดี และมีความมั่นใจมากเมื่อสนทนากับคณะครู
ถึงเรือ่งท่ีจะทําใหโรงเรียนนี้ดข้ึีนกวาเดิม 

     

47 ทานมักใชวิธีการหลายอยางเพือ่ใหคณะครูเขาใจเปาหมายของการ
พัฒนาโรงเรยีนอยางชัดเจน 

     

48 ทานกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปใหครูอยางเหมาะสม      
49 ความรวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

โรงเรียนแหงนีป้ระสบความสําเร็จ 
     

50 ทานใหคณะครูไดนําเสนอและทํางานใหม ๆ ในโรงเรียน      
51 ทานกําหนดแผนงานการบริหารใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 

โดยเนนในสิ่งท่ีเปนไปไดมากกวาสิ่งท่ีเปนไปไมได 
     

52 ทานกระตุนใหคณะครูมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการทํางาน
ดวยวิธีการใหม ๆ 

     

53 ทานพยายามสงเสริมใหคณะครูมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันและมี
ความเชื่อถือระหวางคณะครูกับผูบริหารโรงเรียน 

     

54 ทานสนับสนุนใหคณะครูมองเห็นการณไกลในอนาคตและใหการ
ยกยองการกระทํานั้น ๆ 

     

55 ทานเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรยีนไดตามศักยภาพ      
56 ทานสงเสริมใหคณะครูไดตระหนักถึงความสาํคัญในการปฏิบัติงาน

ตามภาระหนาท่ีของตน 
     

57 ทานสนับสนุนใหคณะครูมีความไววางใจซึ่งกันและกัน      
58 ทานเรียงลําดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนไวเปนลาย

ลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
     

59 โรงเรยีนไดจัดองคกรโดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน 

     

60 โรงเรยีนไดจัดองคกรโดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน 
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5 4 3 2 1 
62 โรงเรียนไดกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติอยางเหมาะสม      
63 โรงเรียนประชุมครูเพื่อวางแผนงานและโครงการอยางสม่ําเสมอ      
64 โรงเรียนกําหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางเหมาะสม 
     

65 ทานมีความเชื่อมั่นและไววางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร      
66 ทานตัดสินใจรวมกับบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในโรงเรยีน      
67 ทานปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตั้งใจและรับผิดชอบ      
68 ทานปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเสมอ      
69 ทานมีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน โดยไมนําเรื่องสวนตัวมาเปน

อุปสรรค 
     

70 ทานติดตามและประเมินผลงานของตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ      
71 การพิจารณาความดีความชอบเปนไปดวยความเหมาะสมและเปนธรรม      
72 ทานแจงรายละเอียดและหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาความดี

ความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ 
     

73 ทานเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถในการ
ทํางานอยางเต็มที่และนํามาพิจารณาความดีความชอบ 

     

74 บุคลากรไดรับการพจิารณาความดีความชอบ เมือ่ทํางานเกินเวลาที่
กําหนด 

     

75 ทานสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากรในโรงเรยีน
อยางสม่ําเสมอ 

     

76 ทานใหโอกาสบุคลากรไดปรับปรุงแกไขการทํางาน เมื่อทํางาน
ผิดพลาดเกิดขึ้น 

     

77 ทานใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีกับผูรวมงานทุกคน      
78 ทานยินดีใหความชวยเหลือแกผูรวมงานที่มีปญหาทั้งดานการทํางาน

และเรื่องสวนตวั 
     

80 ทานสงเสริม / สนับสนุนใหผูรวมงานเขารับการอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอยางทั่วถึง 

     

81 ทานจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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83 โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายและเกณฑมาตรฐานในการทํางานไว

อยางชัดเจน 
     

84 หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปตาม
เปาหมายของงานที่ปฏิบัติ 

     

85 โรงเรียนไดกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรอืรนและพัฒนาการ
ทํางานตามเปาหมายที่วางไว 

     

86 โรงเรียนไดปรบัปรุงพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ      
87 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและเกณฑ

มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
     

88 ทานเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอกรณีความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น      
89 เมื่อทานมีความคิดเห็นตางจากผูอื่น ทานมักใชเหตุผลอธิบายกอน

การตัดสินใจ 
     

90 เมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแยงกับทาน ทานสามรรถทําให
บุคลากรยอมรบัในเหตุผลของทานและยินดีปฏิบัติตาม 

     

91 หลังการยุติขอขัดแยงแลว บุคลากรในโรงเรียนไมมีอคติตอกัน      
92 ความขัดแยงในโรงเรียนเปนความขัดแยง เพื่อหาขอยุติ  

เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
     

93 ครูมีการนําเขาสูบทเรียน กอนเริ่มสอนเสมอ      
94 กอนการสอนบทเรียนใด ครูบอกนักเรียนใหทราบถึงวัตถุประสงค

ของการเรียนบทเรียนนั้น 
     

95 ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
96 ครูใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยการบูรณาการ      
97 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวาง

บุคคลของนักเรียน 
     

98 ครูกระตุนและชีแ้นะใหนักเรียนไดเกิดการเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง      
99 ครูมีปฏิสัมพันธโดยการเสริมแรงที่ดีกับนักเรียนทุกคน      

100 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปประเด็นหลังจบแตละบทเรียน      
101 ครูวัดผลประเมนิผลตามสภาพจริงและหลากหลายวิธีการ      
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102 ครูไดนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูแกผูเรียน 
     

103 ครูมีความสุขกับการไดประกอบอาชีพเปนคร ู      
104 ครูพึงพอใจในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      
105 ครูพึงพอใจสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน      
106 ครูไดปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันกับผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
     

107 ครูไดปฏิบัติงานตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัด      
108 ครูมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในหนาท่ี      
109 ครูมีความตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบ      
110 ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิชาที่สอนหรืองานที่ปฏิบัติ      
111 ครูพึงพอใจในวิธีการบริหารงานของทาน      
112 ครูมีความสุขในการปฏิบัติงานในโรงเรยีนนี ้      
113 ครูมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
114 ครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรบั      
115 ครูไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงานจากทาน      
116 ครูไดรับการไววางใจในการทํางานจากทาน      
117 ทานใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยดีสมอ      
118 ทานใหการชวยเหลือ แนะนําเมื่อทานมีปญหาในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 
     

119 ทานใหกําลังใจเมื่อทานตองการปรับปรุงงานใหดีข้ึน      
120 ครูไดรับการสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานอยางเหมาะสม      
121 โรงเรียนใหบรกิารสวัสดิการอยางเปนธรรมแกครูทุกคน      
122 เพื่อนครูใหการสงเสริมและชวยเหลือการปฏิบัติงานของทาน      
123 ครูไดรับการยอมรับนับถือในความรูความสามารถจากผูรวมงาน      
124 ครูไดรับความศรัทธาจากผูปกครองและชุมชน      
125 กรรมการสถานศึกษาไดรวมวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา 
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126 กรรมการสถานศึกษาไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูบริหาร

และคณะครู 
     

127 กรรมการสถานศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารโรงเรียน
อยางตอเนือ่ง 

     

128 กรรมการสถานศึกษาไดรวมปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนอยู
เสมอ 

     

129 กรรมการสถานศึกษาไดรวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
ครั้ง 

     

130 กรรมการสถานศึกษาไดรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 

     

131 กรรมการสถานศึกษาไดรวมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

     

132 กรรมการสถานศึกษาไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง 

     

133 กรรมการสถานศึกษาไดรับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง และ
ผลการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

134 กรรมการสถานศึกษาไดสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง
เต็มศักยภาพ 

     

135 กรรมการสถานศึกษาเชื่อวาการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน ทํา
ใหมีนักเรียนความรู ความสามารถ และทักษะ 

     

136 การเรียนการสอนจะทําใหนักเรียนเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม      
137 กรรมการสถานศึกษาชอบอานจดหมายขาว หรือเอกสาร เพราะทํา

ใหรูความเคลื่อนไหวตางๆของโรงเรียน 
     

138 กรรมการสถานศึกษาคิดวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีความหลากหลาย 

     

139 กรรมการสถานศึกษาชอบมาเยี่ยมชมโรงเรียน เพราะไดสัมผัส
บรรยากาศแหงการเรียนรู 

     

140 กรรมการสถานศึกษาชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
141 กรรมการสถานศึกษาเชื่อวาการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
     

142 กรรมการสถานศึกษาเชื่อวา การเรียนทําใหนักเรียนมีความกาวหนา
และมั่นคงในชีวิต 

     

143 กรรมการสถานศึกษาบริจาคทรัพยสินใหกับโรงเรยีนอยูเสมอ      
144 กรรมการสถานศึกษาบริจาคทุนการศึกษาใหแกนักเรียน      
145 กรรมการสถานศึกษาบริจาควัสดุ อุปกรณใหกับโรงเรียน      
146 กรรมการสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน      
147 กรรมการสถานศึกษามอบสื่อและนวัตกรรมตาง ๆ ใหกับโรงเรียน      
148 กรรมการสถานศึกษาระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน 
     

149 กรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการจัดเรียนการสอนโดยใชแหลง
เรียนรูในชุมชน 

     

150 กรรมการสถานศึกษารวมปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

     

151 กรรมการสถานศึกษาแสวงหาความรวมมือจากแหลงตาง ๆ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

     

152 กรรมการสถานศึกษาไดระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนจาก 
หนวยงาน ชุมชน และผูเกี่ยวของ 
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ตอนที่ 3  ขอมลูดานความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง 
   ทะเลตะวันออก 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ระดับการปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 
5 4 3 2 1 

1 การบริหารงานโรงเรียน ทานยึดระบบงานมากกวายึดตัวบุคคล      
2 ทานกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางชัดเจน      
3 ทานไดกําหนดแผนงานโดยการระดมความรู ความคิด และ

ทรัพยากรจากผูเกี่ยวของทุกฝาย 
     

4 ทานมีความคิดริเริ่มใหม ๆ รูปแบบวิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนางานของ
โรงเรียน 

     

5 ทานสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็มความรู 
ความสามารถจนประสบความสําเร็จ 

     

6 ทานปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนตามสถานการณ      
7 ทานไดปรับหลักสูตรของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและชุมชน 
     

8 ผูรวมงานไดรบัรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
โรงเรียน 

     

9 มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

     

10 มีการนําขอมูลและผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู 

     

11 ไดมีการกําหนดรูปแบบ เปาหมาย  วัตถุประสงคในการบริหารไว
ชัดเจน 

     

12 มีการบริหารโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการอยางเปนระบบ      
13 มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

การประเมินตนเอง และเตรียมความพรอมเพือ่รับการประเมินจาก
ภายนอก 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
14 มีการบริหารจัดการโรงเรียนทีไ่ดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก

ผูปกครองและชุมชน 
     

15 มีการกําหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน เปาหมาย 
และนโยบาย 

     

16 มีการจัดทําแผนงบประมาณโดยการวิเคราะหตนทุนและงบประมาณ
คาใชจายในภาพรวม 

     

17 ไดรับความชวยเหลอืจากรัฐเกีย่วกับแหลงเงินทุนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ํา      
18 ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากรัฐอยางเหมาะสม เพื่อการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
     

19 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน 

     

20 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนโดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ความ
แตกตางระหวางบุคคลและความพรอมของผูเรียน 

     

21 มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย      
22 มีการจัดแนวการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร      
23 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนรักโรงเรียนชุมชนของตน      
24 มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียนตามหลักสูตร 
     

25 ทานสามารถประเมินความสําเร็จของงานไดตามเปาหมายและ
จุดประสงคท่ีกําหนดไว 

     

26 ปจจุบันรัฐไดสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใหโรงเรียนมีเอกภาพ      
27 ระเบียบ และกฎหมาย ไดเปดโอกาสใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ในการจัดการศึกษา 
     

28 ระเบียบ  และกฎหมาย ไดเอื้อใหโรงเรียนมีความอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 

     

29 โรงเรียนมั่นใจในศักยภาพที่จะจัดการศึกษาไดสําเร็จ 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
30 ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
31 โรงเรียนมอีาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ      
32 โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสรางความ

เขาใจที่ดีกับชุมชน 
     

33 โรงเรียนมีการนาํภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน      
34 โรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

35 โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคที่ดี  
มีความเหมาะสม 

     

36 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเพียงพอสําหรับการบริหาร 
จัดการศึกษา 

     

37 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน      
38 รัฐไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเกบ็คาบํารุงการศึกษาไดอยางอิสระ      
39 โรงเรียนจัดสวสัดิการสอดคลองกับความตองการของครู บุคลากร

และนักเรียน 
     

40 โรงเรียนจัดสวสัดิการใหครู บุคลากร และนักเรียนไดอยางเพยีงพอ      
41 เงินเดือนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ      
42 การใหสวัสดิการแกบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางาน      
43 โรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรเพียงพอกับนักเรียน      
44 โรงเรียนสงเสรมิและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปนทีม      
45 โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาและความถนัด      
46 โรงเรียนจัดใหครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานสอนและงานที่ไดรับ

มอบหมายอยางเหมาะสม 
     

47 หนาท่ีความรับผิดชอบของทานมีความสําคัญตอนักเรียน      
49 โรงเรียนใชกระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การสอนคร ู
     

50 โรงเรียนใหการสนับสนุนและสงเสริมครูใหเขารวมกิจกรรมการ
ฝกอบรมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
51 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ และมีการควบคุม      
52 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ มีการควบคุม      
53 โรงเรียนมอบหมายงานสอนและงานอื่นๆ แกครูอยางเหมาะสม      
54 โรงเรียนบริหารจัดการโดยนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการ

ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
     

55 โรงเรียนจัดการศึกษาจนไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก
ผูปกครองและชุมชน 

     

56 โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใชระบบของคณะกรรมการ       
57 การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนในโรงเรียนประสบความสําเร็จ      
58 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และปลอดภัย      
59 โรงเรียนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี และทันสมัย      
60 โรงเรียนมีการจัดระบบฐานขอมูลท่ีดี และเปนปจจุบัน      
61 ครูมีความรูความสามารถและรับผิดชอบในงานสอน      
62 ครูมีความถนัดและความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย      
63 ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ 

เพิ่มเติมอยูเสมอ 
     

64 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการวิเคราะหปญหา และแกไข
สถานการณตางๆ ได 

     

65 ครูมีความสามารถวจิัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน      
66 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกฝนการคิด และการ

วิเคราะห 
     

67 ครูกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง      
68 ครูมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู      
69 เงินเดือนท่ีครูไดรับ เพียงพอตอการครองชีพ      
70 ผูรวมงานและสังคมชื่นชมในความสําเร็จของทาน      
71 ทานภาคภูมิใจตอความสําเร็จในการทํางานของทาน      
72 ทานสนับสนุนใหครูไดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู      
73 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการทํางาน      
74 ชุมชนมีสวนรวมในการคิดและวางแผนงานรวมกับโรงเรียน      
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
75 ชุมชนพึงพอใจ ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
     

76 กิจกรรมนักเรียนไดสรางความรวมมอืท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน      
77 คณะครู นักเรียนมีความสุข ภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมที่มีคุณคารวมกับ

ชุมชน 
     

78 โรงเรียนยอมรบัฟงขอเสนอแนะ คําช้ีแนะจากชุมชน      
79 โรงเรียนสนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและนอก

โรงเรียน 
     

80 คณะครูวางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีท้ังดานความประพฤติ
และบุคลิกภาพ 

     

81 คณะครูปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย      
82 ความรูจากการฝกอบรมและสัมมนาเปนประโยชนตอตนเองและนักเรียน      
83 นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียน      
84 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสม      
85 นักเรียนสามารถพิจารณาขอดี  ขอเสีย และความถูกความผิด ของ

เรื่องตางๆได 
     

86 นักเรียนสามารถตั้งคําถามเพื่อคนหาเหตุผล      
87 นักเรียนรักการอาน และชอบคนควาเพิ่มเติมเสมอ      
88 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูได      
89 นักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดด ี      
90 นักเรียนใชทักษะทํางานตามลําดับขั้นตอนจนงานสําเร็จ      
91 นักเรียนสามารถทํางานและเรียนอยางมีความสุข      
92 นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได      
93 นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และตอผูอื่น      
94 นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน      
95 นักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองได      
96 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู โดยการศึกษาคนควาดวยตนเองจน

เกิดทักษะในการแกปญหา 
     

97 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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ระดับการปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 
5 4 3 2 1 

98 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอครอบครัวและโรงเรียน      
99 นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม      

100 นักเรียนสามารถจัดระบบการเรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับเพื่อน      
101 นักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลา      
102 เพื่อนในหองเรยีนยอมรับวานักเรียนเปนคนกลาแสดงออก      
103 นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอืน่      
104 นักเรียนมีความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ      
105 นักเรียนมีความเสียสละในกิจกรรมงานสวนรวม      
106 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรยีน      
107 นักเรียนมีความประหยัดในการใชสิ่งของ / ทรัพยสินของตนเองและ

สวนรวม 
     

108 นักเรียนรูจักดูแล และรักษาสุขภาพของตนเอง      
109 นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา      
110 นักเรียนมีความชื่นชอบกิจกรรมดานดนตรีหรอืกีฬา      
111 นักเรียนชอบเรยีนรูโดยการฝกภาคปฏิบัติ      
112 การฝกทักษะดานปฏิบัติทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ      
 
 

                                                                                                                         ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

326

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เร่ือง 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

 
 

คําชี้แจง  
 

2. แบบสอบถามฉบับนี้  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ  ครู และกรรมการสถานศึกษา  
เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออก   

2.    แบบสอบถามแบงออกเปน  3 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

4. คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวทานและการปฏิบัติงานของทาน แตจะเปนขอมูลท่ี
เปนประโยชนและสําคัญยิ่งในการนําไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในยุคการ
ปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จตอไป 

 
ขอความกรุณาตอบทุกตอนและทุกขอ จักเปนพระคุณยิ่ง 

 
 

นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา การบริหารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 
2. อายุ 
   ไมเกิน 30 ป    31 – 40 ป 
   41 – 50 ป     51 ป ขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ..................) 
 
4. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
   ไมเกิน 5 ป     6 – 10ป 
   11 – 15 ป     15 ป ขึ้นไป 
 
5. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
   ผูอํานวยการ    กรรมการสถานศึกษา 
   ครู   
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ตอนที่ 2  ขอมลูดานปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ระดับความคิดเห็น 

ขอ ขอความ 
5 4 3 2 1 

1 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความรู      
2 ผูบริหารกําหนดปฏิทินการทํางานของครูอยางชัดเจน      
3 ผูบริหารอธิบายการปฏิบัติงานใหครูรับทราบอยางชัดเจน      
4 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบวิธี 

ปฏิบัติท่ีใชเปนมาตรฐานในการทํางานของครู 
     

5 ผูบริหารรักษามาตรฐานของการปฏิบัติงานในหนาท่ี      
6 ผูบริหารบริหารงานในโรงเรียนแบบเปนมิตรโดยเปดโอกาสใหครู

เขาพบหรือปรึกษาหารือได 
     

7 ผูบริหารไมละเลยสิ่งเล็กนอยท่ีจะทําใหครูพอใจ      
8 ผูบริหารเลอืกใชขอเสนอแนะจากครูในการปฏิบัติงาน      
9 ผูบริหารใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน      
10 ผูบริหารใหครมูีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงงานที่ทํา      
11 ผูบริหารเปนคนมีความรับผิดชอบสูงตองานในหนาท่ี      
12 ผูบริหารมีความหวงใยในสวสัดิภาพของครทุูกคน      
13 ผูบริหารใหการชวยเหลอืเมื่อครูประสบปญหา      
14 ผูบริหารสนับสนุนใหครูทํางานอยางมีความสุข      
15 ผูบริหารปรึกษาหารือกับครู เมื่อเผชิญปญหาในการทํางาน      
16 ผูบริหารใหความสําคัญตอความรูสึกนึกคิดของครูกอนจะตัดสินใจ      
17 ผูบริหารสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากครูกอนจะ

มอบหมายงาน 
     

18 ผูบริหารไดปรกึษาหารือกับครู กอนที่จะทําการดําเนินงาน      
19 ผูบริหารกําหนดใหครูมีการนิเทศและติดตามงานกันเปนระยะ ๆ      
20 ผูบริหารมอบหมายงานสอดคลองกับความรูความสามารถ 

ของครู 
     

21 ผูบริหารช่ืนชมครูท่ีมีความรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ      
22 ผูบริหารสงเสรมิใหครูไดปรับปรุง พัฒนางานจนสําเร็จ      
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
23 ผูบริหารควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง      
24 ผูบริหารต้ังความคาดหวังในระดับสูงตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของครู      
25 ผูบริหารคนหาและใชวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเนนความเปนเลิศ      
26 ผูบริหารมีความมั่นใจวาครูสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานไดเปนอยางดี      
27 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานลวงเวลา เพื่อใหงานสําเร็จ      
28 ผูบริหารผลักดันใหครูทํางานแขงขันกันเพื่อนําไปสูความสําเร็จ      
29 ผูบริหารอานหนังสือวารสารตาง ๆ เพื่อจะไดทราบแนวคิดและ 

กลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 
     

30 ผูบริหารกําหนดใหมีแผนงาน หรือภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูในใจ
เพื่อใชพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน 

     

31 ผูบริหารมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียน      
32 ผูบริหารมีความกระตือรือรนเมื่อไดรับทราบความคิดใหม ๆ  

ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
     

33 ผูบริหารเชื่อวาจะพัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมายที่วางไวไดอยางแนนอน      
34 ผูบริหารสรางความฝนถึงความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนนี้      
35 ผูบริหารศึกษาและแสวงหาวิธีการในการบริหารจัดการที่โรงเรียนอื่น ๆ 

ประสบความสําเร็จ 
     

36 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นจากคณะครูผูรวมงานในการพัฒนาโรงเรียน      
37 ผูบริหารรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนไวอยาง 

เปนระบบ เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
     

38 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความรู
ความสามารถของครูและผูรวมงาน 

     

39 ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูเกี่ยวกับวิธีการที่จะบริหาร
โรงเรียนนี้ใหมีลักษณะเดน แตกตางไปจากโรงเรียนอื่นๆ 

     

40 ผูบริหารแสดงใหคณะครูไดรับทราบถึงภาพในอนาคตของโรงเรียนอยูเสมอ      
41 ผูบริหารมักใชการประชุมครู หรือการพบปะกันกับคณะครูเพื่อรวม

พิจารณาถึงภาพอนาคตของโรงเรียนนี้ 
     

42 ผูบริหารไดพูดคุยเกี่ยวกับความฝนที่ตองการใหโรงเรยีนแหงนี้เปนในอนาคต 
กับคณะครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
43 ผูบริหารไดใชการอุปมาและเปรียบเทียบใหคณะครูเห็นวา ความฝน

เกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนนี้เปนสิ่งท่ีมีความเปนไปได 
     

44 ผูบริหารไดพูดถึงความสําเร็จของครูและนักเรียนในโรงเรียนนี้      
45 ผูบริหารสนทนาดวยความตื่นเตน และมีความสุขมาก เมื่อได

กลาวถึงอนาคตของโรงเรียนแหงนี ้
     

46 ผูบริหารไดมองโลกในแงดี และมีความมั่นใจมากเมื่อสนทนากับ
คณะครูถึงเรื่องท่ีจะทําใหโรงเรียนนี้ดีข้ึนกวาเดิม 

     

47 ผูบริหารมักใชวิธีการหลายอยางเพื่อใหคณะครูเขาใจเปาหมายของ
การพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 

     

48 ผูบริหารกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปใหครูอยางเหมาะสม      
49 ความรวมมือรวมใจและการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

โรงเรียนแหงนีป้ระสบความสําเร็จ 
     

50 ผูบริหารใหคณะครูไดนําเสนอและทํางานใหม ๆ ในโรงเรียน      
51 ผูบริหารกําหนดแผนงานการบริหารใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายโดย

เนนในสิ่งท่ีเปนไปไดมากกวาสิ่งท่ีเปนไปไมได 
     

52 ผูบริหารกระตุนใหคณะครูมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการ
ทํางานดวยวิธีการใหม ๆ 

     

53 ผูบริหารพยายามสงเสริมใหคณะครูมีความเชื่อถือซึง่กันและกันและ
มีความเชื่อถือระหวางคณะครูกับผูบริหารโรงเรียน 

     

54 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมองเห็นการณไกลในอนาคตและให
การยกยองการกระทํานั้น ๆ 

     

55 ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรยีนได
ตามศักยภาพ 

     

56 ผูบริหารสงเสรมิใหคณะครูไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของตน 

     

57 ผูบริหารสนับสนุนใหคณะครูมีความไววางใจซึ่งกันและกัน      
58 ผูบริหารเรยีงลาํดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันาโรงเรยีนไวเปน

ลายลักษณอักษรเพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนอยางตอเนื่อง 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
60 โครงสรางการบริหารโรงเรยีนเอื้ออํานวยตอความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน 
     

61 โรงเรียนไดกําหนดบทบาทหนาท่ีและขอบขายงานของบุคลากร
อยางชัดเจน 

     

62 โรงเรียนไดกระจายงานใหบุคลากรปฏิบัติอยางเหมาะสม      
63 โรงเรียนประชุมครูเพื่อวางแผนงานและโครงการอยางสม่ําเสมอ      
64 โรงเรียนกําหนดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางเหมาะสม 
     

65 ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร      
66 ผูบริหารตัดสินใจรวมกับบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในโรงเรยีน      
67 ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตั้งใจและรับผิดชอบ      
68 ผูบริหารปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเสมอ      
69 ผูบริหารมีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน โดยไมนําเรื่องสวนตัวมา

เปนอุปสรรค 
     

70 ผูบริหารติดตามและประเมินผลงานของตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ      
71 การพิจารณาความดีความชอบเปนไปดวยความเหมาะสมและเปนธรรม      
72 ผูบริหารแจงรายละเอียดและหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาความดี

ความชอบใหบุคลากรไดรับทราบ 
     

73 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความรู ความสามารถในการ
ทํางานอยางเต็มที่และนํามาพิจารณาความดีความชอบ 

     

74 บุคลากรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ เมื่อทํางานเกินเวลาที่
กําหนด 

     

75 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากรใน
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     

76 ผูบริหารใหโอกาสบุคลากรไดปรับปรุงแกไขการทํางาน เมื่อทํางาน
ผิดพลาดเกิดขึ้น 

     

77 ผูบริหารใหความรวมมอืในการทํางานเปนอยางดีกับผูรวมงานทุกคน      
78 ผูบริหารยินดีใหความชวยเหลอืแกผูรวมงานที่มีปญหาทั้งดานการ

ทํางานและเรื่องสวนตัว 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
81 ผูบริหารจัดหาอุปกรณ / เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ

สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     

82 โรงเรียนกําหนดแผนการปฏิบัติงานไวอยางชดัเจนตลอดปการศึกษา
และเปนที่รูกันอยางทั่วถึง 

     

83 โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายและเกณฑมาตรฐานในการทํางานไว
อยางชัดเจน 

     

84 หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปตาม
เปาหมายของงานที่ปฏิบัติ 

     

85 โรงเรียนไดกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรอืรนและพัฒนาการ
ทํางานตามเปาหมายที่วางไว 

     

86 โรงเรียนไดปรบัปรุงพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ      
87 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายและเกณฑ

มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
     

88 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอกรณีความ
ขัดแยงท่ีเกิดขึ้น 

     

89 เมื่อผูบริหารมีความคิดเห็นตางจากผูอื่น ผูบรหิารมักใชเหตุผล
อธิบายกอนการตัดสินใจ 

     

90 เมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นขัดแยงกับผูบริหาร ผูบริหารสามารถทํา
ใหบุคลากรยอมรับในเหตุผลและยินดีปฏิบัติตาม 

     

91 หลังการยุติขอขัดแยงแลว บุคลากรในโรงเรียนไมมีอคติตอกัน      
92 ความขัดแยงในโรงเรียนเปนความขัดแยง เพื่อหาขอยุติ เพื่อใหงานมี

ประสิทธิภาพ 
     

93 มีการนําเขาสูบทเรียน กอนเริม่สอนเสมอ      
94 กอนการสอนบทเรียนใด ทานบอกนักเรียนใหทราบถึงวัตถปุระสงค

ของการเรียนบทเรียนนั้น 
     

95 ทานใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
96 ทานใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยการบูรณาการ      
97 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลของนักเรียน 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
99 ทานมีปฏิสัมพันธโดยการเสรมิแรงที่ดีกับนักเรียนทุกคน      

100 ทานใหนักเรียนชวยกันสรุปประเด็นหลังจบแตละบทเรียน      
101 ทานวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายวิธีการ      
102 ทานไดนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 

การจัดการเรยีนรูแกผูเรียน 
     

103 ทานมีความสุขกับการไดประกอบอาชีพเปนครู      
104 ทานพึงพอใจในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      
105 ทานพึงพอใจสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน      
106 ทานไดปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

กับผูรวมงานในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
     

107 ทานไดปฏิบัติงานตรงตามความรู ความสามารถ ความถนัด      
108 ทานมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในหนาท่ี      
109 ทานมีความตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบ      
110 ทานไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับวิชาที่สอนหรืองานที่ปฏิบัติ      
111 ทานพึงพอใจในวิธีการบริหารงานของผูบรหิารโรงเรยีน      
112 ทานมีความสุขในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้      
113 ทานมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง      
114 ทานพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับ      
115 ทานไดรับการชื่นชมในการปฏิบัติงานจากผูบริหาร      
116 ทานไดรับการไววางใจในการทํางานจากผูบริหาร      
117 ผูบริหารใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยดีสมอ      
118 ผูบริหารใหการชวยเหลอื แนะนําเมื่อทานมีปญหาในการปฏิบัติงาน

อยางสม่ําเสมอ 
     

119 ผูบริหารใหกําลังใจเมื่อทานตองการปรับปรุงงานใหดีข้ึน      
120 ทานไดรับการสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานอยางเหมาะสม      
121 โรงเรียนใหบรกิารสวัสดิการอยางเปนธรรมแกครูทุกคน      
122 เพื่อนครูใหการสงเสริมและชวยเหลือการปฏิบัติงานของทาน      
123 ทานไดรับการยอมรับนับถือในความรูความสามารถจากผูรวมงาน 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
124 ทานไดรับความศรัทธาจากผูปกครองและชุมชน      
125 ทานไดรวมวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา      
126 ทานไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูบรหิารและคณะคร ู      
127 ทานไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารโรงเรยีนอยางตอเนือ่ง      
128 ทานไดรวมปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนอยูเสมอ      
129 ทานไดรวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง      
130 ทานไดรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียน 
     

131 ทานไดรวมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน      
132 ทานไดรวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
     

133 ทานไดรับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง และผลการ 
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

134 ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนอยางเต็มศักยภาพ      
135 ทานเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน ทําใหมีนักเรียน

ความรู ความสามารถ และทักษะ 
     

136 การเรียนการสอนจะทําใหนักเรียนเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม      
137 ทานชอบอานจดหมายขาว หรอืเอกสาร เพราะทําใหรูความ

เคลื่อนไหวตางๆของโรงเรียน 
     

138 ทานคิดวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความ
หลากหลาย 

     

139 ทานชอบมาเยี่ยมชมโรงเรียน เพราะไดสัมผัสบรรยากาศแหงการเรียนรู      
140 ทานชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
141 ทานเชื่อวาการเรียนการสอนของโรงเรียน ทําใหนักเรียนสามารถ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
     

142 ทานเชื่อวา การเรียนทําใหนักเรียนมีความกาวหนาและมั่นคง 
ในชีวิต 

     

143 ทานบริจาคทรัพยสินใหกับโรงเรียนอยูเสมอ      
144 ทานบริจาคทุนการศึกษาใหแกนักเรียน      
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ระดับความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
145 ทานบริจาควัสดุ อุปกรณใหกับโรงเรยีน      
146 ทานสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน      
147 ทานมอบสื่อและนวัตกรรมตาง ๆ ใหกับโรงเรียน      
148 ทานระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน      
149 ทานสนับสนุนการจัดเรียนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรูในชุมชน      
150 ทานรวมปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียน      
151 ทานแสวงหาความรวมมอืจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียน 
     

152 ทานไดระดมทรัพยากรเพือ่การพัฒนาโรงเรียนจาก หนวยงาน 
ชุมชน และผูเกี่ยวของ 
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ตอนที่ 3   ขอมูลดานความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่    
                ชายฝงทะเลตะวันออก 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
1 การบริหารงานโรงเรียน ผูบรหิารยึดระบบงานมากกวายึดตัวบุคคล      
2 ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางชัดเจน      
3 ผูบริหารไดกําหนดแผนงานโดยการระดมความรู ความคิด และ

ทรัพยากรจากผูเกี่ยวของทุกฝาย 
     

4 ผูบริหารมีความคดิริเริ่มใหม ๆ  รูปแบบวิธีการใหม ๆ  เพื่อพัฒนางานของ
โรงเรียน 

     

5 ผูบริหารสงเสรมิสนับสนุนใหผูรวมงานไดทํางานเต็มความรู 
ความสามารถจนประสบความสําเร็จ 

     

6 ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความยดืหยุนตามสถานการณ      
7 ผูบริหารไดปรบัหลักสูตรของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน 
     

8 ผูรวมงานไดรับรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียน      
9 มีการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรของโรงเรียน

อยางตอเนือ่ง 
     

10 มีการนําขอมูลและผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนไปใชใน
การตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู 

     

11 ไดมีการกําหนดรูปแบบ เปาหมาย  วัตถุประสงคในการบริหารไวชัดเจน      
12 มีการบริหารโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการอยางเปนระบบ      
13 มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

การประเมินตนเอง และเตรียมความพรอมเพือ่รับการประเมินจาก
ภายนอก 

     

14 มีการบริหารจัดการโรงเรียนทีไ่ดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก
ผูปกครองและชุมชน 

     

15 มีการกําหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน เปาหมาย 
และนโยบาย 
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ระดับการปฏิบัติ ขอ 
 

ขอความ 
5 4 3 2 1 

16 มีการจัดทําแผนงบประมาณโดยการวิเคราะหตนทุนและงบประมาณ
คาใชจายในภาพรวม 

     

17 ไดรับความชวยเหลอืจากรัฐเกีย่วกับแหลงเงินทุนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ํา      
18 ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากรัฐอยางเหมาะสม เพื่อการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
     

19 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน 

     

20 มีการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนโดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ ความ
แตกตางระหวางบุคคลและความพรอมของผูเรียน 

     

21 มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย      
22 มีการจัดแนวการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร      
23 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนรักโรงเรียนชุมชนของตน      
24 มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียนตามหลักสูตร 
     

25 ผูบริหารสามารถประเมินความสําเร็จของงานไดตามเปาหมายและ
จุดประสงคท่ีกําหนดไว 

     

26 ปจจุบันรัฐไดสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใหโรงเรียนมีเอกภาพ      
27 ระเบียบ และกฎหมาย ไดเปดโอกาสใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ในการจัดการศึกษา 
     

28 ระเบียบ  และกฎหมาย ไดเอื้อใหโรงเรียนมีความอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 

     

29 โรงเรียนมั่นใจในศักยภาพที่จะจัดการศึกษาไดสําเร็จ      
30 ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
     

31 โรงเรียนมอีาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ      
32 โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสรางความ

เขาใจที่ดีกับชุมชน 
     

33 โรงเรียนมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
34 โรงเรียนมีการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

35 โรงเรยีนไดจัดสภาพแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีความ
เหมาะสม 

     

36 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการศึกษา      
37 การเก็บคาบํารุงการศึกษาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมปจจุบัน      
38 รัฐไดเปดโอกาสใหโรงเรียนเกบ็คาบํารุงการศึกษาไดอยางอิสระ      
39 โรงเรียนจัดสวัสดิการสอดคลองกับความตองการของครู บุคลากรและนักเรียน      
40 โรงเรียนจัดสวสัดิการใหครู บุคลากร และนักเรียนไดอยางเพยีงพอ      
41 เงินเดือนท่ีไดรบัมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ      
42 การใหสวัสดิการแกบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางาน      
43 โรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรเพียงพอกับนักเรียน      
44 โรงเรียนสงเสรมิและสนับสนุนใหคณะครูทํางานเปนทีม      
45 โรงเรียนจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาและความถนัด      
46 โรงเรียนจัดใหครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานสอนและงานที่ไดรับ

มอบหมายอยางเหมาะสม 
     

47 หนาท่ีความรับผิดชอบของทานมีความสําคัญตอนักเรียน      
48 โรงเรียนกําหนดแผนงาน โครงการในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน      
49 โรงเรียนใชกระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการสอนครู      
50 โรงเรียนใหการสนับสนุนและสงเสริมครูใหเขารวมกิจกรรมการ

ฝกอบรมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
     

51 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ และมีการควบคุม      
52 โรงเรียนบริหารจัดการใหครูทํางานเปนระบบ มีการควบคุม      
53 โรงเรียนมอบหมายงานสอนและงานอื่นๆ แกครูอยางเหมาะสม      
54 โรงเรียนบริหารจัดการโดยนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการ

ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
     

55 โรงเรียนจัดการศึกษาจนไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูปกครองและชุมชน      
56 โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใชระบบของคณะกรรมการ       
57 การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนในโรงเรียนประสบความสําเร็จ      
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ขอ ขอความ 
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59 โรงเรียนมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี และทันสมัย      
60 โรงเรียนมีการจัดระบบฐานขอมูลท่ีดี และเปนปจจุบัน      
61 ทานมีความรูความสามารถและรับผิดชอบในงานสอน      
62 ทานมีความถนัดและความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย      
63 ทานมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ 

เพิ่มเติมอยูเสมอ 
     

64 ทานมีความรู ความสามารถในการจัดการวิเคราะหปญหา และแกไข
สถานการณตางๆ ได 

     

65 ทานมีความสามารถวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน      

66 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกฝนการคิด และการ
วิเคราะห 

     

67 ทานกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง      
68 ทานมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู      
69 เงินเดือนท่ีทานไดรับ เพียงพอตอการครองชพี      
70 ผูรวมงานและสังคมชื่นชมในความสําเร็จของทาน      
71 ผูบริหารภาคภมูิใจตอความสําเร็จในการทํางานของทาน      
72 ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู      
73 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการทํางาน      
74 ชุมชนมีสวนรวมในการคิดและวางแผนงานรวมกับโรงเรียน      
75 ชุมชนพึงพอใจ ยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
     

76 กิจกรรมนักเรียนไดสรางความรวมมอืท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน      
77 คณะครู นักเรียนมีความสุข ภูมิใจที่ไดรวมกิจกรรมที่มีคุณคารวมกับ

ชุมชน 
     

78 โรงเรียนยอมรบัฟงขอเสนอแนะ คําช้ีแนะจากชุมชน      
79 โรงเรียนสนับสนนุใหครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังในและนอกโรงเรยีน      
80 คณะครูวางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีท้ังดานความประพฤติ

และบุคลิกภาพ 
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ขอ ขอความ 
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82 ความรูจากการฝกอบรมและสัมมนาเปนประโยชนตอตนเองและนักเรียน      
83 นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียน      
84 นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสม      
85 นักเรียนสามารถพิจารณาขอดี  ขอเสีย และความถูกความผิด 

ของเรื่องตางๆได 
     

86 นักเรียนสามารถตั้งคําถามเพื่อคนหาเหตุผล      
87 นักเรียนรักการอาน และชอบคนควาเพิ่มเติมเสมอ      
88 นักเรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูได      
89 นักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดด ี      
90 นักเรียนใชทักษะทํางานตามลําดับขั้นตอนจนงานสําเร็จ      
91 นักเรียนสามารถทํางานและเรียนอยางมีความสุข      
92 นักเรียนสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได      
93 นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และตอผูอื่น      
94 นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน      
95 นักเรียนสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองได      
96 นักเรียนสามารถแสวงหาความรู โดยการศึกษาคนควาดวยตนเองจน

เกิดทักษะในการแกปญหา 
     

97 นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
98 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอครอบครัวและโรงเรียน      
99 นักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม      

100 นักเรยีนสามารถจัดระบบการเรยีนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูกับ
เพื่อน 

     

101 นักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลา      
102 เพื่อนในหองเรยีนยอมรับวานักเรียนเปนคนกลาแสดงออก      
103 นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอืน่      
104 นักเรียนมีความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟอเผื่อแผ      
105 นักเรียนมีความเสียสละในกิจกรรมงานสวนรวม      
106 นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน      
107 นักเรียนมีความประหยัดในการใชสิ่งของ/ทรัพยสินของตนเอง/สวนรวม      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

341

ระดับการปฏบิัติ ขอ ขอความ 
5 4 3 2 1 

109 นักเรยีนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา      
110 นักเรียนมีความชื่นชอบกิจกรรมดานดนตรีหรอืกีฬา      
111 นักเรียนชอบเรยีนรูโดยการฝกภาคปฏิบัติ      
112 การฝกทักษะดานปฏิบัติทําใหนักเรียนมีความมั่นใจ      
 

                                                                                                                         ขอขอบคุณ 
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ประวัติผูวิจัย 
ประวัติสวนตวั 

ช่ือ-สกุล             นางวนัเพ็ญ  บุรีสูงเนิน   
ที่อยู                   51/2  ถนน เนตรดี  ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
ที่ทํางาน            โรงเรียนวอนนภาศัพท  ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2532          สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา  

                                        จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  อําเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2542          สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
                          สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา  จาก มหาวทิยาลัยบูรพา  อําเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2548 ศึกษาตอระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.)  
                           สาขาวชิา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศลิปากร อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

 ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2533           อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานเนนิสี่  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2542 อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ. 2543 ครูใหญ  ระดบั  5  โรงเรียนบานหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวดัชลบรีุ 
 พ.ศ. 2545           อาจารยใหญ ระดับ 6 โรงเรียนบานหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี 
 พ.ศ. 2546 อาจารยใหญ ระดบั 7 โรงเรียนบานหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2547 ผูอํานวยการ ระดับ 8 โรงเรียนบานหางสูง  อําเภอหนองใหญ  จังหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2548 ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 
          ถึงปจจุบัน              โรงเรียนวอนนภาศัพท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 
ผลงานดีเดน 
 พ.ศ. 2549  ผูบริหารที่มีผลงานดีเดน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
 พ.ศ. 2550  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจําปการศึกษา 2550 
                                          คุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 พ.ศ. 2551  รางวัลคุรุสดุดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1   

 ผูบริหารสถานศึกษาดีในดวงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1   
               พ.ศ. 2552          ผูบริหารสถานศึกษาเดน  สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1   
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