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ค าส าคญั   :  พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
 นิษฐว์ดี  จิรโรจน์ภิญโญ : พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี. อาจารย ์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : ผศ. ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์, ผศ. วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร. 266 หนา้. 
 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และ 3) 
แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารสตรี จ านวน 310 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ค่ามธัยฐาน 
ค่าฐานนิยม ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล และการวเิคราะห์เน้ือหา   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสตรี ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ             
ดา้นการใชอ้ านาจ ดา้นการนิเทศ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ
ก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน  
 2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสตรีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
 3.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ผูบ้ริหาร
ควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช ้มีการนิเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง บ ารุงขวญั รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบ
กฎระเบียบ ยึดประโยชน์องค์การเป็นหลกั และตอ้งรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเองการก าหนดเป้าหมาย
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และแต่งตั้งหัวหนา้งานเพ่ือการควบคุม
งานท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นไปตามระเบียบ เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน
และโรงเรียนเป็นส าคญั 
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52252908 :  MAJOR: EDUCATION ADMINISTRATION 
KEYWORD:  FEMALE ADMINITSTRATOR BEHAVIOR 
 NITWADEE JIRAROTEPHINYO : SCHOOL ADMINISTRATIVE BEHAVIOUR OF FEMALE 
ADMINITSTRATOR. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D. , ASST. PROF. MAJ. 
NOPADOL CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. 266 pp. 
 
 The purposes of this research were to identify: 1) the factors of administrative behavior management 
of female administrator, 2) the relationship of the factors of administrative behavior of female administrator, 
and 3) the guideline for developing  or encouraging the administrator’s behavior. The sample for this study 
were schools where the women was school administrator, total of 310 schools. The instruments for collecting 
the data  were structured and semi-structured interview and questionnaire . The statistics used in this study were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, median, mode, 
interquartile range, canonical correlation  and content analysis. 
 The  findings of this study were as follows. 
 1. The factors of administrative behavior of female administrator comprised of eight factors such as 
leadership , motivation , communication , interaction-influence , decision-making , goal setting , controlling  
and performance standardizing and training. 
  2. The factors of female administrator behavior were significantly relation at the .05 level with a 
positive correlation.  
 3. The guidelines for promoting for the female administrator’s to behavior were as follows : they 
should apply participative administration for instructional supervision, moral and ethic support for professional, 
supporting, open mind for the subordinate, public relating, legal and regulation checking, organization benefit, 
and responsible for her decision. The goal setting should accordance with organization goal, it’s should have a 
decision of work, and appointment for the heads in the school which focus on student achievement and school 
effectiveness. 
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 คุณประโยชน์และคุณงามความดีอนัเน่ืองมาจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบแด่บิดา มารดา ผู ้
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

 สาระส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ได้เสนอแนวคิดและ
วิธีการจดัการศึกษาท่ีทา้ทายหลายดา้น จึงเป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดงัจะเห็นไดว้่าใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติน้ีให้ความส าคญักบัการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ คือ ปฏิรูประบบ  
การศึกษาใหส้อดรับซ่ึงกนัและกนัทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจดัการศึกษาโดยให้ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ปฏิรูปหลกัสูตรและเน้ือหาสาระ วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ินและ
เอกชน โดยเนน้เร่ืองการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา มุ่งเนน้ใหมี้การยกระดบัสถานภาพของวชิาชีพครู การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพครู 
ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาให้เพื่อการศึกษา ปฏิรูป
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเน้นเร่ืองของการประกนัคุณภาพภายในและให้มีการรับรองและ
ประเมินผลมาตรฐานจากองค์กรภายนอก และปฏิรูปส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุ่งให้มี     
การผลิตใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีมีคุณภาพ1  
 การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในดา้นกระบวนการจดัการ และปัจจยัต่าง ๆ โดย
มุ่งหวงัใหก้ารจดัการศึกษาพฒันาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้ก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะตอ้งเป็นผูน้ า
และผูป้ระสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีมีความสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียน
การสอน และการเรียนรู รวมทั้ งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดว้า่เป็นจอมทพัส าคญัท่ีจะน าพาองค์กรให้กา้วไป
ในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู ้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงทางบริบท (context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบไดก้บั “ผูบ้ริหารมืออาชีพ”  จึง
จะเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีจะท าหน้าท่ีส าคญัให้ไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์โดย การ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นศักยภาพ คุณภาพเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น 

                                                        
 1ส านกัปฏิรูปการศึกษา, นโยบำยและแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 12 ปี (กรุงเทพฯ:       
โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544), 15-18. 
 2สุเมธ   แสงน่ิมนวล, ศิลปะกำรใช้อ ำนำจบริหำร  (กรุงเทพฯ: มปท, 2544), 22-54. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) กล่าวถึงดา้นการ

พฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ซ่ึงไดบ้รรจุเร่ืองการส่งเสริมความเสมอภาค
และบทบาทหญิงและชาย โดยเฉพาะบทบาทผูห้ญิงในการบริหารและการปกครองทุกระดบั 3 จาก
การส ารวจ ประเทศไทยมีประชากรท่ีเป็นหญิงมากกวา่ชาย จากการส ารวจปี พ.ศ. 2555 จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 64,396,000 คน เป็นชาย 31,541,600 คน เป็นหญิง 32,855,000 คน4 พบวา่สตรี
เหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายประการ เช่น การเลือกปฏิบติัในการเล่ือนต าแหน่งระหว่างบุรุษ
และสตรี ตลอดจนการกีดกนัไม่ให้สตรีไดรั้บการแต่งตั้งในบางต าแหน่ง ทั้งโดยนิตินยัและพฤตินยั
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน5  ท่ีผ่านมาผลจากการขบัเคล่ือนประเด็นการพฒันาสตรีและการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหญิงชาย พบว่า มีหน่วยงานจ านวนมากได้ด าเนินการ
จดัเก็บขอ้มูลแบบแยกเพศ และไดส่้งผลการเก็บขอ้มูลให้แก่หน่วยงานหลายแห่ง เห็นถึงมิติความ
เสมอภาคในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน นอกจากน้ีการแต่งตั้ งผูบ้ริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ก ากับดูแลและกระตุน้การด าเนินงานด้านสตรีของหน่วยงาน จากการด าเนินงานติดตามข้อมูล
ความกา้วหน้าในการด าเนินงานของผูบ้ริหารดา้นการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) โดย
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพร.) พบว่า เป็นมาตรการท่ีดีในการกระตุน้ให้
หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานและติดตามความกา้วหน้าของการพฒันาสตรี ทั้งในองค์กรและ
การบริการสาธารณะต่างๆ เห็นไดว้า่ หลายหน่วยงานมีการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ขา้ราชการ
ในประเด็นความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมกันของหญิงชาย
ภายในองคก์ร และการก าหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาคมากข้ึนกวา่ในอดีต แมว้า่อาจจะยงั

                                                        
 3ส านกังานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์
บทบำทสตรีในปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2550), 46. 
 4สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม, ลกัษณะประชำกรไทย (นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหิดล, 
2556), 55. 
 5คณะกรรมการเฉพาะดา้นจดัท าแผนหลกังานสตรี กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย,์ แผนงำนสตรีประจ ำปี 2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2556), 88. 
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ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาสตรีฯ และยงัไม่เท่าเทียมกบัมาตรฐานสากล แต่ก็
นบัวา่เป็นนิมิตหมายอนัดีในการพฒันาสตรีของประเทศไทย6 
 สตรีในยุคปัจจุบนัมีความเสมอภาคกบับุรุษไม่วา่จะเป็นการเขา้รับราชการในการท า   นิติ
กรรมสัญญาต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศและกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
สตรีมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับราชการสามารถด ารงต าแห่ง
ผูบ้ริหารระดับสูงของกรม เช่น ต าแหน่งอธิบดี รองอธิบดี ผู ้อ  านวยการกอง สตรีท่ีประสบ
ความส าเร็จจะมีลกัษณะพิเศษในดา้นความรู้ ความสามารถ ความเสียสละอดทน จนเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สตรีตอ้งแข่งขนัและต่อสู้เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงการเป็นผู ้บริหาร โดยเฉพาะผู ้บริหารโรงเรียนสตรีรับต าแหน่งผู ้บริหารมากข้ึน และมี
ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการบริหารงานจนประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ7 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการใน
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข8  โรงเรียนจดัเป็นสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการให้บริการทางการศึกษาแห่งชาติแห่งสมาชิก
สังคม ภารกิจหลกัของโรงเรียน คือ การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร มีคุณธรรมทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มี
สุขภาพอนามยัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ การท่ีโรงเรียนจะสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุดท่ีจะท าให้ การ
บริหารการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา9  

                                                        
 6สถาบนัวจิยัและพฒันาคุณภาพ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน), บทบำทสตรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2553), 23. 
 7สถาบนัวจิยัและพฒันาคุณภาพ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน), ผู้บริหำรสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2553), 48. 
 8ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ระบบกำรประเมินคุณภำพ และมำตรฐำน
กำรศึกษำแห่งชำติ (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553), 6. 

9วณิภา ปรียานนท,์ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรใช้อ ำนำจกบัประสิทธิผลในกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรสตรี โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกดักรมสำมัญศึกษำ (กรุงเทพมหานครฯ: สถาบนัราชภฏั
พระนคร, 2545), 5. 
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 ประสิทธิภาพของงานในองค์กรเกิดข้ึนเน่ืองจากหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 
เช่น ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร วุฒิภาวะทางอารมณ์ ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า ปัจจยัเก่ียวกบั
พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น พนกังานมีความรู้ความสามารถตรงกบัสายงาน พนกังานท างาน
อย่างเต็มความสามารถดว้ยความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการเรียนรู้และพฒันา และมีความ
ภกัดีในองคก์ร ฉะนั้นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารก็คือ การกระตุน้ให้พนกังานใชค้วามรู้ความสามารถ และ
ศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ีนัน่เอง แต่หลายคร้ังท่ีการท างานของพนกังานในองค์กรหย่อน
ประสิทธิ ภาพกว่าท่ีควรจะเป็นเน่ืองมาจากผูบ้ริหารท่ีบริหารงานผิดพลาดนัน่เอง 10  ผูบ้ริหารเป็น
บุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีจะน ากระบวนการทางการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล   ผูบ้ริหารการตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
มากมาย ซ่ึงการใช้พลังอ านาจก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วน ท าให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ 
กล่าวคือ ในการบริหารงานผูบ้ริหารตอ้งใชอ้  านาจหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารงานบงัคบั
บญัชา หรือการสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานนั้น 
ๆ และการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีตนด ารงอยูใ่นสายการบงัคบับญัชา เพื่อออกค าสั่งอนัชอบ
ธรรมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามนั้น ในส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีบุคลิกภาพเป็นผูน้ าท่ี
ดี มีความฉลาดรอบรู้ มีภาวะผูน้ า เป็นผูมี้บารมีท่ีสามารถท าให้ผูอ่ื้นเกรงใจ และให้ความเคารพนบั
ถือ มีเกียรติ มีฐานะท่ีจะด ารงต าแหน่ง ครองใจคนให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจซ่ึงกนัและกนัในการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้11 การบริหารโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ
ของผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารคือ ผูน้ าท่ีสูงสุดของโรงเรียนท่ีจะมีหน้าท่ีและบทบาทในการพฒันา
งานต่าง ๆ ของโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

                                                        
 10 นุชฤดี รุ่ยใหม่, “ความพึงพอใจของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่อบณัฑิต             
ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั ในโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต
กบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน”(วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 
2551),6. 
 11ปาริชาติ โนต้สุภา, “การใชพ้ลงัอ านาจของผูบ้ริหารกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อ 
ประสิทธิผลของการบริหารงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต 3” (วิทยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2548), 2. 
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ปัญหำของกำรวจัิย 
 ในปัจจุบนับทบาทและฐานะของสตรีไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทาง
ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบการบริหาร บทบาทและฐานะของสตรีไทย
ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงตามมาดว้ย ทางดา้นกฎหมายก็ไดมี้การยอมรับสิทธิของสตรีให้เท่าเทียมกบั
บุรุษ สตรีเร่ิมมีบทบาทในสังคมมากข้ึน สตรีสามารถศึกษาวิชาการและประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้
เท่ากบับุรุษ นอกจากน้ีในการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ จะเห็นวา่สตรีไดมี้
บทบาทอยา่งส าคญัในการช่วยเหลือให้งานเพื่อส่วนรวมไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยมีการรวมตวัของ
กลุ่มสตรีในรูปต่าง ๆ เช่น รวมกันจดัตั้ งเป็นสภาสตรี สมาคมสตรี กลุ่มสตรี หรือมูลนิธิต่าง ๆ 
บทบาทของสตรีไทยในปัจจุบนัจึงถือไดว้า่มีความส าคญัต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ไม่
เฉพาะในดา้นสังคมเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมไปถึงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารอีก
ดว้ย12 
 อยา่งไรก็ตามผูห้ญิงไทยในปัจจุบนัดูจะมีภาระหนกัข้ึน ทั้งทางดา้นการดูแลบา้น ครอบครัว 
ในฐานะท่ีเป็นภรรยา ในฐานะท่ีเป็นแม่ และในเวลาเดียวกนั ผูห้ญิงก็ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น
มากข้ึนกวา่แต่ก่อน13 การไต่เตา้ข้ึนสู่ต าแหน่งนกับริหารหญิง นบัวา่ยากล าบากพอสมควร แต่ในวง
การศึกษา ก็มีนักบริหารหญิงท่ีเก่งกล้าสามารถในการบริหารมากมาย มีช่ือเสียง และพฒันา
การศึกษาให้เจริญกา้วหน้าไดไ้ม่ยิ่งหย่อนกวา่ชาย เพราะผูห้ญิงมีความละเอียดอ่อน มีความรอบรู้
และลึกซ้ึง และเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย ์จึงสามารถใชแ้รงจูงใจเพื่อส่งผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึง
พอใจในการท างาน14   
 บวร  ประพฤติดี  ทิพาพร  พิมพิสุทธ์ิ  และเฉลิมพล  ศรีหงส์ ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการสร้าง
ความส าเร็จในการท างานด้วยตนเองของสตรีว่าควรปฏิบติัดงัน้ี 1) จงสร้างความมัน่ใจในความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน โดยการตั้งใจท างานอย่างจริงจงัและวางแผนการท างานไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของชีวิต 2) จงต่อสู้และบากบัน่ในการท างาน เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายดว้ยดี โดยการ

                                                        
 12อเนก  สิทธิประศาสน์, บทบำทของผู้น ำสตรีต่องำนพฒันำสังคม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ทอ้งถ่ิน, 2553), 54. 
 13สุพตัรา  มาศดิตถ,์  “กา้วใหม่ของการพฒันาสตรี,” เอกสำรรำยงำนกำรสัมมนำเร่ือง
ทศิทำงใหม่ในกำรส่งเสริมและประสำนงำสตรี  (กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรีประจ า
ส านกันายกรัฐมนรี, 2552), 11-17.  
 14อาริยา  เมฆาธร,  “บทบาทของสตรีในการเป็นผูน้ าทางการศึกษา”,  มิตรครู  33 (ธนัวาคม 
2554) : 24-25. 
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เขา้ร่วมท างานอยา่งจริงจงั มิใช่เพียงการนัง่เฝ้าดูการท างานเท่านั้น 3) ตอ้งปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการท างาน 4) ใหป้ระเมินตนเองถึงระดบัการศึกษา ความช านาญ เพื่อสร้าง
การท างานในระดบัสูงต่อไป5) ตอ้งหมัน่ส ารวจความบกพร่องและพยายามแกไ้ขดว้ยตนเอง 6) ตอ้ง
เตรียมรับสถานการณ์การท างาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยกฎเกณฑแ์ละความยากล าบากนานาประการ 7) 
ตอ้งสร้างค่านิยมในการท างานในดา้นการให้ความส าคญัแก่สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และมี
สิทธิในการสร้างสรรค ์8) อยา่ท างานแบบเอาแต่ใจของตนเองฝ่ายเดียว 9) ตอ้งเป็นผูรู้้จกัวางแผนใน
การด าเนินชีวติและเป็นผูท่ี้สามารถปรับตนเองไดท้ั้งในหนา้ท่ีการงานและครอบครัว สตรีส่วนมาก
มกัจะละทิ้งเป้าหมายในชีวิต เพื่ออุทิศตนเองให้แก่ครอบครัว เป้าหมายท่ีจะก้าวไปสู่รุดับสูงจึง
สูญเสียไป 10) สตรีท่ีควรจะปฏิรูปแนวความคิดแบบดั้งเดิมเสียใหม่ เพื่อความกา้วหนา้และเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และ 11) ไม่ควรเปล่ียนงานโดยปราศจากเหตุผล จงสร้างความพึง
พอใจในการท างานไม่ยึดอารมณ์ตนเป็นส าคญั หลีกเล่ียงการยึดคุณค่าเร่ืองเงินตอบแทนเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท างาน มีความอดทนและอดกลั้น เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้สตรีกา้วไปสู่ระดบัผูน้ าท่ี
ดี15 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา 30 กล่าววา่ บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั16  จึงท าให้มีสตรีไดด้ ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั 
อธิบดี อธิการบดี ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และต าแหน่งนักบริหารสถานศึกษามากมาย ในเร่ืองความรู้ 
ความสามารถ ความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบนั้น สตรีสามารถปฏิบติัไดไ้ม่ยิ่งหยอ่น
กวา่บุรุษ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม สตรียอ่มมีขอ้บกพร่องหรือสภาวการณ์ส่วนตวั ท่ียงัเป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ในเร่ืองความรู้สึกนึกคิด การควบคุมอารมณ์ ความไม่มัน่คงในอารมณ์ สตรีมกั
โกรธง่าย ใจนอ้ย เอาใจยาก เช่ือคนง่าย บางคร้ังไม่เป็นตวัของตวัเอง ภารกิจทางครอบครัว ความมี
ทิฐิ มักไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม ความล าเอียง เป็นต้น อุปนิสัย อารมณ์ และ
ความรู้สึกดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีได ้   
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ในการน าหลกัการและนโยบาย
ของการจดัการศึกษาไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ การจดัการศึกษาจะเกิดผลดี มี
คุณภาพตามจุดประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่นั้น พนม  พงษไ์พบูลย ์ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ ความส าเร็จใน

                                                        
 15บวร  ประพฤติดี,  ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ  และเฉลิมพล  ศรีหงส์,  สตรีไทย : บทบำทในกำร
เน้นผู้น ำทำงกำรบริหำร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยเกษม, 2554), 20. 
 16เร่ืองเดียวกนั, 14. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพฒันาการศึกษา กวา่ร้อยละ 50 เป็นผลเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจึงนบัวา่มีความส าคญัยิ่ง
ต่อการพฒันา และการปฏิบติังานของทุกฝ่ายเพราะผูบ้ริหารเป็น  ผูท่ี้มีอ านาจและความรับผิดชอบ
สูงสุด ถา้ผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจและไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีของตน  ก็จะเกิดความลม้เหลว จึงกล่าวได้
ว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการจดัการศึกษา  อย่างยิ่ง17  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามท่ี  โกวิทย ์ ประวาลพฤกษ์ และนพพงษ์  บุญจิตราดุล ไดใ้ห้ความเห็น
คลา้ยคลึงกนัสรุปไดว้า่ ภารกิจหลกัของการบริหารโรงเรียน คือ การบริหารทางดา้นวิชาการ กิจการ
นกัเรียน ธุรการ  บริการ บริหารงานบุคคล อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม งานสัมพนัธ์ชุมชน งาน
บริหารทัว่ไปและงานนโยบาย ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถเป็นผูน้ าท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้โดย
การสร้างสภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการเปล่ียนแปลง จนเกิดเป็นนวัตกรรม (innovation) มี
กระบวนการทางการบริหารเป็นแนวทาง และมีเทคนิคหรือวธีิการท่ีสามารถใชใ้นการปฏิบติัภารกิจ
ใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเนน้ความส าเร็จของงาน สร้างผูร่้วมงานให้มี
โอกาสใชค้วามสามารถและขอ้จ ากดัของผูร่้วมงานแต่ละคนและทุก ๆ คนอยา่งแทจ้ริง18 
 ดงันั้น โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จทางดา้นการจดัการศึกษานั้น องคป์ระกอบส าคญัของ
ความส าเร็จในอนัดับต้น ๆ คือ พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีได้แสดงออกกับ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดการยอมรับและปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้ริหารดว้ยความพึงพอใจ เพราะ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรย่อมท าให้งานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้
วางไว ้นั่นคือ ผูเ้รียนมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวท่ีกล่าววา่ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสตรีจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม
บริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาผูบ้ริหารสตรีให้
สามารถแสดงพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายและนโยบายท่ีวางไวอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาของการวิจยั และสามารถตอบปัญหาของการวิจยัให้ชัดเจน 
ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

                                                        
 17พนม  พงษไ์พบูลย,์ แนวคิดกำรพฒันำอำชีพครู (กรุงเทพฯ: แสงสิริ, 2544), 54. 
 18โกวทิ  ประวาลพฤกษ ์ และนพพงษ ์ บุญจิตราดุล, ขอบข่ำยและหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ
ของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ (กรุงเทพฯ: กรมสามญัศึกษา, 2534), 87. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. เพื่อทราบองคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
 2. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสตรี 
 3. เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์
 
ข้อค ำถำมของกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดค าถามในการวจิยัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ดงัน้ี 
 1. พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 2. ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี
เป็นอยา่งไร 
 3. แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค์ เป็น
อยา่งไร 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีเป็นพหุองคป์ระกอบ 
 2. ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี
เป็นความสัมพนัธ์พหุองคป์ระกอบ 
 3. แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์มีลกัษณะ
เป็นพหุวธีิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารสตรี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ท่ีมา  :  Warren G. Bennis, “Leadership Theory and Administrative Behavior,”  The Problem of 
Authority Administrative Science Quarterly  8 (December 1959) : 261. 

แนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริหาร ของ Gulick 
and Urwich 

แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริหาร ของ 
Warren R. Plunkett and 

Raymond F. Attner 

แนวคิดพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหาร ของ Robert N. 
Lussier 

แนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริหาร ของ Stephen 
P. Robbins 

แนวคิดพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหาร ของ Fred 
Luthans 

 
แนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริหาร ของ Thomas 
S.  Bateman 

แนวคิดพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหาร ของ Debra L. 
Nelson 

เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริหารจาก
การศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ในและต่างประเทศ 

พฤติกรรมผูบ้ริหารจาก
การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

พฤติกรรมการบริหาร 
สถานศึกษาของ 
ผูบ้ริหารสตรี 

แนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริหาร ของ Richard 
and Dorothy 

แนวคิดพฤติกรรม

ผูบ้ริหาร ของ John R. 
Schermerhorn 

พฤติกรรมผูบ้ริหารจาก
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหาร ของ Angelo 
and Brian 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 พฤติกรรมกำรบริหำร หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกโดยบุคคลเพื่อท าให้การ
ปฏิบติังานด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
 สถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา หรือระดบั
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 
 ผู้บริหำร หมายถึง ขา้ราชการครูผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา หรือระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทยท่ีเป็นเพศหญิง สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 
 



 
บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงค์ และด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ผูว้ิจ ัยจึงได้ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  ความหมายของพฤติกรรม ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร  ความหมาย  และ
กระบวนการบริหาร หน้าท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารการศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ปัจจัยเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพ พฤติกรรมการบริหาร 
องคป์ระกอบของการบริหาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ความหมายของพฤติกรรม 
 สร้อยตระกลู  อรรถมานะ  กล่าววา่ พฤติกรรม (behavior) คือ การกระท าหรือกิริยาอาการท่ี
แสองออกของบุคคล (action) ทั้งน้ีรวมถึงการงดเวน้การกระท าด้วย (inaction) นอกจากนั้นการ
ตัดสินใจท่ีรู้สึกได้ของบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ หรือการกระท าท่ีซ่อนเร้น   แต่พร้อมท่ีจะ
แสดงออก อาทิ การมีความคิดริเร่ิมก็นบัเป็นการกระท าเช่นกนั ดงันั้น ค าวา่ “พฤติกรรม” จึงรวมถึง
ส่ิงท่ีบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ารพฤติกรรมปฏิบติัซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเปิดเผย (overt behavior) และยงั
รวมถึงพฤติกรรมท่ียงัไม่แสดงออกหรือพฤติกรรมซ่อนเร้น (covert behavior) ทั้ งน้ีรวมถึง
กระบวนการภายในอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความคิด ความรู้สึก ทศันคติ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัรวมถึงการงด
เวน้การกระท าหรือการไม่แสดงออกทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจอีกดว้ย1 
 สุภทัทา  ปิณฑะแพทย ์ กล่าวว่า พฤติกรรม (behavior) คือ การกระท าหรือกิจกรรมของ
มนุษยท่ี์สามารถสังเกตไดห้รือใชเ้คร่ืองมือวดัได ้หรือสังเกตได ้โดยทางออ้ม2 

                                                        
 

1 สร้อยตระกลู  อรรถมานะ ,  พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎแีละการประยุกต์ (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 423. 
 

2 สุภทัทา  ปิณฑะแพทย ์,  หน่วยการเรียนรู้ที ่2: คุณธรรม จริยธรรม และจรรญาบรรณ
วชิาชีพทางการศึกษา. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2548), 23. 

11 
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 จากแนวคิดของนกัวชิาการ ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การกระท า
หรือการแสดงออก ดงันั้น สรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกิริยาอาการท่ีแสดงออก
ของบุคคล 
 
ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร 
 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง ในฐานะผูน้ า ตามท่ี เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์  กล่าวว่า 
การบริหารการศึกษาในปัจจุบนัมีส่วนประกอบท่ีส าคญัหลายประการ ท่ีช่วยให้องค์การนั้นอยู่ได้
อยา่งย ัง่ยนื มีความเจริญกา้วหนา้และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้องคป์ระกอบส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อ 
ผูน้ าหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น น าพาให้หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัเพราะเป็นผูน้ านโยบายจากหน่วยเหนือเพื่อไปปฏิบติัให้เกิดผลส าเร็จ ดงันั้น การแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ี จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของการจดัการศึกษาอย่าง
มาก ในท่ีน้ีมีผูไ้ดใ้หค้  านิยามเก่ียวกบัพฤติรกรม  การบริหารไวห้ลายประการดงัต่อไปน้ี 
 เชอร์เช่ (Herze) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริหารคือ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกลุ่มหรือการ
ท างานโดยอาศยับุคคลอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ โดยเน้นพฤติ
กรรมการบริหาร 4 ด้าน คือ พฤติกรรมการวางแผน พฤติกรรมการจดัองค์การ พฤติกรรมการ
อ านวยการ และพฤติกรรมการควบคุม3 
 เซอร์จิโอแวนนิ (Sergiovanni) กล่าวถึงพฤติกรรมการบริหารไวว้า่ หมายถึง กระบวนการ
ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน หรือโดยบุคคลอ่ืน เพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผลตาเมป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ4 
 กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกโดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเพื่อท าใหก้ารปฏิบติังานด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารอาจแบ่งวิวฒันาการอกได้ 3 ยุค คือ การบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์ (scientific management) การบริหารโดยเน้นมนุษยสัมพนัธ์ (human relation) และ    
การบริหารตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) โดยในท่ีน้ีจะพิจารณาตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงเร่ิมข้ึนประมาณ พ.ศ. 2493 ทั้งน้ีจะน ามากล่าวอา้งเพียง 4 แบบ ดงัต่อไปน้ีคือ 

                                                        
 3 Herze,  Frederick and  Synderman,  Barbara,  The motivation to  work.  2d  ed.  (New 
York: John  Wiley & Sons, 1982 ), 256.  
 4 Sergiovanni  R. Managing  organizational  behavior, ( New  York: John  Wiley & 
Sons, 1982), 23. 
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 1. พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวทิยาลยัรัฐโอไฮโอ  
 แอนดรู ดบับลิว ฮาลปิน (Andrew W. Halpin) ในสถาบนัวิจยัธุรกิจ(Bureau of Business 
Research) ของมหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอไดเ้ร่ิมโครงการวิจยัเพื่อหาขอ้เท็จจริงวา่ พฤติกรรมของ
หวัหนา้งานจะแสดงใหเ้ห็นเพียงมิติเดียวไดห้รือไม่ โดยก าหนดพฤติกรรมผูน้ าไว ้2 มิติดว้ยกนั คือ 
 1.1  มิติกิจสัมพนัธ์ (initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมผูน้ าท่ีแสดงให้เห็นตาม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัสมาชิกของกลุ่ม ในการสร้างรูปแบบการจดัองค์การท่ีดี การท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีและกระบวนการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จไดท้ั้งคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือ มุ่ง
ผลของงานเป็นส าคญั 
 1.2  มิติมิตรสัมพนัธ์ (consideration dimension) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึง
สัมพนัธภาพอนัดีต่อกนั มีความไวว้างใจ ยกยอ่งนบัถือซ่ึงกนัและกนั มีความกลมเกลียวระหวา่ง
ผูน้ าและผูร่้วมงาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมผูน้ าเม่ือพิจารณา 2 มิติน้ีแลว้สามารถแยกออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน คะแนนท่ีสูงในมิติหน่ึงไม่จ าเป็นตอ้งต ่าในอีกมิติหน่ึง ผูน้ าบางพวกมีลกัษณะมุ่งกิจสัมพนัธ์
หวงัผลงาน จึงเร่งกลุ่มในการท างาน ในขณะท่ีอีกพวกหน่ึงมุ่งส่งเสริมและรักษาสัมพนัธภาพใน
กลุ่มเป็นส าคญั และบางพวกก็แสดงพฤติกรรมสูงทั้ง 2 มิติ ในขณะท่ีอาจมีบางพวกแสดงพฤติกรรม
นอ้ยทั้ง 2 มิติเช่นกนั ในอตัราส่วนและปริมาณต่าง ๆ กนั5   
 2. พฤติกรรมการบริหารตามตารางการบริหารของ เบลค และมูตนัพฤติกรรมตามแนวคิดน้ี 
เรียกวา่ พฤติกรรมความเป็นผูน้ าแบบสนใจบุคคล (concern for people)และผลผลิต (concern for 
production) ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวน้ีมีลักษระคล้ายพฤติกรรมความเป็นผูน้ าท่ีมุ่งมิตรสัมพนัธ์ 
(consideration) และพฤติกรรมความเป็นผูน้ าท่ีมุ่งกิจสัมพนัธ์ (initiating structure) ดงักล่าวแลว้ 
ต่างกนัแต่เพียงวา่พฤติกรรมตามความคิดของ โรเบิร์ต อาร์ เบลค และเจน เอส มูตนั มีการแจกแจง
ในรายละเอียดยิง่ข้ึน โดยถือวา่แต่ละมิติเป็นอิสระแก่กนั  
   
ระบบการบริหาร 4 ระบบ (system 4) 
 จากการศึกษาวจิยัของ เรนซีส ไลเคอร์ท (Rensis Likert) เก่ียวกบัผลผลิต (productivity) อนั
เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหารกบัพนกังาน ซ่ึงมีแนวคิดมาจากการศึกษาวิจยัขา้งตน้ ท า

                                                        
 5Andrew W. Halpin, The Leadership Behavior of School Superintendents 
(Chicago : Midwest Administration Center, The University of Chicago, 1999), 4.  
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ให้เขาไดเ้สนอส่ิงท่ีเรียกวา่ เป็นทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั 4 รูปแบบ และเรียกวา่ 
การบริหาร 4 ระบบ (system 4) ประกอบดว้ย 
 ระบบที ่1 : เผด็จการ (system 1 : exploitative authoritative) 
 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะเช่ือมัน่ในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให้ความ
ไวว้างใจต่อผูร่้วมงานดว้ย การตดัสินใจให้ท างาน จะบีบบงัคบั หรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ข้ึน     
ให้เกิดความเกรงกลวั ความสัมพนัธ์โดยส่วนตวัจะมีน้อย และลกัษณะการท างานมกัจะท าตาม
ความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายคน เป้าหมายงานต่างๆ จะออกมาในลกัษณะค าสั่งจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ารเท่านั้น 
 ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 : benevolent authoritative) 
 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะแสดงออกถึงท่าทีท่ีไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน มีวิธีการจูง
ใจผูร่้วมงานโดยรางวลั แต่บางคร้ังก็มีการบงัคบั ยอมให้มีการส่ือสารจากผูร่้วมงานไปสู่ผูบ้ริหาร
บา้ง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบ้ริหารขอความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน   
แต่จริง ๆ แลว้   นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององคก์ารจะถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารเท่านั้น             
ซ่ึงผูบ้ริหารอาจใหผู้ร่้วมงานตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีผูบ้ริหาร
ไดว้างไว ้
 ระบบที ่3 : การปรึกษาหารือ (system 3 : consultative) 
 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะยอมรับความสามารถของผูร่้วมงานมาก มีความ
ไวว้างใจและยอมให้ผูร่้วมงานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยการขอค าปรึกษาหารือ หรือ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อประกอบเป็นแนวทาง มีการจูงใจในลกัษณะของการให้รางวลัเป็นส่วนใหญ่     
การติดต่อส่ือสารเป็นแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ์ ผูบ้ริหารจะเป็นฝ่ายวางนโยบายขององคก์ารอยา่ง
กวา้ง ๆ เพื่อเป็นแนวในการท างาน ความสัมพนัธ์ส่วนตวัจะใกลชิ้ดสนิทสนมกนัไดท้ั้งผูบ้ริหารและ 
ผูร่้วมงาน แต่การตดัสินใจในเร่ืองส าคญัยงัคงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารอยู ่
 ระบบที่ 4 : กลุ่มทีม่ีส่วนร่วม (system 4 : participative group) 
 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานมากมีการ
กระจายการตดัสินใจสั่งการไปทั้งองคก์าร การติดต่อส่ือสาร นอกจากจะเป็น 2 ทางแลว้ ยงัมีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย การจูงใจมกัอยู่ท่ีเป้าหมายและการพฒันาองค์การ
ความสัมพนัธ์โดยส่วนตวัเป็นไปอยา่งฉนัทมิ์ตร ระหวา่งผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่ง
ท่ีจะสนบัสนุน ความพยายามท่ีจะใหเ้ป้าหมายขององคก์ารสัมฤทธ์ิผลตามท่ีวางไว5้ 
 จากระบบการบริหารงานทั้ง 4 แบบ (4 system) เรนซีส ไลเคอร์ท (Rensis Likert) เช่ือวา่
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารท่ีไดท้ั้งงานและน ้าใจคน และผลผลิตสูง ซ่ึงตอ้งเกิด
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จากองค์ประกอบส าคญั 8 ประการ ซ่ึงแบบบริหารทั้ง 4 ระบบนั้น แบบการบริหารใดจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะการปฏิบัติ หรือสภาพการจัดองค์การบริหารของ
องคป์ระกอบต่อไปน้ีคือ 

พฤติกรรมการบริหารของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงได้เสนอพฤติกรรรมการบริหารท่ีมี
ประสิทธิผลไวว้า่มีองคป์ระกอบแปดประการ6 คือ  

1. การจูงใจ   
2. การติดต่อส่ือสาร   
3. ภาวะผูน้ า   
4. การมีปฏิสัมพนัธ์  
5. การตดัสินใจ   
6. การก าหนดเป้าหมาย   
7. การควบคุม  
8. เป้าหมายของการปฏิบติังานและการฝึกอบรม   
ยคู (Yukl) ไดเ้สนอวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารงานควร

ประกอบดว้ยทั้งคุณลกัษณะและทกัษะ ซ่ึงคุณลกัษณะประกอบดว้ย7  
1. ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ (adaptable to situations)  
2. มีความปรารถนาและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ambitious and achievement oriented)   
3. ความกลา้แสดงออก (assertive)   
4. การตดัสินใจ (decisive)   
5. มีความขยนัขนัแขง็ (energetic)   
6. เช่ือมัน่ในตนเอง (self-confident)   
7. มีความรับผดิชอบ (willing to assume responsibility)   
8. ต่ืนตวัต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (alert to social environment)             
9. ตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น (dominant)  
10. ใหค้วามร่วมมือ (cooperative)  

                                                        
 6 Likert, Rensis. The Human Organization: Its Management and Value, (New York: 
McGraw-Hill Book, 1967), 120-121. 
 

7
 Yukl, Cary  A,  Leadership  in  organization (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 

1981), 33. 
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11. พึ่งพาอาศยัได ้(dependable)  
12. มุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะ (persistent)  
13. ทนทานต่องานหนกั (tolerant of stress)   
ส่วนในดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย  
1. ความเฉลียวฉลาด (clever)   
2. ทกัษะทางมโนทศัน์ (conceptually skill)   
3. ความคิดสร้างสรรค ์(creative)   
4. มีทกัษะการทูตและไหวพริบ (diplomatic and tactful)  
5. ความคล่องแคล่วในการพดู (fluent in speaking)   
6. ความรู้เก่ียวกบัภารกิจของกลุ่ม (knowledgeable about group task)   
7. ความสามารถเชิงบริหาร (organized)   
8. การชกัจูง (persuasive)  
9. ทกัษะทางสังคม (socially skilled)  
คริสเตนเซน (Christensen) ได้ศึกษาวิจยัและพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการเปล่ียนแปลงโรงเรียนใหดี้ข้ึนมี 13 พฤติกรรม8 คือ  
1. การส่งเสริมการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน   
2. การส่งเสริมวสิัยทศัน์ของโรงเรียน   
3. การสนบัสนุนผูร่้วมงาน   
4. การสนบัสนุนการด าเนินงาน   
5. การส่งเสริมการติดต่อส่ือสาร   
6. การแสดงออกดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี   
7. การอ านวยความสะดวกในการประชุม   
8. การมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน   
9. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัรัฐและชุมชน  
10. การส่งเสริมผูป้กครองใหมี้ส่วนร่วม  
11. การจดัหาทรัพยากร   
12. การส่งเสริมทางดา้นการเรียน   

                                                        
 8 Christensen, C. H., Business policy: Text and cases.  (Homewood, IL: Richard D. 
Irwin., 1973), 23. 
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13. การใชท้กัษะดา้นการบริหาร 
ลสัเซอร์ (Lussier) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารโรงเรียน มีจ านวน  7  ดา้น9 คือ  
1. การติดต่อส่ือสาร  
2. มนุษยสัมพนัธ์  
3. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ส่วนร่วม 
4. การจดัหาทรัพยากร 
5. การส่งเสริมการเรียนการสอน  
6. การเป็นผูน้ า 
7. การจูงใจ  

   
การใช้อ านาจ 

 
อ านาจ (Power) เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา เพราะยิ่งมีอ านาจมากเท่าใด ก็ยิ่งมีสิทธิและ

อภิสิทธ์ิมากกว่าผูอ่ื้นเท่านั้น คนส่วนมากจึงแสวงหาอ านาจเพื่อท าให้ตนเองอยู่เหนือผูอ่ื้น น่ีเป็น
ความจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้ตั้งแต่ยคุสมยัโบราณจวบจนปัจจุบนั คนจึงแยง่ชิงอ านาจกนัดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ นานา เพื่อให้ตนไดค้รอบครองอ านาจให้มากท่ีสุดและยาวนานท่ีสุด ซ่ึงเกิดข้ึนในสังคมทุก
ระดบั โดยเฉพาะอ านาจของผูน้ าสูงสุดในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าชนเผ่าในสมยัดึกด าบรรพ ์ผูน้ า
อาณาจกัรในสมยัต่อมา และผูน้ าประเทศในปัจจุบนั รวมถึงองค์กรต่างๆ อ านาจในระดบัน้ีย่อมมี
การแข่งขนัแยง่ชิงกนัอย่างรุนแรง เพราะหมายถึงการอยู่เหนือผูค้นทั้งหมดในขอบเขตแห่งอ านาจ
นั้น ๆ 

 
ความหมายของอ านาจ   
 อ านาจ (Power) มาจากรากศพัทภ์าษาลาตินเดิมวา่"potere" ซ่ึงหมายถึง มีอ านาจ เหนือผูอ่ื้น 
ดว้ยเหตุน้ี วินเตอร์ (Winter, 1973: 4) จึงให้ความหมายของอ านาจไวว้า่ หมายถึง "ความสามารถท่ี
บุคคลหน่ึงกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  เพื่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมหรือความรู้สึกของบุคคล
อีกคนหน่ึง"10  

                                                        
 9 Lussier . C,  Management (6th ed.), (Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall., 2003), 78. 

10 Winter,  D. G, The  power  motive  (New  York: The  Free  Press, 2003), 23. 
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ประเภทและแหล่งทีม่าของอ านาจ  (Power Types and Sources) 
 เฟรนช์และราเวน (French & Raven) ไดแ้บ่งประเภทของอ านาจ (Power taxonomy) ตาม
แหล่งท่ีมาของอ านาจได ้5 ประเภท11  
 1. อ านาจการใหร้างวลั (Reward power) 
 2. อ านาจจากการบงัคบ (Coercive power) 
 3. อ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power) 
 4. อ านาจจาความเช่ียวชาญ (Expert power) 
 5. อ านาจจากการอา้งอิง (Referent power) 
องค์การหรือหน่วยงานจะประกอบด้วยอ านาจหลกั 3 ประการ 

1. อ านาจจากต าแหน่ง (Position power) 
2. อ านาจจากบุคคล (Personal power) 
3. อ านาจเชิงการเมือง (Political Power) 

การใช้อ านาจในองค์การ (The Uses of in Organization) 
 1.เกิดความผกูพนั (Commitment) 
 2. ยนิยอมปฏิบติัตาม (Compliance) 
 3. ต่อตา้น (Resistance) 
การประยุกต์ :แนวทางปฏิบัติในในการใช้อ านาจ 
 1. แนวทางปฏิบติัในการใชอ้ านาจจากการให้รางวลั (Reward power)  
 2. แนวทางปฏิบติัในการใชอ้ านาจจากการบงัคบ (Coercive power) 
 3. แนวทางปฏิบติัในการใชอ้ านาจตามกฎหมาย (Legitimate power) 
 4. แนวทางปฏิบติัในการใชอ้ านาจจากความเช่ียวชาญ (Expert power)  
 5. แนวทางปฏิบติัในการใชอ้ านาจจากการอา้งอิง (Referent power) 
กระบวนการของอทิธิพล (Influence Processes) 
 ในทางจิตวิทยาจะเรียกค าน้ีวา่ กระบวนการอิทธิพลทางสังคม(Social Influence Process) 
ซ่ึงให้ความส าคญัของเร่ืองแรงจูงใจ (Motives) และการรับรู้ (Perceptions) ของบุคคลเป้าหมายท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท าของผูน้ า รวมถึงบริบทแวดลอ้มนั้นวา่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งไร 
 1. กระบวนการยนิยอมปฏิบติัเพื่อหวงัผลตอบแทน(Instrumental Compliance) 

                                                        
 11 French, B. B. and Raven, J. W. (1980). Top management strategy: What it is and 
how to make it work.  (New York: Simon and Schuster, 1980), 26. 
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 2. กระบวนการผกูผนัดว้ยอุดมการณ์ร่วม(Internalization) 
 3. กระบวนการลอกเลียนแบบพฤติกรรม(Identification) 
รูปแบบของอ านาจและอทิธิพล (A Model of and Influence) 
 พฤติกรรมของผูน้ าในการเลือกใชก้ลยทุธ์แบบใด ข้ึนอยูก่บัอ านาจท่ีผูน้ ามี ซ่ึงไดแ้ก่ อ านาจ
โดยต าแหน่งส่วนตวัต่อผูต้าม นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัคุณลักษณะของผูน้ า เช่น ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การเลือกใช้กลยุทธ์อิทธิพลแบบใดจึงเหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กับตัวแปรสถานการณ์ เช่น 
ปฏิกิริยาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากผูต้ามเม่ือไดรั้บอิทธิพลจากกลยุทธ์นั้น พฤติกรรมอิทธิพลของผูน้ า
จะมีผลต่อผูต้ามใหต้อ้งตอบสนองต่ออิทธิพลท่ีใชจ้ะเกิดข้ึนไดใ้น 3 ระดบั คือ 
 1. เกิดความผกูพนั 
 2. ยนิยอมปฏิบติัตาม 
 3. ต่อตา้น 
 

การนิเทศการศึกษา 
 

การนิเทศการศึกษานั้ นเป็นกระบวนการส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงและรับผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษา  จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้  
มีทกัษะในดา้นการนิเทศภายใน  ผูบ้ริหารจะตอ้งใชก้ระบวนการนิเทศภายในเป็นกลยุทธ์ส าคญัใน
การพฒันาครู  ช่วยเหลือครูในดา้นการเรียนการสอนและการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ การปฏิบติัตนและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของครูในสถานศึกษา  เพื่อใหค้รูไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และไดต้าม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เพื่อครูจะไดพ้ฒันานักเรียนส่งผลให้นกัเรียนมีคุณภาพ ตามเป้าหมาย
การศึกษาของชาติ  การท่ีจะพฒันางาน  และทีมงานให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด อนัจะส่งผลการ
บรรลุเป้าหมายท่ีจะพฒันาคน  พฒันางาน  ประสานสัมพนัธ์  สร้างขวญัก าลงัใจและการพฒันา
บุคลากรในหน่วยงานหรือในโรงเรียนนั้น  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหน่วยงานนั้นจะตอ้งสร้างความ
เขา้ใจและพฒันาบุคลากรในหน่วยงานนั้นใหบ้รรลุเป้าหมายสูงท่ีสุด  คือ  การท าอยา่งไรให้นกัเรียน
มีคุณภาพตามหลักสูตรและตามท่ีสังคมต้องการ ในการท่ีจะท าให้นักเรียนมีคุณภาพนั้ นทาง
โรงเรียนจะตอ้งจดัท างานในสามระบบให้มีประสิทธิภาพไดแ้ก่  ระบบการเรียนการสอน  ระบบ
การบริหารจัดการ  และระบบการนิเทศการศึกษา ให้ประสานสัมพนัธ์กันเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  เพราะถา้ขาดหรือบกพร่องระบบใดระบบหน่ึงก็จะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของ
นกัเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ผูบ้ริหารตอ้งใชเ้ทคนิคการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคือ
การใช้ทรัพยากรให้น้อยท่ีสุด การใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด  งานบรรลุตามเป้าหมาย  และงานมี
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คุณภาพสูงสุด  การบริหารงานบุคคล  จดัปัจจยัอ่ืนๆสนบัสนุน  มีการปรับเปล่ียนบุคลากรไปในทาง
ท่ีดีข้ึน โดยการฝึกให้บุคลากรปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน ให้รู้จกั
การเรียนรู้ท่ีจะตอ้งแกไ้ข  และพฒันาการปฏิบติัท่ีนอกเหนือจากงานสอน  นัน่คือ  การปฏิบติังาน
แนะแนว 
 
ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

ค าว่า “นิเทศ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2546 หมายถึง ช้ีแจง หรือ
แสดง  ในภาษาองักฤษใชว้่า  “supervise”  และการนิเทศ ( supervision )  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ดูแลควบคุม หรือการใหค้  าแนะน าช้ีแจงในเร่ืองของงาน12  

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศการศึกษาตามความเช่ือและแนวคิด
ของแต่ละบุคคลดงัน้ี 

กู๊ด (Good) ให้ความหมายว่าการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  หมายถึงความพยายามของ
ผูท้  าหน้าท่ีท่ีจะช่วยในการให้ค  าแนะน าแก่ครูหรือผูอ่ื้นท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา  ให้
สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน การนิเทศช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในดา้นวิชาชีพ  
ช่วยพฒันาความสามารถของครู  ช่วยในการคดัเลือกแบบและปรับปรุงวตัถุประสงคท์างการศึกษา  
ช่วยในการเลือกจดัสรรวสัดุอุปกรณ์การสอน ปรับปรุงวธีิสอนและ 
ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน13  
 ดุลล์ (Dull) ได้ให้ความหมายว่าการนิเทศการศึกษาเป็นการกระท าหลายๆอย่างของนัก
การศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงการสอนของครู14    
 แฮริส (Harris) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  คือการกระท าใด ๆ ท่ี
บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อนักเรียนและส่ิงต่างๆในโรงเรียน  เพื่อรักษามาตรฐานหรือเปล่ียน

                                                        
12 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546  (กรุงเทพฯ : นาน

มีบุค๊ส์  พบัลิเคชัน่ , 2546), 588. 
13

 Carter  V.  Good,  Dictionary  of  Education ,  3 rd  ed.  (  New  York : McGraw – Hill  
Book  Co.,  1973 ) ,  121. 

14
 Lioyd  W. Dull,  Supervision ;  School  Leadership Handbook ( Ohio ; Charles  E.  

Merrill  Publishing  Co., 1981 ) , 5. 
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กระบวนการเรียนการสอนภายใตร้ะเบียนแบบแผน  อ านวยความสะดวกแก่การเรียนการสอนให้
พฒันาดีข้ึน  และมุ่งใหเ้กิดประสิทธิผลในดา้นงานสอนเป็นส าคญั15 
 ดุสิต  ทิวถนอม  ให้ความหมายว่า  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ย
การบริหารและวธีิการต่างๆท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  โดย
มีจุดประสงคเ์พื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน  และการท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ 16 
 ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  ให้ความหมายว่า  การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการท างาน
ร่วมกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้วยการให้ความช่วยเหลือ  แนะน า  ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงการสอน  เพื่อการพฒันานกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ17 

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศภายใน
วา่ หมายถึงความพยายามทุกชนิดของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีนิเทศการศึกษา ให้ค  าแนะน า  
เป็นท่ีปรึกษา  ช่วยเหลือและพฒันาผูส้อนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  การประเมินผลเพื่อให้
เกิดความงอกงามในวชิาชีพ18 
 ชดั บุญมา ให้ความหมายการนิเทศการศึกษา  หมายถึง การด าเนินการใดๆท่ีท าให้ครูมี
ความพึงพอใจ  และมีก าลงัใจท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนการสอน  และพฒันาการด าเนินการใดๆ
ของโรงเรียน19 

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ท างานของผูบ้ริหารเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู  และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีมาตรฐานการศึกษา มีลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสูตรก าหนด และงานในหนา้ท่ีอ่ืนใหมี้ประสิทธิภาพ  

                                                        
15

 Harris M. Ben, Supervision Behavior  in  Education ( Englewood  Cliffs ,  N.J. :  
Prentice – Hill , Inc., 1985 ) , 10 – 11. 

16
 ดุสิต  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา (นครปฐม: โครงการส่งเสริมผลิตต าราและเอกสาร

การสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540 ), 4. 
17

 ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:  ภาค
วชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540), 2. 

18
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หน่วยศึกษานิเทศก,์ ชุดอบรม

ศึกษานิเทศก์การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2540 ) , 4. 
19

 ชดั  บุญมา, “หลกัการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายคุใหม่”,วารสารวชิาการ  2, 1    
( มกราคม  2542 ) : 4. 
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จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
การนิเทศการศึกษานั้น  เป็นกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือกบับุคลากรหลาย

ฝ่าย  และจ าเป็นตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน  แน่นอนเพื่อให้ผูป้ฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามตอ้งการ  ดงันั้นการท่ีจะด าเนินการให้ไดผ้ลดีตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีเกิดความเขา้ใจ
ร่วมกนั  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนไวด้งัน้ีคือ  

1)  เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   
 2)   เพื่อแกปั้ญหาใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและบุคลากรใน
โรงเรียนในสังกดัในการด าเนินงานจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรใหบ้รรลุจุดหมาย 

มาร์ค สตูปส์และ คิง – สตูปส์  ( Mark  Stoops and King - Stoops)  ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
การนิเทศภายในโรงเรียนไวด้งัน้ี  1)  ช่วยให้คณะครูมองเห็นเป้าหมายของการศึกษาชดัเจนยิ่งข้ึน  
และผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัการนิเทศในระดบัการศึกษาแต่ละคน เห็นวา่บทบาทของผูนิ้เทศท่ีจะท างาน
ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายเหล่านั้นได ้ 2) ช่วยเหลือครูให้มองเห็นปัญหาและความตอ้งการของ
เด็กและเยาวชนได้ชัดเจนมากข้ึน 3) การใช้ภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆของภาวะผูน้ าดงักล่าว  ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ร่วมมือกนัอยา่ง
ราบร่ืน  กระตุน้ใหเ้กิดการท างานเป็นคณะ  เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 4) สร้างขวญัและ
ก าลงัใจของกลุ่มและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของครูให้มีผลต่อการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 5) การก าหนดงานให้ครูแต่ละคนอย่างเหมาะสม  งานท่ีมอบหมาย
นั้นสนบัสนุนให้ครูไดพ้ฒันาความสามารถของตน  6)  การช่วยครูในการพฒันาความสามารถใน
การสอนใหสู้งข้ึน 7) การช่วยครูใหม่ใหเ้ขา้กบัระบบโรงเรียนได ้ 8)  การประเมินผลการท างานของ
ครูโดยดูความเจริญงอกงามของเด็กกบัเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้ 9)  ช่วยเหลือครูหาสาเหตุและ
แกปั้ญหา  อุปสรรคในการเรียนของนกัเรียน  10)  การให้ชุมชนไดเ้ขา้ใจถึงแผนการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 11) การปกป้องคณะครูให้พน้จากข้อเรียกร้องท่ีไม่มีเหตุผล  ยุติธรรม  และการ
วพิากษว์จิารณ์ท่ีไม่เป็นธรรม20  

                                                        
20

 James  R   Mark,  Stoop  Emery ,  and  Stoop  Joyce  King  ,  Handbook  of  
Educational  Supervision :  A  Guide  for  the  Practitioner  (Boston : Ally  and  Bacon :  Inc.,  
1973 ) , 93 . 
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กวนิ (Gwynn ) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้งัน้ี 1)เพื่อช่วยเหลือครูให้
เข้าใจเด็กดียิ่งข้ึน 2)  เพื่อช่วยพฒันาครูให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 3)  เพื่อช่วยเหลือครูในการจดัหาและเลือกส่ือการสอน  4)   
เพื่อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงส่ือการสอน 5) เพื่อช่วยสร้างลกัษณะความเป็นผูน้ าให้แก่ครูโดย
การน าเอาความสามารถพิเศษของครูแต่ละคนมาช่วยเหลือครูคนอ่ืนๆ 6) เพื่อช่วยเหลือครูในการ
ประเมินผลการเรียน 7) เพื่อช่วยกระตุน้ครูให้รู้จกัประเมินผลการท างานและความกา้วหน้าของ
ตนเอง 8) เพื่อช่วยให้ครูมีความรู้สึกวา่ไดรั้บผลส าเร็จ  มีความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 9) เพื่อ
ช่วยกระตุ้นให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 10) เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การท างานและความกา้วหนา้ของโรงเรียนแก่ชุมชน21 

 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวสรุปไดว้่า  การ
นิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นในการพฒันาตวัครู  พฒันาการท างาน  สร้างความมัน่ใจ
ตลอดจนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัครู  สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บ
การนิเทศ  ประสานสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 
หลกัของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษาโดยทัว่ไปตอ้งมีกฎเกณฑ ์ หลกัการเพื่อการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ  ดงัเช่น  ดุสิต  ทิวถนอม  ใหค้วามเห็นวา่หลกัการนิเทศการศึกษาท่ีดีควรจะตอ้งสัมพนัธ์กบั
การบริหาร  ตั้ งอยู่บนรากฐานของปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์  เป็นประชาธิปไตยส่งเสริม
ความกา้วหน้าเป็นวิชาชีพ 38  ส่วนนกัการศึกษาต่างประเทศอย่าง เบอร์ตนัและบรัคเนอร์ ( Burton  
and  Brueckner ) ไดก้  าหนดหลกัการนิเทศการศึกษาไว ้ 4  ประการ  ไดแ้ก่  1) การนิเทศการศึกษา
ควรมีความถูกตอ้งตามหลักวิชา  คือ  ควรจะเป็นไปตามค่านิยม  วตัถุประสงค์และนโยบายซ่ึง
เก่ียวขอ้งอยูก่บัการนั้น  โดยเฉพาะเป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎหมายของเร่ืองนั้นๆ  ควรจะ
ววิฒันาการดา้นเคร่ืองมือ  และกลวธีิโดยมีจุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีแน่นอน 2) การนิเทศการศึกษา
ควรจะเป็นวทิยาศาสตร์ ควรจะเป็นไปตามล าดบัและมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุงและประเมินผล
ต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของงานนั้น  ทั้งน้ียอ่มหมายรวมทั้งดา้นกระบวนการนิเทศการศึกษา  และส่ิง
ท่ีใชใ้นการนิเทศ  การไดม้าจากการรวบรวมและสรุปผลจากขอ้มูลอยา่งเป็นปรนยั  มีความถูกตอ้ง
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 Gwynn  Dessler..  Management. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1998), 71 – 72. 
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แน่นอนเป็นท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นอยา่งดี  มีระเบียบมากกวา่การสรุปเอามาจากความคิดเห็น  3)  การนิเทศ
การศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย  จะตอ้งเคารพในตวับุคคลและความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เปิด
โอกาสใหมี้การร่วมมือและใชป้ระโยชน์จากหมู่คณะ  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของหมู่คณะ
ไปสู้เป้าหมาย  4)  การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรคแ์สวงหาความสามารถพิเศษของแต่
ละบุคคล  แลว้เปิดโอกาสใหแ้สดงออกเพื่อพฒันาความสามารถนั้นเต็มท่ีและควรมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการท างานใหม้ากท่ีสุด  

 สรุปไดว้า่  การจดัการนิเทศการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ควรเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  ตลอดจนผล
ท่ีจะเกิดกบัตวัผูรั้บการนิเทศตอ้งมีความมัน่ใจเป็นอิสระในการคิดและสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ย
ตนเอง  โดยยึดหลกัประชาธิปไตยเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ       
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศต่างก็มีเป้าหมายร่วมกนั  คือผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดกบันกัเรียน 
 
ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้เพื่อพฒันาตนเองให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยงัเป็น
วิธีการท่ีจะช่วยลดปัญหาจากการนิเทศจากบุคคลภายนอก  ช่วยคล่ีคลายปัญหาการนิเทศก่อให้เกิด
ผลดีต่อการปฏิบติังานของครู  ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัจ าเป็นท่ีตอ้งนิเทศภายในโรงเรียนไวด้งัน้ี 

ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  ไดส้รุปความส าคญัและความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนไวด้งัน้ีคือ 

1. การนิเทศเป็นการส่งเสริมคุณภาพดา้นการเรียนการสอนภายในโรงเรียนครูทุกคนควร
ได้รับการนิเทศเพื่อพฒันาความสามารถด้านการเรียนการสอนและความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วชิาการ 

2. โรงเรียนตอ้งมีการนิเทศ  เพราะโครงการประกอบไปดว้ยขอ้มูลจากการนิเทศจะช่วย
จ าแนกคุณภาพของครูและยงัสามารถช่วยในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาบางอยา่งในโรงเรียนได ้

4.  การนิเทศสามารถกระตุน้น าทางแนวความคิดใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึนกบัครูภายในโรงเรียน
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ  ตลอดจนการน าผลการวิจยัมาใช ้ จะเป็นการช่วย
ในการเก็บขอ้มูลการนิเทศการศึกษาไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้

5.  โรงเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ครูปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองกนัไปเพราะไม่มีหลกัประกนั
วา่ครูท่ีผา่นสถาบนัฝึกหัดครูแลว้จะเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่ตอ้งการนิเทศ  เพราะ
ความเจริญทางดา้นวทิยาการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
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6.  เพื่อเป็นการให้ครูเข้าใจวตัถุประสงค์ของการศึกษาทั่วๆไปปรัชญาของโรงเรียน  
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน  เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์

7.  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของคณะครู  ก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัใน
การท างาน  เพื่อร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายอนัเดียวกนั  มีความรักและ
ภูมิใจในอาชีพครูท่ีตนปฏิบติัอยูทุ่กวนัน้ี22 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กล่าวถึงความส าคญัและความจ าเป็น
ของการนิเทศภายในโรงเรียนวา่ภารกิจหลกัท่ีส าคญัของโรงเรียนประถมศึกษา  คือการด าเนินการ
ใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ใหส้ามารถสร้างเสริมนกัเรียนให้มีพฒันาการทุก
ด้านเต็มตามวยัและศกัยภาพ  บุคลากรท่ีส าคญัท่ีจะปฏิบติัภารกิจหลักน้ีให้บรรลุผลส าเร็จคือ
ครูผูส้อน  ครูเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  เจตคติ
ต่อวชิาชีพ  บุคลิกภาพและความตอ้งการ  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรวมพลงัของครูท่ีมีความแตกต่าง
กนัเหล่าน้ีให้ปฏิบติัภารกิจของการจดักิจกรรมต่างๆให้ประสบความส าเร็จตามความตอ้งการของ
หน่วยงาน  ในขณะเดียวกนัก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
ให้แก่ครูทุกคนในโรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้ครูมีความสามารถในการปรับปรุง
การจดักิจกรรมการปฏิบติังานของตนให้ดียิ่งข้ึนอยู่เสมอ  และตรงตามความตอ้งการพฒันาของ
นกัเรียนดว้ยเทคนิควิธีการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรือเป็นครูท่ีเรียกวา่ครูมืออาชีพ  การนิเทศท่ีจดั
ข้ึนภายในโรงเรียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างยิ่งของผูบ้ริหารโรงเรียน  ท่ีจะช่วยให้ประสบ
ผลส าเร็จในการรวมพลงัครูและการพฒันาครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจดักิจกรรม
ต่างๆของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน  ตอบสนองความตอ้งการของหลกัสูตรยิ่งข้ึน  แลกเปล่ียนประสบการณ์  
และร่วมมือกนัวางแผนพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  ในขณะเดียวกนัครูก็มีความมัน่ใจมีขวญั
ก าลงัใจดี  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานจนถึงขั้นเกิดความภาคภูมิใจแลว้  ก็
จะปรับปรุงการจดักิจกรรมต่างๆของตนให้ดีข้ึนอยู่เสมอจนเป็นนิสัย  ท าให้เกิดการพฒันาท่ีถาวร  
ดงัมีค ากล่าวท่ีว่า  การจดัการท่ีดีเป็นกุญแจในการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ  การนิเทศท่ีดี
น าไปสู่การจดัการท่ีดี23 

                                                        
22

 ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ,  การนิเทศการศึกษา  ทฤษฎีและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ :  ภาค
วชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540), 
179 . 

23
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การนิเทศการศึกษา,                            

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541 ), 1 – 4 . 
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สรุปไดว้า่  ความส าคญัและความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นควรไดรั้บความ
ร่วมมือของครูทุกคนเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการ
รวมพลงัครู  และพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงการจดักิจกรรมต่างๆของตน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีความมัน่ใจ  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน  ท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
ลกัษณะงานนิเทศของผู้บริหาร 

การศึกษาและการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานของผูนิ้เทศนั้น  เป็นการศึกษาองคป์ระกอบท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานของผูนิ้เทศนัน่เอง 
 แฮริส (  Harris )  เป็นนกัการศึกษาผูห้น่ึงท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบังานของผูนิ้เทศ  ซ่ึงควรจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ
ทางดา้นความคิดและการปฏิบติัน้ี  ถือวา่ลกัษณะงานท่ีจ าเป็นซ่ึง แฮริส ( Harris )  ให้แนวคิดไว ้ 9  
ดา้น24  ดงัน้ี 

1.  การพฒันาหลกัสูตร  ( Developing  curriculum ) 
การพฒันาหลกัสูตร  หมายถึง  การสร้างปรับขยายหลกัสูตร  ท่ีจะน ามาใช้ในโรงเรียน

ให้เหมาะสมกับสภาพบุคลากร  สถานท่ี  การสร้างคู่มือการใช้หลักสูตร  การก าหนดระดับ
มาตรฐานการใช้หลักสูตร ตลอดจนการท าประมวลการสอนและโครงการสอนวิชาต่างๆ    
หลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีครูแนะแนวจะตอ้งจดักิจกรรมการสอนให้
เอ้ือต่อความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละบุคคล 

การพฒันาหลกัสูตรสามารถกระท าไดห้ลายวิธี  แต่โดยทัว่ไปแลว้สามารถสรุปวิธีท่ีมกั
ไดรั้บการน ามาใชอ้ยูเ่สมอไดด้งัน้ี  คือ 

1.  พฒันาหลกัสูตรโดยส่วนกลางแลว้ประกาศใชใ้นโรงเรียนทัว่ๆไป 
2.  พฒันาหลกัสูตรในชั้นเรียนภายในโรงเรียน 
3.  พฒันาหลกัสูตรโดยใชว้ธีิฝึกอบรมครูประจ าการ 
4.  พฒันาหลกัสูตรโดยใชว้ธีิทางการนิเทศการศึกษา 
5.  พฒันาหลกัสูตรโดยการปรับปรุงประสบการณ์ของเด็ก 
6.  พฒันาหลกัสูตรโดยใชว้ธีิการประเมินผลและการวจิยัทดลอง 

                                                        
 

24
 Harris  M. Ben,  Supervisory  Behavior  in  Education  (Englewood  Cliffs, N. J.: 

Prentice – Hall, Inc., 1985), 10 - 11. 
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2.  การจัดวสัดุอุปกรณ์การสอน  (Providing  materials ) 
วสัดุอุปกรณ์การสอนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีโรงเรียนทุกแห่งจะตอ้งจดัให้มีไว ้ เพื่อส่งเสริม

การเรียนการสอนและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดียิ่งข้ึน  วสัดุอุปกรณ์การสอนจึงมี
ความส าคญัมากจนไม่สามารถแยกออกจากหลกัสูตรได ้ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าในการน าหลกัสูตร
มาปฏิบติัในโรงเรียนให้บงัเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  จึงอยู่ในฐานะผูน้ าในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์การสอนภายในโรงเรียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้นส่วนหน่ึงของงานนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหาร  คืองานเก่ียวกบัการจดัวสัดุอุปกรณ์การสอนภายในโรงเรียนหรือเป็นผูน้ าในด้านวสัดุ
อุปกรณ์การสอน ( audio  visual  director )   
 3.  การเตรียมบุคลากรเพือ่การสอน (Providing  staff  for  instruction) 
 งานบริหารบุคลากร  หมายถึงการบริหารอนัเก่ียวกบัตวับุคคลหรือเจา้หนา้ท่ีทุกประเภท
ของหน่วยงานการบริหารงานบุคลากรดงักล่าว  รวมตั้งแต่การแสวงหาบุคคลเขา้ท างาน  การบรรจุ
แต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีบรรจุแต่งตั้งไวแ้ลว้  การบ ารุงขวญั  การเล่ือนขั้นและลด
ขั้น  ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานและการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพใหค้งอยูต่ลอดไป 
 การบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารนั้นถ้าพิจารณาตามจุดมุ่งหมายแล้ว  สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2  ประเภท  คือ  บริหารเพื่อจุดมุ่งหมายในการปฏิบติังานของโรงเรียนและบริหารเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะในการบริหารงานบุคลากร  ผูบ้ริหารควรค านึงถึงหลกั
ต่อไปน้ี 1) การบรรจุแต่งตั้ งบุคลากร 2) การมอบหมายงาน 3) การเล่ือนขั้นเงินเดือน 4) การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน5) การจดัการเก่ียวกับความทุกข์หรือความเดือดร้อนของผูร่้วมงาน           
6)  กิจกรรมของหมู่คณะ การสัมมนาทางวชิาการหรือการฝึกอบรม 7)  ทะเบียนประวติัของบุคลากร      
8)  มีแนวนโยบายและแบบแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 9) ความยุติธรรมและความถูกตอ้งในการ
พิจารณาเงินเดือน 
 จากหลกัการท่ีกล่าวขา้งตน้ ภารกิจของผูบ้ริหารในการบริหารงานบุคลากร ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งงานบริหารการศึกษาและงานนิเทศการศึกษา  ดงันั้น  หน้าท่ีของผูบ้ริหารในดา้นการจดัเตรียม
บุคลากรเพื่อการปฏิบติังานนอกเหนืองานสอน  จึงไดแ้ก่การคดัเลือกครูและการปฐมนิเทศครูใหม่ 
 4.  การจัดระบบการเรียนการสอน  (Organizing  for  instruction) 
 การจดัระบบการเรียนการสอน  หมายถึง  การน าหลกัสูตรท่ีวางไวม้าปฏิบติั  ซ่ึงไดแ้ก่
การจดัชั้นเรียน  การจดัตารางสอน  และการแบ่งกลุ่มนกัเรียน  โรงเรียนเป็นหน่วยงานหรือองคก์าร
ท่ีมีลักษณะเฉพาะจากหน่วยงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการแก่สังคมชนิดอ่ืนๆในด้านลูกค้า                
( customer)  ท่ีมารับบริการจากโรงเรียนโดยตรงนั้น  จะตอ้งอยูป่ระจ าในโรงเรียนเป็นเวลานานกวา่



 28 

ลูกคา้ท่ีไปรับบริการจากองค์การชนิดอ่ืน  ลูกคา้จะตอ้งใชบ้ริการของโรงเรียนจนจบการศึกษา  จึง
ท าให้การบริหารโรงเรียนหรือการจดัระบบการบริหารโรงเรียนมีลักษณะพิเศษออกไปนั่นคือ
จะต้องจดัระบบองค์การหรือบุคลากรหลักหรือผูใ้ห้บริการ  ได้แก่  ครูและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆและ
จดัระบบลูกคา้ท่ีมารับบริการ  ไดแ้ก่  นกัเรียนให้ไดผ้ลประโยชน์จากการบริหารของโรงเรียนให้
มากท่ีสุด  โดยทัว่ไปแลว้งานแรกท่ีเก่ียวกบับุคลากรหลกัเรียกวา่  งานการบริหาร  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การปฏิบติัการทัว่ๆไปของโรงเรียน  เช่น  งานกิจการของครู  นักเรียน  การบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี  งานธุรการและบริการแนะแนวหรืองานอ่ืนๆ  ส่วนงานท่ีสองเรียกวา่งานการเรียนการสอน  
เป็นงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียนให้ไดผ้ลมากท่ีสุด  โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน  
มีหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกใหง้านทั้งสองน้ีด าเนินไปอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ี
งานบริหารเป็นฝ่ายสนบัสนุนงานการเรียนการสอน  จึงจะใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ไดบ้รรลุตรงตามบทบาทซ่ึงสังคมมุ่งหวงัไว ้
 5.  การจัดบริการพเิศษ (Relating  special  public  services) 
 การจดับริการพิเศษ หมายถึง  การจดับริการเพื่อสนองจุดมุ่งหมายหลกัของโรงเรียน  
ไดแ้ก่  การจดับริการพิเศษอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กบัเป้าหมายในการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยการ
เลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนไดโ้ดยเฉพาะ
รายกรณีท่ีการจดับริการตามปกติท าไม่ไดผ้ลตามเป้าหมาย  หรือตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เช่น 
 5.1 การสอนซ่อมเสริม  เม่ือเด็กมีปัญหาในดา้นการเรียนการสอนโดยเฉพาะเด็กท่ีเขา้
เรียน  ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการสอนซ่อมเสริมข้ึนโดยตรวจดูวา่เด็กควรเรียนซ ้ าวิชาใด  สาเหตุของ
เด็กท่ีเรียนซ ้ าชั้นอาจจะมีสาเหตุทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  หรือปัญหาส่วนตวัอ่ืนๆท่ีฝ่ายแนะแนวจะ
เป็นผูท่ี้คดักรองส่งต่อครูผูส้อน  ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสนใจในการสนบัสนุนผูส้อนและผูเ้รียน
ทั้งทางดา้นวตัถุและดา้นจิตใจเป็นพิเศษ 
 5.2 การสอนเด็กเก่ง  ผูบ้ริหารควรหาวิธีสนบัสนุนเด็กท่ีเรียนเก่งให้พฒันาสูงข้ึน  ทั้ง
ทางดา้นความรู้ความช านาญและทศันคติ  เด็กเหล่าน้ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป  
การสอนพิเศษบางคร้ังจะเป็นการช้ีแนะให้เด็กเก่งทราบว่าตนเองนั้นมีความสามารถเหนือผูอ่ื้น  
เหยยีดหยามผูอ่ื้นและส าคญัผดิ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรไดต้ระหนกัถึงปัญหาน้ีและพยายามป้องกนั  วิธี
ท่ีดีวิธีหน่ึงคือส่งเสริมให้เด็กเก่งๆได้ปฏิบติังานร่วมกับเด็กอ่ืนท่ีมีความสามารถด้อยกว่า  เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดคือครูฝ่ายแนะแนว  ครูประจ าชั้นท่ี
ตอ้งรับหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาน้ีร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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 6.  การจัดอบรมครูประจ าการ (Arranging  for  in – service  education) 
 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจะตอ้งพฒันา  หรือปรับปรุงอตัราก าลงัท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนให้มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐานอยู่เสมอ  งานเก่ียวกบัการจดัอบรมครุประจ าการของแต่ละโรงเรียน
นั้น  ผูบ้ริหารนบัวา่เป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีจะรับผดิชอบในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนของตน   
 การพฒันาบุคลากรดว้ยวิธีจดัอบรมครูประจ าการน้ีตั้งอยูบ่นความเช่ือท่ีวา่บุคคลย่อมมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาพฤติกรรมในการปฏิบติังานของตนให้ดียิ่งข้ึน  ถา้เขาอยูใ่นสภาพการ
ท างานท่ีเขามีความพอใจ  เพราะฉะนั้นหน้าท่ีของผูบ้ริหารก็คือการปรับปรุงการบริหารงานของ
โรงเรียนให้เหมาะสมก็จะเป็นการส่งเสริมการจดัอบรมครูประจ าการโดยทางออ้มไปในตวั แต่
ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่การจดัอบรมครูนั้นยงัไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด  ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของ
ครูและสถานการณ์ 
 7.  การพฒันาความสัมพนัธ์กบัชุมชน  (Developing  public  relations ) 
 โรงเรียนเป็นระบบย่อย (subsystem)  ระบบหน่ึงของสังคม  ซ่ึงเกิดข้ึนตามความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของสังคม  การท่ีจะจดัโรงเรียนให้เป็นองค์การหน่ึงของสังคมได้  ตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายกลุ่มท่ีมีความรับผดิชอบ  มีความตั้งใจและมีวตัถุประสงคร่์วมกบั
การด าเนินกิจการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  มีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัมี
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั  และสามารถร่วมมือกนัเพื่อสนองความตอ้งการของกนัและกนั
ดว้ยความสอดคลอ้ง  โดยใช้วิธีการต่างๆท่ีหลากหลาย ดงัแนวคิดของแฮริส(Harris) กล่าวว่าการ
พฒันาความสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นการจดัเตรียมข่าวสารขอ้มูลต่างๆในเน้ือหาท่ีสอนไปสู่ชุมชนและ
การจดัการเรียนการสอน  การบริการแนะแนวมีความสัมพนัธ์ต่อกนั25. 
 8.  การจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  ( Providing  Facilities  for  
instruction ) 

 การปฏิบติังานดา้นต่างๆ ตั้งแต่การเรียนการสอน  งานท่ีนอกเหนืองานสอนจะบรรลุผล
มีประสิทธิภาพสูง  ถา้ไดมี้การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งพร้อมเพรียงและเหมาะสม  ผูบ้ริหาร
มีหนา้ท่ีในการจดัอ านวยความสะดวก  ทั้งทางดา้นการปฏิบติัตามโครงการหรือกิจกรรมการสอน  
งานอ่ืนๆท่ีตั้ งไว้ จะบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งและส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ  อาคารสถานท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมดา้นการจดับริการแนะแนว  
โรงเรียนควรมีหอ้งแนะแนวเป็นสัดส่วนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม  การให้ค  าปรึกษา  การแกไ้ข
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ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ  มีระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อให้ครูและนกัเรียนมีสุขภาพจิตดี  มีความ
พร้อมในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  ซ่ึงแฮริส ( Harris )  ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการจดัเตรียมส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานต่างๆเป็นการจดัเตรียมเคร่ืองอ านวยความสะดวก  ส าหรับ
การสอน  งานท่ีรับมอบหมาย  โดยพิจารณาในเร่ืองสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เหมาะสม26 
 9.  การประเมินผลการเรียนการสอน  ( Evaluating  instruction ) 
 การประเมินผลการเรียนการสอน   หมายถึงการวางแผนจดัระเบียบประเมินผลเพื่อ
ด าเนินการประเมินผลในกิจการต่างๆทุกดา้นของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน  การท างาน
แนะแนว  การประเมินผลการศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัมากเร่ืองหน่ึงในการนิเทศการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั  เพื่อน ามาใช้ในการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าประสงค ์  
 ในการประเมินผลการศึกษาส่วนใหญ่จะกล่าวถึงหลกัทัว่ๆไปมากกวา่ท่ีจะช้ีเฉพาะเจาะจงท่ี
ผูบ้ริหาร  เพราะโดยทัว่ไปแลว้การประเมินผลทางการศึกษานั้นไม่วา่จะปฏิบติัโดยใครก็ไม่น่าจะมี
ความแตกต่างกนัมากนกั  เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของการประเมินผลการศึกษา คือ การปรับปรุง
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนโดยท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนในการ
พฒันาตนเองตามไปดว้ย  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการประเมินผลให้เป็นกระบวนการ  มี
ขั้นตอนดงัแฮริส (Harris) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การประเมินผลเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  คือ 
 1. การก าหนดเกณฑ์  ( Specifying  criteria  )  เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายปัญหาและวิธีการท่ี
จะไปสู่จุดมุ่งหมาย 
 2. การสร้างเคร่ืองมือ  ( Instrumentation  )  เป็นการสร้างหรือสรรหาเคร่ืองมือส าหรับ
รวบรวมขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  พร้อมทั้งก าหนดวธีิใชเ้คร่ืองมือเหล่านั้นดว้ย 
 3.  การรวบรวมขอ้มูล  ( Data  gathering  )  เป็นการรวบรวมดว้ยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนอยา่ง
เหมาะสม  โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ  เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลตรงตามเป้าหมายท่ีสุด 
 4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  ( Data  analysis  )  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจะตอ้งน ามา
วเิคราะห์อีกขั้นหน่ึงดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อจะไดท้ราบสภาพท่ีแทจ้ริงอนัถูกตอ้งของส่ิงท่ี
ตอ้งการประเมิน 

                                                        
26Harris  M. Ben,  Supervisory  Behavior  in  Education  (Englewood  Cliffs, N. J.: 

Prentice – Hall, Inc., 1985), 294 . 



 31 

 5.  การตีความจากขอ้คน้พบ  (  Interpretation  of  findings )  จากขอ้มูลท่ีวิเคราะห์
เรียบร้อยแลว้  จะสามารถตีความหมายจากขอ้มูลเหล่านั้นไดซ่ึ้งออกมาในลกัษณะค่าเปรียบเทียบ
และแนวโนม้ 
 6.  การประเมินค่า  (  Valuing  )  หลงัจากตีความหมายจากขอ้มูลแลว้  ผูป้ระเมินจะตอ้ง
ประเมินค่าผลท่ีปรากฏออกมาวา่มีค่าเท่าใด 
 7.  การตดัสินใจ  ( Decision  making  )การตดัสินใจกระท าโดยใช้การประเมินค่าเป็น
พื้นฐานวา่ควรจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีไดค้น้พบอยา่งไร 27 
 
บทบาทของผู้บริหารทีม่ีต่อการนิเทศการศึกษา 
 ผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการนิเทศการศึกษา  เน่ืองจากงานนิเทศเป็นงานของผูบ้ริหาร  ใน
การบริหารงานนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคู่ไปดว้ย  เพื่อให้บุคลากร
เหล่านั้นสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีนิเทศควบคู่ไปดว้ย
แลว้จะกล่าวไดว้า่  ผูบ้ริหารคนนั้นท างานของตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์   
 อดมัส์  และโบวี่ (Adam  and  Bowie) พบวา่การนิเทศการศึกษาเป็นการท างานท่ีปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่ครู  มิใช่เป็น
ผูบ้งัคบับญัชา28 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ในเร่ืองเดียวกนัน้ี สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)  อรรถมานะ
พบว่า คุณสมบติัท่ีควรมีของผูบ้ริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในนั้นตอ้งมีทกัษะดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
คือ ความรู้ มนุษยสัมพนัธ์ และเทคนิควธีิ29 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารโรงเรียนก็คือบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การใหค้วามช่วยเหลือ  การให้บริการแนะน าให้ค  าปรึกษาแก่ครูอ่ืนๆในโรงเรียน เป็นผูผ้ลกัดนัการ
นิเทศภายในให้บรรลุผล  ช้ีแจงให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายให้รับทราบเพื่อจะได้ปฏิบติัไปใน
แนวทางเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงจ าเป็นตอ้ง
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะผูนิ้เทศดว้ย   
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Prentice – Hall, Inc., 1985), 190. 
28

 George  L.  Adams  and  Lucille  Bowie,  “ How  We  Learn  :  Implication  for  
Supervision,”  Education 78  ( December  1979  ) : 211 – 212 . 

29
 สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์,  

พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 329. 
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การติดต่อส่ือสาร  
 

 ตั้งแต่เกิดมาและตลอดไปในการใช้ชีวิตของเรานั้นเราไดใ้ช้เวลาเป็นอย่างมากในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ๆ แต่มีบุคคลเป็นเพียงจ านวนน้อยท่ีตระหนกัว่าเขาไดใ้ช้เวลามากสัก
เท่าไรวนัหน่ึง ๆ ส าหรับกิจกรรมเก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร ตามความเป็นจริงในโลกท่ีเรารู้จกั 
ความกา้วหนา้ทางเทคนิคและอุตสาหกรรมนั้นจะมีทางเป็นไปได ้ถา้ปราศจากซ่ึงการติดต่อส่ือสาร 
โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารบุคคลจะเขา้ใจบางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัคนอ่ืน และโดยการติดต่อส่ือสาร
น้ีเอง เขาก็จะสามารถใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนได ้ความรับผิดชอบ
ส าคญัประการหน่ึงของนกับริหารก็คือ การสร้างระบบการติดต่อส่ือสารข้ึน และรู้จกัใช้ระบบการ
ติดต่อส่ือสารนั้น30  ในการท างานนั้นนกับริหารโดยทัว่ไปตอ้งท าหน้าท่ีในการบริหารซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการวางแผน การจดัองคก์าร และการอ านวยการบุคคลอ่ืนให้ท างาน เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้
นกับริหารบรรลุผลดงักล่าวก็โดยอาศยัการพูด การเขียน ผูป้ฏิบติังานจะท างานได้มีประสิทธิผล
เพียงไรนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของเขาในการท่ีจะเขา้ใจรับรู้ถึงเป้าหมายและภาระหนา้ท่ีของเขา
เอง รวมตลอดถึงความสามารถท่ีจะท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจในความคิดของเขาเองดว้ย 
 นกับริหารหลาย ๆ คนคิดว่า การติดต่อส่ือสารนั้นเป็นเพียงแต่การไหลของข่าวสารขอ้มูล 
(information flow) ซ่ึงผูรั้บจะเกิดความเขา้ใจโดยสมบูรณ์เอง แต่อนัท่ีจริงในการบริหารงานนั้น 
ปัญหาต่าง ๆ ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบัการส่งข่าวสารขอ้มูล นกับริหารอาจมี
ปัญหาพื้น ๆ อาทิ แบบแผนการติดต่อส่ือสารท่ีดีและสร้างความแม่นย  าท่ีสุดนั้น  เป็นอยา่งไร การ
เขียน การพดู หรือการใชรู้ปภาพ หรือวา่ถา้นกับริหารปรารถนาจะอธิบายเร่ืองระบบเงินเดือนระบบ
ใหม่ เขาควรจะท าอย่างไร เพื่อผูป้ฏิบติังานจะได้รับข่าวสารท่ีเหมือนกัน  หรือนักบริหารอาจมี
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารท่ียากยิ่งข้ึน อาทิ จะทราบได้อย่างไรว่า  เม่ือติดต่อส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัชั้น การบงัคบับญัชาล่าง ๆ ขององค์การนั้น  การติดต่อส่ือสารไดเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล ข่าวสารขอ้มูลได้ตกหล่นหายไป อนัเน่ืองจากการไม่มีความรู้สึกอนัไวของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัตนเอง เช่น จะปรับปรุงตวัเราในฐานะท่ี
เป็นผูรั้บข่าวสารโดยใชเ้ทคนิคอะไรบา้ง เป็นตน้31 

                                                        
 30สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์,  
พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 329. 
 31เร่ืองเดียวกนั, 329. 
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 การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงบุคคลกลุ่มและองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นส่ือกลางท่ี
น าส่ิงแวดล้อมภายนอกมาเป็นปัจจัยน าเข้าสู่องค์การ และน าส่ิงท่ีเป็นผลผลิตขององค์การสู่
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง บาร์นาร์ด (Barnard) เนน้วา่ การส่ือสารนั้นจะตอ้งครอบคลุมศูนยก์ลางขององคก์าร 
เพราะว่าการก าหนดโครงสร้าง การขยายตวั และขอบข่ายขององคก์าร จะตอ้งด าเนินการโดยผ่าน
เทคนิคการส่ือสารเกือบทั้งส้ิน อีกทั้ง แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) กล่าวสนบัสนุนวา่ การ
ส่ือสารเปรียบเสมือนเป็นหัวใจขององค์การ การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจัยส าคญัในการบริหาร
องคก์าร เพราะการติดต่อส่ือสารจะเป็นส่ือน าความตอ้งการ ความคิด ความรู้สึก น าไปสู่ความเขา้ใจ
ในเป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือระหว่างองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้การ
บริหารงานด าเนินไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับจุดประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ดงันั้น องค์การจึงตอ้งจดัให้มีระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การท่ีดีและสามารถ
น ามาใช้สนบัสนุนการบริหารองค์การไดอ้ย่างเต็มท่ี การติดต่อส่ือสารจะช่วยให้ผูบ้ริหารองค์การ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทั้งจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหาร อีกทั้งยงัใช้การติดต่อส่ือสารในการสั่ง
การใหมี้การปฏิบติังาน เป้าหมายองคก์าร  
 
ความหมายของการติดต่อส่ือสาร 
 ค าว่า “การติดต่อส่ือสาร” เป็นค าท่ีมกัจะไดย้ินไดฟั้งกนัอยู่บ่อย ๆ แต่ถา้ลองถาม    แต่
ละคนดูก็จะพบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ไม่น้อย แม้บรรดานักวิชาการท่ีศึกษาทางด้าน   การ
ติดต่อส่ือสารก็ยงัใหค้วามท่ีแตกต่างกนัไปไม่นอ้ย และแมแ้ต่ช่ือภาษาไทย ท่านผูรู้้ก็ไดแ้ปล    ค  าวา่ 
การติดต่อส่ือสารน้ีหรือใชค้  าน้ีต่างกนัออกไป เช่น การติดต่อบา้ง การส่ือสารขอ้ความบา้ง   การส่ือ
สัมพนัธ์บา้ง การติดต่อส่ือสารความบา้ง หรือการติดต่อส่ือสารบา้ง อยา่งไรก็ตามในท่ีน้ีอาจเร่ิมตน้
ดว้ยการพิจารณาจากรากศพัท์ก่อนค าว่า “การต่อติดส่ือสาร” (communication) น้ีเป็นค าท่ีมาจาก
ภาษาละตินว่า “communis” ดงันั้น communication จึงน่าจะหมายถึง การส่ือสาร/หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ท่ีด าเนินไปในลกัษณะท่ีแลกเปล่ียนความเห็นกนัทัว่ไปอยา่งสามญั32 
 การติดต่อส่ือสาร มีนกัวชิาการหลาย ๆ ท่านไดใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ี 

                                                        
 32สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์,  
พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 329. 
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 เวบสเตอร์ (Webster Encyclopedic Dictionary) ไดบ้ญัญติัว่า “การส่ือสาร” หมายถึง     
”วธีิการส่ือ โดยการใชส้ารสนเทศในลกัษณะของขอ้ความ หรือการเขียนก็ได”้33 
 เดสส์เลอร์ (Dessler) ได้ให้ความหมายของ “การส่ือสาร” เป็นการแลกเปล่ียน
สารสนเทศ การส่งมอบส่ิงท่ีมีความส าคญัต่าง ๆ”34 
 เกน เบอร์ตนั (Gene Burton) และมาแนบ ธาเกอร์ (Mavab Thakur) ไดใ้ห้ความหมายวา่ 
“การส่ือสาร” หมายถึง “กระบวนการในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสาร”35 
 เอลเมอร์ เอซ. บูแรค (Elmer H. Burack) และนิโคลสั เจ. แมธธิส (Nicholas J. Mathys) 
ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “การส่ือสาร” หมายถึง “กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการส่ือ
ความหมายระหวา่งบุคคล”36 
 เลสลี ดบับลิว. รู (Leslie W. Rue) และลอยด์ แอล. ไบอาร์ส (Lloyd L. Byars) ไดนิ้ยาม
ความหมายไวว้า่ “การส่ือสาร” หมายถึง “การกระท าการในการส่งขอ้มูลข่าวสาร”37 
 ไมเคิล อาร์. คาร์เรล แดเนียล เอฟ. เจนนิงส์ และคริศตินา เฮฟริน (Michal R. Carrell, 
Daniel F. Jennings and Christina Heavrin) ไดนิ้ยามความหมายไวว้า่ “การส่ือสาร” หมายถึง ปัจจยั
ส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จทั้ งฝ่ายบริหารและพนักงานในการท่ีจะจัดการกับการสร้าง
สัมพนัธภาพใหเ้กิดข้ึนในการท างาน และการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร38 

                                                        
 33Virginia S. Thatcher and Alexander McQueen, (Editors),  Webster Encyclopedic 
Dictionary of The English Language  (Chicago, III : Consolidated Book Publishers, 1980), 167. 
 34Gary  Dessler,  Management  (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1998), 74. 

35Gene Burton and Mavab Thakur,  Introduction to Management : A Career 
Perspective  (New York : John Wiley & Sons, 1984), 376.  

 36Elmer H. Burack and Nicholas J. Mathys,  Introduction to Management : A Career 
Perspective  (New York : John Wiley & Sons, 1984), 376. 
 37Leslie W. Rue and Lloyd L. Byars,  Management : Skills and Application, 8th ed.  
(Chicago, III : Irwin, 1997), 66. 
 38Michal R. Carrell, Daniel F. Jennings and Christina Heavrin,  Fundamentals of 
Organizational Behavior  (Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall International, Inc., 1997), 
430. 
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 นิตยา  เงินประเสริฐศรี ได้ให้ความหมาย การติดต่อส่ือสาร คือ การตอบสนองของ
ส่ิงมีชีวติต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ39 
 สตีเฟน พี. รอบบิน และเดวิด เอ. เดอเซนโซ (Stephen P. Robbins and David A. De 
Cenzo) ได้นิยามความหมายไวว้่า “การส่ือสาร” หมายถึง “การส่ือความหมาย และการท าความ
เขา้ใจกบัความหมายท่ีอีกฝ่ายหน่ึงส่ือสารมา”40 
 สมยศ  นาวกีาร กล่าววา่ การส่ือสาร คือ การแลกเปล่ียนขอ้เทจ็จริง ความเห็น ความรู้สึก 
เป็นการแลกเปล่ียนค าพูด อกัษร สัญลกัษณ์ หรือข่าวสารระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพื่อจะ
ให้สมาชิกในองคก์ารไดเ้ขา้ใจความหมายและสามารถเขา้ใจฝ่ายอ่ืน ๆ ได ้และการส่ือสารยงัเป็น
รากฐานของทุกองคป์ระกอบในกระบวนการจดัการ ในความเป็นจริงการส่ือสารเป็นกระบวนท่ีเป็น
อนัหน่ึงอันเดียวกันของหน้าท่ีทางการจัดการ ซ่ึงการส่ือสารมกัจะอยู่ในส่วนกลาง เพราะว่า
โครงสร้าง ส่วนขยายและขอบเขตขององคก์ารเกือบทั้งหมดถูก าหนดดว้ยเทคนิคการส่ือสาร และ  
ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นการแสดงออกและการแปลความหมายข่าวสารระหวา่งหน่วยการติดต่อส่ือสาร
ต่าง ๆ หรือบุคคลในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในองคก์าร41 
 รองศาสตราจารย ์ดร.พยอม  วงศ์สารศรี ไดใ้ห้ความหมาย การติดต่อส่ือสาร คือ การ
ติดต่อส่งข่าวสารขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นและท่าทีต่าง ๆ จากบุคคลหน่ึงหรือหลายคนไปยงัอีก
บุคคลหน่ึงหรือ  หลายคน จุดประสงค์ส าคญัของการติดต่อส่ือสารก็เพื่อท่ีจะให้ผูรั้บข่าวสารเกิด
ความเขา้ใจ”42 
 การติดต่อส่ือสาร คือ การแลกเปล่ียนค าพูด ขอ้เท็จจริง ข่าวสาร สัญลกัษณ์เพื่อท่ีจะให้
สมาชิกในองค์การหน่ึงองค์การใด ไดเ้ขา้มีความหมายและสามารถเขา้ใจฝ่ายอ่ืนได ้ดงันั้น ในการ
ติดต่อส่ือสารนั้นจะตอ้งมีผูน้ าสาร (sender) มีสาร (message) และมีผูรั้บสาร (receiver) นอกจากน้ียงั
ตอ้งมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร (communication channel) จากการติดต่อส่ือสารท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง   

                                                        
 39นิตยา  เงินประเสริฐศรี,  ทฤษฎอีงค์การ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 2  
(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541), 187-188. 
 40Stephen P. Robbins, and David A. De Cenzo,  Fundamentals of Management, 2nd ed.  
(Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall International, Inc., 1998), 423. 
 41สมยศ  นาวกีาร,  การติดต่อส่ือสารขององค์การ  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ, 2545), 
229. 
 42พยอม  วงศส์ารศรี,  องค์การและการจัดการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 7  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์ภา 
จ ากดั, 2542), 226. 
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มีเป้าหมายบางอย่าง อาจเป็นการแจง้บางอย่างแก่ผูรั้บข่าวสาร สร้างอิทธิพลต่อทศันคติของผูรั้บ
ข่าวสาร สนับสนุนทางด้านจิตใจแก่ผูรั้บข่าวสาร หรือสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูรั้บข่าวสาร      
เราสามารถท่ีพิจารณาวา่ผูติ้ดต่อส่ือสารสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดห้รือไม่นั้น เราสามารถ
พิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 1) การได้รับความสนใจจากผูรั้บข่าวสาร 2) ความเขา้ใจข่าวสารของผูรั้บ   
ข่าสาร และ 3) ผูรั้บข่าวสารยอมรับข่าวสาร 
 ดงันั้น การท่ีจะทราบวา่การติดต่อส่ือสารส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด ผูส่้งก็อาจดูไดจ้ากการ
แสดงออกของฝ่ายผูรั้บ ถา้หากฝ่ายผูรั้บแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของผูส่้ง ก็ย่อม
แสดงวา่การติดต่อส่ือสารไดผ้ล 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า “การติดต่อส่ือสาร” คือ การส่ือความหมายเก่ียวกับ
นโยบายและค าสั่งลงไปยงัเบ้ืองล่างพร้อมกบัรับเอาขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นความรู้สึกต่าง ๆ 
กลบัข้ึนมาโดยตระหนกัถึงความรูสึก ค่านิยม ความร่วมมือท่ีไดรั้บจากทุกคน 
 
 

หลกัการติดต่อส่ือสาร 
 บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ช้ีให้เห็นวา่หนา้ท่ีอนัดบัแรกของผูบ้ริหารจะเก่ียวขอ้ง
กบัการติดต่อส่ือสาร และไดอ้ธิบายความส าคญัของระบบการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการและ
เสนอหลกัการติดต่อส่ือสารไวด้งัน้ี 1) ช่องทางของการติดต่อส่ือสารควรประกาศให้รู้อยา่งชดัเจน
และแน่นอน 2) อ านาจหน้าท่ีปรากฏอยูใ่นช่องของการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นทางการ 3) เส้นทาง
ของการติดต่อส่ือสาร (line of communication) ต้องสั้ นและตรงประเด็น 4) เส้นทางของ             
การติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์จะถูกน ามาใช้  5)  ผู ้ท่ี มีความสามารถจะเป็นศูนย์กลางของ                  
การติดต่อส่ือสาร   6) เม่ือองค์การก าลงัด าเนินการไม่ควรขดัขวางเส้นทางของการติดต่อส่ือสาร 
และ 7) ระบบการติดต่อส่ือสารทุกระบบตอ้งเช่ือถือได้43 
 ไซมอน (Herbert A. Simon) ช้ีให้เห็นว่า ช่องทางการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นทางการ
เป็นช่องทางการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา ในขณะเดียวกนัผูป้ฏิบติังานจะเสนอสารสนเท
บางอย่างไปให้แก่ระดบับนภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 1) การส่งขอ้ความจะไม่ก่อให้เกิดผลท่ีไม่พึง
ปรารถนาแก่ผูส่้ง 2) ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและให้สารสนเทศแก่ผูป้ฏิบติังานอย่าง
รวดเร็วเท่าท่ีจะท าได ้และ 3) ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการสารสนเทศเพื่อติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชา

                                                        
 43Chester I. Barnard, The Function of the Executive  (Cambridge, Massachusetts : 
Harvard University Press, 1998), 122. 



 37 

ในระดบัสูงข้ึนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและผูบ้งัคบับญัชาจะรู้สึกไม่พอใจถา้ขอ้ความไม่ไดถู้กส่ง
ข้ึนไปตามสายงาน44 
องค์ประกอบทีส่ าคัญของการติดต่อส่ือสาร 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการติดต่อส่ือสารในทางการบริหารมี 6 ประการ คือ 
 1. ผูติ้ดต่อส่ือสาร (communicator) ได้แก่ ผูพู้ด (speaker) ผูส่้ง (sender) และผูอ้อกค าสั่ง 
(issuer)  
 2. ท าการติดต่อส่ือสาร (transmits) ดว้ยการพูดดว้ยการส่งหรือดว้ยการออกค าสั่งโดยอาศยั
ข่าวสาร (message) ไดแ้ก่ ค  าสั่ง (order) รายงาน (report) ค าเสนอแนะ (suggestions) เพื่อส่ง    ไปยงั 
 3. ผูรั้บการติดต่อส่ือสาร (communicate) ไดแ้ก่ ผูรั้บ (addressee) ผูต้อบ (respondent) ผา่น
ทาง 
 4.ช่องทางการติดต่อส่ือสาร (communication channel) เพื่อชักจูงหรือมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของผูรั้บการติดต่ออนัจะเห็นไดจ้าก 
 5. การสนองตอบ ไดแ้ก่ ค  าตอบ หรือการแสดงกิริยาอาการ ความเขา้ใจ (understanding) 
 6. ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของการกระท า (action) การหยุดกระท า (inaction) หรือการ
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือความรู้สึกจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัไปดว้ย 
 
กระบวนการติดต่อส่ือสาร 

 
แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบกระบวนการส่ือสารของแชนนอน และวฟีเอร์ 
ท่ีมา : Clauden E. Shannon and Warren Weaver, The Mathmatical Theory of Communication  
(New York : John Wiley & Sons, Inc., 1995), 98. 
 ประเภทของการติดต่อส่ือสาร (types of communication) เราจ าแนกประเภทของการ
ติดต่อส่ือสารไวเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คือ 
                                                        
 44Herbert A. Simon,  Administrative Behavior,  3th ed.  (New York : The Free Press, 
1976), 163. 
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 1. การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ  (formal communication) ซ่ึงหมายถึง การติดต่อส่ือสาร
ท่ีมีระเบียบแบแผนขอ้ก าหนดวางไวโ้ดยชัดเจน ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัด ได้แก่  การติดต่อส่ือสาร
ในทางราชการท่ีตอ้งการใหก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ ลกัษณะส าคญับางประการของการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ 
 เป็นการน าเอานโยบายการวินิจฉัยสั่งการหรือค าแนะผ่านไปตามสายการบงัคบับญัชา 
(line of authority) ท่ีบางทีเรียกวา่ flow of command 
 เป็นการน ากลบัมายงัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานโดยทัว่ไปได ้ขอ้เสนอแนะง่าย
และการสนองตอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะอ่ืน ๆ 
 เป็นการแจง้นโยบายทัว่ไปขององคก์ารแก่ขา้ราชการพนกังานเจา้หนา้ท่ีการติดต่อส่ือสาร
ท่ีเป็นทางการนั้นแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 
  1 การติดต่อส่ือสารจากระดบับนไประดบัล่าง (downward communication) 
  2 การติดต่อส่ือสารจากระดบัล่างไประดบับน (upward communication) 
  3 การติดต่อส่ือสารตามแนวนอน (horizontal communication) 
 2. การติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารท่ีมิไดด้ าเนินการตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนดไว ้ส่วนใหญ่ค านึงถึงความรู้จกัชอบ
พอคุน้เคยกนัเป็นส่วนตวั การติดต่อมกัด าเนินไปในรูปของบุคคลต่อบุคคล การติดต่อส่ือสารแบบ
ไม่เป็นทางการน้ีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้การศึกษาองค์การอรูปนัย (informal organization) และมี
ความส าคญัไม่นอ้ยเพราะสามารถแทรกซ้อนไปไดไ้กลและกวา้งขวาง จนมีค าเปรียบเทียบว่าเป็น 
“grapevine” (เถาองุ่น) (ดูแผนภูมิท่ี 3) ขอ้มูลหรือข่าวจะถูกส่งต่อไปเร่ือย ๆ ประการส าคญัของ   
การติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการก็คือ ความรวดเร็ว แต่ขอ้เสียก็คือ ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ อาจผิด
ไปจากความจริงไดม้าก การท าความเขา้ใจเร่ืองเถาองุ่นจะท าให้เขา้ใจการส่ือสารในองค์การมาก  
ยิง่ข้ึน การส่ือสารในองคก์ารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอาศยัการส่ือสารแบบติดต่อถึง
กนั Keith Davis ไดศึ้กษาวจิยัพบวา่รูปแบบการส่ือสารแบบเถาองุ่นแบ่งได ้4 แบบ  
 1. the single stand grapevine หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบบอกต่อถึงกนัจากคน
หน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงเป็นทอด ๆ ไป การส่ือสารแบบน้ีมีการบิดเบือนของขอ้มูลข่าวสารมาก 
 2. the gossip grapevine หมายถึง การบอกขอ้มูลข่าวสารใหทุ้กคนในกลุ่มทราบ 
 3. the probability grapevine หมายถึง การส่ือสารจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงต่อ ๆ 
กนั ใหส้มาชิกทราบในเร่ืองเดียวกนั 
 4. the cluster grapevine หมายถึง การบอกขอ้มูลข่าวสารจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง 
แลว้อีกคนหน่ึงเลือกท่ีจะบอกข่าวสารแก่ใครก็ไดต้ามความพอใจ 
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 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเถาองุ่นท่ีเกิดข้ึนในองค์การ เช่น ข่าวลือ (rumors) ท่ีเกิด
จากการส่ือสารแบบเถาองุ่นน้ีมีประโยชน์ต่อพนกังานมาก เพราะเม่ือพนกังานมีความคิดเห็นต่าง ๆ 
ท่ีจะแสดงถึงความเป็นเจา้ขององค์การและท าให้เกิดการเพิ่มผลผลิต นักวิชาการบางคนมีความ
คิดเห็นว่า ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการส่ือสารแบบเถาองุ่นเพื่อท่ีจะได้รับขอ้มูลยอ้นกลับจาก
พนกังานเพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงองคก์ารใหดี้ข้ึน45   
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการติดต่อส่ือสารไม่เป็นทางการหรือแบบเถาองุ่น (ตามเส้นประ) 
ท่ีมา : รศ.สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์  อรรถนาม,  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎแีละการประยุกต์, 
พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 345. 
 
 1. การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งการส่ือสารโดย
ปราศจากการขอส่ิงยอ้นกลบั (feedback) โดยทัว่ไปการส่ือสารแบบน้ีจะเป็นไปในรูปของนโยบาย
ของผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์าร และส่ือสารมวลชนประเภทวทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
 2. การส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งและผูรั้บ
สามารถท่ีจะตอบสนองต่อกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ทัว่ถึงและลึกซ้ึง ซ่ึงนับว่าเป็น    
ส่ิงจ าเป็น และส าคญัมากในการบริหาร การบริหารท่ีเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดข้อ้เสนอแนะ
รับฟังขอ้โตแ้ยง้หรือค าถาม จะเป็นอยา่งของการส่ือสารได ้
 
                                                        
 45เนตร์พณัณา  ยาวิราช,  ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์  (กรุงเทพฯ:  เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 
2546), 111. 
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ทศิทางหรือช่องทางเดินของการติดต่อส่ือสาร (channel of communication) 
 การติดต่อส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น อาจ
กระท าไดห้ลายระดบั แต่โดยท่ีการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการนั้น ไม่อาจก าหนดช่องทางท่ี
แน่นอนของการติดต่อได้ จึงพิจารณาเฉพาะการติดต่อส่ือสารแบบท่ีเป็นทางการเท่านั้น ซ่ึงอาจ
จ าแนกช่องทางการส่ือสารแบบดงักล่าวน้ีได ้3 ช่อง คือ 
 การส่ือสารจากบนลงสู่ล่าง (downward communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารจากจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงท่ีอยู่ต  ่ากว่าในสายการบงัคบับญัชาการส่ือสารชนิดน้ีเก่ียวกบัการสั่งการและ
การควบคุมพนักงานเป็นการส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกับการท างานท่ีเน้นในเร่ืองภารกิจท่ีท าและ
ตอ้งการใหพ้นกังานกระท ารวมทั้งการส่ือสารเพื่อการประสานงานกนัระหวา่งพนกังาน การส่ือสาร
จากบนลงลงล่างเก่ียวกบัเร่ืองวตัถุประสงคข์ององคก์าร ตามต าแหน่งและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการท างาน ลกัษณะของการส่ือสารแบบน้ีท่ีเห็นชดัเจน ไดแ้ก่ งานในระบบราชการ 
ซ่ึงมีสายการบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น มกัใช้การส่ือสารแบบน้ี ซ่ึงบุคคลระดบัสูงกว่าจะส่งขอ้มูล
ข่าวสารมายงัระดบัล่างลงไปตามล าดบัเป็นการส่ือสารท่ีช่วยให้เป้าหมายขององค์การชัดเจนให้
บุคคลเขา้ใจถึงภารกิจช่วยใหบุ้คลากรใหม่ซึมซบัในระบบ และเป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แต่
อยา่งไรก็ตามการส่ือสารจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่างน้ีก็มีปัญหาท่ีพบมาก ไดแ้ก่ 1) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นชัดเจน             
3) ระดบัสูงปิดกั้นช่องว่างจะรับขอ้มูลข่าวสารบางอย่างท่ีจ  าเป็น และ 4) การส่ือสารแบบน้ีท าให้
องคก์ารเป็นลกัษณะองคก์ารแบบกลไก 
 การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (upward communication) หมายถึง การส่ือสารจากพนักงาน
ระดับล่างข้ึนไปสู่หัวหน้างานระดับสูงข้ึนเพื่อผลการท างานของพนักงาน ปัญหาอุปสรรคใน      
การท างาน เทคนิคท่ีผูบ้ริหารใช้ในการส่ือสารจากล่างข้ึนบน คือ การส่ือสารพูดคุยกนัอยา่งไม่เป็น
ทางการกบัพนักงาน การส ารวจทศันคติ การร้องทุกข์ของพนักงาน การใช้ระบบข้อเสนอแนะ    
เป็นตน้ 
 การส่ือสารแบบน้ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากเบ้ืองล่าง เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล วดับรรยากาศขององค์การและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ร็ว แต่การส่ือสาร
จากเบ้ืองล่างน้ีประสบความส าเร็จไดย้ากเน่ืองจากเร่ืองราวต่าง ๆ จะถูกกรองหรือบิดเบือน  เพราะ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องการให้หัวหน้า รู้ข้อมูลบางอย่าง ท่ีจะ เ ป็นอันตรายต่องานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะบิดเบือนขอ้มูลน้อยกว่า
ระบบการใชอ้ านาจ 
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 วิธีการท่ีจะปรับปรุงให้เกิดการส่ือสารจากเบ้ืองล่างกระท าได้โดยให้มี 1) การประชุม   
ผูป้ฏิบติังาน (employee meeting) 2) การมีนโยบายเปิดประตู (open-door policy) เปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้พบผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กระดบั 3) จดหมายจากผูป้ฏิบติังาน (employee letters) 
อาจท าเป็นกล่องรับและตอบจดหมายของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 4) การมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม 
(participation in social group) โดยให้มีกิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น งานเล้ียงสังสรรค ์       
แข่งกีฬา 
 การส่ือสารตามแนวนอน (horizontal communication) หมายถึง การส่ือสารจากจุดหน่ึงไป
ยงัอีกจุดหน่ึงตามแนวนอน การส่ือสารระหว่างองคก์ารโดยทัว่ไปเนน้ท่ีการประสานงานระหว่าง
แผนกต่าง ๆ และพฒันาแผนงานใหม่ ๆ ส าหรับอนาคตโดยผา่นการส่ือสารตามแนวนอนท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีจะช่วยให้เกิดการประสานงานท่ีดีข้ึนในการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ   
รูปแบบของการส่ือสารอย่างเป็นทางการ เรียกว่า การติดต่อส่ือสารท่ีติดต่อถึงกนั หรือ (serial 
transmission) หมายถึง การส่ือขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนไดห้ลายรูปแบบ 
 เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูป้ฏิบติังานในระดับเดียวกนั การรวมตวักนัหรือ การ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์าร ไดรั้บการเอ้ืออ านวยจากการส่ือสารในแนวราบ 
ซ่ึงอาจจะเป็นการส่ือสารขา้มหน่วยงาน (ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนั) ทั้งในรูปแบบท่ีเป็น  การประชุม 
หรือเป็นการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ การส่ือสารประเภทน้ีนอกจากจะใชเ้พื่อการประสานงานแลว้ 
ยงัเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์และสังคมในหมู่เพื่อน ซ่ึงถือเป็นกระบวนการสังคมของ
องคก์าร 
 
การส่ือสารตามขวาง (diagonal communication) 
 เป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคัญในสถานการณ์ท่ีสมาชิกไม่สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพได ้โดยผา่นช่องทางอ่ืน อาจเป็นการส่ือสารขา้มสายงานกนัเพื่อเป็นการประหยดัเวลา 
 เม่ือการส่ือสาร 4 ช่องทางท่ีกล่าวไปแล้วไม่สามารถใช้การได้ ผูป้ฏิบัติงานจะหา
ช่องทางการส่ือสารของตน คือ การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสารประเภทน้ีไม่ปรากฏอยู่
ในผงัขององคก์าร แต่ก็สามารถส่ือสารขอ้มูลในองคก์ารไดม้าก เป็นการส่ือสารดว้ยวาจาในรูปของ
การส่ือสารไม่เป็นทางการ และนอกจากนั้นยงัสามารถอยู่ร่วมกบัการส่ือสารในองค์การได้ด้วย 
ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรเรียนรู้ท่ีจะรวมการส่ือสารประเภทน้ีเขา้มาเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการ ซ่ึง
การส่ือสารประเภทน้ีจะส่งข่าวสารไดร้วดเร็วมาก และประมาณ 75% ของขอ้มูลจะมีความถูกตอ้ง  
การส่ือสารแบบน้ีมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ Deal and Kennedy กล่าวถึงดา้นบวกของการส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการไวด้ังน้ี 1) ท าให้ผูใ้ต้บังคบับญัชารับรู้เก่ียวกับเร่ืองส าคญั ๆ ขององค์การ         
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2) ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บรู้ถึงทศันคติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีช่องทางเปิด-
ปิด อารมณ์ของตนอย่างปลอดภยั 4) เป็นการทดสอบปฏิกิริยาต่อนโยบายใหม่ หรือกระบวนการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ และ 5) ช่วยสร้างขวญัก าลงัใจหากมีขอ้คิดเห็นในทางบวก ส าหรับในดา้นลบ
นั้น หากมีผูส่ื้อสารท่ีตอ้งการท าให้เกิดการเส่ือมเสีย ก็จะกลายเป็นข่าวลือ (rumor) ซ่ึงเป็นความคิด 
ความเช่ือท่ีพิสูจน์ไม่ได ้จึงเป็นการส่ือสารท่ีบิดเบือนขอ้มูล วิธีการท่ีจะท าให้ข่าวลือนั้นลดน้อยลง  
ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการพฒันารูปแบบการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
โครงสร้างของสายใยของการติดต่อส่ือสาร 
 การพิจารณาถึงช่องทางทางการติดต่อส่ือสารจะพบว่าลักษณะของช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารจะมีลกัษณะเป็นสายใย (network) ท่ีเช่ือมระหวา่งศูนยก์ารตดัสินใจ (decision center) 
ทั้งหลายสายใยดงักล่าวน้ีจะมีผลโดยตรงต่อการติดต่อส่ือสารเป็นอย่างมาก46  ลกัษณะการส่ือสาร
ดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 1. แบบวงกลม (circle) เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถติดต่อ
กบัสมาชิกท่ีอยู่ถดัจากตนทั้งสอง สถานะของทุกคนมีความเท่าเทียมกนัและทุกคนมีความพอใจมี
ความเป็นประชาธิปไตยในการรับและให้ขอ้มูลต่อกนั เหมาะ0ส าหรับการใช้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งกนั แต่จะใชเ้วลามากไม่เหมาะสมในกรณีท่ีมีความเร่งรีบในการตดัสินใจ 
 2. แบบลูกโซ่ (chain) เป็นการส่ือสารท่ีสมาชิกแต่ละคนจะติดต่อไปยงัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูถ่ดัไปเท่านั้น เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในแง่การประสานงานและการติดต่อระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
บางคร้ังจึงเป็นความยากล าบากท่ีกลุ่มจะท างานไดส้ าเร็จตามตอ้งการ การขาดความเป็นอิสระใน
การส่ือสารเช่ืองชา้ขาดประสิทธิภาพ ขอ้มูลมกัผิดไปจากตน้ตอ ขอ้ดีคือ ขอ้มูลถูกน าไปอยา่งมัน่คง
เพราะมีอ านาจหนา้ท่ีทางการควบคุมไปทุกล าดบัขั้น 
 3. แบบวงล้อ (wheel network) ได้แก่ ผูบ้ริหารจะเป็นศูนย์กลางของการส่ือสาร 
รับผิดชอบข้อมูลส่งไปยงัจุดต่าง ๆ รอบตัว วิธีน้ีค่อนข้างเผด็จการเช่นเดียวกับแบบลูกโซ่แต่
สามารถลดความล่าชา้ลงไปไดม้ากกวา่การตดัสินใจของกลุ่มท าใหเ้ร็วข้ึน 
 4. แบบตวั y (y network) ไดแ้ก่ ข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิกอยูต่รงกลางเพียง  2  คน ท า
หนา้ท่ีประสานงาน และส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิกส่งต่อไปยงัสมาชิกคนอ่ืนท่ีอยูร่อบนอก ขอ้มูล
สามารถผา่นทิศต่าง ๆ ไดม้ากกวา่ แทนท่ีจะอาศยัคนท่ีอยูถ่ดัไปเท่านั้น 

                                                        
 46พรนพ  พุกกะพนัธ์ุ,  ภาวะผู้น าและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546), 
102. 
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 5. แบบทุกทิศทุกทางหรือแบบท่ีติดต่อกนัไดห้มดทุกคน (all direction of all channel 
network) การส่ือสารแบบน้ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการ คือ สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกบัสมาชิก  
คนอ่ืนได้โดยไม่ตอ้งผ่านสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทั้งในการรับข่าว ส่งข่าว แบบน้ีมีผลดี ผลเสียเท่ากัน      
ทั้งในแง่ความพอใจ ความส าเร็จของการส่ือสาร การท่ีผูบ้ริหารจะเลือกสายใยการติดต่อส่ือสาร  
แบบใด ก็ข้ึนอยูก่บัวา่ตอ้งการหรือมีความมุ่งหมายใดเพราะสายใยการติดต่อส่ือสารแต่ละอนันั้นก็มี
ความส าคญัไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราต้องค านึงถึงสถานการณ์และงานท่ีเราท าด้วย การท่ีเราจะ
ตดัสินใจจะใชแ้บบใดเราก็สามารถท่ีจะเลือกได ้ตามแผนภูมิท่ี 4 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงโครงสร้างของสายใยของการติดต่อส่ือสาร 
ท่ีมา : Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : Concept Controversies and 
Applications, 2th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice-International, Inc., 1998), 218. 
 
อุปสรรคต่อการส่ือสาร 
 การติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะส าคัญ แต่ยากท่ีจะบรรลุความส าเร็จได้
เน่ืองจากเรามีอุปสรรคหลายอยา่งท่ีอาจจะรบกวนการติดต่อส่ือสารได ้ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะ
ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารดว้ยการชนะอุปสรรคเหล่าน้ีทั้งระดบับุคคลและองคก์าร 
 การติดต่อส่ือสารไม่ใช่จะมีประสิทธิภาพเสมอไป ความลม้เหลวจะเกิดข้ึนจากเหตุผล
หลายอย่าง เหตุผลบางอย่างอาจจะเพียงแต่เป็นนิสัยท่ีไม่ดี และขาดการตระเตรียมหรือทิศทางท่ี
คลุมเครือ อุปสรรคเหล่าน้ีสามารถชนะได้โดยไม่ตอ้งยุ่งยากตนเกินไป ถ้าบุคคลเต็มใจจะแก้ไข 
ฯลฯ 
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 แมว้่าข่าวสารจะถูกใช้เพื่อการถ่ายทอดความหมาย พวกมนัไม่ได้บรรจุความมายไว้
อยา่งแทจ้ริงเลย ความหมายจะอยูภ่ายในจิตใจของผูรั้บและผูส่้งเท่านั้น เพื่อการแปลความหมายของ
ผูส่้งอยา่งถูกตอ้ง ผูรั้บตอ้งเขา้ใจค าพดู ท่าทาง และสัญลกัษณ์อยา่งอ่ืนท่ีผูส่้งใชอ้ยู ่
 ปัจจยับุคคลจะถูกกล่าวถึงอุปสรรคของการติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยทัว่ไป
มากท่ีสุด ปัจจยัทางบุคคลเหล่าน้ี ไดแ้ก่ กรอบของกรอา้งอิง การรับรู้แบบเลือกสรร ความหมายของ
ภาษา ความน่าเช่ือถือของผูส่้ง ความแตกต่างทางสถานภาพ และทกัษะการรับฟัง เป็นตน้ 
 1. กรอบของการอา้งอิง (frames of reference) บุคคลจะตีความขอ้มูลข่าวสารเดียวกนั 
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้ วฒันธรรมและประสบการณ์ อุปสรรคประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
การใส่และการถอดรหัสท่ีได้กล่าวมาแล้ว ถ้าผูรั้บและผูส่้งข้อมูลมีกรอบอ้างอิงท่ีเหมือนกัน         
การถอดและใส่รหสัจะเหมือนกนัดว้ย 
 2. การกรองขอ้มูลข่าวสาร (filtering) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่งขอ้มูลจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นความผิดพลาดในการใส่รหสัและการถอดรหสัหรือการท่ีมีความ
แตกต่างกนัดา้นการเรียนรู้ วฒันธรรม และประสบการณ์ อาจท าให้เกิดการกรองขอ้มูลข่าวสารโดย
ไม่ตั้งใจหรือการตดัขอ้มูลบางส่วนเพราะเห็นวา่ไม่ส าคญัก็เป็นการบิดเบือนขอ้มูลเช่นกนั 
 3. โครงสร้าง (structure) โครงสร้างขององค์การส่งผลต่อคุณภาพของการส่ือสารได ้
โครงสร้างท่ีมีล าดบัขั้นการบริหารสูงจะท าให้ประสิทธิภาพการส่ือสารลดลง ขอ้มูลอาจถูกเปล่ียน
ปรับตัดให้สั้ นลง เติมแต่งหรือตีความผิดพลาด โครงสร้างแนวราบท าให้เกิดการส่ือสารแบ
เผชิญหนา้ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
 4. ขอ้มูลข่าวสารท่ีมากเกินไป (information overload) ในองค์การท่ีมีขนาดใหญ่และ
ซับซ้อน ผูบ้ริหารจะพบกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีมากเกินกว่าท่ีจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ผูบ้ริหารจะเหมือนถูกทบัถมดว้ยขอ้มูลข่าวสาร และไม่สามารถจะตอบขอ้มูลข่าวสารนั้นไดท้ั้งหมด 
อาจจะเลือกพิจารณาบางประเด็น ซ่ึงท าให้ขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลให้
การตดัสินใจของผูบ้ริหารขาดประสิทธิภาพได ้
 5. ความหมายของค า (semantics) ค  า ๆ เดียวกัน คนแต่ละคนจะมีความเข้าใจท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากการตีความถอ้ยค าท่ีแตกต่างกนั ความหมายของถอ้ยค าบางคร้ังอาจไม่ไดอ้ยูท่ี่
เพียงถ้อยค า แต่อยู่ท่ีใจหรือความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บรู้ถ้อยค านั้น ค าท่ีเป็นรูปธรรมจะมีความ
เขา้ใจผดินอ้ยกวา่ค าท่ีเป็นนามธรรม 
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 6. ความแตกต่างทางสถานภาพ (status differences) ความแตกต่างทางสถานภาพ ถา้มี
มาก การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพลดลง ผู ้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นผู ้เ ร่ิมต้นท่ีจะส่ือสารกับ
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยมาก หรือจะลงัเลท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา47 
 7. การรับรู้แบบเลือกสรร (selective perception) การรับรู้แบบเลือกสรรจะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลกรองขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเช่ือหรือภูมิหลงัของเขาออกไป เม่ือบุคคลไดรั้บขอ้มูลท่ี
ขัดแย้งกับส่ิงท่ีพวกเขาเช่ืออยู่แล้ว พวกเขามักจะละเลยหรือบิดเบือนเพื่อท่ีจะท าให้พวกมัน
สอดคลอ้งกบัความเช่ือของพวกเขา 
 8. แรงกดดนัทางเวลาน้ีจะเป็นเร่ืองธรรมดาภายในบริษทังานท่ีตอ้งถูกท าให้ส าเร็จ
ภายในก าหนดเวลาจะสร้างแรงกดดนัทางเวลา และจ ากดัความสามารถการติดต่อส่ือสารของบุคคล  
เม่ือบุคคลอยู่ภายใตแ้รงกดดนัทางเวลาแล้ว พวกเขาอาจจะไม่ไดพ้ฒันาข่าวสารให้สมบูรณ์ก่อน   
การส่งข่าว นอกจากน้ีแรงกดดนัทางหมายก าหนดเวลาจะไม่ยอมให้รับการป้อนกลบั ดงันั้น ผูส่้ง
อาจจะไม่รู้วา่ผูรั้บไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ดงันั้น แรงกดดนัทางเวลาจะเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของการติดต่อส่ือสาร 
 9. ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา หมายถึง ความเช่ือวา่ 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะไม่ล าเอียง บุคคลท่ีถูกรับรู้วา่สุจริต ยุติธรรม และเช่ียวชาญจะถูกมองโดยบุคคลอ่ืน 
ว่าเป็นแหล่งท่ีมาเ ช่ือถือได้ความน่าเช่ือถือจะมีความส าคัญภายในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ดงันั้น ความไวว้างใจของบุคคลยิ่งมีมากเท่าไรความน่าจะ
เป็นท่ีข่าวสารจะไปถึงอยา่งชดัเจนยิ่งมากข้ึนเท่านั้น ในทางกลบักนัเม่ือบุคคลท่ีส่งข่าวสารมีความ
น่าเช่ือถือนอ้ย ข่าวสารหลายอย่างจะถูกละเลย ในปัจจุบนัความน่าเช่ือถือท่ีน้อยของแหล่งท่ีมาได้
กลายเป็นปัญหาอยา่งกวา้งขวางภายในบริษทัและรัฐบาล ข่าวสารท่ีส าคญัและเป็นความจริงหลาย
อยา่งไดถู้กละเลย เน่ืองจากช่ือเสียงท่ีไม่ดีของผูติ้ดต่อส่ือสาร 
               10. ทกัษะการฟังไม่ดี การติดต่อส่ือสารภายในบริษทัหลายบริษทัจะยุ่งยาก เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมีทกัษะการฟังไม่ดี เหตุผลขอ้หน่ึงคือ ผูบ้ริหารหลายคนฟังเพื่อท่ีจะตอบสนองไม่ใช่ฟัง
เพื่อท่ีจะเขา้ใจ นั่นคือ พวกเขาก าลังคน้หาข้อมูลเพื่อท่ีพวกเขาจะจดัการกบัปัญหาด้วยวิถีทางท่ี
รวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้48 

                                                        
 47สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์  อรรถมาน, กระบวนการติดต่อส่ือสาร , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http;;:www.doae.go.h/Okuct/policy/kp20 /career2:htm. 
 48สมยศ  นาวกีาร,  การบริหารและพฤติกรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 
2546), 496-505. 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสาร 
 ไลเคิร์ท (Rensis Likert) ไดท้  าการคน้ควา้หาวิธีการท่ีจะปรับปรุงการติดต่อส่ือสารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มคนในองคก์าร จนกระทัง่ไดพ้บแนวคิดเก่ียวกบั “หมุดเช่ือม” 
(liking pin) ข้ึนมา คือ การท่ีฝ่ายบริหารจะมีโอกาสใชป้ระโยชน์ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีอยูใ่ห้ไดป้ระโยชน์สูงมากท่ีสุดนั้น จะท าไดก้็เม่ือสมาชิกแต่ละคนในองคก์ารไดมี้โอกาสเขา้ไป
เป็นสมาชิกของกลุ่มท างานท่ีมีประสิทธิภาพหน่ึงกลุ่มหรือมากกวา่49 
 ประเด็นท่ีส าคญัของกลไก “หมุดเช่ือม” น้ีก็คือ บุคคลท่ีอยู่ในหมุดเช่ือมจะตอ้งเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ทั้งน้ีการยอมรับโดยกลุ่มน้ีนบัวา่เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัยิ่ง
จากการคน้ควา้ของไลเคิร์ท (likert) พบว่า ในขณะท่ีบุคคลนั้นได้เขา้ไปเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม
นัน่เอง ความร่วมมือกบักลุ่มจะมีมากข้ึน ความเต็มใจในการให้การติดต่อส่ือสารทั้งการให้และ   
การรับภายในกลุ่มจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็จะส่งผลให้การทุ่มเทสนบัสนุนเป้าหมายงานและการตดัสินใจ
ของกลุ่มเป็นไปโดยราบร่ืน ตามแนวความคิดหมุดเช่ือมน้ี จึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกท่ีจะช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข้ึนมาไดม้ากข้ึนกวา่เดิม หากแต่จะเป็นเพราะวา่แต่ละคน
ท่ีอยูใ่นกลุ่มต่างฝ่ายต่างจะมีความพร้อม และเต็มใจท่ีจะยอมรับการติดต่อส่ือสารท่ีมาจากสมาชิกท่ี
เป็นท่ียอมรับ และไวว้างใจไดข้องกลุ่มมากข้ึนกวา่เดิมนั้นเอง 
 กล่าวโดยสรุป การน าเอาแนวความคิดหมุดเช่ือมมาใชน้ี้  สามารถช่วยก่อให้เกิดสายใย
การติดต่อส่ือสารตลอดทั่วทั้ งองค์การข้ึนได้ และด้วยระดับของการไวว้างใจและการยอมรับ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มนั้นเอง จะสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศการท างาน มีการร่วมมือกนัและ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทัว่ทุกส่วนขององคก์ารได50 
 
ประโยชน์ของการติดต่อส่ือสาร 
 1. ช่วยใหก้ารวนิิจฉยัสั่งการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว แม่นย  า และถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 2. ช่วยใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี 
 3. ช่วยใหก้ารควบคุมงานไดผ้ลดียิง่ข้ึน ก่อใหเ้กิดเอกภาพในการบริหาร 
 4. ช่วยใหเ้กิดสามคัคีธรรมในหมู่คณะ 

                                                        
 49Rensis  Likert,  New Patterns of Management  (Tokyo Japan : McGraw-Hill 
Kogakusha Ltd., 1961), 113. 
 50ธงชยั  สันติวงศ,์  องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผ่นใหม่ (กรุงเทพฯ : 
เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546), 433-435. 
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 5. สามารถเก็บขอ้มูลและข่าวสารไวเ้ป็นหลกัฐานในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การติดต่อส่ือสารนั้นเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการส่งผา่นข่าวสารและความเขา้ใจจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นไปอยา่งมีล าดบัขั้นตอน
จากการเกิดความคิดหรือมีท่ีมาของข่าวสารของผูส่้ง ผูส่้งท าการใส่รหสัและไดเ้น้ือหาหรือข่าวสาร
จากนั้นผูส่้งตอ้งท าการส่งข่าวสารเหล่าน้ีโดยผา่นช่องทางหรือใชส่ื้อท่ีเหมาะสมไปยงัผูรั้บ ผูรั้บจะ
ท าการรับข่าวสารและท าการถอดรหัสซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดการกระท าหรืองดเวน้การกระท าใน
ปัจจุบนัหรือรู้สึกทศันคติอารมณ์และปัจจยัส่วนตวัอ่ืน ๆ ของผูรั้บและตวัผูส่้งก็ตอ้งใชค้วามสามารถ
ในการใส่รหัส ซ่ึงอาจจะเป็นการใช้ค  าพูด ไม่ใช่ค าพูดหรือภาษาร่างกาย การใช้สัญลกัษณ์และ
รูปภาพโดยมุ่งให้ผูรั้บเกิดความเขา้ใจในข่าวสารขอ้มูลตรงกบัท่ีผูส่้งปรารถนาจะส่ง ดงันั้น จะเห็น
ไดว้า่การติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลผูส่้งและผูรั้บเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีเพราะแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกนัไปในรายละเอียดซ่ึงยงัผลใหก้ารใส่และการถอดรหสัต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
 ส่วนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารนั้นมิใช่เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งผูรั้บและ
ผูส่้งเท่านั้น แต่ยงัมีจุดประสงคท่ี์จะท าใหเ้กิดพลงักลุ่ม ความรู้และทศันคติท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะยงัผลให้มี
การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพได ้การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารอาจกระท าไดท้ั้งในรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการ และการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการหรือการติดต่อส่ือสารแบบเถาองุ่นท่ีไม่อาศยั
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร แต่มีลกัษณะของการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการในองค์การอรูปนยั 
การติดต่อแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการน้ีอาจมีลกัษณะจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ระดบั
ล่างข้ึนสู่ระดบับน และระดบัแนวนอน หรือแนวราบโดยประยุกต์ผสมผสานใช้ข่ายเช่ือมโยงของ
การติดต่อส่ือสารแบบกลมไปรวมศูนยห์รือท่ีเรียกวา่แบบทุกช่องทาง แบบดวงดาวท่ีแปรรูปหรือท่ี
เรียกว่าแบบลูกโซ่ หรือแบบดวงดาวรวมศูนย์หรือท่ีเรียกว่าแบบวงล้อ ทั้ งน้ีเพื่อช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
 อยา่งไรก็ตาม การติดต่อส่ือสารนั้นนบัเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและละเอียดอ่อน ยาก
ท่ีจะไดป้ระสิทธิผลประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ์ อนัเน่ืองจากอุปสรรคนานปัการ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทาง
กายภาพ ปัจจยัเก่ียวกบับุคคลโดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ตลอดจนปัจจยัในเร่ืองภาษา 
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการและเทคนิคท่ีช่วยปรับปรุงการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสร้างบรรยากาศอนัดีมีการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้รั้บข่าวสารไดมี้ส่วนร่วม เป็นตน้51  

                                                        
 51สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์  อรรถมานะ,  พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ 
([กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546), 357. 
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การปฏิสัมพนัธ์และการมีอทิธิพลต่อกนั (interaction influence process) 
 คนมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดองค์การข้ึน และส าคญัท่ีสุดในแง่ของ   
การเป็นปัจจยัการผลิต ถ้าหากคนเต็มใจทุ่มเทให้กบังานและองค์การ การด าเนินกิจการใดจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การท่ีคนจะทุ่มเทการท างานให้กบัองค์การนั้นเกิดจากปัจจยั  
หลาย ๆ ประการท่ีส าคญั คือ การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนในการด าเนินกิจการ   
ใด ๆ ก็ตาม คนจะมีการติดต่อเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงก็คือการปฏิสัมพนัธ์
นั้นเอง 
 การปฏิสัมพนัธ์ (interaction) หมายถึง การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลซ่ึงจะก่อให้เกิด
ผลการปฏิบติัโตต้อบกนั เป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นอยา่งหน่ึงในองคก์ารทุกองคก์ารท่ีการด าเนินงานตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบับุคคล52 เน่ืองจากการท่ีคนเรามีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัจะช่วยกระตุน้แรงจูงใจใน 
การท างานให้เกิดข้ึนอยู่เสมอ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจ าเป็นสร้างบรรยากาศการท างานแบบมนุษย์
สัมพนัธ์ (affiliation climate) ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีบุคคลภายในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่น             
มีความรัก ผูกสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอย่างแน่นแฟ้น มีการให้ค  าปรึกษาหารือหรือช่วยเหลือบุคคล   
อ่ืน ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์อย่างมิตรภาพ และมีการจดัตั้ งสหภาพหรือกลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ี
บุคคลท่ีอยู่ในองค์การตอ้งการไดรั้บความสนใจและการเอาใจใส่ต่อความรู้สึก จึงเป็นบรรยากาศ
องคก์ารแบบท่ีมีการสนบัสนุนกนัในทางอารมณ์ ลิทวนิ และสตริงเกอร์ (Litwin and Stringer) ยงัได้
กล่าวถึงการสร้างการปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนไดจ้าก 1) การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นและใกลชิ้ด 
2) การส่งเสริมและสนบัสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคก์ารมีอิสรภาพและลดโครงสร้างหรืออุปสรรค
ใหน้อ้ยลง และ 4) การกระท าใหบุ้คคลรู้สึกวา่ตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มหรือในองคก์าร53 
 เน่ืองจากกลุ่มมีลกัษณะเป็นระบบย่อยอยู่ภายในองค์การและเป็นระบบเปิด เม่ือมีการ
ด าเนินงานภายในองค์การกลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ย่อมท่ีจะตอ้งมีการติดต่อและมีการเก่ียวขอ้งต่อกนั 
เช่น ผูบ้ริหารของกลุ่มหน่ึงอาจไปเป็นคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษาของอีกกลุ่มหน่ึง การพบปะกนั
เป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ถ้ากลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีมีเป้าหมายอย่างเดียวกันหรือมี

                                                        
 52สมยศ  นาวกีาร,  การบริหารระดับหัวหน้างานและผู้จัดการแผนก (กรุงเทพฯ:  บรรณกิจ, 
2544), 63. 
 53George H. Litwin and Robert A. Stringer, Motivation and Organizational Climate  
(Boston : Division of Research, Harvard University, Graduate School of Business Administration, 
1967), 67-68. 
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จุดมุ่งหมายร่วมกนั กลุ่มก็มีการร่วมมือกนัหรือปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในอนัท่ีจะมีความหมายของกลุ่ม
เอง และกลุ่มอาจจะตอ้งมีการแข่งขนักนัเองเพื่อท่ีจะพยายามบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การแข่งขนั
มกัจะเป็นไปในดา้นความตอ้งการในทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เช่น งบประมาณทางดา้นฐานะ
และทางด้านอ านาจกบักลุ่มอ่ืน จากการท่ีมีการแข่งขนักลุ่มน้ีเอง อาจน าไปสู่ความขดัแยง้ข้ึนได ้
ดงันั้น การพบปะติดต่อกนัหรือการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอาจก่อใหเ้กิดความร่วมมือกนั 
 ค าวา่ อิทธิพล (influence) ในท่ีน้ีมิไดมี้ความหมายไปในทางไม่ดี ดงัท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่น
ปัจจุบนั อิทธิพลเป็นรูปแบบหน่ึงของอ านาจและเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลโดยท่ีการกระท า
ของบุคคลหน่ึงมีบทบาทกระทบต่อความคิดหรือเจตคติของอีกคนหน่ึง การจูงใจ การเกล้ียกล่อม 
การเสนอแนะต่างก็เป็นรูปแบบของอิทธิพลทั้งนั้นภายใตอิ้ทธิพลบุคคลจะเช่ือฟังและปฏิบติัตาม
หวัหนา้ซ่ึงเป็นผูน้ าทั้งท่ีเขายงัมีสิทธิใชดุ้ลพินิจของเขา เพื่อท่ีจะดูวา่การใชอ้  านาจนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
และบุคคลนั้นก็ยงัอยู่ในสถานการณ์ท่ีสามารถเลือกปฏิบัติตามหรือปฏิเสธไม่ปฏิบติัตามก็ได ้
อิทธิพลอาจเกิดไดด้ว้ยเหตุผลและอารมณ์ การท่ีเราอ่านหนงัสือของนกัเขียนท่ีเราช่ืนชอบท่านใด
แล้ว ท่านเกิดความเห็นคล้อยตามหนังสือเล่มนั้น ก็แสดงว่านักเขียนท่านนั้นมีอิทธิพลต่อเรา 
อิทธิพลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพลงัอ านาจและเป็นอ านาจจริง ๆ (actual force) ท่ีผูน้  าใช ้เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคข์องกลุ่ม54 
 
ความหมายของค าว่า อทิธิพล (influence) 
 อิทธิพล (influence) หมายถึง ก าลงัท่ียงัผลใหส้ าเร็จเป็นอ านาจท่ีแฝงอยูใ่นบุคคลหรือรัฐ  
ซ่ึงสามารถบนัดาลใหเ้ป็นไปตามความประสงค ์อ านาจท่ีสามารถบนัดาลใหผู้อ่ื้นตอ้งคลอ้ยตามหรือ
ท าตามอ านาจท่ีสามารถบนัดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของดวงดาว อ านาจนอกเหนือ
หนา้ท่ี เช่น ใชอิ้ทธิพลบงัคบัให้ยอม55  ซ่ึงสกอต และมิเชลล์ กล่าววา่ อิทธิพล (influence) หมายถึง  
การด าเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุ่มท่ีสามารถชกัจูงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนให้กระท าตาม
ความตอ้งการของตน ซ่ึงโดยปกติฝ่ายหลงัจะไม่ท าเช่นนั้น56  และออตธอน และฮทั (Horton and 

                                                        
 54ยงยทุธ  เกษสาคร,  ภาวะผู้น าและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546), 109. 
 55ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  พิมพค์ร้ังท่ี 6  (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ จ  ากดั, 2539), 947. 
 56W.G. Scott and T.R. Mitchell,  Organization Theory : A Structural and Behavioral 
Analysis  (Illinois : Lrwin, Inc., 1972), 211. 
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Hunt) อิทธิพล (influence) หมายถึง ความสามารถท่ีจะชกัจูงการตดัสินใจและการกระท าของบุคคล
อ่ืน57 
 ผูน้ าองคก์ารจะใชอิ้ทธิพลอยา่งไรต่อกลุ่มนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมซ่ึงผูน้ าสามารถ
น าแนวความคิดต่อไปน้ีไปประยุกต์ใช้ วิธีการท่ีผูน้  าจะมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นดังน้ี 1) การใช้บารมี 
(prestige) การใช้อิทธิพลทางดา้นบารมีจะส าเร็จไดก้็ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้ าเองเป็น
ส าคญัในการท่ีจะดึงดูดใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดศรัทธาเต็มใจปฏิบติัตามนโยบายของผูน้ า       
2) ใช้แบบวิธีการบิดามารดาปกครองบุตรเป็นการใช้พลงัอ านาจท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยเมตตาความรัก 
ความเอ็นดูและความเอ้ืออาทรต่อผูป้ฏิบติังาน 3) การใชอ้  านาจหรือก าลงับงัคบั (force) อ านาจของ
ผูน้ าอาจไดม้าหลายทาง อาจเป็นการควบคุมในเร่ืองเวลาการปฏิบติังาน หรือควบคุม อาจเป็นอ านาจ
โดยตรงท่ีเกิดจากยศหรือต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากองค์การ 4) การหาวิธีการร่วมกัน 
(mutual means) โดยวิธีน้ีทั้งผูน้  าและสมาชิกผูป้ฏิบติังานมีจุดมุ่งหมายเหมือนกนั สามารถหาวิธี
ท างานร่วมกนั วธีิน้ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชอ้  านาจและอาจเป็นวธีิท่ีหวัหนา้มีอิทธิพลต่อสมาชิก
ได้ง่าย ถ้าหากร่วมกนัท างานตามแนวความของกระบวนการกลุ่ม58  ดงันั้น การปฏิสัมพนัธ์และ   
การใช้อิทธิพลท่ีมีต่อกันของผูบ้งัคบับญัชาท่ีให้ความส าคญักับบุคคลจะมีความสนใจในเร่ือง
ส่วนตวัไม่เป็นทางการ ซ่ึงอาจจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อองคก์ารท่ีเป็นทางการไดโ้ดยตรงข้ึนอยูก่บั
เป้าหมายของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับองค์การว่าเป็นไปในลกัษณะสอดคล้องหรือขดัแยง้กัน
เพียงใด ส่วนลักษณะการปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพลท่ีมีต่อกันของผู ้บังคับบัญชาท่ีให้
ความส าคญักบับุคคลจะมีความในใจเร่ืองส่วนตวัหรือปัญหาครอบครัว และให้ความส าคญักบัการ
พบปะสังสรรคน์อกเวลางานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งสนใจฟังความคิดเห็นต่างดว้ย ฉะนั้นผูน้ า
องคก์ารจะใชก้ารปฏิสัมพนัธ์และอิทธิพลอยา่งไรต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงจะมีความเหมาะสมเพื่อให ้  
การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 
 
 
 

                                                        
 57Paul B. Horton and Chester L. Hunt,  Sociology,  2nd ed.  (New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1986), 321. 
 58ยงยทุธ  เกษสาคร,  ภาวะผู้น าและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546), 109-
111. 
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การตัดสินใจ  
 

 การตัดสินใจ (decision making) เป็นกระบวนการท่ีเป็นและมีความส าคัญต่อ
สภาวการณ์เป็นผูน้ าในการบริหารงานอย่างมากจนถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารหน่วยงานเร่ือง
ของการตดัสินใจเป็นส่ิงหน่ึงซ่ึงผูบ้ริหารทั้งหลายไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ผูบ้ริหารจะตอ้งท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการตดัสินใจหลายคร้ังในวนัหน่ึง ๆ บางคร้ังก็มีความส าคญัถึงขั้นของการอยู่รอดหรือไม่
ของหน่วย บางคร้ังก็เป็นตน้เหตุให้กระทบกระเทือนถึงการท างานของบุคคลอ่ืน ๆ และยิ่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป จะตอ้งเก่ียวพนักบัการตดัสินใจอยูต่ลอดเวลา และผลของการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารไม่ว่าจะปรากฏออกมาดีหรือไม่ก็ตาม ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลทีเกิดข้ึนนั้นดว้ย 
การตดัสินใจท่ีดีควรมีวตัถุประสงคท่ี์แน่ชดัและมีเหตุผลสนบัสนุนจึงตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ีเป็นระบบ 
ซ่ึง โรเบิร์ต เทนเนนบอม (Robert Tennenbaum) มีความเห็นว่าการตดัสินใจควรประกอบด้วย
ขั้นตอนต่อไปน้ี 1) การรับรู้และก าหนดปัญหา (recognition and defining the problem) การรับรู้
ปัญหามีความส าคญัต่อการตดัสินใจในทางการบริหาร หากผูบ้ริหารไม่รับรู้ปัญหาก็จะไม่มีการ
พยายามแกปั้ญหาและจะไม่มีการตดัสินใจเกิดข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการคาดการณ์ล่วงหน้า 
2) การรวบรวมปัญหา (identifying the problem) เป็นการก าหนดและระบุให้แน่ชดัว่าปัญหาเกิด
ข้ึนอยู่ท่ีไหน ประกอบด้วยปัญหาย่อย ๆ อะไรบ้าง จ าเป็นต้องแก้ไขท่ีไหนก่อน 3) การสร้าง
ทางเลือกในการแกปั้ญหา (generalization of alternation) ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีวิธีการแกไ้ขหลาย
วิธี ดงันั้น การก าหนดทางเลือกไวห้ลายทางจะช่วยให้มีการเปรียบเทียบผลดีผลเสียไดช้ดัเจน ได้
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 4) การเลือกทางแกปั้ญหา (selection of the alternatives) เม่ือไดท้างเลือก
ท่ีมีความเป็นไปได้แล้วจึงมาด าเนินการแก้ปัญหา และ 5) การด าเนินการและการประเมินผล 
(implementation and evaluation) เป็นการวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขส่ิงบกพร่องต่าง ๆ อนัอาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม
แมว้า่การเลือกทางเลือกจะดี มีเหตุผล หากการปฏิบติัการแกปั้ญหาตามการเลือกไม่ด าเนินไปอยา่ง
รัดกุมแลว้ การแกปั้ญหาก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้59 
 
 
 

                                                        
 59Robert Tennenbaum, Managerial Decision Making  (Low Angles : Institute of 
Industrial Relation University of California, 1950), 23-24. 
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ความหมายของการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตดัสินใจ (decision making) นั้น นกัวิชาการทางการบริหารไดใ้ห้
ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือและแนวคิดของแต่ละท่าน ซ่ึงไดน้ าเสนอแนวคิดของ
นักวิชาการบางท่านไวด้ังน้ี มวัเฮด และกริฟฟิน (Moorhead and Griffin) เสนอค านิยามการ
ตดัสินใจวา่เป็นกระบวนการเลือกทางจากทางบเลือกหลาย ๆ ทาง60 
 การตดัสินใจ (decision making) หมายถึง การเลือกท่ีตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ
ในการน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เป็นการตดัสินใจอย่างมี
คุณภาพและเป็นท่ียอมรับของบุคคลต่าง ๆ61  จากความหมายต่าง ๆ ดงัท่ีมีนกัวิชาการหลายท่านได้
กล่าวมาแล้วนั้น อาจสรุปได้ว่าการตดัสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระท าต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่     
การเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีมีอยูห่ลายทาง เพื่อเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้
 การตดัสินใจในการบริหารมี 3 ประการดว้ยกนั คือ 
 อบัเบน และฮิวล์ (Gerald L. Ubben and Larry W. Hughes) ไดแ้บ่งการตดัสินใจ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การตัดสินใจท่ีเป็นโครงสร้างก าหนดไว ้และ 2) การตดัสินใจท่ีมี
ทางเลือกหลายทาง62 
 ขั้นตอนการตัดสินใจ แบ่งเป็น 
 1. การตดัสินใจอย่างมีแผน (programmed decision) เป็นการตดัสินใจท่ีซ ้ า ๆ กัน  
หลายคร้ัง ท่ีเป็นเร่ืองท่ีท าเป็นประจ าทุกวนั มีแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระเบียบและ
ขอ้บงัคบั มีก าหนดวตัถุประสงคม์าตรฐานแนวปฏิบติั กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่อช่วย
ใหก้ารตดัสินใจง่ายข้ึน มีแนวปฏิบติัเพื่อใหผู้ท่ี้ท  างานยดึถือเป็นหลกั มีเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรอบ
การตดัสินใจ 
 2. การตดัสินใจอยา่งไม่มีแผน (non-programmed decision) เป็นการตดัสินใจในเร่ือง
พิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเร่ืองท่ีมกัมีความสลับซับซ้อน เกิดข้ึนอย่างมีปัจจุบัน        
ทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์และนโยบาย ผูต้ ัดสินใจจะต้องใช้

                                                        
 60Gregory  Moorhead and Ricky  Griffin, Decision Making and Creativity  (London: 
Houston Mifflin Co., 1992), 480. 
 61เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 
2546), 24. 
 62Gerald L. Ubben and Larry W. Hughes,  The Principal : Creative Leadership for 
Effective Schools  (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1982), 123-127. 
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ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเร่ิม ใช้ดุลพินิจและประสบการณ์อย่างมากในการ
ตดัสินใจ เป็นเร่ืองใหม่ตอ้งการแกปั้ญหาใหม่ ๆ มีลกัษณะท่ีตดัสินใจคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง หรือมี
ปัญหาใหม่เกิดข้ึนโดยไม่สามารถก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบั นอกจากน้ียงั
อาจมีความเก่ียวพนัถึงอนาคตระยะยาวดว้ย 
 ขั้นตอนของการตดัสินใจ (process in decision-making) บางคร้ังก็สามารถปฏิบติัได้
ส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย และบางคร้ังก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย เหตุท่ีไม่ส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มี
ปัจจยัหลายประการ และปัจจยัต่าง ๆ นั้น คือ ปัญหาซ่ึงจะต้องท าการตดัสินใจเลือกปฏิบติัเพื่อ
แกปั้ญหานั้น ๆ ดงันั้น ขั้นตอนของการตดัสินใจจึงมีกระบวนการดงัน้ี 1) สภาวะปัญหาหรือเร่ืองท่ี
ก าลงัพิจารณาเพื่อหาทางแกไ้ข 2) ท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสาเหตุท่ีแทจ้ริง และ 3) สามารถระบุ
สาเหตุท่ีแทจ้ริงได ้4) คน้หาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะแก้ไขสาเหตุของปัญหาหรือคน้หาทางเลือกต่าง ๆ 
และ 5) ตดัสินใจเลือกวธีิท่ีดีท่ีสุด เลือกทางเลือกท่ีเหมาะท่ีสุด 
 
กระบวนการตัดสินใจ (decision making process) 
 การตดัสินใจมีลกัษณะเป็นกระบวนการการตดัสินใจตอ้งการความละเอียดอ่อน ความมี
เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โดยผู ้ตัดสินใจต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทั้ งความรู้และ
ประสบการณ์ หลกัการเหตุและทฤษฎี รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ขั้นตอนและกระบวนการตดัสินใจมี
ความส าคญัต่อคุณภาพการตดัสินใจไม่นอ้ย สตีเฟน พี. รอบบินส์ (Stephen P. Robbsins) ไดอ้ธิบาย
ถึงกระบวนการของการตดัสินใจไวด้ว้ยกนั 8 ขั้นตอน63 คือ 
 1. ระบุปัญหา (identify a problem) ปัญหาคือความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยูก่บัส่ิง
ท่ีเราตอ้งการจะใหเ้ป็น 
 2. ระบุเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการตดัสินใจ (identifying decision criteria) คือปัจจยัท่ีเป็น
เหตุผลสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ (relevant in making a decision) 
 3. ก าหนดน ้ าหนกัให้กบัเกณฑ์เหล่านั้น (allocation weights to the criteria) เป็นเร่ือง
ของการก าหนดเกณฑม์ากนอ้ยตามความส าคญั 
 4. การก าหนดทางเลือก (developing alternatives) ท่ีพอมีความเป็นไปได้เม่ือมี
ทางเลือกแลว้ขั้นต่อไปเป็นการประเมินแต่ละทางเลือกวา่มีจุดอ่อนและจุดแขง็อยา่งไร 

                                                        
63

 Stephen P. Robbsins, 1998 อา้งถึงในวรัิช  สงวนวงศว์าน วรัิช  สงวนวงศว์าน,             
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ: บริษทั ซีเอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 2546), 53-55. 
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 5. วิเคราะห์ทางเลือก (analyzing alternatives) น าทางเหล่านั้นมาวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย
โดยละเอียดแต่ละทางเลือกเป็นขอ้มูลตดัสินใจ 
 6. เลือกทางเลือก (selecting an alternative) ท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกทั้งหลาย 
 7. ด าเนินการตามทางเลือก (implementing the alternative) การตดัสินใจจะไม่
สมบูรณ์หากไม่ไดมี้การด าเนินการติดตามมา 
 8. ประเมินการตดัสินใจ (evaluating decision effectiveness) เพื่อประเมินวา่ทางเลือก
ท่ีเลือกมาไดส้ามารถแกปั้ญหาไดเ้รียบร้อยเพียงใด 
 
รูปแบบการตัดสินใจของวรูม และเยสตัน 
 วรูม และเยสตนั (Victor Vroom and Philip Yetton) ไดพ้ฒันารูปแบบการตดัสินใจท่ีจะ
ให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านคุณภาพการตดัสินใจ การยอมรับการตดัสินใจและช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม โดยไดน้ าเสนอรูปแบบการบริหาร 4 แบบ 64คือ 
 1. ประสิทธิผลของการตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลหรือมีความเป็นไปได้
จะตอ้งพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 
  คุณภาพการตัดสินใจ ปัญหาท่ีแตกต่างกันก็อาจใช้คุณภาพในการตัดสินใจท่ี
แตกต่างกัน ปัญหาบางอย่างต้องการคุณภาพการตัดสินใจระดับสูง แต่บางอย่างเป็นคุณภาพ         
การตดัสินใจระดบัต ่า แต่อยา่งไรก็ตามการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะท าให้การตดัสินมีคุณภาพ
มากกวา่ 
  การยอมรับการตดัสินใจ การตดัสินใจตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผู ้
ซ่ึงจะต้องน าการตัดสินใจไปปฏิบัติการให้ผูใ้ต้บังคบับัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็จะเป็น
แนวทางท่ีก่อใหเ้กิดการยอมรับได ้
  ความเหมาะสมของช่วงเวลาสถานการณ์ท่ีถูกจ ากดัดว้ยช่วงเวลา อาจตอ้งใช้  การ
ตดัสินใจโดยผูน้ า แต่ถา้มีช่วงเวลายาวพอท่ีจะพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคคลการเลือก
การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมจะเกิดประโยชน์มากกวา่ 
 2. แบบของการตัดสินใจ วรูม และเยสตัน ได้อธิบายถึงการตดัสินใจ 5 แบบ ซ่ึง
ก าหนดไวต้ั้งแต่แบบเผด็จการสูงสุดจนถึงการมีส่วนร่วมสูงสุดโดยมีสัญลกัษณ์ระบุว่า A เป็น

                                                        
64

 Victor Vroom and Philip Yetton, 1997 อา้งถึงในวรัิช  สงวนวงศว์าน วิรัช  สงวนวงศ์
วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  (กรุงเทพฯ: บริษทั ซีเอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 2546), 53. 
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ลกัษณะเผด็จการ C เป็นให้ค  าปรึกษาแนะน า และ G เป็นการตดัสินใจโดยกลุ่ม และมีเลขโรมนั
ก ากบัแสดงน ้าหนกัความมากนอ้ย  
 3. แบบของการเลือกการตดัสินใจท่ีถูกต้องตามความคิดเห็นของวรูม และเยสตนั 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสามารถเลือกแบบการตดัสินใจไดท้ั้ง 5 แบบ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และส่ิงส าคญัคือ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเลือกแบบของการตดัสินใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดเป็นกฎในการวนิิจฉยัไว ้7 ประการ 3 ประการแรกจะเนน้ในเร่ืองคุณภาพของ
การตดัสินใจ และ 4 ประการหลงัจะเป็นเร่ืองของการยอมรับการตดัสินใจ เพื่อเป็นการพิจารณา
แบบของการเลือกการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
 4. การฝึกอบรมผูบ้ริหารในการตัดสินใจ แม้จะมีแนวทางการเลือกตัดสินใจแต่
ทางเลือกบางอยา่งเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน ดงันั้น วรูม จึงไดแ้นะน าให้มีการฝึกอบรมเพื่อช่วย
ให้ผูบ้ริหารได้ก าหนดแนวทางในการตดัสินใจของตนเอง โดยมีการฝึกอบรมตามโปรแกรม 
TELOS ซ่ึงจะมีการอธิบายทฤษฎีและแนวทางท่ีผูบ้ริหารจะก าหนดแบบการตดัสินใจของตนเองไว ้
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชว้ิธีตดัสินใจร่วม การร่วมตดัสินใจจะก่อให้เกิดประโยชน์
มากกวา่การตดัสินใจโดยบุคคล ดงัน้ี 1) คุณภาพในการตดัสินใจจะมีขอ้มูลแนวคิดในการตดัสินใจ
มากกว่า ดีกว่า และมีความรอบคอบกว่า 2) ความสร้างสรรค์ในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมมาก 
เท่าใด ความคิดสร้างสรรคก์็จะเกิดมากข้ึนเท่านั้น 3) การยอมรับการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท าให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 4) ความเขา้ใจการตดัสินใจเม่ือกลุ่มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ จะมีโอกาสรับทราบขอ้มูลและเห็นขั้นตอนการพฒันาการตดัสินใจ 5) การร่วมลง
ความเห็นในการตดัสินใจกลุ่มจะช่วยให้การตั้ งเป้าหมายการก าหนดทางเลือกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 6) ความถูกต้องในการตัดสินใจกลุ่มจะช่วยประเมินและตรวจสอบความ
ผดิพลาดร่วมกนั จะท าใหเ้กิดความถูกตอ้งในการตดัสินใจมากข้ึน 
 
เทคนิควธีิสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 เทคนิควิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้มากมาย แต่มี
เทคนิคท่ีส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การระดมสมอง (brainstorming) พฒันาข้ึนโดย ออสบอร์น (Alex Fl Osborne) โดยมี
กฎเกณฑท่ี์ส าคญั คือ 1) ไม่ใชก้ารประเมินหรือการอภิปรายทางเลือก 2) สนบัสนุนให้เสนอแนวคิด
อย่างอิสระ 3) สนบัสนุนให้เสนอความคิดให้มารก ๆ และ 4) สนบัสนุนให้มีการเสริม     เติมแต่ง
ความคิดซ่ึงกนัและกนั 
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 2. กลุ่มในนาม (nominal group technique) เป็นเทคนิคท่ีมุ่งให้สมาชิกของกลุ่มร่วมกนั
แก้ปัญหาหรือสืบสวนหาข้อเท็จจริงมากยิ่งข้ึน เทคนิควิธีน้ีใช้ได้ผลมากในกรณีท่ีมุ่งเพื่อการ
เปล่ียนแปลงเจตคติการสร้างทีมงานและการกระตุ้นให้เกิดมติเอกฉันท์ ซ่ึงมีขั้นตอนต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 1) การเสนอความคิดเห็นแบบเงียบ สมาชิกกลุ่มเสนอความเห็นในการแกปั้ญหา โดยไม่
พูดคุยหรือดูความเห็นของคนอ่ืน 2) บนัทึกความคิดเห็นเวียนไปตามกลุ่ม 3) อภิปรายความคิดเห็น     
4) ลงคะแนนจดัล าดบัประเด็นส าคญัอยา่งไม่เปิดเผย และ 5) อภิปรายเพิ่มเติม 
 3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) พฒันาข้ึนโดยบริษทัแรน (rand corporation) เป็น
วธีิการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ โดยด าเนินการดงัน้ี 1) องคก์ารระบุ
ช่ือผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกองคก์ารและประสานขอความร่วมมือ 2) ผูเ้ช่ียวชาญ       แต่ละ
คนจะไดรั้บทราบปัญหาพื้นฐาน 3) ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกปั้ญหา
อยา่งเป็นอิสระโดยไม่ตอ้งระบุช่ือ 4) หน่วยงานกลางจะรวบรวมคดัลอกและจดัพิมพข์อ้เสนอแนะ 
5) ผู ้เ ช่ียวชาญแต่ละคนจะได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของทุกคน   6) 
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของคนอ่ืน ๆ และส่งขอ้มูลมายงั
หน่วยงานกลาง และ 7) องค์การจะยอ้นกลบัไปขั้นท่ี 5 และ 6 อีก ถา้จ าเป็น จนไดม้ติเอกฉันท์ใน
การตดัสินใจ 
 ซ่ึงวตัถุประสงค์ส าคัญของการท าเทคนิคเดลฟาย คือ 1) เพื่อพิจารณาและพฒันา
ขอบเขตของทางเลือกท่ีเป็นไปได ้2) เพื่อส ารวจและเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีน าไปสู่การตดัสินใจท่ี
แตกต่างไป 3) เพื่อคน้หาขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเห็นพอ้งในสมาชิกกลุ่ม และ  
4) เพื่อใหก้ารศึกษาแก่สมาชิกกลุ่มในดา้นความแตกต่างและความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัของประเด็น 
 4. Devil’s Advocacy เป็นเทคนิคการพฒันาคุณภาพการตดัสินใจ โดยให้มีความ
ขดัแยง้ในกระบวนการตดัสินใจและมีผูท่ี้แสดงบทบาทเป็น Devil’s advocate ท่ีจะแสดงการคดัคา้น
วพิากษว์จิารณ์ทางเลือกในการแกปั้ญหา ซ่ึงไดท้  าการเลือกไวแ้ลว้ 
 5. Dialectical Inquiry เป็นวิธีการท่ีจะควบคุมการตดัสินใจของกลุ่ม โดยให้มีการตั้ง
กลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนัตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป เพื่อเสนอทศันะเก่ียวกบัปัญหาภายในกลุ่ม และให้
กลุ่มแต่ละกลุ่มอภิปรายขอ้ขดัแยง้หรือขอ้สนบัสนุนแยกกนัไปของแต่ละกลุ่ม แลว้จึงน าขอ้เสนอ
ของกลุ่มมาวเิคราะห์หาขอ้สรุปท่ีเป็นเอกฉนัท ์และปรับแต่งขอ้มูลนั้นเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา
ต่อไป 
 ดงันั้น กล่าวได้ว่ากระบวนการตดัสินใจถือเป็นขั้นตอนหน่ึงอนัน าไปสู่การวางแผน
ทางการบริหารการตดัสินใจท่ีมีคุณภาพ ท าให้การบริหารในหน่วยงานนั้นเจริญก้าวหน้า โดยผู ้
ตดัสินใจกระท าดว้ยความระมดัระวงัเพื่อให้ผลของการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับและเป็นไปไดม้าก
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ท่ีสุด มีผลกระทบน้อยท่ีสุด โดยค านึงถึงทางเลือกต่าง ๆ ท่ีน ามาวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อหาขอ้เสีย
ของแต่ละทางเลือก จนกระทัง่เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยอาศยัขอ้มูลเพียงพอและระยะเวลาในการ
ตดัสินใจท่ีเพียงพอ ผูบ้ริหารอาจใชเ้ทคนิคในการตดัสินใจในเชิงปริมาณเขา้มาช่วยให้การตดัสินใจ
ถูกตอ้งยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากขอ้มูลตวัเลขต่าง ๆ การค านวณหาค่าตวัเลขท่ีช้ีบอกถึงการตดัสินใจ
ได ้เรียกวา่ วธีิการเชิงปริมาณ (quantitative method) และปัญหาบางอยา่งอาจเป็นปัญหาท่ีไม่อาจวดั
เป็นตวัเลขได ้ผูต้ดัสินใจตอ้งใชดุ้ลยพินิจประกอบการตดัสินใจ รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตช่วยให้
การตดัสินใจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การก าหนดเป้าหมาย 
 

 ถ้าจะพิจารณาถึงภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ของผูบ้ริหารในการท่ีจะท าให้งานขององค์การ
บรรลุผลส าเร็จแล้ว ผูบ้ริหารจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จดัแบ่งงานให้
เหมาะสม การเป็นผูน้ าและการควบคุมติดตามผลการปฏิบติังาน  และส่ิงท่ีส าคญัก็คือการก าหนด
เป้าหมายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเป้าหมายขององค์การ คือ จุดสุดท้ายหรือจุดหมาย
ปลายทางท่ีองค์การตอ้งการซ่ึงไม่ไดห้มายความถึงแต่เพียงเป็นเป้าหมายของแผนงานเท่านั้น แต่
หมายถึงจุดสุดทา้ยของการจดัองคก์าร การจดับุคลากรและการควบคุมดว้ย เม่ือพิจารณาค าอธิบาย
ดงักล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดวตัถุ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั  
เป้าหมายในการด าเนินงานทุกชนิด การบริหารงานท่ีดีจึงตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนแน่นอน เป้าหมาย
ในแต่ละองค์การอาจแตกต่างกนั ดังนั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเปล่ียนเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมได้เสมอ การก าหนดเป้าหมายเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารโดยตรงท่ีจะต้องใช้
ความสามารถผสมผสานความคิดของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย 
 เกรเกอร์ (Charles H. Granger) ได้กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของเป้าหมาย ซ่ึงมีส่วน
คลา้ยคลึงกบัลกัษณะท่ีดีของวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี65 
 1. จะตอ้งเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางในการด าเนินงาน 
 2. จะตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะท่ีชดัเจนต่อประเภทหรือชนิดของการปฏิบติังาน 

                                                        
 65 Charles H. Granger, อา้งถึงใน อญัชนา  ถ่ินมาบแค, “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย”  
(วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 39. 
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 3. จะตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัและควบคุมประสิทธิผลได ้
 4. จะตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีทา้ทายต่อการกระท าและมีความเป็นจริงอยา่งพอเพียง 
 5. จะต้องยอมรับโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
 6. จะตอ้งมีความเก่ียวพนักบัจุดประสงค ์และเป้าหมายในระดบัสูงของหน่วยงาน 
 อุทยั  หิรัญโต กล่าวถึงลกัษณะของเป้าหมายไวด้งัน้ี 1) มีลกัษณะแน่นอน (specific) 
ตอ้งแสดงเป็นจ านวนแน่นอนและตอ้งก าหนดเวลาไว ้2) ตอ้งมีคุณค่าเหมาะสม (pay-off oriented) 
กล่าวคือ เป็นงานท่ีมีคุณค่าควรแก่การภูมิใจหากท าส าเร็จหรือมีความหมายแห่งการใชค้วามพยายาม 
3) ต้องมีคุณค่าในสายตาของผูป้ฏิบติั (interracially rewarding) ผูป้ฏิบติังานรู้ถึงคุณค่าแห่ง
ความส าเร็จอย่างน้อยรู้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวตัถุประสงค์ใหญ่ขององค์การ 4) ต้องเป็นไปได ้
(realistic) เป้าหมายท่ีก าหนดต้องอยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได้โดยใช้ความพยายามตามภาวะวิสัยแห่ง
มนุษย ์5) สังเกตได ้(observable) โดยก าหนดเป้าหมายใหส้ามารถแบ่งแยกออกเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็น
ผลส าเร็จและของผู ้ปฏิบัติแต่ละคน และ 6) เป้าหมายไม่ควรให้สูงเกินไปเพราะถึงแม้การ
ตั้งเป้าหมายสูง ๆ นั้น อาจก่อให้เกิดความกระตือรือร้น แต่ก็อาจกลายเป็นผลร้ายได้66  และประชุม  
รอดประเสริฐ กล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) ระดบัแห่งความส าเร็จจะตอ้ง
มีทั้งคุณภาพและปริมาณ 2) เนน้เวลาแห่งความส าเร็จอยา่งชดัเจนแน่นอน 3) จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ของหน่วยงาน และ 4) จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายอ่ืน ๆ67 
 
ความหมายของเป้าหมาย 
 เป้าหมาย คือ ถอ้ยแถลงท่ีเฉพาะเจาะจงบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งการบรรลุให้ไดเ้ป้าหมาย 
ไม่ได้เป็นการแสดงอุดมคติหรือความทะเยอทะยาน เป้าหมายไม่ได้เป็นถ้อยแถลงของกิจกรรม 
บางอยา่งท่ีถูกปฏิบติัเป้าหมาย คือ ส่ิงท่ีจะเป็นผลส าเร็จเน่ืองจากกิจกรรมนั้น68 
 เป้าหมาย หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีองค์การจะไปให้ถึงในอนาคต ซ่ึงจะมีความหมาย
เช่นเดียวกบัวตัถุประสงค ์(objective) 

                                                        
 66อุทยั  หิรัญโต,  การบริหารประยุกต์  (กรุงเทพฯ: โอ เอส พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2532), 80. 
 67ประชุม  รอดประเสริฐ,  นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี, พิมพค์ร้ังท่ี 3  
(กรุงเทพฯ : เนติการพิมพ,์ 2533), 152. 
 68สมยศ  นาวกีาร,  การบริหารโดยวตัถุประสงค์  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ 1991 
จ ากดั, 2546), 64. 
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 การก าหนดเป้าหมายนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการบริหารงาน เพราะเป็นการช้ี
แนวทางหรือจูงใจใหส้มาชิกขององคก์ารถือปฏิบติั ซ่ึงโดยมากเป้าหมายมกัจะก าหนดเฉพาะเจาะจง
หรือก าหนดในเชิงปริมาณท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนในทางปฏิบติั การก าหนดเป้าหมายนั้นจะตอ้งศึกษา
วเิคราะห์วตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งละเอียดถ่ีถว้น และพิจารณาถึงความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
สถานการณ์เงินขององคก์าร แลว้ก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงดงักล่าว โดยมิให้เป้าหมายสูง
เกินไปหรือต ่าเกินไป 
 
ระดับของเป้าหมาย 
 เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจจ าเป็นต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อเป็นหลักในการ
ตดัสินใจและบริหารงาน ถา้ขาดเป้าหมายท่ีดีก็จะท าให้การด าเนินธุรกิจไร้ทิศทาง ซ่ึงผูบ้ริหารใน  
แต่ละส่วนจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมายในหน่วยงานของตนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
องค์การซ่ึงก็เหมือนกับการจัดการศึกษา ผู ้บริหารก็จะต้องก าหนดเป้าหมายเพื่อให้องค์การ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเราสามารถแบ่งระดบัของเป้าหมาย (level of goals) ออกเป็น     
3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายระดบักลยุทธ์ (strategic goals) เป็นเป้าหมายท่ีระบุไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ โดย
ผูบ้ริหารรับสูง (top executive) โดยมากจะระบุถึงความตอ้งการในอนาคต และเป็นเป้าหมายสูงสุด
ในองค์การ 2) เป้าหมายระดับยุทธวิธี  (tactical goals) เป็นเป้าหมายท่ีก าหนดโดยผูจ้ดัการ
ระดบักลาง (middle manager) ซ่ึงจะมีขอบเขตแคบ แต่มีความตอ้งการชัดเจนและรายละเอียด
มากกว่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์โดยจะให้ความส าคญักบัการด าเนินงานและการแข่งขนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) เป้าหมายระดบัปฏิบติัการ (operational goals) เป็นเป้าหมายท่ีก าหนดโดย
ผูจ้ดัการระดบัปฏิบติัการหรือหัวหน้างานสามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความจ าเป็นต่อ   
งานระดบัปฏิบติัการโดยเป้าหมายระดบัปฏิบติัการจะมีความชัดเจนและครอบคลุมช่วงเวลาใน  
ระยะสั้น69  ดงันั้น เป้าหมายท่ีมีคุณค่าและอธิบายสภาวะท่ีตอ้งการในอนาคตอย่างเพียงพอควรมี
คุณลกัษณะท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งมีความเหมาะสมทางองค์การ (organizational appropriate) หมายความว่า
เป้าหมายตอ้งสะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าหมายของบุคคลจะสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ยอ่ยของหน่วยงานของบุคคล 

                                                        
 69มลัลิกา  ตน้สอน,  การบริหารระดับหัวหน้างานและผู้จัดการแผนก, พิมพค์ร้ังท่ี 3 
(กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ธรรมกมลการพิมพ,์ 2545), 75-77.  
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 2. การบรรลุความส าเร็จได ้(attainable) หมายความว่า เป้าหมายอยูภ่ายในระยะท่ีไป
ถึงได้ เป้าหมายควรจะมีความทา้ทายและยากพอท่ีจะท าให้บุคคลใช้ความเช่ียวชาญอย่างเต็มท่ี 
เป้าหมายไม่ควรท่ีจะง่ายเกินไปหรือยากเกินไป 
 3. ความเฉพาะเจาะจง (specific) หมายความว่า เป้าหมายบรรยายสภาวะท่ีตอ้งการ
เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
 4. ความเข้าใจได้ (understandable) หมายความว่า บุคคลท่ีรับผิดชอบการบรรลุ
เป้าหมาย รู้ว่าเป้าหมายมีความหมายว่าอย่างไร เป้าหมายตอ้งใช้ภาษาไม่คลุมเครือและใช้ค  าพูดท่ี
เป็นภาษาเขา้ใจได ้ถา้หากเป้าหมายไม่เป็นท่ีเขา้ใจของบุคคลแลว้ก็ไม่สามารถจะคาดหวงัให้บรรลุ
เป้าหมายไดเ้ลย 
 5. การวดัได ้(measurable) หมายความว่า เป้าหมายถูกระบุไวใ้นลกัษณะท่ีบอกไดว้่า
เราบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยแค่ไหน 
 6. การประสานกนั (coordinated) เป้าหมายของสมชิกของหน่วยงานตอ้งสอดคลอ้ง
กนัเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยและเป้าหมายควรจะสอดคลอ้งและสนบัสนุนระหวา่งกนัตลอดทั้ง
องคก์าร70 
 
ประโยชน์ของการก าหนดเป้าหมาย 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (increasing performance) ก าหนดเป้าหมายท่ี
ชดัเจนจะท าให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบถึงความตอ้งการขององค์การ ซ่ึงสามารถน ามาก าหนด
แผนการและวิธีการท่ีต้องการปฏิบติัในการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงท าให้การจดัสรรทรัพยากรและ     
การท างานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 2. ท าความคาดหวงัให้ชดัเจนข้ึน (clarify expectation) โดยสร้างความตอ้งการและ
ความมุ่งหวงัขององคก์ารใหเ้ป็นรูปธรรม ซ่ึงง่ายต่อการวางแผนและการน าไปปฏิบติั 
 3. เพิ่มความจูงใจในการท างาน (increase motivation) ความชดัเจนของเป้าหมายช่วย
ให้บุคคลทราบว่าองค์การตอ้งการอะไรตนจะตอ้งปฏิบติัอย่างไร และจะได้ผลตอบแทนอย่างไร     
ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานไดเ้ติมทีถา้ผลงานและรางวลัเป็นท่ีพอใจของเขา 

                                                        
 70สมยศ  นาวกีาร,  การบริหารโดยวตัถุประสงค์ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพบ์รรณกิจ 1991 
จ ากดั, 2546), 65-67. 
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 4. ช่วยในการควบคุม (facilitate the controlling function) โดยก าหนดเกณฑ์และ
มาตรฐานของเป้าหมายการติดตามตรวจสอบแลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานมาเปรียบเทียบ
เพื่อหาสาเหตุของความเบ่ียงเบนและการก าหนดแนวทางแกไ้ขใหเ้หมาะสม71 
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 

 การควบคุมเป็นภาระหนา้ท่ีอนัส าคญัอีกประการหน่ึงของผูบ้ริหาร เพราะในการบริหาร
นั้นส่ิงส าคญัประการหน่ึง คือ ความพยายามในอนัท่ีจะใชพ้ลงังานของกลุ่มให้ร่วมมือประสานกนั 
ท างานอยา่งมีเหตุผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป การบริหารงานนั้นไม่อาจปฏิบติัจดัท าไดโ้ดย
ล าพงัผูเ้ดียว จะตอ้งมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ปฏิบติัลดหลัน่กนัไปตามล าดบัขั้น และตาม
สายบงัคบับญัชา เม่ือมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีก็ย่อมจะเป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
คอยติดตาม หรือควบคุมการปฏิบติังานท่ีมอบหมายไปเพราะผูม้อบอ านาจหนา้ท่ีไปให้ผูอ่ื้นหาได้
พน้จากความรับผดิชอบในกิจการงานท่ีไดม้อบหมายไป 
  
ความส าคัญของการควบคุม 
 การควบคุมเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถวดัผลการด าเนินงานวา่ สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่ การควบคุมจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงแผนและช่วยให้องคก์าร
สามารถเผชิญหน้ากบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปโดยไม่เกิดความเสีย เน่ืองจากขาดการเตรียมการ 
นอกจากน้ีสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีองค์การทุกองค์การต่างให้ความส าคญักบัผูใ้ช้บริการหรือลูกคา้ 
โดยการควบคุมจะช่วยให้องคก์ารสามารถปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ได ้อยา่งไรก็ดีระบบควบคุมท่ีขาดประสิทธิภาพอาจจะไม่แสดงผลแบบทนัทีทนัใดแต่จะค่อย ๆ ก่อ
ปัญหาใหก้บัองคก์ารจนยากต่อการแกไ้ข ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งจดัระบบควบคุมท่ีรอบคอบและรัดกุม 
โดยหน้าท่ีการควบคุมจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะปรับปรุงแผนและช่วยให้องค์การเผชิญกบั
ความจริงในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าปราศจากข้อมูลยอ้นกลับ 
(feedback) จากการควบคุมท่ีระบุถึงแนวโน้มของปัญหาท่ีเร่ิมก็จะท าให้องค์การไม่สามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการป้อนกลับข้อมูลอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถ

                                                        
 71มลัลิกา  ตน้สอน,  การจัดการยุคใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ:  พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วน 
จ ากดั ธรรมกมลการพิมพ,์ 2545),75. 
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ตอบสนองปัญหาไดใ้นขณะท่ีปัญหายงัไม่ขยายตวั ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่ข้ึน
ในอนาคต 
 
ความหมายของการควบคุม 
 สตรอง และสมิธ (Strong and Smith) กล่าวถึงการควบคุมวา่ เป็นหนา้ท่ีนกับริหารใน
การระบุปัญหา คน้หาสาเหตุและตดัสินใจแกไ้ข เพื่อรักษาสถานการณ์ใหค้งเดิมภายในขอบเขตแห่ง 
 
อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีเขามีอยู่72 
 ฟริปโป (Flippo) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การควบคุม หมายถึง การบงัคบัให้กิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว้73 
 คูนส์ และคณะ (Koontz and other) การควบคุม หมายถึง กระบวนการวดัและแกไ้ขการ
ปฏิบติังานของ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้74 
 ธงชยั  สันติวงษ ์กล่าวถึง การควบคุมว่า หมายถึง การมุ่งให้เกิดความแน่ใจว่า ผลงานท่ีท า
ไดจ้ริงไดผ้ลตามท่ีไดก้ าหนดไว้75  การควบคุม (controlling) คือ กระบวนการในการประเมินผล
และแก้ไขกิจกรรมเพื่อรักษาไวซ่ึ้งแนวทางการปฏิบติังานขององค์กร การควบคุมจะเก่ียวพนักบั
กิจกรรม 5 อย่าง คือ 1) วดัค่าผลการปฏิบติังาน 2) เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานในปัจจุบนักับ
มาตรฐานหรือวตัถุประสงค ์3) วดัค่าท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐาน 4) หาสาเหตุของความเบ่ียงเบน และ 

                                                        
 72Earl P. Strong and Robert D. Smith,  Management Control Models  (New York : 
Holt-Rinchart and Winston, 1968), 2-3. 
 73

 Flippo H. Manger, อา้งถึงใน อญัชนา  ถ่ินมาบแค, “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย”  
(วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 39. 
 74

 Koontz and other, อา้งถึงใน อญัชนา  ถ่ินมาบแค, “ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมของผู ้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”  
(วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545), 237. 
 75ธงชยั  สันติวงษ,์  หลกัการจัดการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 
2533), 145. 
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5) ปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมให้ถูกตอ้งเหมาะสม76  กล่าวโดยสรุปแลว้ การควบคุม ก็คือ การติดตาม
ตรวจสอบพยายามท าใหก้ารด าเนินงานด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลหรือองคก์ารไดต้ั้งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 การควบคุม มกัจะกระท าโดยการพิจารณารายงานท่ีเป็นทางการ แต่ก็ถือไดว้า่เป็นเพียงส่วน
หน่ึงของการควบคุมเท่านั้ น แท้จริงการควบคุมท่ีถูกต้องจะต้องท าการควบคุมในระหว่าง
กระบวนการโดยทั้งน้ีมีวตัถุประสงคห์ลายประการ ดงัน้ี 1) การควบคุมจะมีไวเ้พื่อบงัคบัให้ผลงาน
เขา้มาตรฐาน 2) การควบคุมจะมีไวเ้พื่อป้องกนัรักษาทรัพยสิ์น 3) การควบคุมจะมีไวเ้พื่อบงัคบัให้
คุณภาพของการบริหารได้มาตรฐาน 4) การควบคุมจะมีไว้เพื่อให้มีการจ ากัดขอบเขตของ
ผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ 5) การควบคุมจะมีไวเ้พื่อใชว้ดังานต่าง ๆ ท่ีก าลงัปฏิบติัอยู ่6) การควบคุมจะมีไว้
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบติังานต่าง ๆ 7) การควบคุมจะมีไวเ้พื่อให้ผูบ้ริหารชั้นสูง
สามารถจดัความสมดุลในระหวา่งแผนงาน และ 8) การควบคุมจะมีไวใ้ชส้ าหรับกระตุน้เตือนหรือ
จูงใจดว้ยบุคคลในองคก์าร77 
 
กระบวนการควบคุม 
 ถึงแมก้ารควบคุมจะเป็นหน้าท่ีทางการจดัการท่ีถูกกล่าวถึงเป็นหน้าท่ีสุดทา้ย แต่มิได ้
หมายความวา่ ผูจ้ดัการจะตอ้งท าการควบคุมภายหลงัจากท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่เขา
จะตอ้งท าการควบคุมคู่กบัหน้าท่ีอ่ืนดว้ย ตั้งแต่การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้กบังาน 
และนอกจากน้ีการควบคุมยงัไม่ใช่งานท่ีท าคร้ังเดียวเสร็จ แต่การควบคุมยงัเป็นงานท่ีตอ้งท าอยา่ง
เป็นกระบวนการ ซ่ึงตอ้งวางแผนและด าเนินการดว้ยความเขา้ใจอยา่งเป็นระบบ โดยท่ีกระบวนการ
ควบคุม (control process) จะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. การก าหนดมาตรฐาน (establish standards) มาตรฐานเป็นระดบัพื้นฐานส าหรับ  
การปฏิบติัซ่ึงก าหนดโดยการเลือกประเด็นหรือปัจจยัส าคญัจากการวางแผน การก าหนดมาตรฐาน
สามารถด าเนินการควบคู่กบัการวางแผนเพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงความกา้วหนา้และปัญหาของงาน
ท่ีท าโดยผูบ้ริหารไม่จ  าเป็นต้องคอยติดตามการท างานในทุกขั้นตอน ถึงแม้มาตรฐานมีหลาย

                                                        
 76สมยศ  นาวกีาร,  การควบคุม  , เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.doae.go.th/policy/kp20/career2:htm10/12/2004. 
 77ธงชยั  สันติวงษ,์  องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 6  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2533), 445. 



 64 

ประการ แต่ประการท่ีส าคญัมาตรฐานตอ้งเป็นเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีสามารถจบัตอ้งและ  
ไปถึงไปอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. การวดัผลการปฏิบติังาน (measure performance) ผูบ้ริหารก าหนดวิธีการวดัผล     
การปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเกณฑ์และไดม้าตรฐาน ปัจจุบนัผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะศึกษารายงานผล
การด าเนินงานโดยอาศยัเกณฑเ์ชิงปริมาณซ่ึงง่ายท่ีจะวดัเปรียบเทียบผลและวตัถุประสงค ์
 3. การเปรียบเทียบผลการท างานกบัมาตรฐาน (compare performance to standards)   
การวดัผลการท างานเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัว่าผูจ้ดัการจะรับรู้และ
สามารถแกไ้ขความเบ่ียงเบนปัญหาและหลีกเล่ียงการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
ใช้วิจารณญาณเปรียบเทียบผลการท างานกบัมาตรฐาน ถ้าผลงานท่ีได้ต ่ากว่ามาตรฐานก็จะตอ้ง
ศึกษาและวเิคราะห์วา่เกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
 4. การด าเนินการแกไ้ข (take action) วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบติังานหรือเปล่ียนแปลงมาตรฐาน หรือวิธีในการวดัผล
เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสามารถควบคุมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจึง
วางแผนปฏิบติังานในการปรับผลงานเดิม ตลอดจนตรวจสอบผลการด าเนินงานใหม่ ความเขา้ใจ
ของผูบ้ริหารและสมาชิกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การปฏิบติังานตามระบบการควบคุมประสบ
ความส าเร็จ ดงันั้น ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานทั้งองคก์ารภาคราชการ ธุรกิจ และองคก์ารท่ีไม่หวงัก าไร 
ต่างตอ้งเขา้ใจถึงระดบัของการควบคุมรูปแบบของวิธีการควบคุม และรูปแบบในการควบคุมใน
องคก์าร78  ดงันั้น กระบวนการควบคุมอาจประกอบดว้ยขั้นตอนและขอ้ปลีกยอ่ยเป็นจ านวนมาก ซ่ึง 
รศ.ดร.พยอม  วงศส์ารศี กล่าวถึงกระบวนการควบคุมประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี (ดงัแผนภูมิ
ท่ี 5)  1) การก าหนดมาตรฐาน (establishing standards) 2) การสังเกตการณ์ปฏิบติังาน (observing 
performance) 3) การเปรียบเทียบการปฏิบติังานกับมาตรฐาน (comparing performance with 
standards) และ 4) การปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย (taking corrective action)79 
 นอกจากน้ีกระบวนการควบคุมสามารถแสดงออกมาในรูปผงังานได ้(ดงัแผนภูมิท่ี 6) 
จากลกัษณะดงักล่าวท าให้การควบคุมมีลกัษณะเป็นกระบวนการหรือระบบแบบไซเบอร์เนติก 
(control as a cybernetic system) ค  าวา่ไซเบอร์เนติกน้ีใชเ้รียก กลไกควบคุมในทางวิศวกรรมส่ือสาร 

                                                        
 78มลัลิกา  ตน้สน,  การจัดการยุคใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ:  พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วน จ ากดั 
ธรรมกมลการพิมพ,์ 2545), 220-221. 
 79พยอม  วงศส์ารศรี, องค์การและการจัดการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 7  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์ภา
จ ากดั, 2542), 238. 
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(communication engineering) โดยมุ่งเน้นระบบการส่ือสารท่ีมีกลไกการป้อนกลบัของข่าวสาร 
(feedback mechanism) เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขการปฏิบติังานอนัก่อให้เกิดระบบการควบคุม
ตนเอง (self control) ในระบบท างาน ซ่ึง ประชุม  รอดประเสริฐ ไดส้รุปขั้นตอนการควบคุมว่า
ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการก าหนดเป้าหมาย (targets) หรือมาตรฐาน       
2) ขั้นการวดัผลการปฏิบติังานจริง (actual performance) 3) ขั้นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
กบัมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(making comparisons) และ 4) ขั้นการปฏิบติัการแก้ไข 
(taking corrective actions)80 
 

เร่ิม 
 
 

ก าหนดมาตรฐานท่ีตอ้งการ 
 
 

สังเกตการณ์ปฏิบติังาน (เก็บขอ้มูล) 
 
 

ผลจากการสังเกตมาตรฐาน 
           ไม่ตอ้งปรับปรุง 

 
        ปรับปรุงแกไ้ขวธีิปฏิบติังาน        เสร็จส้ิน 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 การควบคุมลกัษณะเป็นระบบไซเบอร์ติก 
ท่ีมา : พยอม  วงศส์ารศรี,  องค์การและการจัดการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 7  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์ภา 
จ ากดั, 2542), 238. 

                                                        
 80ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2533), 331. 
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 ธงชัย  สันติวงษ์ ได้กล่าวว่า กระบวนการควบคุม (process of controlling) จะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 1) การจดัตั้งมาตรฐาน 2) การวดัผลงาน 3) ท าการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน และ 4) ด าเนินการแกไ้ข81 
 
           ไม่ตอ้งปรับปรุง 
 
   ส่ิงป้อนเขา้      กระบวนการ            ตรวจสอบความ        ตอ้งปรับปรุง            ส่ิงน าออกหรือ 
   (input) คนเงิน     ปฏิบติังาน (process)                เบ่ียงเบน         หรือไม่           ผลผลิต (output) 
 
       ตวัป้อนกลบั   ปรับปรุง 
   การปฏิบติัการแกไ้ข 
    กระบวนการแกไ้ข 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 การควบคุมลกัษณะเป็นระบบแบบไซเบอร์เนติก 
ท่ีมา : พยอม  วงศส์ารศรี,  องค์การและการจัดการ,  พิมพค์ร้ังท่ี 7  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพสุ์ภา 
จ ากดั, 2542), 238. 
 
ประเภทของการควบคุม 
 ระบบการควบคุมขององคก์ารไม่ไดเ้กิดข้ึนเองเหมือนระบบร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์ท่ี
การควบคุมการท างานโดยอตัโนมติั แต่องคก์ารฝ่ายบริหารจะตอ้งก าหนดระบบการควบคุมข้ึนมา 
ซ่ึงจะท างานได้ผลเพียงใดย่อมแล้วแต่ประเภทของการควบคุมท่ีก าหนดข้ึนมา ประเภทของการ
ควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การควบคุมก่อนด าเนินการ (predictive control) หรือเรียกอย่างว่า preliminary 
control ไดแ้ก่ การควบคุมเพื่อใหแ้น่ใจวา่ทิศทางหรือแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรเหมาะสมก่อนเร่ิมด าเนินงานจริงเท่ากบัเป็นการมองปัญหาล่วงหน้า 
ปกติการควบคุมก่อนด าเนินงานก าหนดข้ึนเพื่อคาดคะเนปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  และป้องกนัล่วงหน้า
ก่อนไม่ให้เกิดความผิดพลาดข้ึน การควบคุมก่อนด าเนินงานต้องอาศยัข้อมูลท่ีถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หากขอ้มูลมีความไม่พร้อม การควบคุมวิธีน้ีอาจไม่ส าเร็จและจะตอ้งอาศยั   
การควบคุม 2 ประเภทหลงั 

                                                        
 

81ธงชยั  สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2533),  331. 
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 2. การควบคุมระหว่างด าเนินงาน (concurrent control) ได้แก่ การควบคุมในขณะ
ด าเนินงานอยู ่เพื่อให้กิจกรรมทุกอยา่งเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด และแกไ้ขก่อนท่ีการเสียหาย
จะเกิดข้ึนจนแกไ้ขไม่ได ้หรือเสียค่าใชจ่้ายสูง วิธีการท่ีใชใ้นการควบคุมคือ การก ากบัดูแลโดยตรง 
(direct supervision) เม่ือผูบ้ริหารเห็นการกระท าของผูป้ฏิบติังานก็จะรู้วา่ควรแกไ้ขหรือไม่อยา่งไร  
ก่อนท่ีจะเกิดความผดิพลาด แมว้า่งานจะชกัชา้หรือเสียเวลา ผูบ้ริหารก็ตอ้งยอม แต่ตอ้งให้เสียเวลาท่ี
น้อยท่ีสุด การควบคุมประเภทน้ีจะต้องอาศยัเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีดี การควบคุมระหว่างการ
ด าเนินงานอาจเรียกอีกช่ือวา่ steering control ซ่ึงเป็นการตรวจสอบระหวา่งกิจกรรมก าลงัด าเนินอยู่
เพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดขณะท างาน 
 3. การควบคุมหลงัด าเนินงาน (feedback control) ไดแ้ก่ การควบคุมเม่ือท างานเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งด าเนินการวิเคราะห์วา่การด าเนินงานท่ีเสร็จส้ิน
นั้นถูกตอ้งเพียงใด และรวมถึงการแกไ้ขให้ถูกตอ้งดว้ย จึงเรียกอีกอยา่งวา่ post-action control ซ่ึง
เป็นการเน้นท่ีผลงาน (work output) หลงัจากงานเสร็จแลว้มกัจะถามวา่เราท างานเป็นอยา่งไรหรือ  
เราท าดีแลว้หรือยงั ระยะเวลาเป็นปัจจยัส าคญัของการควบคุมหลงัด าเนินงาน กล่าวคือ ระยะเวลา  
ล่าชา้หรือห่างกนัมากระหวา่งงานท าเสร็จกบัการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินผลงาน 
 เม่ือเปรียบเทียบการควบคุมทั้ง 3 ประเภท จะเห็นลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ ประการ
แรก การควบคุมก่อนด าเนินงานเนน้ท่ีปัจจยัการผลิต (input) การควบคุมระหวา่งด าเนินงาน เนน้ท่ี
กระบวนการผลิต (transformation process) และการควบคุมหลงัด าเนินงานเน้นท่ีผลผลิต (output) 
ประการท่ีสอง การควบคุมทั้ง 3 ประเภท เป็นรูปแบบของการจูงใจท่ีเกิดอยา่งต่อเน่ืองกนั กล่าวคือ 
การควบคุมก่อนการด าเนินงานเป็นปัจจยัท่ีเกิดก่อนท่ีก าหนดวา่ผูป้ฏิบติังานควรประพฤติตวัอยา่งไร 
การควบคุมระหว่างงานเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน และ  การควบคุม
หลงัด าเนินงานเป็นการประเมินผลของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง ด าเนินการแกไ้ขและก าหนดการให้
ผลตอบแทนและการลงโทษ (reward and punishment) ท่ีเหมาะสมใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
 
ระดับของการควบคุม 
 หน้าท่ีในการวางแผนและการควบคุม เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกันและช่วยให้
องค์การมีการปฏิบติัการอย่างเหมาะสม ขณะท่ีผูบ้ริหารก าหนดแผนจะตอ้งตดัสินใจสร้างระบบ  
การควบคุมเพื่อติดตามกลยุทธ์ ยุทธวิธี  หรือแผนการปฏิบัติการว่าจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด โดยผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ ในองค์การจะมีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ ในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังาน เราสามารถจดัระดบัของการควบคุมตามล าดบัขั้น
ทางการจดัการได ้3 ระดบั 
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 1. การควบคุมกลยุทธ์ (strategic control) เป็นกระบวนการก าหนดเกณฑ์ และวิธีการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อให้แน่ใจวา่การวางแผนและน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติัประสบความส าเร็จตามความต้องการในระยะยาวขององค์การ เป็นการควบคุมการ
ปฏิบติัการระดบัสูง 
 2. การควบคุมยุทธวิธี (tactical control) เป็นกระบวนการก าหนดเกณฑ์ โดยมุ่งท่ีการ
ปฏิบัติการเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามแผนยุทธวิธีในระดับฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ โดยมุ่งท่ี
อิทธิพลจากภายในและภายนอกซ่ึงมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของแผนยุทธวิธีเป็น 
การควบคุมการปฏิบติัการระดบักลาง 
 3. การควบคุมการปฏิบติัการ (operational control) เป็นกระบวนการก าหนดเกณฑ์
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบติัการมีความส าเร็จตามแผนท่ีตั้งไว ้โดยติดตามและตรวจสอบกิจกรรมใน
แต่ละงานอยา่งรอบคอบเป็นการควบคุมการปฏิบติังานระดบัตน้82 
 
เคร่ืองมือในการควบคุมงาน 
 การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะผกูพนักบัระบบการควบคุมงาน ท่ีดีและระบบ
การควบคุมงานท่ีดีนั้นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือควบคุมงานเป็นปัจจยัส าคญัดว้ย เคร่ืองมือควบคุมงานมี
ดงัน้ี 
 1. ควบคุมดว้ยปริมาณ เป็นการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ปริมาณ การจ าหน่าย 
วิธีการจ าหน่ายเพื่อตรวจสอบดูวา่สินคา้ท่ีผลิตไดเ้พียงพอหรือไม่ และกระบวนการผลิตด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปริมาณจ าหน่ายมากนอ้ยเพียงใด อะไรเป็นปัจจยัท าให้ปริมาณจ าหน่าย
สูงข้ึน ซ่ึงอาจจะผูกพนัไปถึงการตั้งหน่วยควบคุมการจ าหน่าย ความสามารถในการจ าหน่าย และ
ลกัษณะของสถานท่ีจ าหน่าย 
 2. ควบคุมดว้ยคุณภาพของงาน ไดแ้ก่ การรักษาระดบัคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องคก์ารหรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นการตรวจตราควบคุมให้ผลผลิตของงานท่ีออกมาถูกตอ้งตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือให้เป็นท่ีพอใจของฝ่ายบริหารและผูรั้บบริการ การควบคุมคุณภาพของการผลิตนั้น  
อาจควบคุมไดห้ลายประการ เช่น ชนิดและรูปแบบ ส่วนประกอบและสีสันของส่ิงผลิตให้ถูกตอ้ง
กบัมาตรฐานท่ีก าหนด ทั้งน้ีการควบคุมคุณภาพของงานก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ึน 

                                                        
 82มลัลิกา  ตน้สอน,  การจัดการยุคใหม่  (กรุงเทพฯ: พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ธรรมกมล
การพิมพ,์ 2545), 220-221.  
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ปรับปรุงรูปแบบลดต้นทุนในการผลิต ลดความสูญเปล่าในการท างาน ลดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานของแต่ละสายงาน และเพื่อเป็นการบ ารุงขวญัของผูป้ฏิบติังาน 
 3. ควบคุมดา้นเวลา เป็นการติดตามการท างานโดยค านึงถึงการใช้เวลานอ้ยท่ีสุด เพื่อ
เกิดการประหยดั วิธีการท่ีนิยมใชใ้นการควบคุมดา้นเวลา ไดแ้ก่ ตารางแก็นทซ์าร์ท (gantt’s chart) 
และเพิร์ต (PERT) 
 4. ควบคุมดา้นค่าใช้จ่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมค่าใชจ่้ายมีหลายประการ แต่ท่ี
เกิดการประหยดัมากท่ีสุด คือ การใชร้ะบบงบประมาณ เช่น ระบบงบประมาณปฏิบติังานโครงการ 
และ PPBS (Planning Programming and Budgeting System) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีแสดงให้เห็น
ความสัมพนัธ์ของแผนงานและค่าใชจ่้าย83 
 
การควบคุมทีม่ีประสิทธิภาพ 
 ความเขา้ใจของผูบ้ริหารเป็นส่ิงส าคญัจะตอ้งก าหนดและพฒันาระบบการควบคุมท่ี
ประสบความส าเร็จ โดยรูปแบบการควบคุมของผูบ้ริหารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัองคก์าร และระดบั
การควบคุมจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงเราสามารถอธิบายลกัษณะคุณสมบติัของ
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ (characteristic of effective control systems) ไดด้งัน้ี 
 1. เช่ือมโยงกบัการวางแผน (linked with planning) หน้าท่ีการวางแผนและการ
ควบคุมจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดโดยระบบการควบคุมจะตอ้ง
ตรวจสอบและใช้ข้อมูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความตอ้งการก้าวหน้าในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนโดยอาศยัการวดัการท างานและผลงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. มีความถูกตอ้ง (accuracy) ระบบการควบคุมตอ้งติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงานเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เท่ียงตรง และถูกตอ้ง ถา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการควบคุมขาด
ความถูกตอ้งจะท าให้ผูบ้ริหารแปลความและสรุปผิดพลาด ส่งผลให้มีการตดัสินใจและปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสมซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาแก่องคก์าร 
 3. ทนัเวลา (timeliness) ระบบควบคุมสมควรต้องจดัหาข้อมูลให้กับผูบ้ริหารตาม
ความตอ้งการและอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดได้ทนัเวลา 
ก่อนท่ีสถานการณ์หรือปัญหาจะเปล่ียนแปลงและลุกลาม ส่งผลกระทบท่ีร้ายแรงต่อองคก์าร 

                                                        
 83ไพโรจน์  ห่อมณี, “พลงัอ านาจนิยมและกระบวนการควบคุมงานท่ีสัมพนัธ์กบัผล         
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของประธานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา”  (วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), 52. 
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 4. ความเหมาะสม (relevancy) ระบบควบคุมจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเหมาะสม หรือตรงกบั
การใชง้านโดยผูบ้ริหารไม่ตอ้งเสียเวลาน าขอ้มูลมาประมวลผลใหม่ ซ่ึงจะท าให้เสียโอกาสและเกิด
ความล่าช้าในการตดัสินใจ นอกจากน้ีถา้มีขอ้มูลท่ีไม่ส าคญัหรือน้อยเกินไป ผูบ้ริหารจะเขา้ใจผิด
และไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 5. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และสามารถวดัได ้(objective and measurable) การ
ควบคุมจะต้องประเมินความส าเร็จในเป้าหมายในรูปของวตัถุประสงค์อย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรมเพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ท าให้
สามารถวดัผลและตดัสินใจจากฐานขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย84 
 6. ความประหยดั (economy) ระบบการควบคุมทุกระบบจะตอ้งสามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน การประหยดัค่าใชจ่้าย ก็คือ การเลือกใชร้ะดบั
ของการควบคุมใหน้อ้ยท่ีสุด แต่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการใชร้ะบบ
การควบคุมจึงควรอยูใ่นระดบัต ่าสุด 
 7. ความยดืหยุน่ (flexibility) ระบบการควบคุมท่ีดีจะตอ้งมีความยืดหยุน่ให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลง และการเกิดข้ึนใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่มีองคก์ารใดท่ีจะด ารงอยูโ่ดยไม่
มีการเปล่ียนแปลงเลย ดงันั้น ระบบการควบคุมควรปรับตวัตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม 
 8. ความสามารถเขา้ใจได้ (understandability) ระบบการควบคุมควรมีความซับซ้อน
ให้นอ้ยท่ีสุดเพื่อสะดวกในการใช้และคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมสามารถเขา้ใจไดง่้าย เพราะ  
การควบคุมท่ียุง่ยากซบัซอ้นจะท าใหค้นท่ีเก่ียวขอ้งสับสนเขา้ใจยากหรือไม่สนใจท่ีจะท าตามระบบ
ควบคุมนั้น 
 9. การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุ (reasonable criteria) การก าหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมจะต้องสมเหตุผลและสามารถท าได้มาตรฐานสูงเ กินไปหรือไม่มีเหตุผลก็ไม่จูงใจให้
พนักงานปฏิบติัตาม พนักงานก็ไม่อยากเส่ียงหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมท่ีจะตอ้งตอบขอ้
ซกัถามต่าง ๆ ท่ีไม่มีเหตุหรืออาจขดักบักฎหมาย หรือหลกัศีลธรรมเพียงเพื่อให้มีมาตรฐานในการ
ควบคุมอยา่งเดียว แต่ตอ้งการใหร้ะบบควบคุมน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 
               10. การจดัระบบอย่างมีกลยุทธ์ (strategic placement) ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัวางระบบ
ควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ท่ีท าให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ในการควบคุมได ้เพราะการด าเนินงาน
อยา่งขาดกลยทุธ์จะท าใหร้ะบบการควบคุมไม่บงัเกิดผลคุม้กบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 

                                                        
 84มลัลิกา  ตน้สอน,  การจัดการยุคใหม่  (กรุงเทพฯ:  พิมพท่ี์หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ธรรมกมล
การพิมพ,์ 2545), 231-233. 
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               11. การเนน้กฎแห่งขอ้ยกเวน้ (emphasis on the exception) ทั้งน้ีเพราะวา่ผูบ้ริหารไม่
สามารถจะควบคุมทุกอย่างได ้จึงตอ้งเน้นเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัหรือควรควบคุมเฉพาะในหลกัใหญ่
หรือท่ีเป็นสาระส าคญัไม่ใช่จะลงไปดูรายละเอียดทุกเร่ือง 
               12. การใช้มาตรการหลาย ๆ อยา่ง (multiple criteria) การควบคุมท่ีเน้นจุดใดจุดหน่ึง
หรือมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึงจะท าให้แคบหรือมองปัญหาไม่ครอบคลุม และงานแต่ละงาน   
ย่อมมีมาตรฐานแตกต่างกัน ดังนั้น มาตรฐานในการควบคุมนั้นควรมีหลายมาตรฐานส าหรับ
กิจกรรมแต่ละอยา่ง 
 13. การแกไ้ขให้ถูกตอ้ง (corrective action) การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่
แจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควรจะแก้ไข
อย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง คือ ระบบการควบคุมต้องเป็นทั้งการช้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธี
แกปั้ญหานั้นดว้ย85 
 
ประโยชน์ของการควบคุมงาน 
 1. ท าใหง้านต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกนัไม่วา่จะเป็นงาน แต่ละคนหรืองานของแต่ละ
กลุ่ม และตลอดถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกนั นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาวของทั้งองคก์ารก็สอดคลอ้งกนัอีกดว้ย 
 2. ท าให้เป้าหมายขององค์การส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลกั เป้าหมายรอง เกิดข้ึน
อยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม อยา่งมีประสิทธิภาพหรือดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ่าสุด 
 3. ท าใหว้ธีิการปฏิบติันโยบายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารด าเนินไปใน
แนวทางเดียวกนัตลอดทั้งระบบ ในปัจจุบนัการด าเนินการตามกฎเกณฑ์นับว่ามีความส าคญัไม่
เพียงแต่ความจ าเป็นต่อการท างานวา่ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้ท างานตามตารางท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั  
การก าหนดกฎเกณฑ์จะตอ้งเหมาะสมกบัสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอีกด้วย กล่าวคือ จะตอ้ง
ปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนัและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกดว้ย86 
 4. การควบคุมช่วยใหผ้ลงานมีมาตรฐาน ท าใหป้ระสิทธิภาพของงานดีข้ึน 
 5. การควบคุมช่วยในการป้องกนัมิใหท้รัพยากรขององคก์ารตอ้งสูญเสีย 
 6. การควบคุมช่วยรักษาคุณภาพงานใหต้รงตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน 

                                                        
 85เสนาะ ติเยาว,์ หลกัการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 325-326. 
 86เร่ืองเดียวกนั,  319. 
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 7. การควบคุมช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถใชว้ธีิมอบหมายงานไดม้ากข้ึน 
 8. การควบคุมช่วยให้องค์การสามารถวัดประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ
ผูป้ฏิบติังานฝ่ายต่าง ๆ ได ้
 9. การควบคุมจะช่วยเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถน าเอางานระดับ
บริหารเขา้มาเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานในองคก์ารได ้
               10. การควบคุมช่วยให้เกิดขอ้ดีท่ีจะมีการติดตาม และวางมาตรการป้องกนัในระหวา่ง
กระบวนการปฏิบติัตลอดเวลา ซ่ึงดีกวา่การตอ้งไปแกไ้ขเม่ือไปถึงขั้นสุดทา้ย 
 

การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานการปฏิบติังาน (standard) เป็นระดบัของการปฏิบติังานท่ียอมรับได้ ซ่ึงการ
ยอมรับเกิดจากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบติังานนั้น การก าหนดมาตรฐาน ก็คือ การสร้างบรรทดั
ฐานของผลงานท่ีตอ้งการไวส้ าหรับเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีท าได้87 ซ่ึงสามารถแบ่งมาตรฐานมา
ปฏิบติังานออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
 1. มาตรฐานเชิงเวลา (time standard) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดข้ึน เวลาท่ีก าหนดถือว่าเป็นมาตรฐานของการปฏิบติังาน เช่น พนกังาน
พิมพดี์ดควรพิมพดี์ดไดน้าทีละ 35 ค า นาทีละ 35 ค า เป็นมาตรฐานเชิงเวลาความสามารถในการ
พิมพดี์ด 
 2. มาตรฐานเชิงคุณภาพ (quality standard) หมายถึง คุณค่าของผลการปฏิบติังานท่ี
ควรแก่การยอมรับ คุณค่าเป็นนามธรรมท่ีแสดงถึงความสวยงาม ความคงทน ความดี และอ่ืน ๆ  อนั
เกิดจากทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อผลงานนั้น ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีวดัค่อนขา้งยาก 
 3. มาตรฐานเชิงปริมาณ (quantity standard) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีแสดงไดโ้ดย
จ านวนและเวลาท่ีก าหนดให ้จ านวนเป็นรูปธรรมท่ีนบัได้88 
 
หลกัการก าหนดมาตรฐาน 
 การก าหนดมาตรฐานงานการปฏิบติังาน มีหลกับางประการซ่ึงจะต้องน ามาปฏิบติั      
อนัจะช่วยใหก้ารก าหนดเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงมีดงัน้ีคือ 

                                                        
 87อุทยั  หิรัญโต,  การบริหารประยุกต์  (กรุงเทพฯ : โอ เอส พรินติง เฮา้ส์, 2532), 80. 
 88ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎี (กรุงเทพฯ:  พิมพ์
ท่ีหา้งหุน้ส่วน จ ากดั ธรรมกมลการพิมพ,์ 2545), 332-333. 
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 1. ไม่ควรก าหนดมาตรฐานงานให้สูงเกินไป แมม้าตรฐานของงานสูงจะกระตุน้ให้
คนท างานดีข้ึนหรือพยายามท างานให้ได้มาตรฐาน แต่ก็อาจท าลายก าลงัใจของคนได้เหมือนกนั 
หากมาตรฐานนั้นยากจะท าใหไ้ดถึ้ง 
 2. การก าหนดมาตรฐานควรจะไดห้ารือ และตกลงร่วมกนัระหวา่งผูมี้อ  านาจก าหนด
กบัผูป้ฏิบติัการก าหนดมาตรฐานตามล าพงัอาจไดรั้บการต่อตา้นจากผูป้ฏิบติั 
 นอกจากนั้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
น้อยขนาดไหนนั้นข้ึนอยู่กบัการบริหารงาน บทบาท บุคลิก และคุณสมบติัของผูบ้ริหารดงัท่ีจะ
กล่าวต่อไปน้ีคือ 
 

กระบวนการบริหาร 
 

ความหมายของการบริหาร 
 วิจิตร  ศรีสะอา้น กล่าวว่า การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
ร่วมกนัท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม89 
 ถวลิ  เก้ือกูลวงศ ์อธิบายวา่ การบริหาร หมายถึง การแกปั้ญหาองคก์ารให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย90 
 สุธี  สุทธิสมบูรณ์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อน าเอา
ทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และ การจดัการ 
(management) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ให้งานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ91 
 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลร่วมมือกนักระท า โดยอาศยั คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ 
และวธีิการปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้

                                                        
 

89 วจิิตร  ศรีสอา้น, ทศวรรษแรกของ มสธ.: ปมประวตัิ มสธ."  ใน  20 ปี มสธ. แห่งการ
พฒันามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2531-2541 , (นนทบุรี :มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิ
ราช, 2541), 15-28.   
 90 ถวลิ  เก้ือกลูวงศ,์  การบริหารการศึกษาสมัยใหม่. (กรุงเทพฯ : มหาวทิยลยัเชียงใหม,่ 
2540), 25. 
 91 สุธี  สุทธิสมบูรณ์. สังคมและวฒันธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. 
(กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2545), 236. 
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ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 นพพงษ ์ บุญจิตราดุล กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหลายคน
ร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นบัตั้งแต่ด้านบุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหค้่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม92 
 กมล  สุดประเสริฐ  กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามท่ีจะ
ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และ
อาคารสถานท่ี ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ93 
 สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา เป็นกิจกรรมการควบคุมจดัการท่ีกลุ่มบุคคลร่วมมือกนั
เพื่อพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน หรือสมาชิกของสังคม ให้มีประสิทธิภาพ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศึกษานั้น ๆ 
 
กระบวนการบริหารการศึกษา 
 กระบวนการบริหารการศึกษา เป็นแนวทาง วิธีการ หรือเทคนิค ท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
ปฏิบติัภารกิจ ใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัล าดบั
ขั้นตอนกระบวนการใหมี้ความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ ซ่ึงกระบวนการบริหารนั้นมีหลายวิธี 
พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกระบวนการในการ
บริหารไวว้า่ การบริหารจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น 94คือ 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ เป็นการส ารวจสภาพในสถานศึกษาเพื่อ
พิสูจน์ว่ามีปัญหาอะไรบา้ง ระดับความร้ายแรงของปัญหามากน้อยเพียงไร แต่ละปัญหาเกิดข้ึน
เพราะอะไร ถา้ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างไร เม่ือด าเนินการไดแ้ลว้  
จึงน ามาจดัล าดบัความส าคญั และเลือกปฏิบติัตามความเหมาะสม 

                                                        
 92 นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย,์  หลกัการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : บพิตรการพมิพ,์  
2536), 23. 
 93 กมล  สุดประเสริฐ,  รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ. 
(กรุงเทพมหานคร:  พริกหวานกราฟฟิค, 2544), 32. 
 94ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.การฝึกอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร
สถานศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2543), 46. 
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 2. การวางแผนเป็นกระบวนการส าคญัท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัท าเพื่อก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติังานในอนาคตตามความจ าเป็น และตอ้งค านึงถึงทรัพยากรซ่ึงจะตอ้งจดัเตรียมให้เพียงพอ
ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังาน 
 3. การด าเนินงานตามแผน จะตอ้งด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีไดว้างไว ้มีการก ากบัดูแล
ติดตามงานเป็นระยะ ๆ จดัท ารายงานประจ าเดือน ประจ าภาค ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง      
เพื่อน าไปสู่การนิเทศ ตดัสินใจ ช่วยเหลือ แกไ้ข ในกรณีท่ีมีปัญหา 
 4. การประเมินผล เป็นระบบการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของงาน การประเมิน
ในส่วนน้ีจะมีประโยชน์มาก เป็นการให้ข้อมูลยอ้นกลับ จะเป็นผลเพื่อน าไปสู่การพฒันาเพื่อ
เพิ่มพนูคุณภาพของงานมากยิง่ข้ึน 
 กูริค และ อนัวิง (Gulick and Urwick) ไดส้รุปกระบวนการบริหารว่า ประกอบดว้ย
ขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ประการ หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ “POSDCoRB Model” 95 มีดงัน้ี 
 1. P = (Planning) หมายถึง การวางแผนอนัเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซ่ึงจะ
ค านึงถึงนโยบาย (policy) ทั้งน้ีเพื่อให้การวางแผนงานท่ีก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องตอ้งกนัใน  
การด าเนินงาน การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ 
วนิิจฉยัเหตุการณ์ในอนาคต แลว้ก าหนดวธีิการท่ีถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
โดยถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
 2. O = Organizing หมายถึง การจดัส่วนราชการหรือองค์การให้เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน เช่น การแบ่งงานเป็น กรม กอง แผนก โดยอาศยัปริมาณงาน และคุณภาพงาน 
 3. S = Staffing หมายถึง การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบั
การจดัแบ่งหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้หรือการจดัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถมาปฏิบติังานใหเ้หมาะสม รวมถึงการท่ีจะสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพใน
การปฏิบติังานของบุคลากรดว้ย 
 4. D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมและ        
การนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้ า มนุษยสัมพนัธ์ การจูงใจ และ      
การวนิิจฉยัสั่งการ 

                                                        
 95 Gulick and Urwick.  School  Leadership  for  the  21th  Century.  (London :  
Routledge,  1997), 56. 
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 5. Co = Co-ordinating หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินงานเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย ราบร่ืน ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีข้ึน เพื่อช่วย
แกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน 
 6. R = Reporting หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน   ตลอดจนรวมถึง               
การประชาสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งแจง้ใหป้ระชาชนทราบดว้ย 
 7. B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธี
ในการบริหารเก่ียวกบังบประมาณและการเงิน การวางแผน หรือโครงการในการใชเ้งิน การบญัชี  
การควบคุมดูแลการใชจ้่ายเงิน หรือการตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบและรัดกุม 
 กระบวนการบริหาร หมายถึง การด าเนินงานในการบริหารโดยตอ้งมีการวางแผน 
ปฏิบติัตามแผน ประเมินตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ข โดยการด าเนินการตอ้งมีความต่อเน่ืองอยา่ง
เป็นระบบ 
 โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่ กระบวนการบริหารเป็นการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ระบบในเร่ืองต่อไปน้ี จดัท าและวางแผน (plan) ปฏิบติัตามแผน (do) การติดตามประเมินผล 
(check) และการก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผน (act) 
 
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารการศึกษา 
 ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติัโดยตรง เพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์การ ได้มีผูท่ี้ให้
แนวคิดเก่ียวกบัภารกิจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวห้ลายแนวคิดดงัน้ี 
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวด้งัน้ี96 
 1. ในดา้นวตัถุประสงค ์ ผูบ้ริหารควร 
  1.1 ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
  1.2 ระลึกอยูเ่สมอวา่อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับนกัเรียน 
  1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบติังานตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคด์า้นการศึกษา 
  1.4 ท าให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายทางการศึกษา ทั้งจุดมุ่งหมาย
ทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ ใหทุ้กคนแปรจุดมุ่งหมายไปสู่การปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

                                                        
 96ชาญชยั อาจินสมาจารย.์ การบริหารการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร. พิมพดี์ จ  ากดั, 
2541), 26. 
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  1.5 คน้หาวถีิทางท่ีมีส าหรับท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ หาวิธีท่ีจะท าให้ไดม้า
ซ่ึงความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และก่อให้เกิดความสามัคคีข้ึนในระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษาดว้ยกนั 
 2. ในดา้นการวางแผน  ผูบ้ริหารควร 
  2.1 ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบติังานล่วงหนา้โดยผา่นทางการเลือกแนวทางท่ีดี
ท่ีสุด 
  2.2 ก าหนดผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน ท าความกระจ่างในส่ิงท่ีตอ้งการให้สัมฤทธ์ิ
ผลและวธีิการ 
  2.3 วางแผนส าหรับผลสัมฤทธ์ิและการปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม 
  2.4 ท างานใหย้ดืหยุน่ เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของกิจกรรม
ทั้งหลายในชีวติ 
  2.5 ท าแผนใหส้มบูรณ์ 
  2.6 ทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.7 ท าแผนการศึกษาใหเ้ขา้กบัแผนของประเทศ 
  2.8 วางแผนโดยตั้งอยูบ่นรากฐานของการวจิยั 
  2.9 วางแผนใหเ้ป็นจริงและปฏิบติัได ้
  2.10 ใชบ้ริการของผูเ้ช่ียวชาญ 
  2.11 ท าใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุกคนเขา้ใจแผน 
 3. ในดา้นการจดัองคก์าร  ผูบ้ริหารควร 
  3.1 วางโครงสร้างของการจดัองคก์ารรูปแบบของต าแหน่งและความสัมพนัธ์ 
  3.2 ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกฎหมาย 
  3.3 ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร 
  3.4 ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มสู่ผลสัมฤทธ์ิของวตัถุประสงค์ทางการศึกษาโดยผ่าน
ทางการปฏิบติังาน กระบวนการส่ือความหมายและการประเมินผล 
  3.5 ก่อใหเ้กิดความมัน่คงปลอดภยัของกลุ่มโดยผา่นทางการสัมพนัธ์การแสดงออก
ของตนเอง และการน าตนเอง 
  3.6 ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกคน 
  3.7 ท าให้องค์การเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตย โดยผ่านทางความสัมพนัธ์   
อนัดี 
  3.8 ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อท าใหว้ตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผล 



 78 

  3.9 คงไวซ่ึ้งมิตรภาพ ความเคารพ ความมัน่ใจในบุคลากร 
 4. ในดา้นการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารควร 
  4.1 แนะน าบุคลากรวา่ควรท าอยา่งไรบา้ง 
  4.2 แน่ใจวา่กิจกรรมทั้งหลายด าเนินไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  4.3 ประสานงานองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมทิศทางในการท างาน เช่น 
สถานการณ์ เคร่ืองมือ ความรู้ และทกัษะ 
  4.4 ไดผ้ลงานจากการท างานมากท่ีสุด แต่ลงทุนนอ้ยท่ีสุด 
  4.5 เคารพความรู้ บุคลิกภาพ และเกียรติของบุคลากรทุกคน 
  4.6 ท าใหบุ้คลากรเคารพตวัเอง และมีความพอใจในตนเอง 
  4.7 ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในพลงัทางกาย สังคม และเศรษฐกิจ 
  4.8 เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง 
  4.9 เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองหลักสูตร วิธีสอน กฎระเบียบ บรรยากาศ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  4.10 ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตดัสินกิจกรรมของบุคลากร 
  4.11 ท าใหบุ้คลากรเคารพตนเองและมีความพอใจในตนเอง 
  4.12 ก าหนดขั้นตอนของปัญหาเพื่อแกปั้ญหา 
  4.13 ใชว้ธีิการแกปั้ญหาจากผลการอภิปรายกลุ่ม 
  4.14 เขา้ใจความรู้สึกและการตดัสินใจของบุคลากร หลีกเล่ียงการใชค้วามคิดเห็น
ของตนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 5. ในดา้นการประเมินผล  ผูบ้ริหารควร 
  5.1 ประเมินผลกระบวนการทั้ งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยการเปรียบเทียบ
มาตรฐานและค่านิยมท่ีก าหนดไว ้
  5.2 คน้หาจุดอ่อนและแกไ้ขจุดอ่อนดงักล่าว 
  5.3 รู้จุดแขง็ของบุคลากร 
  5.4 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงงาน และตวับุคลากร 
  5.5 ประเมินผลเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในทางจิตวิทยา และปรับปรุงเร่ือง    
การมีมนุษยสัมพนัธ์ 
  5.6 ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 
  5.7 ประเมินเจตคติของประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 
  5.8 ท าการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและเป็นปรนยั 
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  5.9 ส่งเสริมการประเมินผลตนเอง และการปรับปรุงตนเองในตวับุคลากร 
 โดยสรุปแลว้หนา้ท่ีของผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งแสดงบทบาทตามหนา้ทีท่ีรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์กรมากท่ีสุด ทั้งด้านการใช้บุคลากร การใช้เวลา การใช้เงิน การใช้
สถานท่ีและข้อมูลสารสนเทศ โดยอาศัยประสบการณ์ ทัศนคติท่ีดี มีวิสัยทัศน์ จะต้องเป็น
ผูส้นับสนุนการเรียนการสอนโดยการน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาทั้งวิชาสามญัและ
วิชาชีพมาพฒันาโครงการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่เพียงการปฏิบติัตน
เท่านั้น ยงัต่อการปฏิบติัของครู ผลสัมฤทธ์ิของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง   
ตลอดถึงชุมชน เม่ือความคาดหวงัและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ผูบ้ริหารจะตอ้งเจริญเติบโตโดยมี
ภาระหนา้ท่ีตามไปดว้ย 
 
บทบาทของผู้บริหารการศึกษา 
 การบริหารโรงเรียน คือ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงท่ีตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงมีการจ าแนก
เป็นหมวดหมู่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของงาน ตามโครงสร้างของการจดัองคก์ร ตามระบบ
ของการศึกษา ตามแนวคิดของนักบริหารการศึกษาแต่ละบุคคล บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน ท่ีส าคญัตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ า ภาวะผูน้ า เป็นหัวหน้าในการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าท่ี ท่ีมีในการบริหารจดัการให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุจุดหมาย ไดมี้ผูก้ล่าวถึง
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
 เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนไวด้งัน้ี97 
 1. เป็นผูน้ าทางการศึกษา ซ่ึงอาจจะกระท าในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพตน 
  1.2 รับผดิชอบในความกา้วหนา้ทางวชิาชีพตน 
  1.3 รู้จกัใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน 
  1.4 เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 
  1.5 ถือวา่จุดมุ่งหมายของโรงเรียนอยูเ่หนือกวา่จุดมุ่งหมายของตน 
  1.6 ศรัทธาในอาชีพของตน 
  1.7 รู้จกัวธีิการขอรับค าปรึกษาจากผูอ่ื้น 

                                                        
 97 เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, หลกัการพฒันาชุมชน.  (กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร์,  
2544.), 45. 
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  1.8 มีความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีของเพื่อนร่วมงาน 
  1.9 ห่วงใยในสวสัดิภาพของเพื่อนร่วมงาน 
 2. สร้างความสามคัคีอนัดีกบัชุมชน เพราะโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นหวัหนา้สถานศึกษาตอ้งจดัและบริการให้สังคม เพื่อสังคมจะไดใ้ห้
การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน เป็นผูน้ าในการจดัหาเคร่ืองมือการเรียนการสอน
และการวิจยั จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง 
สนใจงานวิจยัใหม่ ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาการเรียนการสอน รู้จกัประเมินผลงาน
ตนเอง ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีชาญฉลาดจะหมัน่วิเคราะห์ตนเองเสมอวา่ขณะน้ีตนเองมีจุดเด่นจุดดอ้ย
อะไรบา้ง เม่ือทราบแลว้ก็น ามาปรับปรุง เพิ่มเติมส่วนท่ีบกพร่องและเสริมจุดเด่นใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารหรือผูน้ าหรือผูจ้ ัดองค์การ หรือหัวหน้างาน  ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือ 
หน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทท่ีเป็นผลต่อการส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของงานเป็นอยา่งยิ่ง บางคร้ัง การจดัองคก์าร แมจ้ะไม่เรียบร้อยถูกตอ้งอยูบ่า้ง ก็อาจ
ไดรั้บผลงานสูงได้ หากผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีดี แต่ถา้คุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมในการน าของ
ผูบ้ริหารไม่ดี แมก้ารจดัองค์การถูกตอ้ง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงาท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานนั้น ๆ  
ยอ่มสมบูรณ์ไดย้าก ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการน า  
ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมเพราะความส าเร็จของงานทุกดา้นขององค์การ ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร หรือผูน้ า     
ซ่ึงจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตดัสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารหรือผูน้ านั้น ควรท่ีจะประกอบด้วยเร่ืองท่ีส าคญั ได้แก่ คุณลกัษณะ    
ดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า คุณลกัษณะดา้นความรู้ทางวิชาการ และคุณลกัษณะ
ดา้นความสามารถในการบริหาร 
 1.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิลกัษณะ ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีดี  
  1.1 เป็นผูมี้ความรู้  
  1.2 เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
  1.3 เป็นผูมี้ความกลา้หาร  
  1.4 เป็นผูมี้ความเด็ดขาด  
  1.5 เป็นผูมี้ความแนบเนียน มีกิริยาวาจาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  
  1.6 เป็นผูมี้ความยติุธรรม  
  1.7 เป็นผูมี้ลกัษณะท่าทางการแสดงออกท่ีดี  



 81 

  1.8 เป็นผูท่ี้มีความอดทน  
  1.9 เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น  
  1.10 เป็นผูท่ี้ไม่เห็นแก่ตวั 
  1.11 เป็นผูมี้ความต่ืนตวัหรือระมดัระวงัอยูเ่สมอ  
  1.12 เป็นผูมี้ความพินิจพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งมีเหตุผล  
  1.13 เป็นผูมี้ความสงบเสง่ียม  
  1.14 เป็นผูมี้ความสงรักภกัดี  
  1.15 เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
  1.16 เป็นผูมี้ความสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้  
 2.  คุณลกัษณะด้านความเป็นผู้น า  
  2.1 ความมีชีวิตชีวาและทนทาน  (vitality and endurance)   จะตอ้งมีความ
คล่องแคล่วว่องไว ต่ืนตัวอยู่เสมอ พร้อมอยู่เสมอท่ีจะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได ้
เปล่ียนแปลงได ้และร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ มีความอดทนต่อการท างานหนกัและนาน ๆ ทนต่อความ
ล าบากเจบ็ช ้าได ้โดยไม่ปริปาก หรือแสดงอาการ ทอ้แทใ้หพ้บเห็น  
  2.2 ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) จะตอ้งตดัสินใจถูกตอ้ง ตดัสินใจ 
ไดเ้ร็วและเตม็ใจเสมอท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง ในเม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน  
  2.3 ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) ผูน้ าท่ีสามารถชักจูงให้ผูอ่ื้น
ร่วมมือกบัตนไดเ้ท่านั้นท่ีจะไดรั้บความส าเร็จ  
  2.4 ความรับผดิชอบ (responsibility)  
  2.5 ความฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity) ความฉลาดไหวพริบจ าเป็นท่ีสุด 
ส าหรับผูบ้ริหาร หรือผูน้ า ท่ีจะใชใ้นการบริหารงาน หรือใชใ้นการวนิิจฉยัสั่งการ  
 3.  คุณลกัษณะด้านความรู้ทางวชิาการ  
  ความรู้ทางวิชาการได้แก่ การศึกษาวิชาการทัว่ไป การศึกษาด้านวิชาชีพ และ
การศึกษาให้เกิดความรอบรู้ เช่ียวชาญในแขนงวิชาท่ีคนสนใจ  ส าหรับใช้จดัระดบัความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานของบุคคลท่ีมาท างาน ในการเป็นผูบ้ริหาร  
 4. คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  4.1 ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การจดั 
ระบบขอ้มูลสารสนเทศให้ถูกตอ้ง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน การมอบหมายงานให้
บุคลากรท าตามความรู้ความสามารถ การควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศงาน  



 82 

  4.2 สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันา ได้แก่ การส่งเสริมให ้
บุคลากรพฒันาตนเองและพฒันางาน การจดัสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และประโยชน์  
ตอบแทน  
  4.3 จดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม 
ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ศิลปวฒันธรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้  
  4.4 ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันางาน 
  4.5 ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
อยา่งต่อเน่ือง ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปนิเทศ และพฒันา
งานการบริหารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
คุณลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
 ปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจดัการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงตอ้งมี
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารจดัการศึกษา
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เม่ือกล่าวถึงคุณลกัษณะ ของนกับริหารดูเหมือนจะมีการกล่าวไวม้ากมาย   
ซ่ึงมีทั้งทศันะส่วนตวั ท่ีเกิดจาก ประสบการณ์ ในการเป็นผูบ้ริหารมาและผลจากการศึกษาและวิจยั
ของนกัวชิาการซ่ึงมีทั้งของไทยและต่างประเทศ  
 คุณลกัษณะของนกับริหารท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1.  เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด  
 2.  มีความสามารถรอบดา้น (well rounder)  
 3.  มีพลงัผลกัดนัภายใน (inner drive) ใหก้ระตือรือร้นอยูเ่สมอ  
 4.  ท าตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ (integrity)  
 5.  กลา้หาญทั้งกายและใจ (courage physically and morally)  
 6.  มีความคิดริเร่ิม (innitiative)  
 7.  รู้จกัวธีิส่งเสริมและบ ารุงขวญัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 8.  การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตวั  
 9.  มีความยติุธรรม (justice)  
                10.  วางตวัดี (bearing)  
                11.  กระตุน้ใหผู้น้อ้ยมีความภูมิใจในงานของตน  
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                12.  ใหเ้กียรติในผลงานท่ีผูน้อ้ยไดป้ฏิบติั  
                13.  ปฏิบติังานอยา่งเป็นทีม ใหท้  างานแทนกนัได ้ 
                14.  ใช้ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับความสามารถ  และมีการพัฒนาฝีมือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ  
 จากการรายงานการประชุมระดบัชาติ   (nation conference of professors of educational 
administration) ไดมี้การประมวลปรัชญาของการบริหารการศึกษาไวว้า่  
 1.  ผูบ้ริหารตอ้งใช้ความฉลาด ไหวพริบมาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการบริหาร 
(application of intelligence to life problems)  
 2.  ผูบ้ริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคคลจ านวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนเข้ามามี    
ส่วนร่วม ในการกระท า โดยไม่ท างานตามล าพงั (necessity of social group action)  
 3.  ผูบ้ริหารตอ้งเคารพความเป็นคนของแต่ละคน และจะตอ้งให้ความยอมรับนบัถือ
ในความเห็น ธรรมชาติ และความสามารถของผูอ่ื้น (respect of the individual)  
 4.  ผูบ้ริหารต้องยึดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก การบริหาร
การศึกษาจะไม่มีความหมายถา้ขาดเป้าหมายดงักล่าว นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งถือวา่เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ของการศึกษาย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเหมาะสมกบัสภาพของสังคม ในฐานะผูน้ า
ผูบ้ริหารจะตอ้งปรับปรุงการศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (function 
social organization)  
 5.  ผูบ้ริหารจะตอ้งถือวา่ตนเป็นเพียงผูท้  าหนา้ท่ีประสานประโยชน์ ซ่ึงเขา้มาให้บริการ 
แก่บุคคลอ่ืนทุก ๆ คน ในการท่ีจะช่วยให้เขาด าเนินงานต่าง ๆ ในการให้การศึกษาให้ไดผ้ลและ       
มีประสิทธิภาพท่ีสุด (administrator as group instrument)  
 6.  ผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งหลายมาท าความเขา้ใจกนัไดทุ้กเม่ือและรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคล ทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ (freedom of 
communication)  
 7.  ผูบ้ริหารจะตอ้งถือวา่ตนเองเป็นผูน้ า มิใช่เจา้นายผูท้รงอ านาจ (Administrator as a 
leader)  
 8.  ผูบ้ริหารตอ้งถือวา่ตนเองคือ นกัการศึกษา ผูย้ึดมัน่ในปรัชญาของการศึกษา จึงตอ้ง
ปฏิบติัและวางตนอยา่งนกัการศึกษา (administrator as an educator)  
 9.  ผูบ้ริหารจะตอ้งเสียสละทุกอยา่งเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน และเพื่อให้สังคมดี 
ข้ึนทุก ๆ ทาง (dedication of pubic education to community betterment)  
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                10.  ผูบ้ริหารจะตอ้งประสานงานประสานน ้ าใจ ระหว่างชาวบา้นกับสถานศึกษาใน   
การด าเนินงานการศึกษา (school community integration in education)  
                11.  ผูบ้ริหารจะตอ้งประเมินผลงานตนเองอยูเ่สมอ การประเมินจะตอ้งท าทั้งสองอยา่ง 
คือ ประเมินวิธีการหรือกระบวนการท างานพร้อม ๆ กนัไปกบัการประเมินการปฏิบติังาน เพราะ
การท างานจะมุ่งเอาแต่ผลอยา่งเดียวไม่ได ้วิธีการก็จ  าเป็น (two fold evaluation of administration 
means and ends)  
                12.  ผูบ้ริหารจะตอ้งเคารพในวิชาชีพของการบริหาร และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
จะไม่ท าความเส่ือมเสีย ให้ผูค้นเหยียดหยามวิชาชีพของนกับริหาร (professional integrity and 
responsibility)  
 13.  ผูบ้ริหารจะต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ และแสวงหาความช านาญ      
ทุกวธีิทาง เพื่อใหก้ารบริหารงานของตนเองทนัสมยั (necessity for professional growth)  
 คุณสมบติัทั้ง 13 ประการน้ี เป็นแนวทางแห่งความเช่ือหรือปรัชญาของนกัการบริหาร  
ท่ีพึงมี อนัเป็นวถีิหรือแนวทางท่ีผูบ้ริหารพึงยดึถือในการบริหารงาน ซ่ึงถึงแมว้า่จะเป็นการยากท่ีจะ
ปฏิบติัไดค้รบถว้น แต่การท่ีไดท้ราบไวก้็จะเป็นประโยชน์ ใหแ้ก่นกับริหาร ท่ีจะสามารถหยิบยกเอา
มาประยกุต ์ใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน ของนกับริหาร ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปของแต่ละคนได ้ 
 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ  ในยคุปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
บริบทต่าง ๆ ไปอยา่งมากมายในปัจจุบนั วา่ควรมีลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 1.  มองกวา้งไกลอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ 
(vision) สามารถท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ในการบริหาร (strategic management)  
 2.  สามารถท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์ (analyze situation) เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3.  ไวต่อการรับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์กร  
ทั้งในและนอกเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งรู้จกัวิเคราะห์ความเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา   
อีกดว้ย  
 4.  ความสามารถในการจดัระบบการส่ือสารให้ไดผ้ล (effective communication) เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทัว่ถึงทุกระดับขององค์กร หน่วยงาน/สถานศึกษา ผูบ้ริหาร
การศึกษามืออาชีพตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ีสารสนเทศ (it) เป็นอยา่งดี  
 5.  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (human resources management) ตอ้ง
สามารถวางแผนบุคคล สรรหา คดัเลือก ก าหนดระบบงบประมาณ ความก้าวหน้าในอาชีพ          
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การพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทราบแนวคิด ทศันคติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และน ามาเป็นขอ้มูล 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการ
ประพฤติปฏิบติัเพื่อ ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้เป็นแบบอยา่ง ไม่ใช้ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงาน แสวงหา
ผลประโยชน์ ใหต้นเองไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม  
 ทรรศนะนกับริหารมืออาชีพวา่ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี  
 1.  กลา้ตดัสินใจ การตดัสินใจเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของนกับริหาร   
นักบริหารมืออาชีพ ตอ้งมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ เป็นคนท่ีสุขุม
รอบคอบ มีเหตุมีผลในการตดัสินใจ  
 2.  ไวต่อขอ้มูล นกับริหารมืออาชีพ จ าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีทนัสมยั ไวต่อขอ้มูลหรือ    
การเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้นจ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่สมอ  
 3.  เพิ่มพนูวสิัยทศัน์ นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อนักวา้งไกล สามารถ
มองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  
 4.  ซ่ือสัตยแ์ละสร้างสรรคผ์ลงาน คือ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมี
การสร้างสรรคผ์ลงานใหป้รากฏต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ  
 5.  ประสานสิบทิศ นกับริหารมืออาชีพจ าตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถประสานงานกบั 
หน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี สามารถไกล่เกล่ียขอ้กรณีพิพาทได ้และสามารถขจดั      
ปัดเป่าปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานได ้ 
 6.  คิดสร้างสรรคว์ธีิการท างานใหม่ ๆ จะตอ้งคิดหาวธีิการท างานแบบใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  
 7.  จูงใจเพื่อร่วมงาน จ าเป็นตอ้งมีบุคคลท่ีสามารถโนม้นา้วหรือจูงใจเพื่อนร่วมงาน ให้
เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผล การปฏิบติังาน
ดว้ยความโปร่งใส ยติุธรรม รู้จกัใหก้ารชมเชย ใหร้างวลัหรือบ าเหน็จความชอบ  
 8.  ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค จะตอ้งมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคท่ี
ก าลงัเผชิญ และพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข     
ไม่หนีปัญหา และไม่หมกัหมมปัญหาไว ้ 
 9. รู้จกัยดืหยุน่ตามเหตุการณ์ นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งรู้จกัยืดหยุน่ และอ่อนตวัตาม
เหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หยอ่นเกินไป บางคร้ังก็ตอ้งด าเนินการในสายกลาง แต่ใน
บางคร้ังตอ้งมีความเด็ดขาด  
                10.  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงานมีส่วนร่วมคิด        
ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ และร่วมรับผดิชอบ  
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 สมบติั บุญประเคน ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ในยุคปฏิรูป
การศึกษาไวว้า่ แบบผูบ้ริหารในยคุปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งประกอบดว้ย 6 ป สรุปไดด้งัน้ี  
 1.  ปฏิรูป การท างานของผูบ้ริหารแบบน้ีจะเป็นนักคิด นักพฒันา ปรับเปล่ียน
หน่วยงาน และพฒันางานตลอดเวลา การด าเนินงานต้องทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก               
ได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะตอ้งกระตือรือร้นในการท างานอยูเ่สมอ  
 2.  ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง    
พบกนัคร่ึงทาง หาแนวทางท่ีพึงประสงคใ์ห้ได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินปัญหาท่ีไม่มีทางออกให้ได ้
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบุคลิกภาพ และการท างานเป็นประชาธิปไตย จึงจะเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน  
 3.  ประสาน เป็นลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพมาก ท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
การท างานจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคญั รู้จกัใชค้วามสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดีมาก ให้เกียรติปูนบ าเหน็จรางวลั และ     
ยกยอ่งอยา่งสมศกัด์ิศรี ไม่แยง่เอาผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 4.  ประนีประนอม  บุคลิกลักษณะของผู ้บริหารแบบน้ี   จะพยายามไม่ให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกิดความขดัแยง้ ในหน่วยงาน จะอะลุ่มอล่วยตลอดเวลา ส่ิงใดท่ีพอยอมได ้           
ก็จะยอม ไม่ติดใจกบัปัญหา  
 5.  ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารลกัษณะน้ีจะมีบุคลิกท่ีวา่จะท าอะไร จะพูดท่ีไหนจะเป็น
เร่ืองส าคญัทุกเร่ือง มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจสูง  มีมนุษยสัมพนัธ์ดี การท างานจะ
สนบัสนุน ใหทุ้กคนท ารายงานและน ารายงานมาประชาสัมพนัธ์  
 6.  ประชาสงเคราะห์ ผูบ้ริหารลกัษณะน้ีจะให้ความช่วยเหลือผูร่้วมงานทุกเร่ือง เป็น
ห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอความช่วยเหลือผูร่้วมงาน การพฒันา
บุคลากรจะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให้ทุกคนมีความกา้วหนา้ในอาชีพ และครอบครัวอยูเ่สมอ มีการให้
อภยัเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการตกัเตือนอย่างรุนแรง ผูร่้วมงานจะมีความสุขมากในการท างานเป็น
กลัยาณมิตรกบัทุกคน  
 จากท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้นั้น สอดคลอ้งกบัผลการวิจยับางช้ินงานท่ีสรุปและจ าแนกถึง 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลส าเร็จ ต่อการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถจ าแนกได้
เป็น 10 ประการ ไดแ้ก่   
 1.  มีความพร้อมทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ (command of basic facts) ตอ้งรู้
ความเคล่ือนไหว ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและนอกองค์กร โดยมีข้อมูลและสารสนเทศช่วยในการ
ด าเนินการและบริหารงานใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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 2.  มีความรู้ทางวิชาชีพ (relevant professional knowledge) เป็นความรู้ท่ีรวมถึงความรู้
ทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ทางการบริหาร เช่น หลกัการ
ทฤษฎีการบริหาร การวางแผน การจดัองค์กร หลกัสูตร  การสอน การวดัผลประเมินผล เหล่าน้ี    
เป็นตน้  
 3.  มีความรู้เท่าทนัในสถานการณ์ (continuing sensitivity to events) สามารถปรับตวั
และสนองได้ฉับไวและต่อเน่ืองกบัสถานการณ์รอบด้าน และด าเนินบทบาทได้อย่างเหมาะสม 
รวดเร็ว และเขา้ใจความรู้สึกของคนรอบขา้ง  
 4.  มีทกัษะในการเขา้สังคม (social skills and abilities) โดยการพฒันาทกัษะดา้น     
ต่าง ๆ เช่น การส่ือสาร การกระจายอ านาจ การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน การสมาคม            
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
 5.  มีทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา แกปั้ญหา และการตดัสินใจ (analytical, problem 
solving, decision making skills) อาศยัหลกัตรรกศาสตร์ การใชเ้หตุผลและวิจารณญาณเขา้ช่วย   
เพื่อรักษาความสมดุล ใหเ้กิดข้ึนทุกๆ ดา้นในองคก์ร  
 6.  การควบคุมอารมณ์ (emotion resilience) ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มัน่คงใน
อารมณ์ ไม่หว ัน่ไหวง่าย จะตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกมีจิตระลึกเสมอ และแสดงออก       
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 7.  มีพฤติกรรมกลา้เส่ียง (pro activity inclination to respond purposefully to events) 
ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพตอ้งมองงานไดอ้ย่างทะลุปรุโปร่ง รู้ระบบการท างานอย่างดี รู้ภารกิจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบทั้งตนเองและสมาชิกในองค์กร และรู้รับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ระยะยาวและเป้าหมายโดยรวม  
 8.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(creativity) ริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ และท าให้ส าเร็จเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลทัว่ไป ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการท่ีเกิดการยอมรับวา่เป็นแนวคิดท่ีดี  
มีความละเอียดรอบคอบ และยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม  
 9.  มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน (mental agility) เก่ียวขอ้งกบัระดบัสติปัญญา สามารถ
คน้หาทางเลือกไดห้ลากหลายเพื่อการแกไ้ขปัญหา รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติและสนใจใน
ความรู้สึก ของคนอ่ืน  
                10.  มีความรู้และฝึกฝนการเรียน (balanced leaning habits and skills) ตอ้งรู้วา่จะรู้ตอ้งรู้
อะไร และตอ้งรู้ให้จริง ตอ้งคิดเป็นคิดได้ และสามารถบูรณาการความรู้ได ้ประยุกต์ใชไ้ด ้สามารถ
สร้างทฤษฎีหรือกฎเกณฑไ์ดจ้ากการปฏิบติังาน สามารถพฒันางานวิชาการ และรูปแบบวิธีการจาก
ทฤษฎีได ้ 
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บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเพือ่การปฏิรูปการศึกษา 
 1.  บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  พอสรุปไดด้งัน้ี  
  1.1 เป็นผูน้ าในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องครูและ 
นกัเรียน  
  1.2 เป็นผูน้ าในการบริหาร โดยยดึแนวทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  
  1.3 เป็นผูน้ าดา้นการน านวตักรรมและเทคโนโลย ีมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้  
  1.4 เป็นผูน้ าในการพฒันาวชิาการ  
  1.5 เป็นผูป้ระสานความร่วมมือกบัชุมชน  
  1.6 เป็นผูน้ าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม และ
ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วม อยา่งแขง็ขนั  
  1.7 เป็นผูน้ าในการจดัการศึกษา และเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์รในทางสร้างสรรค ์ 
  1.8 เป็นผูน้ าในการบริหารคุณภาพ  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ       
ลงมือท าและรับผดิชอบร่วมกนั เพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  1.9 เป็นผูส้ร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
ในการเรียนรู้และ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  
  1.10 เป็นผูน้ าในการจดัหางบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 2.  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารท่ีใชโ้รงเรียนฐาน  (SBM : School 
Based Management) ประกอบดว้ยเกณฑต่์อไปน้ี   
  2.1 การเป็นผูน้ าทางวชิาการ  
  2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  2.3 การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  
  2.4 การประสานความสัมพนัธ์  
  2.5 การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร  
  2.6 การสร้างแรงจูงใจ  
  2.7 การประเมินภายในและประเมินภายนอก  
  2.8 การส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั พฒันา  
  2.9 การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์  
  2.10 การส่งเสริมเทคโนโลย ี 
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 3.  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ตาม
มาตรา 39 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
จดัการไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป สรุปพอสังเขปไดด้งัน้ี  
  3.1 ด้านวชิาการ 
   3.1.1 มีความรู้และเป็นผูน้ าดา้นวชิาการ  
   3.1.2 มีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน  
   3.1.3  สามารถใชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที  
   3.1.4 มีวสิัยทศัน์  
   3.1.5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
   3.1.6 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
   3.1.7 รอบรู้ทางดา้นการศึกษา  
   3.1.8 ความรับผดิชอบ  
   3.1.9 แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  
                        3.1.10 รายงานผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
                        3.1.11 ใชน้วตักรรมทางการบริหาร  
                        3.1.12 ค านึงถึงมาตรฐานวชิาการ  
  3.2 การบริหารงบประมาณ 
   3.2.1 เขา้ใจนโยบาย อ านาจหนา้ท่ี และกิจกรรมในหน่วยงาน  
   3.2.2 มีความรู้ระบบงบประมาณ  
   3.2.3 เขา้ใจระเบียบคลงั วสัดุ การเงิน  
   3.2.4 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  
   3.2.5 มีความละเอียดรอบคอบ  
   3.2.6 มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
   3.2.7 หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ  
   3.2.8 รายงานการเงินอยา่งเป็นระบบ  
  3.3 การบริหารงานบุคคล 
   3.3.1 มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล  
   3.3.2 เป็นแบบอยา่งท่ีดี  
   3.3.3 มีมนุษยสัมพนัธ์  
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   3.3.4 มีอารมณ์ขนั  
   3.3.5 เป็นนกัประชาธิปไตย  
   3.3.6 ประนีประนอม  
   3.3.7 อดทน อดกลั้น  
   3.3.8 เป็นนกัพดูท่ีดี   
   3.3.9 มีความสามารถในการประสานงาน  
   3.3.10 มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกนัท างาน  
   3.3.11 กลา้ตดัสินใจ  
   3.3.12 มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร  
  3.4 การบริหารทัว่ไป 
   3.4.1 เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี  
   3.4.2 เป็นผูท่ี้ตดัสินใจและวนิิจฉยัสั่งการท่ีดี  
   3.4.3 มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
   3.4.4 เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  
   3.4.5 รู้จกัมอบอ านาจและความรับผดิชอบแก่ผูท่ี้เหมาะสม  
   3.4.6 มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว และต่ืนตวัอยูเ่สมอ  
   3.4.7 มีความรับผดิชอบงานสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค  
   3.4.8 ก ากบั ติดตาม และประเมินผล  
 4.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพการศึกษา  
  การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นการให้หลกัฐานขอ้มูลแก่ประชาชน
วา่ บุคลากรในโรงเรียนท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผูป้กครองนกัเรียน และสาธารณชน
มัน่ใจในคุณภาพของนักเรียน ดงันั้น โรงเรียนต้องจดั ให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน และ        
ให้ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณะ        
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวถึงท่ียงัเป็นผลให้เกิดการพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีจะต้องบริหารแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะของผู ้น าแบบ
ประชาธิปไตย จะให้ความส าคญั ให้เกียรติและเคารพ ในศกัด์ิศรีของผูร่้วมงาน ยอมรับและเปิด
โอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นร่วมแกปั้ญหาและร่วมตดัสินใจ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีความ
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เช่ือมัน่ เห็นคุณค่าของตนเองและผูร่้วมงาน ซ่ือสัตย ์จริงใจ มีความสามารถกระตุน้และจูงใจให้เกิด
ความรักและความผกูพนัในโรงเรียน  
 ดงันั้น การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะตอ้งเปล่ียนแปลง บทบาทของตนเองโดยการใชห้ลกัการบริหารคุณภาพท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด
ร่วมตดัสินใจ โรงเรียนสร้างทีมงาน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM)  
 
ปัจจัยเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 นอกจากคุณลกัษณะและบทบาทท่ีส าคญัของการเป็นนักผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ  
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีปัจจยัเสริมบางประการท่ีจะเป็นตวัช้ีวดั (indicators) ส าคญัของการเป็น
ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ ไดอ้ย่างสง่างาม เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายต่อการปฏิบติัภารกิจตาม
บทบาท หนา้ท่ีเชิงบริหารจดัการศึกษา ในสถานศึกษา ปัจจยับ่งบอกความส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  
 1. คุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัจะตอ้งมี กล่าวคือ ตอ้งมีคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ตรงตามคุณสมบติั ท่ีก าหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ี
ตอ้งการมืออาชีพทางการบริหาร บุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี โท เอก ดา้นการศึกษา  
 2. ประสบการณ์การปฏิบติังาน ตอ้งมีประสบการณ์สั่งสมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
โดยเฉพาะประสบการณ ด้านการบริหารทางการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดบัต่าง ๆ ใน
ต าแหน่งทาง การบริหารการศึกษา ท่ีไดด้ าเนินบทบาทภารกิจตามสายงานท่ีก าหนดไว ้ 
 3. ประสบการณ์การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพตอ้งไดรั้บการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านการฝึกอบรม
หลกัสูตรต่าง ๆ การศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา
พฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. การสร้างผลงานทางวชิาการ เป็นองคป์ระกอบของการสร้างนกับริหารการศึกษากา้ว
สู่มืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือยืนยนัถึงศกัยภาพดงักล่าว ผลงานสามารถจดั
กระท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งดา้นการวิเคราะห์งานวิจยั การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ 
การเขียนบทความ ต ารา ฯลฯ ออกเผยแพร่แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ให้แพร่หลายทัว่ถึง รวมทั้งการเป็น
วทิยากรเผยแพร่ความรู้ นวตักรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 5.  ผลงานดีเด่นท่ีสั่งสมไวผ้ลส าเร็จจากการปฏิบติังานของผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ 
อาจดูจากหลกัฐาน ท่ีเป็นผลงานท่ีสั่งสมไว ้จนเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชุมชน สังคม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  
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 6.  ลกัษณะเฉพาะของเอกตับุคคล เป็นลกัษณะเฉพาะตวั (character) ท่ีนักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ ควรเสริมสร้างใหบ้งัเกิดข้ึน ไดแ้ก่  
  6.1 มีบุคลิกท่ีดี สง่างาม น่านบัถือ  
  6.2 มีความขยนัหมัน่เพียร สัมมาอาชีพ  
  6.3 มีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน  
  6.4 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  
  6.5 ตรงต่อเวลา บริหารเวลาไดดี้  
  6.6 กระตือรือร้นในการท างาน  
  6.7 ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
  6.8 รักษาระเบียบวนิยัไดดี้ เป็นแบบอยา่งท่ีดี  
 

สรุป 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร 
จดัการ มีวิสัยทศัน์ในการบริหารการศึกษาให้ทนัสมยั มีภาวะผูน้ า มีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ  
นกัพฒันา นกัแกปั้ญหา นกัตดัสินใจ นกัประนีประนอม นกัการฑูต นกัวางแผน นกัปกครอง และ
นกัปราชญ ์ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

 ผูว้จิยัศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีดงัน้ี 
งานวจัิยภายในประเทศ 
 จตุรงค ์ ภู่อยูเ่ยน็ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนั : 
กรณีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า 
1) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
2) การปฏิบติังานดา้นวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต ่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับ   ปานกลาง 
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ตามล าดบั 3) พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยภาพรวมและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ
ใหญ่ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงมีพฤติกรรมความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต ่า และ 4) การ
ปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่า พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทั้งโดยภาพรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ98 
 ชูศกัด์ิ  ชาญช่าง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมของผูบ้ริหารอยูใ่น
ระดับมากทุกด้านทั้ งในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 2) การมีส่วนร่วมตามบทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการรับทราบความกา้วหนา้การด าเนินงาน
ตามแผนและด้านการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก และ            
3) พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมพบวา่มีสองดา้น คือ ดา้นการจูงใจและการก าหนดเป้าหมาย99 
 บนัลือ  ดอกเตย ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา่       1) 
การบริหารงานวชิาการและปัจจยัแรงจูงใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดน้พบว่า มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั และ 2) ปัจจยัแรงจูงใจในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้ และความตอ้งการความสัมพนัธ์ ส่งผลต่อ การ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยา่งมีความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีน ้ าหนกัความส าคญั

                                                        
 98จตุรงค ์ ภู่อยูเ่ยน็,  “พฤติกรรมความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
วชิาการในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนั  : กรณีศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา”  (วทิยานิพนธ์ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2541), บทคดัยอ่. 
 99ชูศกัด์ิ  ชาญช่าง, “พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมตามบทบาท
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา”  (วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2543), บทคดัยอ่. 
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ในรูปคะแนนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจดา้นความตอ้งการความกา้วหน้าสูงสุด    รองลงมาคือ 
ปัจจยัแรงจูงใจดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์100 
 จิราภรณ์  อ่ิมวิทยา ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานระดบัสูง โดยอาศยั
แนวคิดและทฤษฎี “ระบบ 4” ของ เรนซีส ไลเคิร์ท พบวา่ ระบบการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูใ่นระบบท่ีสาม หรือระบบการปรึกษาหารือ101 
 สมภพ  ศกัดิษฐานนท์ ได้ท าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารทั้งแบบมุ่งสัมพนัธ์และแบบมุ่งงานใน
ระดบัปานกลาง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรมการบริหาร
แบบมุ่งสัมพนัธ์และแบบมุ่งงานในระดบัท่ีแตกต่างกนั มีผลท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูแตกต่างกนั102 
 สมาน  บุญเหาะ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานโรงเรียน สังกดัเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบ้ริหารโรงเรียนทุกด้านอยู่ในระดบัสูง การบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนด้าน
วชิาการ กิจการนกัเรียน ธุรการและการเงิน อาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัสูง ส่วนการบริหารงานดา้น
บุคลากรและความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัพฤติกรรมการบริหาร

                                                        
 100บนัลือ  ดอกเตย,  “ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร” (ปริญญานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2545), บทคดัยอ่. 
 101จิราภรณ์  อ่ิมวทิยา,  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน   
การด าเนินงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัสูง” (วทิยานิพนธ์ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), บทคดัยอ่. 
 102สมภพ  ศกัดิษฐานนท,์  “พฤติกรรมผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”  (วทิยานิพนธ์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), บทคดัยอ่. 
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ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริหารในดา้นการ
ตดัสินใจ การควบคุมงาน การติดต่อส่ือสาร และการก าหนดเป้าหมาย103 
 รัตนา  เหหาสุข ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการบริหารในระดบัปานกลางโดย
มีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการบริหารดา้นการก าหนดเป้าหมายมากท่ีสุด แต่มีการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมการบริหารดา้นการจูงใจนอ้ยท่ีสุด ครูโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพขวญัในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมการบริหารทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัขวญัในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนประถมศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารและขวญัใน การปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล หรือเทศบาล และโรงเรียนท่ีตั้งอยูน่อกเขตสุขาภิบาล หรือเทศบาล 
และโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีความแตกต่างกนั104 
 พิมลพรรณ  บุญมุสิก ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ใช้วิธีการตดัสินใจสั่งการเก่ียวกบังานบริหารการศึกษา 6 งาน คือ งาน
วชิาการ งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานโรงเรียนกบัชุมชน และงานทัว่ไป ดว้ยวิธีประชุม 
อภิปรายปัญหา ประเมินทางเลือกร่วมกบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ท าการตดัสินใจโดยใชค้วามเห็น
สอดคลอ้งกนั 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ใชว้ธีิการตดัสินใจสั่งการดว้ยวิธีอภิปราย
ปัญหาร่วมกับกลุ่มผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล แล้วพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองในการ
บริหารงานทัว่ไป และในการบริหารงานวชิาการ งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานโรงเรียน
กบัชุมชน ผูบ้ริหารใช้วิธีการตดัสินใจสั่งการด้วยวิธีประชุมอภิปรายปัญหา ประเมินทางเลือก
ร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แล้วท าการตดัสินใจโดยใช้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนั และ 3) ผูบ้ริหาร

                                                        
 103สมาน บุญเหาะ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
โรงเรียน สังกดัเทศบาลในเขตภูมิภาค”  (วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533), 
บทคดัยอ่. 
 104รัตนา  เหหาสุข,  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร”  (วทิยานิพนธ์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), บทคดัยอ่. 
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โรงเ รียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ใช้วิ ธีการตัดสินใจด้วยวิ ธีอภิป รายปัญหาร่วมกับก ลุ่ม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล แลว้พิจารณาตดัสินใจดว้ยตนเอง105 
 อรวรรณ  จนัทร์ชลอ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ตามการรับรู้ของ
ครูท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกดัอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการบริหารดา้นแบบผูน้ าส่วนใหญ่เป็นแบบประชาธิปไตย 
พฤติกรรมการบริหารดา้นบุคลิกภาพในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกนั พฤติกรรมการบริหารดา้น
วุฒิภาวะไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูไม่แตกต่างกนั ทั้งท่ีนบัถือศาสนา
ต่างกนั ลกัษณะผูน้ าแบบอตัตาธิปไตย พบวา่พฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ตามการรับรู้ของครู
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ วุฒิภาวะและบุคลิกภาพดา้นการเขา้สังคม และ
ลกัษณะผูน้ าแบบประชาธิปไตย พบวา่พฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ตามการรับรู้ของครูท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การบริหารแบบประชาธิปไตยและวฒิุภาวะ106 
 สมถวิล  ชูทรัพย ์ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใช้พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา เขต
การศึกษา 1  ผลการวิจยัพบวา่ ระบบการใช้พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพทัยา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยู่ในระบบท่ีสามหรือระบบการ
ปรึกษาหารือการใช้พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน
ของพนกังานครูเทศบาลโดยภาพรวมมีส่ีองคป์ระกอบ คือ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและ
การฝึกอบรม การเป็นผูน้ า การปฏิสัมพนัธ์และการมีอิทธิพลต่อกนั และการติดต่อส่ือสาร107 
 สุทศัน์  ป่ินเนียม ไดท้  าการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอท่ีส่งผลต่อ
ขวญัในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานศึกษาธิการอ าเภอจังหวดัภูมิภา คตะวันตก 

                                                        
 105พิมลพรรณ  บุญมุสิก, “การศึกษาการตดัสินใจสั่งการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6” (วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2534), บทคดัยอ่. 
 106อรวรรณ  จนัทร์ชลอ,  “พฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ตามการรับรู้ของครูท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”  
(วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2536), บทคดัยอ่. 
 107สมถวิล  ชูทรัพย,์  “การใช้พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อขวญัในการ
ปฏิบติังานของครูเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธ์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2538), บทคดัยอ่. 
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ผลการวจิยัพบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นการควบคุม 
การจูงใจและการเป็นผูน้ าอยู่ในระดบัมาก ระดบัขวญัในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้ลุล่วงอยู่ใน
ระดับสูง พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ โดยภาพรวมพบวา่ มี 2 ดา้น คือ ดา้นการควบคุมและการ
ตดัสินใจ และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ มี 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน คือ   1) 
พฤติกรรมการบริหารดา้นการควบคุม ส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานดา้นเงินเดือน ความมัน่คงใน
งาน โอกาสกา้วหน้าและสถานภาพทางสังคม 2) พฤติกรรมการบริหารดา้นการตดัสินใจส่งผลต่อ
ขวญัในการปฏิบติังานดา้นความเขา้ใจกนัไดก้บัเพื่อนร่วมงานและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ    3) 
พฤติกรรมการบริหารดา้นการก าหนดเป้าหมายส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน ดา้นความเช่ือมัน่ท่ี
จะปฏิบติังานให้ลุล่วง ลกัษณะและรูปแบบของการปกครองบงัคบับญัชา การมีโอกาสประกอบ
กิจกรรมท่ีมีค่า และ 4) พฤติกรรมดา้นการจูงใจส่งผลต่อขวญัในดา้นสภาพในการท างาน108 
 อนุชา  ด ารงศกัด์ิ ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมี
อิทธิพลต่อขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑล
ราชบุรี  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น และอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 4 ด้าน ส าหรับระดบัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขต   
สังฆมณฑลราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการก าหนดเป้าหมายอยู่ในระดับ     
ปานกลาง ส่วนระดบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ อาคารสถานท่ีและการบริการ เงินเดือน และหลกัสูตร ส าหรับ
ระดบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลจงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากและอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนครู อาคารสถานท่ี 
และการบริการ เงินเดือน และหลกัสูตร พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม มี 2 องคป์ระกอบ คือ การติดต่อส่ือสาร 
และการก าหนดเป้าหมาย ส่วนพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัใน

                                                        
 108สุทศัน์  ป่ินเนียม,  “พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอท่ีส่งผลต่อขวญัในการ
ปฏิบติังานของข้าราชการส านักงานศึกษาธิการอ าเภอจงัหวดัภูมิภาคตะวนัตก”  (วิทยานิพนธ์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2538), บทคดัยอ่. 
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การปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนในสังฆมณฑลราชบุรี  โดยภาพรวมมี 2 องคป์ระกอบ คือการ
ควบคุมการปฏิบติังานและการตดัสินใจ109 
 
งานวจัิยต่างประเทศ 
 แมกสัน (Maxson) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครูระดบัมธัยมศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือในการปฏิบติังานระหว่างผูร่้วมงานโดยศึกษากับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทาง
ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวนครูผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 193 คน จากทั้งหมด 6 โรงเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการท างานของครูจะสูงและได้รับการพฒันาเม่ือได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และความพึงพอใจท่ีไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับจากผูบ้ริหารจะส่งผลต่อ
การท างานของสมาชิก110 
 บุซซ่ี (Buzzi) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของโรงเรียนกบัการเลือกมิติ
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา รัฐคอนเนคติคัส ” 
ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตวัท านายความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนดว้ย111 
 เพอร์สัน (Person) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการส ารวจหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลท่ีไดรั้บจากการจดัการของวิทยาลยัในรัฐคาโรไลนาเหนือ  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษา คือ ผูบ้ริหาร คณะครูในวทิยาลยัและเจา้หนา้ท่ีระดบัต่าง ๆ ในวิทยาลยั โดยผูท่ี้
ตอบกลบัมาจะถือวา่เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญักบัประสิทธิผลท่ีไดรั้บจากการจดัการ และจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ พบวา่ แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการจดัการ ซ่ึงมี 
27 ปัจจยั มีความพึงพอใจ 17 ปัจจยั และแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมจ านวน 10 

                                                        
 109อนุชา  ด ารงศกัด์ิ,  “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี”  (วิทยานิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2539), บทคดัยอ่. 
 110Karen Maxson,  “Developing Collegial Work Relationship Between Administrators 
and Teachers,”  The High School Journal  73, 4 (April-May 1990) : 194-199. 
 111Michael Josephb Buzzi, “The Relationship of School Effectiveness to Selected 
Dimensions of principals’ Instructional Leadership in Elementary School in the State of 
Connecticut,”  Dissertation Abstraction International  51, 12 (June 1991) : 3167-A. 
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ปัจจยั เป็นปัจจยัท่ีลูกจา้งตอ้งการให้เกิดข้ึนในวิทยาลยั นอกจากน้ียงัพบว่า ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งในปัจจุบนัไม่มีผลต่อการยอมรับในผลของการจดัการ และถึงแมก้ารบริหารในวิทยาลยัไม่
สามารถท่ีจะให้ลูกจา้งในวิทยาลยัด าเนินการไดท้ั้งหมด ผูบ้ริหารก็ควรให้การสนบัสนุนให้มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ควรมีการน าความรู้และความช านาญของคณะครูและบุคลากรในวิทยาลยั แลว้น ามาผสมผสานให้
ควบคู่ไปกบัการจดัการอยา่งชาญฉลาดของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะท าให้เกิดแนวทางการด าเนินให้ถูกตอ้ง
และเหมาะสมในวทิยาลยั112 
 มาเซียล (Maciel) ไดศึ้กษา พฤติกรรมผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาโดยท าการส ารวจ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน ความส าเร็จของนกัเรียนและพฤติกรรมของผูบ้ริหาร วา่มีความสัมพนัธ์
กนัอย่างไร พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการเรียนการสอนการนิเทศ วิสัยทศัน์
และการทุ่มเทในการท างานมีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จของนักเรียนอย่างมีนัยส าคญั และ
พฤติกรรมผูบ้ริหารมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีวดัดว้ยความส าเร็จของนกัเรียน113 
 โอคอนเนอร์ (O’Connor) ได้ศึกษาถึงลักษณะของลักษณะของภาวะผูบ้ริหารและ
บรรยากาศของโรงเรียน โดยมีสมมติฐานวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบับรรยากาศ
ของโรงเรียนและลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริหารและบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบั
เพศของผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีพฒันาแลว้จะท าให้โรงเรียนเปิดกวา้ง
ข้ึน ซ่ึงตอ้งมีเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการ และครูท่ีให้ความสนบัสนุน และไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริหาร บรรยากาศของโรงเรียนกบัเพศของผูบ้ริหาร114 
 

                                                        
 112Person James Lunceford,  “An Examination of the Relationship Between Participative 
Management and Perceived Institutional Effectiveness in North Carolian Community Colleges,”  
Dissertation Abstracts International  53, 9 (1993) : 3071-A. 
 113Rosemarie Gomez Maciel,  “Do Principals Make a Difference? An Analysis of 
Leadership Behaviors of Elementary Principals in Effective School 2005,”  Proquest.DAI-A 
66/02  [Online], available http://proquest.umi.com/pqdweb, อา้งถึงใน ณรงค ์ ศรีเฮงไพบูลย,์  
“พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา อ าเภอศรีประจนัต ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1”  (วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 52-53. 
 114Gerakline Josephine O’Conner,  A Study of Leadership Styles and School Climate, 
2001. Proquest.DAI-A 62/11  , available http://proquest.umi.com/pqdweb (access date : 2006, 
May 22), 52-53. 

http://proquest.umi.com/pqdweb
http://proquest.umi.com/pqdweb
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สรุป 
 

 พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเป็นผูบ้ริหาร 
เพราะความส าเร็จของโรงเรียนข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งแสดงพฤติกรรมการบริหารท่ีกระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้ไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ โดยใชพ้ฤติกรรมการบริหาร  4 แบบ คือ 1) 
พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลยัรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership 
Studies) 2) พฤติกรรมการบริหารตามตารางการบริหาร (managerial grid) ของ เบลค  มูตนั 3) พฤติ
กรรมการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (social system) 4) พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัมิชิแกน เรนซีส ไลเคิร์ท (Rensis Likert) และองค์ประกอบ ของการบริหารท่ี
ส าคญัท่ีบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารท่ีไดท้ั้งงานและน ้ าใจคน  สรุปได ้8 ประการ 
ได้แก่ 1) การใช้อ านาจ (power) 2) การนิเทศ (supervise) 3) การติดต่อส่ือสาร (communication)       
4) การมีมนุษยสัมพนัธ์(interaction-influence) 5) การตดัสินใจ (decision-making)  6) การก าหนด
เป้าหมาย (goal setting) 7) การควบคุม (control) และ 8) การปฏิบติังาน (operations)   
 
 



บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อ

ทราบ 1) องคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และ 3) แนวทางในการพฒันา

หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(quatitative research)  เทคนิคการวิจยั EDFR และเทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดย

ใชผู้ใ้ห้ขอ้มูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวิจยั และ

ระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัได้ก  าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 

 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการ

ด าเนินการวิจยั โดยการศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ ตลอดจน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี โดยปรึกษาและขอ

ค าแนะน าในการจดัท าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัท าเป็น

โครงการวิจยั แล้วน าเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ้วิทยานิพนธ์ และน ามา

ปรับปรุงแกไ้ขโครงการวจิยั จดัท าโครงการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

 ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นที ่1 การศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  
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 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร 

และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ส าหรับ

สร้างแบบสอบถาม และผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ส าหรับตรวจความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้

วธีิการคดัเลือกแบบแจะจง โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ ประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา  ดา้น

การบริหารโรงเรียน และเป็นท่ีรู้จกัในวงวชิาการ โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ 

 2. น าบทสรุปตวัแปรพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี จากการวิเคราะห์

เอกสารและการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (content analysis) เพื่อน าไปสร้างขอ้ค าถาม

ของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ไดแ้บบสอบถาม จ านวน 120 ขอ้ 

 ขั้นที ่2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  

 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์

องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของสถานศึกษา 

และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของสถานศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (canonical 

correlation)โดยใชร้ะเบียบวจิยัเชิงปริมาณ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 19 ท่าน โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบแจะจง โดย

พิจารณาจากคุณวฒิุ ประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา  ดา้นการบริหารโรงเรียน และเป็นท่ี

รู้จกัในวงวชิาการ โดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR และ ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์แนวทางในการพฒันา

หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค์ จากผูบ้ริหารสตรี 7 ท่าน โดยเทคนิคการ

สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ตามความเห็นของสถานศึกษา โดยใชร้ะเบียบวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี  

 1. น าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี มาจดัท า

เป็นแบบสอบถาม เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นแบบลิเคอร์ท (likert scale) 

 2. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ ท่ีเรียกวา่ IOC (index of item objective congruence) น ามา
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ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ และทดลองใชเ้คร่ืองมือ (try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใชใ้นการ

วจิยั และน ามาวเิคราะห์หาค่าความเท่ียง (reliability) โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(cronbach’s alpha coefficient)  

 3. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบและตวั

แปรพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี จากหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

รองผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษา และ

น ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) 

 4. น าแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของสถานศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์

สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี  ตามความ

คิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญ 19 ท่าน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบแจะจง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา  ดา้นการบริหารโรงเรียน และเป็นท่ีรู้จกัในวงวิชาการ 

โดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัน าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี  มาจดัท า

แบบสัมภาษณ์ก่ึงแบบโครงสร้าง (semi – structured interview) และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูเ้ช่ียวชาญตามล าดบัดงัน้ี 

 รอบท่ี 1 น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญ จ านวน 

19 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และพฒันาเป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า (ratting scale)  

 รอบท่ี 2 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

สังเคราะห์ และพฒันาเป็นแบบสอบถาม 

 รอบท่ี 3 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 3 และน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าวเิคราะห์และแปลผลการวจิยั เพื่อหาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค ์จากผูบ้ริหารสตรี 7 ท่าน โดยเทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ดงัน้ี 
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 ท าการสนทนากลุ่มย่อยจากผูบ้ริหารสตรี จ านวน 7 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) และสรุปเป็นแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ี

พึงประสงค ์ 

 ขั้นที ่3 การน าเสนอ 

 เป็นขั้นตอนการน าผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของสถานศึกษา ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากเทคนิคการวิจยั 

EDFR คือ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

และแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์จากผูบ้ริหารสตรี 

โดยเทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 

 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 7 

 ขั้นตอนที ่3  การรายงานผลการวจัิย 

 ผูว้ิจ ัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอ

คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม

ขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
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          ขั้นตอน           กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

1.การศึกษาตวั

แปรเก่ียวกบัพฤติ

กรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี 

งานวจิยั เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษา กลุ่มตวัแปรพฤติ

กรรมการบริหาร

สถานศึกษา สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  

เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

 

สร้างแบบสอบถามองคป์ระกอบ      

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
ตรวจสอบความตรง (IOC) และความ

เท่ียง (α-coefficient) 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

วเิคราะห์องคป์ระกอบ (exploratory 

factor analysis) 

 
องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

 

วเิคราะห์สหสมัพนัธค์าโนนิคอล 

(canonical correlation) 

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา 

เทคนิค EDFR 

รอบท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ 

  ก่ึงมีโครงร่าง 

รอบท่ี 2 แบบสอบถาม 

รอบท่ี 3 แบบสอบถาม 

 

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การวเิคราะห์

องคป์ระกอบแลรูปแบบ 

 

3. สรุปผลการวจิยั แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้

เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์

 

เทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ย 

(Focus Group) 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั   

ผูว้ิจยัจึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใช้

ในการวจิยัตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และเทคนิคการวิจยัแบบ 

EDFR ท่ีมีการศึกษากลุ่มตวัแปรเดียว โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ 

และสอบถามระดับความคิดเห็น แบบสองกลุ่มตวัอย่างท่ีเปรียบเทียบสภาวการณ์โดยไม่มีการ

ทดลอง (the two groups, non – experimental comparison design) สมารถเขียนแสดงเป็นแผนผงัได้

(diagram) ดงัน้ี 

          

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 แผนแบบการวจิยั 

 เม่ือ R  หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

  S  หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเลือกเพื่อการวจิยัโดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR 

  X  หมายถึง  ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 

  O1 หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

  O2 หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

                                        O1 

 

  R                                      X 

  S                                      X 

 

                                      O2 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัโดยวธีิวจิยัเชิงปริมาณ และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวจิยัโดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยโดยวธีิวจัิยเชิงปริมาณ 

 1. ผูท้รงคุณวฒิุส าหรับตรวจเคร่ืองมือจ านวน 5 ท่าน 

 2. โรงเรียนโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารสตรีจ านวน 1,740 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ผูว้จิยัสุ่มมาจากประชากรตามสัดส่วนของจงัหวดั ก าหนดขนาดของตวัอยา่งโดยใชต้าราง ทาโร ยา

มาเน่ (Taro Yamane, 1973) ไดโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 310 โรงเรียน จากส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ทั้งหมด 183 เขต แลว้น ามาหาค่าอตัราส่วนโดยเทียบบญัญติัไตรยางศ ์

 2. ผูใ้หข้อ้มูลส าหรับทดลองเคร่ืองมือ 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวม 32 คน 

 3. ผูใ้หข้อ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 310 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวม 1,240 คน 

 ผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการวจัิยโดยเทคนิคการวจัิย EDFR 

 ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใช้ในการวิจยัโดยเทคนิคการวิจยั EDFR มีทั้งหมด 19 คน โดยใช้วิธีการ

คดัเลือกแบบแจะจง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ดา้นการบริหารสถานศึกษา  ดา้นการ

บริหารโรงเรียน และเป็นท่ีรู้จกัในวงวชิาการ 

 ผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการวจัิยโดยเทคนิคการวจัิย Focus  Group 

 ผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการวิจยัโดยเทคนิคการวิจยั Focus  Group มีทั้งหมด 7 คน โดยใชว้ิธีการ

คดัเลือกแบบแจะจง โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ ประสบการณ์ ดา้นการบริหารโรงเรียน  

 

ตัวแปรทีศึ่กษา  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ตวัแปรพื้นฐาน และตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

ตวัแปรท่ีศึกษา คือ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ผูว้ิจ ัยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi structured interview) สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

 ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ และรูปแบบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผู ้บริหารสตรี และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของสถานศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิ

คอล (canonical correlation)โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 

(opinionaires) สอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีโดยเทคนิค 

EDFR ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างในรอบท่ี 1 และใชแ้บบสอบถามในรอบท่ี 2 และรอบ

ท่ี 3 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค ์จากผูบ้ริหารสตรี 7 ท่าน โดยเทคนิคการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group)  

 

การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ และเทคนิคการวิจยั

แบบ EDFR ดงัน้ี 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยโดยวธีิวจัิยเชิงปริมาณ 

 1. การศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structured interview) ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาวเิคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม  

การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี โดยใชก้ารสังเคราะห์เน้ือหา (content synthesis) เพื่อให้ได้

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และน ามาสร้างแบบ

สัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structured interview) ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
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 1.2 น าแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structured interview) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ5 ท่าน ส าหรับสร้างแบบสอบถาม  

 1.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีโดยใช้ขอ้ค าถามจากตวัแปรท่ีได้จากการ

สรุปผลการวเิคราะห์ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุในขั้นท่ี 1 และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 

 1.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 

คน  พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (content validity) แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งราย

ขอ้ ท่ีเรียกวา่ IOC (Index of Item Objective Congruence) แลว้พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 

มากกวา่ 0.50 ข้ึนไป และน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และ

ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จ านวน 120 ขอ้ 

 1.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช ้(try out) แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อ

หาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 

0.92 

 1.6 น าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากสถานศึกษา จ านวน 310 โรงเรียน และ

น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป  

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยโดยเทคนิคการวจัิยแบบ EDFR 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เพื่อหาองค์ประกอบพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และ

แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

 1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จากขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในขั้น

ท่ี 1 ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล รอบท่ี 1 
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 2. สร้างแบบสอบถาม รอบท่ี 2 โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นต่าง ๆ ในรอบท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2  

 3. สร้างแบบสอบถาม รอบท่ี 3 โดยน าค าตอบจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แต่ละขอ้ มา

วเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และหาค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquatile 

Range) แลว้น ามาสร้างแบบสอบถามใหม่ โดยใชข้อ้ความเดียวกบัแบบสอบถามรอบท่ี 1 และเพิ่ม

ต าแหน่งค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์และต าแหน่งค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้น ๆ พร้อม

ทั้งระบุเหตุผลส่วนทา้ยของแต่ละขอ้ความ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดย 

 1. การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

 2. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์

 3. การเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจากผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ และโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 4. การสนทนากลุ่มยอ่ย  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัแต่ละขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 5 

ท่าน ส าหรับสร้างแบบสอบถาม และผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ส าหรับตรวจความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบแจะจง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ดา้นการ

บริหารสถานศึกษา  ดา้นการบริหารโรงเรียน และเป็นท่ีรู้จกัในวงวชิาการ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  

 ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากสถานศึกษา 310 โรงเรียน โดยใช้

วธีิวจิยัเชิงปริมาณการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดจ้ากสถานศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิง

ปริมาณ 
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 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าความถ่ี (frequencies) และค่า

ร้อยละ (percentage) 

 2. การวเิคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์

ในการวเิคราะห์ตามเกณฑข์องเบสท ์(Best)1  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป  

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 

(canonical correlation)โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ โดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงร่าง รอบท่ี 1 ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

2. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบท่ี 2 และ 3 ใช้ในการ

ค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile 

Range) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑค์่าคะแนนกลาง (Mid Point) ดงัน้ี 

2.1 ค่ามธัยฐาน 

ค่ามธัยฐาน 1.00-1.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

 ค่ามธัยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 

 ค่ามธัยฐาน 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 

 ค่ามธัยฐาน 3.50-4.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 

                                                           

 1John W. Best,  Research in Education  (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall 
Inc., 1970), 190. 
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 ค่ามธัยฐาน 4.50-5.00 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

2.2 ค่าฐานนิยม 

ค่าฐานนิยม 1 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

 ค่าฐานนิยม 2 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 

 ค่าฐานนิยม 3 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 

 ค่าฐานนิยม 4 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 

 ค่าฐานนิยม 5 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไดค้  านวณหาค่าความแตกต่างของควอไทล์ท่ี 1 และควอ

ไทลท่ี์ 3 ถา้ค่าพิสัยระหวา่งควอไทลท่ี์ค านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 แสดงวา่ความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั ถา้ค่าท่ีพิสัยระหวา่งควอไทล์ท่ีค  านวณไดใ้นแต่ละขอ้ความมี

ค่ามากกวา่ 1.50 แสดงวา่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นแต่ละขอ้ไม่สอดคลอ้งกนั 

เกณฑใ์นการสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าค าตอบในรอบสุดทา้ยของการวิจยัท่ีกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด และมาก (ค่ามธัยฐาน 3.50 ข้ึนไป) (ค่าฐานนิยม 3 ข้ึน

ไป) และมีความสอดคล้องกนั (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากบัหรือน้อยกว่า 1.50) มาสรุปเป็น

ผลการวจิยั และน าเสนอการวเิคราะห์ผลการวจิยัในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 

 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. วิธีวิจยัเชิงปริมาณ วิเคราะห์สถิติเบ้ือตนโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบดว้ยการหา

ค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard devision) การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 

(canonical correlation analysis) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 2. เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่ามธัยฐาน (Median) 

ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquatile Range) 
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สรุป 

 

 การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผู ้บ ริหารสตรี และ 3)  แนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมให้ เ กิดพฤติ

กรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารสตรี จ านวน 310 โรงเรียน 

ตวัแปรท่ีศึกษาเป็นตวัแปรเก่ียวกบัองคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi structured interview) 

และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (x) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเพื่อจ าแนกกลุ่มตัวแปร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

องค์ประกอบ (factor analysis) ค่ามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทล์ (Interquatile Range) สถิติเพื่อ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (canonical correlation 

analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 



บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

และ 3) เพื่อทราบแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค ์ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบองคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรี ดงัน้ี 

1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 การวเิคราะห์ตวัแปรจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

1.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรม 

การบริหารท่ีพึงประสงค ์

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบองคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรีตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตาม

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

4.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ รอบท่ี 1 

4.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม รอบท่ี 2 

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตาม

ความเห็นร่วมของผูเ้ช่ียวชาญ 

 รายละเอียดของการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละตอน ดงัน้ี 

114 
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ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ทราบองค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

สตรี ดังนี้ 

1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวจิยัน้ีใชผู้ใ้หข้อ้มูลเป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit of analysis) โดยส่งแบบสอบถามท่ีมีขอ้

ค าถามจ านวน 120 ขอ้ ไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 310 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ฉบบั 

รวมจ านวน 1,240 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 310 โรงเรียน จ านวน 1,240 ฉบบั คิดเป็นร้อย

ละ 100 และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มา

วเิคราะห์ผล ดงัน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ

โรงเรียนหรือรักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 310 

โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 1,240 คน เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาต าแหน่งปัจจุบัน 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั และประสบการณ์ในการท างาน โดยการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทัว่ไปของตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 หญิง 
 ชาย 

562 
678 

45.32 
54.68 

รวม 1,240 100.00 
อาย ุ   
 ต ่ากวา่  35  ปี 
 35 -45 ปี 
 สูงกวา่  45  ปี 

405 
411 
424 

32.66 
33.15 
34.19 

รวม 1,240 100.00 
วฒิุการศึกษา          
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

220 
864 
156 

17.74 
69.68 
12.58 

รวม 1,240 100.00 
ต าแหน่งปัจจุบนั       
 ผูอ้  านวยการ 
 รองผูอ้  านวยการ 
 ครูผูส้อน 
 กรรมการสถานศึกษา 

310 
310 
310 
310 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 1,240 100.00 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั      
 ไม่เกิน 1 ปี 
 1 – 5  ปี 
 มากกวา่  5  ปี 

430 
526 
284 

34.68 
42.42 
22.90 

รวม 1,240 100.00 
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ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทัว่ไปของตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 ไม่เกิน 1  ปี 
 1 -  5 ปี 
 มากกวา่ 5 ปี 

440 
496 
304 

35.48 
40.00 
24.52 

รวม 1,240 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 1,240 คน เป็นเพศชาย 678 คน คิด

เป็นร้อยละ 54.68 และเพศหญิง 562 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32 ดา้นอายุพบวา่ ส่วนใหญ่อายุ สูงกวา่ 

45 ปี มากท่ีสุด จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 34.19 นอ้ยท่ีสุดอายุต  ่ากวา่ 35 ปี จ  านวน 32.66  คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.66 ดา้นระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่ปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 864 คน คิด

เป็นร้อยละ 69.68 นอ้ยท่ีสุดสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58 ดา้นต าแหน่ง

ปัจจุบนั พบวา่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา ต าแหน่งละ 310 

คน คิดเป็นร้อนละ 25.00 ด้านระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบนัพบว่า ส่วนใหญ่ 1 – 5 ปี มาก

ท่ีสุด จ านวน 526 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 น้อยท่ีสุดมากกว่า 5 ปี จ  านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.90 ดา้นประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ส่วนใหญ่ 1 – 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 496 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 นอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 5 ปี จ  านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52   

 

1.2 การวเิคราะห์ตวัแปรจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

เป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองตนเพื่อพฒันาเคร่ืองมือโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีใน

เอกสารและงานวิจยั เพื่อรวบรวมศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรี และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
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1. ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้องคก์รเกิดความต่ืนตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ี              
2. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานในองคก์รต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
             

3. ผูบ้ริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์ และคนอ่ืน
ยอมรับ 

             

4. ผูบ้ริหารมีกระบวนการใชอ้ านาจต่อกลุ่มในองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

             

5. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
และสามารถแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

             

6. ผูบ้ริหารมีการเตรียมการ วางแผน ด าเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

             

 
 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 
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7. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการปกครองเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมาย 

             

8. ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือใหบุ้คลากรท างานดว้ยความสมคัรใจ              
9. ผูบ้ริหารยึดมัน่ในหลกัการและนโยบายท่ีถกูตอ้งอยา่งตรงไปตรงมา              

10. ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองและกลา้เผชิญกบัปัญหาดว้ยความมัน่ใจ              
11. ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชา              

12. ผูบ้ริหารออกหนา้รับเร่ืองแทนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือมีการโตแ้ยง้ แลว้ท า
การสืบสวนใหค้วามยติุธรรม 

             

13. ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ              

14. ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณในการวินิจฉยัสัง่การต่าง ๆ              
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15. ผูบ้ริหารใชอ้  านาจท่ีตนเองมีอยู่สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ               

16. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือใหง้านบรรลุตาม
จุดประสงค ์              

17. ผูบ้ริหารใหค้ าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบติังาน              
18. ผูบ้ริหารมีการชมเชยหรือต าหนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสอนัสมควร

อยา่งเหมาะสม 
             

19. ผูบ้ริหารมีการใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย เม่ือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีท าความดี
ความชอบ              

20. ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
โอกาสอนัสมควรอยา่งเหมาะสม              

21. ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคก์ร              
22. ผูบ้ริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง              
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23. ผูบ้ริหารจดัสรร ค่าตอบแทน และสวสัดิการในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความ
เหมาะสม              

24. ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความถนดัของผูป้ฏิบติังาน              
25. ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานมีความสวยงาม ปลอดภยั 

เหมาะส าหรับเป็นท่ีปฏิบติังาน              

26. ผูบ้ริหารสามารถประสานงาน จูงใจ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือการ
พฒันาขององคก์ร              

27. ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงในการท างานร่วมกนั              
28. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามรู้ความสามารถในการ

ท างานอยา่งเตม็ท่ี              

29. ผูบ้ริหารชกัน าผูมี้ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ในการพฒันาองคก์ร              
30. ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดยความสมคัรใจมากกวา่การใชอ้  านาจในการบงัคบั              
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31. ผูบ้ริหารใชภ้าษาในการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการ
เขา้ใจ              

32. ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพดู  การเขียน การใช่
ท่าทาง อยา่งหลากหลาย              

33. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตรงไปตรงมาและเปิดเผย              
34. กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่นบุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหารจดัเลือกอยา่งมีความ

เหมาะสม              

35. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสารก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อองคก์ร              
36. ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆอยา่งรอบครอบ              
37. ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ จนเป็นท่ียอมรับองคก์ร              
38. ผูบ้ริหารสร้างความน่าเช่ือถือตลอดจนความไวเ้น้ือเช่ือใจดว้ยการส่ือสาร              
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39. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามรถในการส่ือสารผา่นส่ือ  ประเภทต่าง ๆ อยา่ง
ช านาญการ              

40. ผูบ้ริหารส่ือสารสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองค ์              
41. ผูบ้ริหารใชก้ารส่ือสารในเชิงสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในองคก์ร              
42. ผูบ้ริหารแจง้ข่าวสารของหน่วยงานตน้สงักดัอยา่งทัว่ถึง และชดัเจน              
43. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งโดยส่วนตวั และเป็นทางการ              
44. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและใหส้ารสนเทศแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว

เท่าท่ีจะท าได ้              

45. ผูบ้ริหารติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ              

46. ผูบ้ริหารจดังานสงัสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือสานสมัพนัธ์กนั
เป็นประจ า              
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47. ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการล าดบัความเป็นอาวโุส  เพ่ือรักษาวฒันธรรม
ไทย              

48. ผูบ้ริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็นกนัเอง              
49. บุคลากรในโรงเรียนมีความสมคัร สามคัคีกนั มีความร่วมมือ ร่วมแรงกนั              
50. ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานเป็นอย่างมาก              
51. ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาอยา่งต่อเน่ือง              
52. ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็นใจ  และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั              
53. ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนัมีความเห็นใจและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั              
54. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั              
55. ผูบ้ริหารสร้างความสามคัคีในหมู่คณะโดยการใชห้ลกัธรรมภิบาล              
56. ผูบ้ริหารมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ มา

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม              
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57. ผูบ้ริหารมีการพฒันาแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการ
บริหารงาน              

58. ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ              
59. ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยู ่เพ่ิม

สมรรถภาพในการท างาน              

60. ผูบ้ริหารมีการบริหารงานโดยใชค้วามรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของสถานศึกษา              

61. ผูบ้ริหารมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่นกระบวนการกลัน่กรอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ              

62. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ              
63. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิ ในกรณีการตดัสินใจท่ีกะทนัหนั              
64. ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้ และประสบการณ์ของตนเองในการประกอบการ

พิจารณาต่าง ๆเพ่ือการตดัสินใจ              
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65. ผูบ้ริหารใหน้ ้าหนกักบัความส าคญักบัองคก์รมากกวา่เร่ืองส่วนตวั              
66. การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความยติุธรรมและเป็นกลางในสถานการณ์ต่าง 

ๆ              

67. กรณีการตดัสินใจท่ีมีผลต่อองคก์รผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ              

68. ผูบ้ริหารเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย ก่อนการติดสินใจทุกคร้ัง              
69. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจ              
70. ผูบ้ริหารเปิดใหมี้การออกเสียงกรณีการตดัสินใจนั้นมีผลต่อส่วนรวม              
71. การก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคก์รอยา่งเปิดเผย              
72. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ มีความชดัเจน และสามารถปฏิบติัได ้              
73. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสมกบับุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง              
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74. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงคต่์าง ๆ อยา่ง
ถ่องแท ้              

75. ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีก าหนดเพ่ือการ
ปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั              

76. ผูบ้ริหารสร้างความแขง็แกร่งขององคก์รดว้ยการก าหนดเป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ              

77. ผูบ้ริหารมีการศึกษาคน้ควา้และปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือสร้างระบบและ
แนวทางในการก าหนดเป้าหมาย              

78. การด าเนินการต่าง ๆ อยูภ่ายใตเ้ป้าหมาย และผา่นการดูแลและควบคุมโดย
ผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง              

79. ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายท่ีตนเองมีหนา้ท่ีโดยตรงในการ
ก าหนด              

 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
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80. เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามรถวดัและควบคุมประสิทธิผลได ้              
81. ผูบ้ริหารมีการควบคุมคุณภาพงานดา้นปริมาณ  ซ่ึงมีความคุม้ค่าต่อการ

ท างาน              

82. ผูบ้ริหารมีการควบคุมการงานดา้นคุณภาพของงาน  ช่วยการเปรียบเทียบ
ถึงเกณฑม์าตรฐาน              

83. ผูบ้ริหารมีการควบคุมดา้นเวลาในการปฏิบติังานของผูใ้หบ้งัคบับญัชา
อยา่งรัดกมุ              

84. ผูบ้ริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยา่งรัดกมุ  เพ่ือประโยชนสู์งสุด              
85. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานวิชาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการควบคุมการปฏิบติังาน

ของครู              

86. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่ครู              
87 การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนมุ่งเนน้ประโยชนแ์ละคุณภาพการเรียน

การสอนเป็นหลกั              



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
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88. การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีนกัเรียนเป็นอนัดบัแรก 
             

89. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน 
             

90. ผูบ้ริหารสร้างภาพพจนเ์ก่ียวกบัการสร้างคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
อยา่งชดัเจน              

91. ผูบ้ริหารใหแ้นวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู              
92. ผูบ้ริหารจดัการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานต่าง ๆ  เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งต่อเน่ือง              

93. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามแนวทางของมาตรฐาน
วิชาชีพครู              

94. ผูบ้ริหารมีการจดัและประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่
เป็นประจ า              

 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
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95. ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา              
96. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อนคน้หาผูก่้อใหเ้กิด

ความผิดพลาด              

97. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ              

98. ผูบ้ริหารควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด              
99. ผูบ้ริหารมีส่วนช่วยในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรูปแบบ  คนในครอบครัว              
100. ผูบ้ริหารมีการช้ีรายละเอียดของงานต่าง ๆ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่ง

ละเอียด              

101. 1. ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม              

102. 2. ผูบ้ริหารมีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานเพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง              



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
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103. 3. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชวิ้ธีการต่าง ๆ ในการ
บริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ              

104. 4. ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการทางการบริหารเพ่ือพฒันาการปฏิบติังาน
ของครูใหมี้ความพร้อม              

105. 5. ผูบ้ริหารสามารถใชวิ้ธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นระบบ              

106. 6. ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมือในการด าเนินกิจกรรมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ              

107. 7. ผูบ้ริหารมีการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถและ
ความช านาญ              

108. 8. ผูบ้ริหารสามารถจดัท าแผนกลยทุธ์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน
อยา่งจริงจงั              

 



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

Gu
lic

k a
nd

 U
rw

ich
 

Ste
ph

en
 P.

 R
ob

bin
s 

Ri
ch

ard
 an

d D
oro

thy
 

Th
om

as 
S. 

 B
ate

ma
n 

Jo
hn

 R
. S

ch
erm

erh
orn

 

W
arr

en
 R

. P
lun

ke
tt 

Ro
be

rt N
. 

Lu
ssi

er  
An

ge
lo 

an
d B

ria
n 

Fr
ed

 Lu
tha

ns
 

De
bra

 L.
 N

els
on

 

Re
ns

is 
Lik

ert
 

An
dre

w 
W

. H
alp

in 

Jac
ob

 W
. G

etz
els

 

109. 9. ผูบ้ริหารมีการน ากลยทุธ์ใหม่ ๆ มาใชด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาการ
ปฏิบติังาน              

110. 10. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนการสอน              
111. 11. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของ

ผูร่้วมงานในเร่ืองการเรียนการสอน              

112. 12. ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัการศึกษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม              

113. 13. ผูบ้ริหารเป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่ครูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ              

114. 14. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการต่าง ๆ ในเร่ืองการเรียนการสอน
และใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสถานศึกษา              

115. 15. ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญและเป็นนกัวิชาการท่ีดีในการใหค้ าแนะน า 

ปรึกษาแก่ครู 
             



 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยั  (ต่อ) 
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116. 16. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนเพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
             

117. 17. ผูบ้ริหารมีความรู้และสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
             

118. 18. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ในการ
ร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 

             

119. 19. ผูบ้ริหารสามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการ
ประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

             

120. 20. ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเองกบัครูเพื่อลดความกดดนั              
 



ตารางท่ี 3 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้ รายการ 

ดร
.คน

ที่ 
1 

ดร
.คน

ที่ 
2 

ดร
.คน

ที่ 
3 

ดร
.คน

ที่ 
4 

ดร
.คน

ที่ 
5 

ดร
.คน

ที่ 
6 

ดร
.คน

ที่ 
7 

ดร
.คน

ที่ 
8 

ดร
.คน

ที่ 
9 

ดร
.คน

ที่ 
10

 
ดร
.คน

ที่ 
11

 
ดร
.คน

ที่ 
12

 
ดร
.คน

ที่ 
13

 
ดร
.คน

ที่ 
14

 
ดร
.คน

ที่ 
15

 
ดร
.คน

ที่ 
16

 
ดร
.คน

ที่ 
17

 
ดร
.คน

ที่ 
18

 
ดร
.คน

ที่ 
19

 

1 ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานให้
สวยงาม ปลอดภยั เหมาะส าหรับเป็นท่ีปฏิบติังาน 

                   

2 ผูบ้ริหารสามารถประสานงาน จูงใจ และขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อการพฒันาขององคก์ร 

                   

3 ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงใน
การท างานร่วมกนั 

                   

4 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามรู้
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

                   

5 ผูบ้ริหารชกัน าผูมี้ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ใน
การพฒันาองคก์ร 

                   

6 ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดยความสมคัรใจมากกวา่การใช้
อ านาจในการบงัคบั 
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7 ผูบ้ริหารใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในการส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                    

8 ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพดู  
การเขียน การใช่ท่าทาง อยา่งหลากหลาย                    

9 ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตรงไปตรงมา                    
10 กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่นบุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหารเลือก

บุคคลส่ือกลางอยา่งมีความเหมาะสม                    

11 ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองและกลา้เผชิญกบัปัญหา
ดว้ยความมัน่ใจ 

                   

12 ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา                    

13 ผูบ้ริหารใส่ใจเม่ือมีการโตแ้ยง้ แลว้ท าการสืบสวนให้
ความยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่าย                    

14 ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ                    
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15 ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณในการวินิจฉยัสัง่การต่าง ๆ ตาม
อ านาจท่ีตนเองมี                    

16 ผูบ้ริหารใชอ้  านาจท่ีตนเองมีอยู่สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิด
การพฒันาสถานศึกษา  

                   

17 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่ม
เพ่ือใหง้านบรรลุตาม                    

18 ผูบ้ริหารมีกระบวนการใชอ้  านาจกบับุคลากรเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

                   

19 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว                    

20 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว                    

21 ผูบ้ริหารมีการเตรียมการ วางแผน ด าเนินการตามแผน
และติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
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22 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการปกครองเพ่ือใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย                    

23 ผูบ้ริหารมีความรู้ในเร่ืองการเรียนการสอน                    
24 ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ี

ยอมรับของผูร่้วมงานในเร่ืองการเรียนการสอน                    

25 1. ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ                     
26 ผูบ้ริหารเป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่ครูเพ่ือพฒันาการเรียน

การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ                    

27 ผูบ้ริหารจดัใหมี้การเรียนการสอนและใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษา                    

28 ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญและเป็นนกัวิชาการท่ีดีในการ
ใหค้ าแนะน าปรึกษาแก่ครู                    

29 1. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อน
คน้หาผูก่้อใหเ้กิดความผิดพลาด                    
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30 1. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

                   

31 2. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อน
คน้หาผูก่้อใหเ้กิดความผิดพลาด                    

32 2. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ                    

33 ผูบ้ริหารควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด                    

34 ผูบ้ริหารบริหารงานในรูปแบบครอบครัว                    
35 ผูบ้ริหารมีการช้ีแจงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่งละเอียด                    

36 ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม                    

37 ผูบ้ริหารมีการควบคุมดา้นเวลาในการปฏิบติังานของ
ผูใ้หบ้งัคบับญัชาอยา่งรัดกมุ                    
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38 ผูบ้ริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยา่งรัดกมุ  เพ่ือ
ประโยชนสู์งสุด 

                   

39 ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานวิชาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการควบคุม
การปฏิบติังานของครู                    

40 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ือเป็น
แบบอยา่งแก่ครู                    

41 การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนมุ่งเนน้ประโยชนแ์ละ
คุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลกั                    

42 1. การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ี
นกัเรียนเป็นอนัดบัแรก 

                   

43 ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                    
44 ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจโดยการ

ตดัสินใจท่ีไม่ผิดพลาด                    

45 ผูบ้ริหารเปิดใหมี้การออกเสียงกรณีการตดัสินใจนั้นมีผล
ต่อส่วนรวม                    
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46 1. ในการก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นใน
องคก์รอยา่งเปิดเผย                    

47 เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน และสามารถ
ปฏิบติัได ้                    

48 เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสม
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                    

49 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ                     

50 ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายท่ี
ก าหนดเพ่ือการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั                    

51 ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชค้วามรู้ 
ความสามารถท่ีมีอยู ่เพ่ิมสมรรถภาพในการท างาน                    

52 ผูบ้ริหารมีการบริหารงานโดยใชค้วามรู้ความคิดก าหนด
ทิศทางเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา                    
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53 ผูบ้ริหารมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่น
กระบวนการกลัน่กรองอยา่งมีประสิทธิภาพ                    

54 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                    

55 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีการ
ตดัสินใจท่ีกะทนัหนั                    

56 ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้ และประสบการณ์ของตนเองใน
การประกอบการพิจารณาต่าง ๆ เพ่ือการตดัสินใจ                    

57 ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็นใจ  และ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั                    

58 ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนัมีความเห็นใจและ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั                    

59 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยูใ่น
ครอบครัวเดียวกนั                    
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60 ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมภิบาล                    
61 ผูบ้ริหารมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก

การศึกษา คน้ควา้ มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม                    

62 ผูบ้ริหารมีการพฒันาแนวคิดใหม่ๆเพ่ือเป็นเคร่ืองมือและ
แนวทางในการบริหารงาน                    

63 ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงใน
การท างานร่วมกนั                    

64 ผูบ้ริหารติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึน
ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                    

65 ผูบ้ริหารจดังานสงัสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ
สานสมัพนัธ์กนัเป็นประจ า                    

66 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการล าดบัความเป็นอาวโุส  เพ่ือ
รักษาวฒันธรรมไทย                    

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
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67 ผูบ้ริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็น
กนัเอง                    

68 บุคลากรในโรงเรียนมีความสมคัร สมาน สามคัคีกนั มี
ความร่วมมือ ร่วมแรงกนั                    

69 ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน
เป็นอยา่งมาก                    

70 ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา
อยา่งต่อเน่ือง                    

71 ผูบ้ริหารใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในการส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                    

72 ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพดู  
การเขียน การใช่ท่าทาง อยา่งหลากหลาย                    

73 ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตรงไปตรงมาและ
เปิดเผย                    

 



ตารางท่ี 3 แสดงสรุปตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
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74 กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่นบุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหาร
เลือกบุคคลส่ือกลางอยา่งมีความเหมาะสม 

                   

75 ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสารก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อ
องคก์ร 

                   

76 ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆ
อยา่งรอบคอบ 

                   

77 ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ จนเป็นท่ี
ยอมรับองคก์ร 

                   

78 ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้องคก์รเกิดความต่ืนตวัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

                   

 



145 
 

 เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมีความ

สอดคลอ้งกนัหลายประเด็น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั และน ามาจดัท าเป็นขอ้ค่าดชันี

ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์(index of item – objective congruence : IOC) ของเคร่ืองมือวิจยั 

พบวา่ ไดด้ชันีความสอดคลอ้ง 0.60 ข้ึนไป และผูท้รงคุณวฒิุไดเ้สนอให้ปรับแกไ้ขขอ้ค าถามบางขอ้ 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการปรับแก ้จนกระทัง่ไดข้อ้ค าถามรวมทั้งส้ิน จ านวน 120 ขอ้ ซ่ึงหลงัจากน าไป

ทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 

ผูอ้  านวยการ 1 คน รองผูอ้  านวยการ 1 คน ครูผูส้อน 1 และคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน รวม

ทั้งส้ิน 32 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .964 ดังนั้น 

แบบสอบถามดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

 1.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเล่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่า

มชัฌิมเลขคณิตท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

1. ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้องคก์รเกิดความต่ืนตวัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 
3.58 0.64 มาก 

2. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานในองคก์รต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.68 0.57 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์ 

และคนอ่ืนยอมรับ 
3.74 0.51 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีกระบวนการใชอ้ านาจต่อกลุ่มในองคก์าร

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
3.96 0.22 มาก 

5. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาและสามารถแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 
3.84 0.31 มาก 

6. ผูบ้ริหารมีการเตรียมการ วางแผน ด าเนินการตามแผน

และติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.65 0.24 มาก 

7. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการปกครองเพื่อใหก้าร

ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
3.64 0.25 มาก 

8. ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือใหบุ้คลากรท างานดว้ยความ

สมคัรใจ 
3.57 0.26 มาก 

9. ผูบ้ริหารยดึมัน่ในหลกัการและนโยบายท่ีถูกตอ้งอยา่ง

ตรงไปตรงมา 
3.75 0.24 มาก 

10. ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองและกลา้เผชิญกบั 

ปัญหาดว้ยความมัน่ใจ 
3.64 0.22 มาก 

11. ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
3.68 0.16 มาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

12. ผูบ้ริหารออกหนา้รับเร่ืองแทนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือมีการ

โตแ้ยง้ แลว้ท าการสืบสวนใหค้วามยติุธรรม 
3.65 0.34 มาก 

13. ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามแนวทาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.84 0.36 มาก 

14. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการวนิิจฉยัสั่งการต่าง ๆ ตาม

อ านาจท่ีตนเองมี 
3.65 0.33 มาก 

15. ผูบ้ริหารใชอ้  านาจท่ีตนเองมีอยูส่นบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิด

การพฒันาดา้นต่าง ๆ  
3.74 0.35 มาก 

16. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่ม

เพื่อใหง้านบรรลุตามจุดประสงค ์
3.81 0.38 มาก 

17. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบติังาน 3.82 0.64 มาก 

18. ผูบ้ริหารมีการชมเชยหรือต าหนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

โอกาสอนัสมควรอยา่งเหมาะสม 
3.84 0.74 มาก 

19. ผูบ้ริหารมีการให้รางวลั การยกยอ่งชมเชย เม่ือผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีท าความดีความชอบ 
3.87 0.52 มาก 

20. ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสอนัสมควรอยา่งเหมาะสม 
3.86 0.21 มาก 

21. ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคก์ร 3.67 0.44 มาก 

22. ผูบ้ริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.84 0.28 มาก 

23. ผูบ้ริหารจดัสรร ค่าตอบแทน และสวสัดิการในการปฏิบติั

หนา้ท่ีมีความเหมาะสม 
3.74 0.31 มาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

24. ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความถนดัของผูป้ฏิบติังาน 3.69 0.22 มาก 

25. ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานมีความ

สวยงาม ปลอดภยั เหมาะส าหรับเป็นท่ีปฏิบติังาน 
3.88 0.36 มาก 

26. ผูบ้ริหารสามารถประสานงาน จูงใจ ความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายเพื่อการพฒันาขององคก์ร 
3.89 0.23 มาก 

27. ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงในการ

ท างานร่วมกนั 
3.86 0.22 มาก 

28. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามรู้

ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 
3.85 0.36 มาก 

29. ผูบ้ริหารชกัน าผูมี้ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ในการ

พฒันาองคก์ร 
3.82 0.37 มาก 

30. ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดยความสมคัรใจมากกวา่การใชอ้  านาจ

ในการบงัคบั 
3.84 0.38 มาก 

31. ผูบ้ริหารใชภ้าษาในการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็น

ภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ 
3.64 0.39 มาก 

32. ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพูด  

การเขียน การใช่ท่าทาง อยา่งหลากหลาย 
3.66 0.36 มาก 

33. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตรงไปตรงมาและ

เปิดเผย 
3.65 0.31 มาก 

34. กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่นบุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหารจดัเลือก

อยา่งมีความเหมาะสม 
3.69 0.34 มาก 

35. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสารก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อองคก์ร 3.94 0.33 มาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

36. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆ

อยา่งรอบครอบ 
3.87 0.33 มาก 

37. ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ จนเป็นท่ี

ยอมรับองคก์ร 
3.74 0.25 มาก 

38. ผูบ้ริหารสร้างความน่าเช่ือถือตลอดจนความไวเ้น้ือเช่ือ

ใจดว้ยการส่ือสาร 
3.76 0.29 มาก 

39. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามรถในการส่ือสารผา่นส่ือ  

ประเภทต่าง ๆ อยา่งช านาญการ 
3.68 0.57 มาก 

40. ผูบ้ริหารส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรใน

องค ์
3.69 0.61 มาก 

41. ผูบ้ริหารใชก้ารส่ือสารในเชิงสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ในองคก์ร 
3.95 0.31 มาก 

42. ผูบ้ริหารแจง้ข่าวสารของหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งทัว่ถึง 

และชดัเจน 
3.97 0.22 มาก 

43. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งโดยส่วนตวั 

และเป็นทางการ 
3.64 0.34 มาก 

44. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและใหส้ารสนเทศแก่

ผูป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได ้
3.87 0.25 มาก 

45. ผูบ้ริหารติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูง

ข้ึนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.66 0.28 มาก 

46. ผูบ้ริหารจดังานสังสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในโรงเรียน

เพื่อสานสัมพนัธ์กนัเป็นประจ า 
3.54 0.24 มาก 



150 
 

ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

47. ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการล าดบัความเป็นอาวโุส  

เพื่อรักษาวฒันธรรมไทย 
3.85 0.34 มาก 

48. ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็น

กนัเอง 
3.86 0.52 มาก 

49. บุคลากรในโรงเรียนมีความสมคัร สามคัคีกนั มีความ

ร่วมมือ ร่วมแรงกนั 
3.89 0.31 มาก 

50. ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน

เป็นอยา่งมาก 
3.87 0.36 มาก 

51. ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา

อยา่งต่อเน่ือง 
3.86 0.34 มาก 

52. ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็นใจ  และ

ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
3.66 0.35 มาก 

53. ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนัมีความเห็นใจและ

ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
3.74 0.38 มาก 

54. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยูใ่น

ครอบครัวเดียวกนั 
3.72 0.34 มาก 

55. ผูบ้ริหารสร้างความสามคัคีในหมู่คณะโดยการใช้

หลกัธรรมภิบาล 
3.75 0.31 มาก 

56. ผูบ้ริหารมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก

การศึกษา คน้ควา้ มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.76 0.25 มาก 

57. ผูบ้ริหารมีการพฒันาแนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นเคร่ืองมือ

และแนวทางในการบริหารงาน 
3.77 0.32 มาก 
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องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

58. ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3.86 0.32 มาก 

59. ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชค้วามรู้ 

ความสามารถท่ีมีอยู ่เพิ่มสมรรถภาพในการท างาน 
3.95 0.61 มาก 

60. ผูบ้ริหารมีการบริหารงานโดยใชค้วามรู้ความคิด

ก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 
3.64 0.32 มาก 

61. ผูบ้ริหารมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่น

กระบวนการกลัน่กรองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.87 0.31 มาก 

62. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
3.65 0.35 มาก 

63. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิ ในกรณีการ

ตดัสินใจท่ีกะทนัหนั 
3.68 0.64 มาก 

64. ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้ และประสบการณ์ของตนเองใน

การประกอบการพิจารณาต่าง ๆเพื่อการตดัสินใจ 
3.69 0.21 มาก 

65. ผูบ้ริหารใหน้ ้าหนกักบัความส าคญักบัองคก์รมากกวา่

เร่ืองส่วนตวั 
3.95 0.24 มาก 

66. การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความยติุธรรมและเป็นกลาง

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3.96 0.32 มาก 

67. กรณีการตดัสินใจท่ีมีผลต่อองคก์รผูบ้ริหารเปิดโอกาส

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ 

3.74 0.24 มาก 
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องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

68. ผูบ้ริหารเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย ก่อนการติดสินใจ

ทุกคร้ัง 
3.65 0.21 มาก 

69. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจ 3.34 0.64 มาก 

70. ผูบ้ริหารเปิดใหมี้การออกเสียงกรณีการตดัสินใจนั้นมี

ผลต่อส่วนรวม 
3.65 0.52 มาก 

71. การก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคก์ร

อยา่งเปิดเผย 
3.87 0.25 มาก 

72. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ มีความชดัเจน และสามารถ

ปฏิบติัได ้
3.88 0.56 มาก 

73. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสม

กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.89 0.51 มาก 

74. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายเป้าหมายและ

วตัถุประสงคต่์าง ๆ อยา่งถ่องแท ้
3.64 0.54 มาก 

75. ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย

ท่ีก าหนดเพื่อการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 
3.85 0.54 มาก 

76. ผูบ้ริหารสร้างความแขง็แกร่งขององคก์รดว้ยการ

ก าหนดเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.75 0.32 มาก 

77. ผูบ้ริหารมีการศึกษาคน้ควา้และปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุเพื่อ

สร้างระบบและแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย 
3.61 0.31 มาก 

78. การด าเนินการต่าง ๆ อยูภ่ายใตเ้ป้าหมาย และผา่นการ

ดูแลและควบคุมโดยผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 
3.84 0.21 มาก 
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องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

79. ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบต่อเป้าหมายท่ีตนเองมีหนา้ท่ี

โดยตรงในการก าหนด 
3.74 0.33 มาก 

80. เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามรถวดัและ

ควบคุมประสิทธิผลได ้
3.76 0.35 มาก 

81. ผูบ้ริหารมีการควบคุมคุณภาพงานดา้นปริมาณ  ซ่ึงมี

ความคุม้ค่าต่อการท างาน 
3.84 3.84 มาก 

82. ผูบ้ริหารมีการควบคุมการงานดา้นคุณภาพของงาน  

ช่วยการเปรียบเทียบถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
3.87 3.67 มาก 

83. ผูบ้ริหารมีการควบคุมดา้นเวลาในการปฏิบติังานของ

ผูใ้หบ้งัคบับญัชาอยา่งรัดกุม 
3.66 3.84 มาก 

84. ผูบ้ริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยา่งรัดกุม  เพื่อ

ประโยชน์สูงสุด 
3.86 0.32 มาก 

85. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานวชิาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการ

ควบคุมการปฏิบติังานของครู 
3.95 0.61 มาก 

86. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามมาตรฐานวชิาชีพครู  เพื่อเป็น

แบบอยา่งแก่ครู 
3.64 0.32 มาก 

87 การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนมุ่งเนน้ประโยชน์และ

คุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลกั 
3.87 0.31 มาก 

88. การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ี

นกัเรียนเป็นอนัดบัแรก 
3.65 0.35 มาก 

89. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุก

คน 
3.68 0.64 มาก 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

90. ผูบ้ริหารสร้างภาพพจน์เก่ียวกบัการสร้างคุณภาพและ

การควบคุมคุณภาพอยา่งชดัเจน 
3.69 0.21 มาก 

91. ผูบ้ริหารใหแ้นวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

วชิาชีพครู 
3.95 0.24 มาก 

92. ผูบ้ริหารจดัการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานต่าง ๆ  เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งต่อเน่ือง 
3.86 0.32 มาก 

93. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตาม

แนวทางของมาตรฐานวชิาชีพครู 
3.95 0.61 มาก 

94. ผูบ้ริหารมีการจดัและประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่ป็นประจ า 
3.64 0.32 มาก 

95. ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.87 0.31 มาก 

96. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อน

คน้หาผูก่้อให้เกิดความผดิพลาด 
3.65 0.35 มาก 

97. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 
3.68 0.64 มาก 

98. ผูบ้ริหารควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด 
3.69 0.21 มาก 

99. ผูบ้ริหารมีส่วนช่วยในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรูปแบบ  คน

ในครอบครัว 
3.95 0.24 มาก 

100. ผูบ้ริหารมีการช้ีรายละเอียดของงานต่าง ๆ ให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่งละเอียด 
3.96 0.32 มาก 
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

101. 1. ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.97 0.65 มาก 

102. 2. ผูบ้ริหารมีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานเพื่อให้

เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3.65 0.84 มาก 

103. 3. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชว้ธีิการต่าง 

ๆ ในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.95 0.22 มาก 

104. 4. ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการทางการบริหารเพื่อ

พฒันาการปฏิบติังานของครูใหมี้ความพร้อม 
3.84 0.31 มาก 

105. 5. ผูบ้ริหารสามารถใชว้ธีิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นระบบ 
3.72 0.25 มาก 

106. 6. ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมือในการ

ด าเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.64 0.87 มาก 

107. 7. ผูบ้ริหารมีการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการบริหารงานตาม

ความสามารถและความช านาญ 
3.54 0.45 มาก 

108. 8. ผูบ้ริหารสามารถจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
3.55 0.56 มาก 

109. 9. ผูบ้ริหารมีการน ากลยทุธ์ใหม่ ๆ มาใชด้ าเนินกิจกรรม

เพื่อพฒันาการปฏิบติังาน 
3.58 0.54 มาก 

110. 10. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนการสอน 3.64 0.46 มาก 

111. 11. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ี

ยอมรับของผูร่้วมงานในเร่ืองการเรียนการสอน 
3.57 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม X  S.D ระดบั 

112. 12. ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

เก่ียวกบัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.65 0.58 มาก 

113. 13. ผูบ้ริหารเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่ครูเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.58 0.64 มาก 

114. 14. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การเปล่ียนแปลงวธีิการต่าง ๆ ในเร่ือง

การเรียนการสอนและใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิด

ความเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

3.88 0.33 มาก 

115. 15. ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญและเป็นนกัวชิาการท่ีดีในการ

ใหค้  าแนะน า ปรึกษาแก่ครู 
3.65 0.24 มาก 

116. 16. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการ

เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
3.57 0.25 มาก 

117. 17. ผูบ้ริหารมีความรู้และสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็น

กลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.86 0.65 มาก 

118. 18. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการสร้าง

ความสัมพนัธ์ในการร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 
3.65 0.25 มาก 

119. 19. ผูบ้ริหารสามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึง

การประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.67 0.23 มาก 

120. 20. ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเองกบัครูเพื่อลดความกดดนั

ในการปฏิบติังาน 
3.56 0.44 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า โดยภาพรวมขอ้ค าถามทั้ง 120 ขอ้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิต อยู่ระหว่าง     

3.51  - 3.98 แสดงว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยมชัฌิมเลขคณิต
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ตั้งแต่ระดบัมากส่วนเบ่ียงเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่า 0.21 - 0.87 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นต่อตวัแปรค่อนขา้งแตกต่างกนั  

 
 1.3 การวเิคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ขอ้ตกลงส าคญั คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี 5 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin and Bartlett’s Test 

 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. .921 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi - Square 54321.213 
 df 18421 
 Sig. .000 
 

 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบ KMO ของขอ้มูลชุดท่ีเก็บไดจ้ากการวิจยั ได้เท่ากบั .921 

แสดงวา่ขอ้มูลชุดน้ีสามารถใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบไดดี้ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรโดยค่าสถิติทดสอบ  Bartlett’s Sphericity Test มีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่าเมทริกซ์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความเหมาะสม

ท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป  

 การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีใช้การสกดัองค์ประกอบ ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis : PCA) ดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก และการหมุนแกนดว้ยวิธี

วาริแมกซ์ โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้กณฑ์ในการเลือกองคป์ระกอบดงัน้ี 1) มีค่า

น ้ าหนักองค์ประกอบตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป 2) มีค่าไอเก็น มากกว่า 1 และ 3) มีตัวแปรอธิบาย

องค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัข้ึนไป เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักล่าว ไดจ้  านวนองค์ประกอบและค่า

ความแปรปรวนของตวัแปรดงัตารางท่ี 6 

 



158 
 

ตารางท่ี 6 แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 

องคป์ระกอบ ค่าความแปรปรวนของ    
ตวัแปร 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ ค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 

1 32.145 25.341 37.6664 
2 12.324 12.3254 49.9918 
3 8.2354 7.5863 57.5781 
4 8.3654 5.3641 62.9422 
5 7.2648 6.3413 69.2835 
6 5.6412 5.3621 74.6456 
7 2.3143 3.2413 77.8869 
8 2.3442 3.2542 81.1411 
9 3.6541 2.3654 83.5065 
10 3.6471 1.2141 84.7206 
11 4.5624 0.8451 85.5657 

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี พบวา่ 

องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 11 องค์ประกอบ เม่ือหมุนแกนแลว้อธิบายความแปรปรวน

ได้ทั้ งหมดร้อยละ 85.5657 แต่เม่ือพิจารณาตามเกฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป มีค่าไอเก็น มากกวา่ 1 และมีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่ 3 

ตวัข้ึนไป พบวา่ มีเพียง 8 องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติั รายละเอียดดงั ตารางท่ี 7 – 14 
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ตารางท่ี 7 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A3 ผูบ้ริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์   

และคนอ่ืนยอมรับ 
.854 

A4 ผูบ้ริหารมีกระบวนการใชอ้ านาจกบับุคลากรเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

.642 

A13 ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

.542 

A14 ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการวนิิจฉยัสั่งการต่าง ๆ ตาม
อ านาจท่ีตนเองมี 

.532 

A20 ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสอนัสมควรอยา่งเหมาะสม 

.531 

A21 ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคก์ร .530 
 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
6.222 

11.324 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร หลงัหมุนแกน

มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหวา่ง .854 - .530  มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรเท่ากบั 6.222  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.324 เม่ือพิจารณาลกัษณะตวั

แปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การใช้อ านาจ 
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ตารางท่ี 8 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A11 ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
.874 

A17 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบติังาน .814 
A22 ผูบ้ริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
.741 

A27 ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงในการ
ท างานร่วมกนั 

.654 

A30 ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดยความสมคัรใจมากกวา่การใชอ้  านาจใน
การบงัคบั 

.621 

A32 ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพูด  การ
เขียน การใช่ท่าทาง อยา่งหลากหลาย 

.531 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

6.587 
10.354 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร หลงัหมุนแกน

มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหวา่ง .874 - .531  มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรเท่ากบั 6.587  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.354 เม่ือพิจารณาลกัษณะตวั

แปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การนิเทศ 
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ตารางท่ี 9 แสดงองคป์ระกอบท่ี 3 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A44 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและใหส้ารสนเทศแก่

ผูป้ฏิบติังานอยา่งรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได ้
.637 

A45 ผูบ้ริหารติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.622 

A41 ผูบ้ริหารใชก้ารส่ือสารในเชิงสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใน
องคก์ร 

.531 

A42 ผูบ้ริหารแจง้ข่าวสารของหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งทัว่ถึง และ
ชดัเจน 

.511 

A43 ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งโดยส่วนตวั และเป็น
ทางการ 

.503 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

6.341 
7.564 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 5 ตวัแปร หลงัหมุนแกน

มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor loading) อยูร่ะหวา่ง .637 - .503  มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรเท่ากบั 6.341  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.564 เม่ือพิจารณาลกัษณะตวั

แปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การติดต่อส่ือสาร 
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ตารางท่ี 10 แสดงองคป์ระกอบท่ี 4 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A48 ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็นกนัเอง .754 
A49 บุคลากรในโรงเรียนมีความสมคัร สมาน สามคัคีกนั มีความ

ร่วมมือ ร่วมแรงกนั 
.654 

A50 ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานเป็น
อยา่งมาก 

.644 

A51 ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

.621 

A52 ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็นใจ  และช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั 

.521 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

4.661 
8.674 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 5 ตวัแปร หลงัหมุน

แกนมีค่าน ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .754 - .521  มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.661  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.674 เม่ือพิจารณา

ลกัษณะตวัแปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การมีมนุษยสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

ตารางท่ี 11 แสดงองคป์ระกอบท่ี 5 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A65 ผูบ้ริหารใหน้ ้าหนกักบัความส าคญักบัองคก์รมากกวา่เร่ือง

ส่วนตวั 
.875 

A64 ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้ และประสบการณ์ของตนเองในการ
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆเพื่อการตดัสินใจ 

.754 

A62 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

.658 

A61 ผูบ้ริหารมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่น
กระบวนการกลัน่กรองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

.537 

A63 ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีการ
ตดัสินใจท่ีกะทนัหนั 

.523 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

4.657 
9.643 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 5 ตวัแปร หลงัหมุน

แกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .875 - .523 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.657  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.643 เม่ือพิจารณา

ลกัษณะตวัแปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การตัดสินใจ 
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ตารางท่ี 12 แสดงองคป์ระกอบท่ี 6 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A71 1. ในการก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคก์ร

อยา่งเปิดเผย 
.655 

A72 1. เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน และสามารถ
ปฏิบติัได ้

.641 

A75 1. ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายท่ี
ก าหนดเพื่อการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 

.624 

A73 1. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

.534 

A74 1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายเ ป้าหมายและวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ อยา่งถ่องแท ้

.511 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

3.241 
9.364 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า องค์ประกอบท่ี 6 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 5 ตวัแปร หลงัหมุน

แกนมีค่าน ้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .655 - 511  มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.241  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.364 เม่ือพิจารณา

ลกัษณะตวัแปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การก าหนดเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 13 แสดงองคป์ระกอบท่ี 7 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A80 1. เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัและควบคุม

ประสิทธิผลได ้
.744 

A81 2. ผูบ้ริหารมีการควบคุมคุณภาพงานทั้งดา้นปริมาณ  และดา้น
คุณภาพ 

.655 

A85 1. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานวชิาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการควบคุมการ
ปฏิบติังานของครู 

.611 

A82 1. ผูบ้ริหารควบคุมคุณภาพของงานใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน .532 
A84 1. ผูบ้ริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยา่งรัดกุม  เพื่อ

ประโยชน์สูงสุด 
.522 

A83 1. ผูบ้ริหารมีการควบคุมดา้นเวลาในการปฏิบติังานของผูใ้ห้
บงัคบับญัชาอยา่งรัดกุม 

.514 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.217 
10.332 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 7 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปรหลงัหมุนแกน

มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor loading) อยู่ระหวา่ง .744 - .514 มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรเท่ากบั 5.217  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.332 เม่ือพิจารณาลกัษณะตวั

แปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การควบคุม 
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ตารางท่ี 14 แสดงองคป์ระกอบท่ี 8 

 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกัองคป์ระกอบ 
A96 1. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อนคน้หาผู ้

ก่อใหเ้กิดความผิดพลาด 
.762 

A99 1. ผูบ้ริหารบริหารงานโดยการบริหารงานในรูปแบบครอบครัว .755 
A97 1. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 
.642 

A98 1. ผูบ้ริหารควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งใกลชิ้ด 

.521 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

5.223 
10.321 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า องค์ประกอบท่ี 8 อธิบายดว้ยตวัแปรจ านวน 4 ตวัแปร หลงัหมุน

แกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .762 - .521 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 5.223  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.321 เม่ือพิจารณา

ลกัษณะตวัแปรผูว้จิยัเห็นสมควรตั้งช่ือองคป์ระกอบ น้ีวา่ การปฏิบัติงาน 
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ตอนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของผู้บริหารสตรี 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรีดว้ยการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis) รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคอลและค่าน ้าหนกัมาตรฐานคาโนนิคอล ระหวา่งชุดขอ้มูล 

และการทดสอบความมีนยัส าคญัของสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 

 

 

สถิติ ค่าสถิติชุดท่ี 1 ค่าสถิติชุดท่ี 2 
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (EigenValue) 0.329758 0.122284 
สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 0.574245 0.349691 
การแจกแจงแบบไคสแควร์ 261.7131 129.0746 
Lambda Prime   0.454080 0.677487 
sig .000 .013 
 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ค่าน ้ าหนกัมาตรฐานคาโนนิคอล ระหวา่งชุดขอ้มูลชุดท่ี 1 มีเท่ากบั 

0.574 ชุดท่ี 2 0.349 โดยชุดท่ี 1 ประกอบดว้ย ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ

ก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน ชุดท่ี 2 ประกอบดว้ย ดา้นการมีมนุษย

สัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน โดย 

สามารถพิจารณาจ าแนกตามดา้นไดด้งัน้ี 

 ดา้นการใช้อ านาจ มีความสัมพนัธ์คาโนนิคอลกบัด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการ

ตดัสินใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน 

 ดา้นการนิเทศ มีความสัมพนัธ์คาโนนิคอลกบัดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ 

ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน 
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 ดา้นการติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์คาโนนิคอลกบัด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการ

ตดัสินใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน 

 สามารถอธิบายดว้ยแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 

 

 

 

 

 

 

การมีมนุษยสัมพนัธ์ 

(F1 = .842) 

การตดัสินใจ 

(F2 = .624) 

ดา้นการก าหนด

เป้าหมาย (F3 = .724) 

การควบคุม  

(F4 = .634) 

การปฏิบติังาน  

(F5 = .667) 

การใชอ้ านาจ 

(F1 = .842) 

การนิเทศ 

(F2 = .842) 

การติดต่อส่ือสาร 

(F3 = .842) 
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ตอนที ่3 การวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารสตรีเกดิพฤติกรรม การบริหาร

ทีพ่งึประสงค์ 

 แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการ บริหารท่ีพึงประสงค ์

โดยการสนทนากลุ่มยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบ และรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ และด าเนินการสนทนากลุ่มยอ่ย

กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้แลประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์เน้ือหาจาก

การสนทนากลุ่มย่อย ผูว้ิจยัสามารถสรุป แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิด

พฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

 ดา้นการใชอ้ านาจ ควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใชร่้วมกบัการบริหาร พร้อม

กบัดึงศกัยภาพของบุคลากรให้เต็มท่ี มุ่งเนน้ความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของงาน 

โดยการใชอ้  านาจควรอยูใ่นหลกัธรรมภิบาล 

 ดา้นการนิเทศ ควรมีการนิเทศทั้งดา้นวชิาการ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

โดยใชห้ลกัต่าง ๆ ในการนิเทศ เช่น แบบกลัยาณมิตร แบบไม่เป็นทางการ นอกสถานท่ี เป็นตน้โดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนิเทศ พร้อมกบัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ผูบ้ริหารควรมีใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ติดต่อกบั

หน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึง อีกทั้งควรรู้เท่าทนัและการใช้งานเทคโนโลยีใน

การส่ือสารเพื่อการเขา้ถึงบุคลากรรุ่นใหม่ 

 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารควรบ ารุงขวญั ก าลงัใจ ดว้ยความจริงใจเขา้ใจ และไม่ถือตวั 

กบับุคลากรทุกคน 

 ดา้นการตดัสินใจ ผูบ้ริหาร ควรศึกษาขอ้มูล ตรวจสอบกฎระเบียบ กฎหมายเป็นหลกั เปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วม ใช้การตดัสินใจโดยคณะบุคคล ตามสถานการณ์ ยึดประโยชน์องค์การเป็น

หลกั และตอ้งรับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 

 ดา้นการก าหนดเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายตอ้งมีความสอดคล้องกบันโยบายของ

หน่วยงาน ก าหนดเป้าหมายโดยคณะบุคคล เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
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เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทุกภาคส่วน ชดัเจน ปฏิบติัไดจ้ริง ประเมินผลได ้โดยผูบ้ริหาร

ตอ้งเขา้ใจในนโยบายอยา่งชดัเจนเพื่อการบริหารงานท่ีตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ดา้นการควบคุม ผูบ้ริหารควรแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ และแต่งตั้งหวัหนา้งานเพื่อการควบคุม

งานท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชค้วบคุมงานโดยให้ครูทุกคนมี

ส่วนในการรายงานการควบคุมภายใน ท่ีมีระเบียบ กรอบ วางเป็นมาตรการท่ีชดัเจน 

 ด้านการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและโรงเรียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เป็นไปตามตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงการบูรณาการงาน กิจกรรม ให้เช่ือมโยงกนั

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังาน ในการปฏิบติังานควรใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

 

ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบองค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

สตรีตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ รอบท่ี 1 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ี 1 น าเสนอประเด็น พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารสตรี สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 ผูบ้ริหารสตรีมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัโดยตรง เพื่อให้เกิดผลสูงสุดแก่องคก์าร ตามแนวคิดของ

ผูเ้ชียวชาญทั้ง 19 ท่าน ดงัน้ี 

 1. ในดา้นวตัถุประสงค ์ ผูบ้ริหารควร 

  1.1 ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

  1.2 ระลึกอยูเ่สมอวา่อะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับนกัเรียน 

  1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบติังานตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคด์า้นการศึกษา 

  1.4 ท าให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายทางการศึกษา ทั้งจุดมุ่งหมาย

ทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ ใหทุ้กคนแปรจุดมุ่งหมายไปสู่การปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
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  1.5 คน้หาวถีิทางท่ีมีส าหรับท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ หาวิธีท่ีจะท าให้ไดม้า

ซ่ึงความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และก่อให้เกิดความสามัคคีข้ึนในระหว่าง

บุคลากรทางการศึกษาดว้ยกนั 

 2. ในดา้นการวางแผน  ผูบ้ริหารควร 

  2.1 ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบติังานล่วงหนา้โดยผา่นทางการเลือกแนวทางท่ีดี

ท่ีสุด 

  2.2 ก าหนดผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน ท าความกระจ่างในส่ิงท่ีตอ้งการให้สัมฤทธ์ิ

ผลและวธีิการ 

  2.3 วางแผนส าหรับผลสัมฤทธ์ิและการปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม 

  2.4 ท างานใหย้ดืหยุน่ เพื่อปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของกิจกรรม

ทั้งหลายในชีวติ 

  2.5 ท าแผนใหส้มบูรณ์ 

  2.6 ทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ 

  2.7 ท าแผนการศึกษาใหเ้ขา้กบัแผนของประเทศ 

  2.8 วางแผนโดยตั้งอยูบ่นรากฐานของการวจิยั 

  2.9 วางแผนใหเ้ป็นจริงและปฏิบติัได ้

  2.10 ใชบ้ริการของผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.11 ท าใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุกคนเขา้ใจแผน 

 3. ในดา้นการจดัองคก์าร  ผูบ้ริหารควร 

  3.1 วางโครงสร้างของการจดัองคก์ารรูปแบบของต าแหน่งและความสัมพนัธ์ 

  3.2 ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกฎหมาย 

  3.3 ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร 

  3.4 ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มสู่ผลสัมฤทธ์ิของวตัถุประสงค์ทางการศึกษาโดยผ่าน

ทางการปฏิบติังาน กระบวนการส่ือความหมายและการประเมินผล 

  3.5 ก่อใหเ้กิดความมัน่คงปลอดภยัของกลุ่มโดยผา่นทางการสัมพนัธ์การแสดงออก

ของตนเอง และการน าตนเอง 
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  3.6 ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกคน 

  3.7 ท าให้องค์การเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตย โดยผ่านทางความสัมพนัธ์   

อนัดี 

  3.8 ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อท าใหว้ตัถุประสงคส์ัมฤทธ์ิผล 

  3.9 คงไวซ่ึ้งมิตรภาพ ความเคารพ ความมัน่ใจในบุคลากร 

 4. ในดา้นการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารควร 

  4.1 แนะน าบุคลากรวา่ควรท าอยา่งไรบา้ง 

  4.2 แน่ใจวา่กิจกรรมทั้งหลายด าเนินไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  4.3 ประสานงานองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมทิศทางในการท างาน เช่น 

สถานการณ์ เคร่ืองมือ ความรู้ และทกัษะ 

  4.4 ไดผ้ลงานจากการท างานมากท่ีสุด แต่ลงทุนนอ้ยท่ีสุด 

  4.5 เคารพความรู้ บุคลิกภาพ และเกียรติของบุคลากรทุกคน 

  4.6 ท าใหบุ้คลากรเคารพตวัเอง และมีความพอใจในตนเอง 

  4.7 ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในพลงัทางกาย สังคม และเศรษฐกิจ 

  4.8 เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง 

  4.9 เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองหลักสูตร วิธีสอน กฎระเบียบ บรรยากาศ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

  4.10 ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตดัสินกิจกรรมของบุคลากร 

  4.11 ท าใหบุ้คลากรเคารพตนเองและมีความพอใจในตนเอง 

  4.12 ก าหนดขั้นตอนของปัญหาเพื่อแกปั้ญหา 

  4.13 ใชว้ธีิการแกปั้ญหาจากผลการอภิปรายกลุ่ม 

  4.14 เขา้ใจความรู้สึกและการตดัสินใจของบุคลากร หลีกเล่ียงการใชค้วามคิดเห็น

ของตนแต่เพียงผูเ้ดียว 

 5. ในดา้นการประเมินผล  ผูบ้ริหารควร 

  5.1 ประเมินผลกระบวนการทั้ งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยการเปรียบเทียบ

มาตรฐานและค่านิยมท่ีก าหนดไว ้
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  5.2 คน้หาจุดอ่อนและแกไ้ขจุดอ่อนดงักล่าว 

  5.3 รู้จุดแขง็ของบุคลากร 

  5.4 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงงงาน และตวับุคลากร 

  5.5 ประเมินผลเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในทางจิตวิทยา และปรับปรุงเร่ือง    

การมีมนุษยสัมพนัธ์ 

  5.6 ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 

  5.7 ประเมินเจตคติของประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 

  5.8 ท าการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและเป็นปรนยั 

  5.9 ส่งเสริมการประเมินผลตนเอง และการปรับปรุงตนเองในตวับุคลากร 

 โดยสรุปแล้วหน้าท่ีของผูบ้ริหารการศึกษาสตรีจะต้องแสดงบทบาทตามหน้าทีท่ี

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์กรมากท่ีสุด ทั้งดา้นการใช้บุคลากร การใช้เวลา การใช้เงิน 

การใช้สถานท่ีและขอ้มูลสารสนเทศ โดยอาศยัประสบการณ์ ทศันคติท่ีดี มีวิสัยทศัน์ จะตอ้งเป็น

ผูส้นับสนุนการเรียนการสอนโดยการน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาทั้งวิชาสามญัและ

วิชาชีพมาพฒันาโครงการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่เพียงการปฏิบติัตน

เท่านั้น ยงัต่อการปฏิบติัของครู ผลสัมฤทธ์ิของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครอง   

ตลอดถึงชุมชน เม่ือความคาดหวงัและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ผูบ้ริหารจะตอ้งเจริญเติบโตโดยมี

ภาระหนา้ท่ีตามไปดว้ย 

บทบาทของผู้บริหารการศึกษาสตรี 

 การบริหารโรงเรียน คือ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยตรงท่ีตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงมีการจ าแนก

เป็นหมวดหมู่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของงาน ตามโครงสร้างของการจดัองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นผูน้ าทางการศึกษา ซ่ึงอาจจะกระท าในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพตน 

  1.2 รับผดิชอบในความกา้วหนา้ทางวชิาชีพตน 

  1.3 รู้จกัใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน 

  1.4 เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 

  1.5 ถือวา่จุดมุ่งหมายของโรงเรียนอยูเ่หนือกวา่จุดมุ่งหมายของตน 
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  1.6 ศรัทธาในอาชีพของตน 

  1.7 รู้จกัวธีิการขอรับค าปรึกษาจากผูอ่ื้น 

  1.8 มีความเช่ือมัน่ในศกัด์ิศรีของเพื่อนร่วมงาน 

  1.9 ห่วงใยในสวสัดิภาพของเพื่อนร่วมงาน 

 2. สร้างความสามคัคีอนัดีกบัชุมชน เพราะโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

สังคม ผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นหวัหนา้สถานศึกษาตอ้งจดัและบริการให้สังคม เพื่อสังคมจะไดใ้ห้

การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน เป็นผูน้ าในการจดัหาเคร่ืองมือการเรียนการสอน

และการวิจยั จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง 

สนใจงานวิจยัใหม่ ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาการเรียนการสอน รู้จกัประเมินผลงาน

ตนเอง ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีชาญฉลาดจะหมัน่วิเคราะห์ตนเองเสมอวา่ขณะน้ีตนเองมีจุดเด่นจุดดอ้ย

อะไรบา้ง เม่ือทราบแลว้ก็น ามาปรับปรุง เพิ่มเติมส่วนท่ีบกพร่องและเสริมจุดเด่นใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผูบ้ริหารหรือผูน้ าหรือผูจ้ ัดองค์การ หรือหัวหน้างาน  ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือ 
หน่วยงานใหญ่ หน่วยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทท่ีเป็นผลต่อการส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของงานเป็นอยา่งยิ่ง บางคร้ัง การจดัองคก์าร แมจ้ะไม่เรียบร้อยถูกตอ้งอยูบ่า้ง ก็อาจ
ไดรั้บผลงานสูงได้ หากผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีดี แต่ถา้คุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมในการน าของ
ผูบ้ริหารไม่ดี แมก้ารจดัองค์การถูกตอ้ง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงาท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานนั้น ๆ  
ยอ่มสมบูรณ์ไดย้าก ดงันั้น ผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการน า  
ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมเพราะความส าเร็จของงานทุกดา้นขององค์การ ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหาร หรือผูน้ า     
ซ่ึงจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตดัสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารหรือผูน้ านั้น ควรท่ีจะประกอบด้วยเร่ืองท่ีส าคญั ได้แก่ คุณลกัษณะ    
ดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า คุณลกัษณะดา้นความรู้ทางวิชาการ และคุณลกัษณะ
ดา้นความสามารถในการบริหาร 
 1.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิลกัษณะ 
  1.1 เป็นผูมี้ความรู้  
  1.2 เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
  1.3 เป็นผูมี้ความกลา้หาร  
  1.4 เป็นผูมี้ความเด็ดขาด  



175 
 

  1.5 เป็นผูมี้ความแนบเนียน มีกิริยาวาจาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  
  1.6 เป็นผูมี้ความยติุธรรม  
  1.7 เป็นผูมี้ลกัษณะท่าทางการแสดงออกท่ีดี  
  1.8 เป็นผูท่ี้มีความอดทน  
  1.9 เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น  
  1.10 เป็นผูท่ี้ไม่เห็นแก่ตวั 
  1.11 เป็นผูมี้ความต่ืนตวัหรือระมดัระวงัอยูเ่สมอ  
  1.12 เป็นผูมี้ความพินิจพิจารณาส่ิงต่างๆ อยา่งมีเหตุผล  
  1.13 เป็นผูมี้ความสงบเสง่ียม  
  1.14 เป็นผูมี้ความสงรักภกัดี  
  1.15 เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
  1.16 เป็นผูมี้ความสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้  
 2.  คุณลกัษณะด้านความเป็นผู้น า  
  2.1 ความมีชีวิตชีวาและทนทาน  (vitality and endurance)   จะตอ้งมีความ
คล่องแคล่วว่องไว ต่ืนตัวอยู่เสมอ พร้อมอยู่เสมอท่ีจะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได ้
เปล่ียนแปลงได ้และร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ มีความอดทนต่อการท างานหนกัและนาน ๆ ทนต่อความ
ล าบากเจบ็ช ้าได ้โดยไม่ปริปาก หรือแสดงอาการ ทอ้แทใ้หพ้บเห็น  
  2.2 ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) จะตอ้งตดัสินใจถูกตอ้ง ตดัสินใจ 
ไดเ้ร็วและเตม็ใจเสมอท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง ในเม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน  
  2.3 ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) ผูน้ าท่ีสามารถชักจูงให้ผูอ่ื้น
ร่วมมือกบัตนไดเ้ท่านั้นท่ีจะไดรั้บความส าเร็จ  
  2.4 ความรับผดิชอบ (responsibility)  
  2.5 ความฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity) ความฉลาดไหวพริบจ าเป็นท่ีสุด 
ส าหรับผูบ้ริหาร หรือผูน้ า ท่ีจะใชใ้นการบริหารงาน หรือใชใ้นการวนิิจฉยัสั่งการ  
 3.  คุณลกัษณะด้านความรู้ทางวชิาการ  
  ความรู้ทางวิชาการได้แก่ การศึกษาวิชาการทัว่ไป การศึกษาด้านวิชาชีพ และ
การศึกษาให้เกิดความรอบรู้ เช่ียวชาญในแขนงวิชาท่ีคนสนใจ ส าหรับใช้จดัระดบัความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานของบุคคลท่ีมาท างาน ในการเป็นผูบ้ริหาร  
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 4. คุณลกัษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  4.1 ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การจดั 
ระบบขอ้มูลสารสนเทศให้ถูกตอ้ง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน การมอบหมายงานให้
บุคลากรท าตามความรู้ความสามารถ การควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศงาน  
  4.2 สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันา ได้แก่ การส่งเสริมให้ 
บุคลากรพฒันาตนเองและพฒันางาน การจดัสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และประโยชน์  
ตอบแทน  
  4.3 จดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม 
ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ศิลปวฒันธรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้  
  4.4 ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันางาน 
  4.5 ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
อยา่งต่อเน่ือง ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปนิเทศ และพฒันา
งานการบริหารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม รอบท่ี 2 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรอบท่ี 2 น าเสนอประเด็น พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารสตรี ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

1. ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้ม
ของสถานท่ีท างานให้
สวยงาม ปลอดภยั เหมาะ
ส าหรับเป็นท่ีปฏิบติังาน 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. ผูบ้ริหารสามารถ
ประสานงาน จูงใจ และขอ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อ
การพฒันาขององคก์ร 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3. ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และ
กฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงใน
การท างานร่วมกนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

4. ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาใชค้วามรู้
ความสามารถในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทลข์องพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

5. ผูบ้ริหารชกัน าผูมี้ความรู้
ความสามารถมาร่วมงาน ใน
การพฒันาองคก์ร 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

6. ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดย
ความสมคัรใจมากกวา่การใช้
อ านาจในการบงัคบั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

7. ผูบ้ริหารใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจในการส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

8. ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือใน
หลายรูปแบบ เช่น การพดู  
การเขียน การใช่ท่าทาง อยา่ง
หลากหลาย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

9. ผูบ้ริหารส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตรงไปตรงมาและเปิดเผย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

10. กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่น
บุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหารเลือก
บุคคลส่ือกลางอยา่งมีความ
เหมาะสม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

11. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสาร
ก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อ
องคก์ร 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

12. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสาร
ก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อ
องคก์ร 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

13. ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและกลา้เผชิญกบั 
ปัญหาดว้ยความมัน่ใจ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

14. ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ี
ถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติั
หนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

15. ผูบ้ริหารใส่ใจเม่ือมีการ
โตแ้ยง้ แลว้ท าการสืบสวนให้
ความยติุธรรมกบัทั้งสองฝ่าย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

16. ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตาม
แนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

17. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณ
ในการวนิิจฉยัสั่งการต่าง ๆ 
ตามอ านาจท่ีตนเองมี 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

18. ผูบ้ริหารใชอ้ านาจท่ี
ตนเองมีอยูส่นบัสนุน 
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา
สถานศึกษา  

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

19. ผูบ้ริหารมีความสามารถ
ในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่ม
เพื่อใหง้านบรรลุตาม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

20. ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้
องคก์รเกิดความต่ืนตวัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

21. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในการปฏิบติังานในองคก์ร 
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

22. ผูบ้ริหารมีการแสดง
พฤติกรรมผูน้ าในหลาย
สถานการณ์ และคนอ่ืน
ยอมรับ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

23. ผูบ้ริหารมีกระบวนการ
ใชอ้ านาจกบับุคลากรเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

24. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั
กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและสามารถ
แกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

25. ผูบ้ริหารมีการเตรียมการ 
วางแผน ด าเนินการตามแผน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

21. 26. ผูบ้ริหารมีความสามารถ
ในการปกครองเพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 

5 5 0 มากกท่ีสุด สอดคลอ้ง 

22. 27. ผูบ้ริหารมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการเรียนการ
สอน 

5 5 0 มากกท่ีสุด สอดคลอ้ง 

23. 28. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูน้ า
ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงานในเร่ือง
การเรียนการสอน 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

24. 29. ผูบ้ริหารมีความรู้และ
สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
ๆ เก่ียวกบัการศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

25. 30. ผูบ้ริหารเป็นวทิยากรให้
ความรู้แก่ครูเพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

26. 31. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การเรียน
การสอนและใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานศึกษา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

27. 32. ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญ
และเป็นนกัวชิาการท่ีดีใน
การใหค้  าแนะน าปรึกษาแก่
ครู 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 33. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วน
ก่อนคน้หาผูก่้อใหเ้กิดความ
ผดิพลาด 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 34. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนว
ทางการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 35. ผูบ้ริหารควบคุมและดูแล
การปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 36. ผูบ้ริหารบริหารงานโดย
การบริหารงานในรูปแบบ
ครอบครัว 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

28. 37. ผูบ้ริหารมีการช้ีแจง
รายละเอียดของงานต่าง ๆ ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบอยา่ง
ละเอียด 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

29. 38. ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้
ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 39. ผูบ้ริหารมีการควบคุม
ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน
ของผูใ้หบ้งัคบับญัชาอยา่ง
รัดกุม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 40. ผูบ้ริหารมีการควบคุม
งบประมาณ  อยา่งรัดกุม  เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 41. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐาน
วชิาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการ
ควบคุมการปฏิบติังานของครู 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

1. 42. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู  เพื่อเป็น
แบบอยา่งแก่ครู 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

1. 43. การด าเนินงานต่าง ๆ ใน
โรงเรียนมุ่งเนน้ประโยชน์
และคุณภาพการเรียนการ
สอนเป็นหลกั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

1. 44. การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ 
มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ี
นกัเรียนเป็นอนัดบัแรก 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 45. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐาน
เดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทุกคน 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

46. ผูบ้ริหารสร้างความ
เช่ือมัน่ และความไวว้างใจ
โดยการตดัสินใจท่ีไม่
ผดิพลาด 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

47. ผูบ้ริหารเปิดใหมี้การออก
เสียงกรณีการตดัสินใจนั้นมี
ผลต่อส่วนรวม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 48. ในการก าหนดเป้าหมายมี
การระดมความคิดเห็นใน
องคก์รอยา่งเปิดเผย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 49. เป้าหมายของกิจกรรม
ต่าง ๆ มีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติัได ้

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

3. 50. เป้าหมายของกิจการต่าง 
ๆ สะทอ้นบทบาทท่ี
เหมาะสมกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 51. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจใน
นโยบายเ ป้าหมายและ
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

2. 52. ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย
ท่ีก าหนดเพื่อการปฏิบติังาน
ในทิศทางเดียวกนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

53. ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุน
ใหค้รูรู้จกัใชค้วามรู้ 
ความสามารถท่ีมีอยู ่เพิ่ม
สมรรถภาพในการท างาน 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

54. ผูบ้ริหารมีการบริหารงาน
โดยใชค้วามรู้ความคิด
ก าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายของสถานศึกษา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

55. ผูบ้ริหารมีกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่น
กระบวนการกลัน่กรองอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

56. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจ
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

57. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ี
มีประสิทธิภาพ ในกรณีการ
ตดัสินใจท่ีกะทนัหนั 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

58. ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้ 
และประสบการณ์ของตนเอง
ในการประกอบการพิจารณา
ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

59. ผูบ้ริหารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็น
ใจ  และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

60. ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ดว้ยกนัมีความเห็นใจและ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

61. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศ
ความอบอุ่นเหมือนอยูใ่น
ครอบครัวเดียวกนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

62. ผูบ้ริหารสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะโดยการใช้
หลกัธรรมภิบาล 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

63. ผูบ้ริหารมีการน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การศึกษา คน้ควา้ มาประยกุต์
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

64. ผูบ้ริหารมีการพฒันา
แนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็น
เคร่ืองมือและแนวทาง 
ในการบริหารงาน 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

65. ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และ
กฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงใน
การท างานร่วมกนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

66. ผูบ้ริหารติดต่อ 
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ในระดบัสูงข้ึนไปไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

67. ผูบ้ริหารจดังานสังสรรค์
ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อสานสัมพนัธ์กนัเป็น
ประจ า 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

68. ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรม
การล าดบัความเป็นอาวุโส  
เพื่อรักษาวฒันธรรมไทย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

69. ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็น
กนัเอง 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

70. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความสมคัร สมาน สามคัคี
กนั มีความร่วมมือ ร่วมแรง
กนั 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

71. ผูบ้ริหารมีอิทธิพล 
ต่อขวญัและก าลงัใจของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมาก 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

72. ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจ
ใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชาอยา่งต่อเน่ือง 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

73. ผูบ้ริหารใชภ้าษาท่ีง่าย 
ต่อการเขา้ใจในการส่ือสาร
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

74. ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือ
ในหลายรูปแบบ เช่น 
การพดู  การเขียน การใช้
ท่าทาง อยา่งหลากหลาย 

5 5 1 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

75. ผูบ้ริหารส่ือสารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตรงไปตรงมาและเปิดเผย 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ฐานนิยม 
(M) 

มธัยฐาน 
(Mdn) 

พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล (IR) 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

76. กรณีผูบ้ริหารส่ือสาร  
ผา่นบุคคลส่ือกลาง 
ผูบ้ริหารเลือกบุคคล 
ส่ือกลางอยา่งมีความ
เหมาะสม 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

77. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสาร
ก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อ
องคก์ร 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

78. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณ
ในการพิจารณาข่าวสารต่างๆ
อยา่งรอบคอบ 

5 5 0 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

 

 

 



บทที ่5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี” น้ี ใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรี และ3) แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค ์โดยใชผู้ใ้หข้อ้มูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (uni of analysis) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารสตรี 310 โรงเรียน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic 

mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

(exploratory factor analysis) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) ดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เพื่อทราบองค์ประกอบของพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้ข้อมูลได้แก่

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ในรอบท่ี 1 และ

แบบสอบถาม ในรอบท่ี 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม 

(Mode) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquatile Range) และแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริม

ใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ใชก้ารสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ไดข้อ้คน้พบ ดงัน้ี  

 1. องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ประกอบดว้ย 8

องคป์ระกอบ ตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี ดา้นการใชอ้ านาจ ดา้นการนิเทศ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
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ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการ

ปฏิบติังาน   

 2. ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี

มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะ

ทิศทางเดียวกนั 

 3. แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค์ ผูบ้ริหารควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ร่วมกบัการบริหาร นิเทศทั้งดา้น

วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

ติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บ ารุงขวญั กบับุคลากรทุกคน มีการศึกษาขอ้มูล 

ตรวจสอบกฎระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก ใช้การตดัสินใจโดยคณะบุคคล ตามสถานการณ์ ยึด

ประโยชน์องค์การเป็นหลกั และตอ้งรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเองการก าหนดเป้าหมาย

ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ และแต่งตั้งหวัหนา้งานเพื่อ

การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้

ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนและโรงเรียนเป็นส าคญั  

 

การอภิปรายผล 

 

ข้อค้นพบจากการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสตรี ความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และแนวทางในการพฒันา

หรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี  

 1. องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ประกอบดว้ย 8

องคป์ระกอบ ดา้นการใชอ้ านาจ ดา้นการนิเทศ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้น

การตดัสินใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัจาก

ระบบการบริหาร 4 แบบ (system 4) เรนซีส ไลเคอร์ท (Rensis Likert) เช่ือวา่ การบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ คือ การบริหารท่ีไดท้ั้งงานและน ้ าใจคน และผลผลิตสูง ซ่ึงตอ้งเกิดจากองคป์ระกอบ
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ส าคญั 8 ประการ ซ่ึงแบบบริหารทั้ง 4 ระบบนั้น แบบการบริหารใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู่

กบัลกัษณะการปฏิบติั  

 การใช้อ านาจเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งต่อการบริหาร เพราะผูน้ าเปรียบประดุจดวงประทีปท่ีน า

แสงสว่างไปสู่หน่วยงานหรือองค์ การเป็นตวัอย่าง เป็นตวัแทน และเป็นจุดรวมพลงัของบุคลากร   

จึงเป็นเสมือนหลกัชัยในการด าเนินงาน โดยเฉพาะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานโดยส่วนรวม 

ความสามารถและลกัษณะของผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของหน่วยงานหรือโรงเรียน ผูบ้ริหาร

โรงเรียนตอ้งใชอ้ านาจ เพราะการด าเนินงานขององคก์ารจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร

ได้มากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมการบริหารนั่นเอง ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใช้

อ านาจ คือ ใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจหนา้ท่ีท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ลิบแฮม และฮอช (Lipham and Hoch) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัอ านาจ

ตอนหน่ึงว่าอ านาจของผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ 

ทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของผูบ้ริหารต่อการสร้างอ านาจท่ีดีนั้นเป็นส่ิงส าคญั

และจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารทุกคน ด้วยสาเหตุน้ีสามารถกล่าวได้ว่าใน  การบริหารโรงเรียนนั้น

บทบาทของผูบ้ริหารหรือพฤติกรรมการบริหารนั้นนบัวา่มีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จและความ

เจริญกา้วหน้าของสถาบนัการศึกษา ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการ

บริหารงาน และสามารถสร้างอ านาจใหเ้ป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 

 การนิเทศ นกับริหารจะบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและผูท้  างานมี

ความสุขนั้น นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัในการท่ีจะผลกัดนัใหอ้งคก์ารมีความกา้วหนา้ ผูน้  าหรือผูบ้ริหาร

จะตอ้งด าเนินการด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรภายในองคก์ารท างานอย่างเต็มความสามารถ 

อุทิศเวลาช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ นอกจากผูบ้ริหารต้องรู้จกัใช้

ทรัพยากรในองค์การ ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีแลว้ อีกวิธีหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสามารถ

น ามาใช้ได้ อย่างดี ก็คือ การจูงใจบุคลากรในองค์การให้ท างาน มีความกระตือรือร้นต่อการ

ปฏิบติังาน วิธีการจูงใจขั้นพื้นฐาน คือ การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งด้าน

ส่วนตวัและด้านหน้าท่ีการงาน ไดแ้ก่ การส่งเสริมดา้นสวสัดิการและการส่งเสริมด้านวิทยฐานะ

โดยทัว่ไปแล้วคนอาจไม่ได้ท างานเต็มท่ีตามความสามารถเท่าท่ีตนมีอยู่ อนัเป็นผลจากแรงจูงใจ

บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใน  การปฏิบติังาน จะมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีแน่นอน ระดบัในการท างานจะ
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สม ่าเสมอ และมีผล  การปฏิบติังานสูงกว่าบุคคลท่ีไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จึงกล่าวไดว้่า

แรงจูงใจในการท างานเป็นเสมือนพลงักระตุน้พฤติกรรมให้แต่ละบุคคลใชค้วามรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังานไปในทิศทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย 

 การติดต่อส่ือสาร ตั้งแต่เกิดมาและตลอดตลอดไปในชีวิตของเราเป็นท่ีปรากฏชดัวา่เราได้

ใช้เวลาเป็นอย่างมากในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ แต่มีบุคคลเป็นเพียงจ านวนน้อยท่ี

ตระหนกัว่าเขาไดใ้ช้เวลามากสักเท่าไรวนัหน่ึง ๆ ส าหรับกิจกรรมเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ตาม

ความเป็นจริงในโลกท่ีเรารู้จกั ความกา้วหนา้ทางเทคนิคและอุตสาหกรรมนั้นจะมีทางเป็นไปได ้ถา้

ปราศจากซ่ึงการติดต่อส่ือสาร โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารบุคคลจะเขา้ใจบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกบั

คนอ่ืน และโดยการติดต่อส่ือสารน้ีเอง เขาก็จะสามารถใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือไดรั้บอิทธิพล

จากบุคคลอ่ืนได้ ความรับผิดชอบส าคัญประการหน่ึงของนักบริหารก็คือ การสร้างระบบการ

ติดต่อส่ือสารข้ึน และรู้จกัใช้ระบบการติดต่อส่ือสารนั้น   ในการท างานนั้นนกับริหารโดยทัว่ไป

ตอ้งท าหน้าท่ีในการบริหารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การจดัองคก์าร และการอ านวยการบุคคล

อ่ืนให้ท างาน เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้นกับริหารบรรลุผลดงักล่าวก็โดยอาศยัการพูด การเขียน 

ผูป้ฏิบติังานจะท างานไดมี้ประสิทธิผลเพียงไรนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของเขาในการท่ีจะเขา้ใจ

รับรู้ถึงเป้าหมายและภาระหนา้ท่ีของเขาเอง รวมตลอดถึงความสามารถท่ีจะท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจใน

ความคิดของเขาเองดว้ย 

การมีมนุษยสัมพนัธ์ คนมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดองค์การข้ึน และส าคญั

ท่ีสุดในแง่ของ การเป็นปัจจยัการผลิต ถ้าหากคนเต็มใจทุ่มเทให้กบังานและองค์การ การด าเนิน

กิจการใดจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การท่ีคนจะทุ่มเทการท างานให้กบัองคก์ารนั้นเกิด

จากปัจจยั  หลาย ๆ ประการท่ีส าคญั คือ การได้รับการตอบสนองความตอ้งการของตนในการ

ด าเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม คนจะมีการติดต่อเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงก็คือ

มนุษยสัมพนัธ์นั้นเอง 

การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีเป็นและมีความส าคัญต่อสภาวการณ์เป็นผูน้ าในการ

บริหารงานอยา่งมากจนถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารหน่วยงานเร่ืองของการตดัสินใจเป็นส่ิงหน่ึง

ซ่ึงผูบ้ริหารทั้งหลายไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจหลายคร้ังใน

วนัหน่ึง ๆ บางคร้ังก็มีความส าคญัถึงขั้นของการอยูร่อดหรือไม่ของหน่วย บางคร้ังก็เป็นตน้เหตุให้
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กระทบกระเทือนถึงการท างานของบุคคลอ่ืน ๆ และยิ่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป จะตอ้งเก่ียวพนั

กับการตดัสินใจอยู่ตลอดเวลา และผลของการตดัสินใจของผูบ้ริหารไม่ว่าจะปรากฏออกมาดี

หรือไม่ก็ตาม ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผดิชอบต่อผลทีเกิดข้ึนนั้นดว้ย การตดัสินใจท่ีดีควรมีวตัถุประสงค์

ท่ีแน่ชดัและมีเหตุผลสนบัสนุนจึงตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ีเป็นระบบ ซ่ึง โรเบิร์ต เทนเนนบอม (Robert 

Tennenbaum) มีความเห็นวา่การตดัสินใจควรประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 1) การรับรู้และก าหนด

ปัญหา (recognition and defining the problem) การรับรู้ปัญหามีความส าคญัต่อการตดัสินใจใน

ทางการบริหาร หากผูบ้ริหารไม่รับรู้ปัญหาก็จะไม่มีการพยายามแกปั้ญหาและจะไม่มีการตดัสินใจ

เกิดข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการคาดการณ์ล่วงหน้า 2) การรวบรวมปัญหา (identifying the 

problem) เป็นการก าหนดและระบุให้แน่ชดัว่าปัญหาเกิดข้ึนอยู่ท่ีไหน ประกอบดว้ยปัญหาย่อย ๆ 

อะไรบา้ง จ าเป็นตอ้งแกไ้ขท่ีไหนก่อน 3) การสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหา (generalization of 

alternation) ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีวิธีการแกไ้ขหลายวิธี ดงันั้น การก าหนดทางเลือกไวห้ลายทาง

จะช่วยให้มีการเปรียบเทียบผลดีผลเสียได้ชัดเจน ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 4) การเลือกทาง

แกปั้ญหา (selection of the alternatives) เม่ือไดท้างเลือกท่ีมีความเป็นไปไดแ้ลว้จึงมาด าเนินการ

แกปั้ญหา และ 5) การด าเนินการและการประเมินผล (implementation and evaluation) เป็นการ

วางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาพร้อมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลเพื่อ

แกไ้ขส่ิงบกพร่องต่าง ๆ อนัอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามแมว้า่การเลือกทางเลือกจะดี มีเหตุผล หากการ

ปฏิบติัการแกปั้ญหาตามการเลือกไม่ด าเนินไปอยา่งรัดกุมแลว้ การแกปั้ญหาก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้

ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ถา้จะพิจารณาถึงภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ของผูบ้ริหารในการท่ีจะท า

ให้งานขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์

จดัแบ่งงานใหเ้หมาะสม การเป็นผูน้ าและการควบคุมติดตามผลการปฏิบติังาน และส่ิงท่ีส าคญัก็คือ

การก าหนดเป้าหมายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเป้าหมายขององค์การ คือ จุดสุดทา้ยหรือ

จุดหมายปลายทางท่ีองค์การตอ้งการซ่ึงไม่ได้หมายความถึงแต่เพียงเป็นเป้าหมายของแผนงาน

เท่านั้น แต่หมายถึงจุดสุดทา้ยของการจดัองคก์าร การจดับุคลากรและการควบคุมดว้ย เม่ือพิจารณา

ค าอธิบายดังกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดวตัถุ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์หลัก  เป้าหมายในการด าเนินงานทุกชนิด การบริหารงานท่ีดีจึงต้องมีเป้าหมายท่ี
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ชัดเจนแน่นอน เป้าหมายในแต่ละองค์การอาจแตกต่างกัน ดังนั้น ผูบ้ริหารจึงต้องปรับเปล่ียน

เป้าหมายให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมได้เสมอ การก าหนดเป้าหมายเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร

โดยตรงท่ีจะตอ้งใชค้วามสามารถผสมผสานความคิดของบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ารให้ทุกคนไดมี้

ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 

ดา้นการควบคุม การควบคุมเป็นภาระหนา้ท่ีอนัส าคญัอีกประการหน่ึงของผูบ้ริหาร เพราะ

ในการบริหารนั้นส่ิงส าคญัประการหน่ึง คือ ความพยายามในอนัท่ีจะใชพ้ลงังานของกลุ่มให้ร่วมมือ

ประสานกนั ท างานอยา่งมีเหตุผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป การบริหารงานนั้นไม่อาจปฏิบติั

จดัท าไดโ้ดยล าพงัผูเ้ดียว จะตอ้งมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัลดหลัน่กนัไปตามล าดบัขั้น 

และตามสายบงัคบับญัชา เม่ือมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีก็ยอ่มจะเป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ี

จะตอ้งคอยติดตาม  

ดา้นการปฏิบติังาน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน ค าว่า มาตรฐานการปฏิบติังาน 

(standard) ระดบัของการปฏิบติังานท่ียอมรับได ้ซ่ึงการยอมรับเกิดจากความพึงพอใจต่อผลการ

ปฏิบติังานนั้น การก าหนดมาตรฐาน ก็คือ การสร้างบรรทดัฐานของผลงานท่ีตอ้งการไวส้ าหรับ

เปรียบเทียบกบัผลงานท่ีท าได้  ซ่ึงสามารถแบ่งมาตรฐานมาปฏิบติังานออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

มาตรฐานเชิงเวลา (time standard) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดข้ึน เวลาท่ีก าหนดถือวา่เป็นมาตรฐานของการปฏิบติังาน เช่น พนกังานพิมพดี์ดควรพิมพดี์ด

ไดน้าทีละ 35 ค า นาทีละ 35 ค า เป็นมาตรฐานเชิงเวลาความสามารถในการพิมพดี์ดมาตรฐานเชิง

คุณภาพ (quality standard) หมายถึง คุณค่าของผลการปฏิบติังานท่ีควรแก่การยอมรับ คุณค่าเป็น

นามธรรมท่ีแสดงถึงความสวยงาม ความคงทน ความดี และอ่ืน ๆ  อนัเกิดจากทศันคติของบุคคลท่ีมี

ต่อผลงานนั้น ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีวดัค่อนขา้งยาก  

 2. ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี

มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะ

ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุซซ่ี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประสิทธิภาพของโรงเรียนกับการเลือกมิติความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษา รัฐคอนเนคติคสั” ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบความเป็นผูน้ าทางวิชาการ

ของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตวัท านายความมี
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ประสิทธิภาพของโรงเรียนดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทศัน์  ป่ินเนียม1 ไดท้  าการวิจยัเร่ือง

พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอ าเภอท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานของข้าราชการ

ส านกังานศึกษาธิการอ าเภอจงัหวดัภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการบริหารของ

ศึกษาธิการอ าเภอท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานของขา้ราชการในส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ 

โดยภาพรวมพบวา่ มี 2 ดา้น คือ ดา้นการควบคุมและการตดัสินใจ และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละดา้น

พบว่า มี 4 ด้านท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน คือ 1) พฤติกรรมการบริหารด้านการควบคุม 

ส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานดา้นเงินเดือน ความมัน่คงในงาน โอกาสกา้วหนา้และสถานภาพทาง

สังคม 2) พฤติกรรมการบริหารดา้นการตดัสินใจส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานดา้นความเขา้ใจกนั

ได้กบัเพื่อนร่วมงานและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 3) พฤติกรรมการบริหารด้านการก าหนด

เป้าหมายส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน ด้านความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้ลุล่วง ลกัษณะและ

รูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา การมีโอกาสประกอบกิจกรรมท่ีมีค่า และ4) พฤติ

กรรมการบริหารดา้นการจูงใจส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานดา้นสภาพในการท างาน 

3. แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึง

ประสงค์ ผูบ้ริหารควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ร่วมกบัการบริหาร นิเทศทั้งดา้น

วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

ติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บ ารุงขวญั กบับุคลากรทุกคน มีการศึกษาขอ้มูล 

ตรวจสอบกฎระเบียบ กฎหมายเป็นหลัก ใช้การตดัสินใจโดยคณะบุคคล ตามสถานการณ์ ยึด

ประโยชน์องค์การเป็นหลกั และตอ้งรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเองการก าหนดเป้าหมาย

ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ และแต่งตั้งหวัหนา้งานเพื่อ

การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นไปตามระเบียบ เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้
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ปฏิบติังานของขา้ราชการส านกังานศึกษาธิการอ าเภอจงัหวดัภูมิภาคตะวนัตก.”  (วทิยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2538), บทคดัยอ่. 
 



197 
 

ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนและโรงเรียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมลพรรณ  บุญมุสิก2 ได้

ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาการตดัสินใจสั่งการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั

ศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ใช้วิธีการ

ตดัสินใจสั่งการเก่ียวกบังานบริหารการศึกษา 6 งาน คือ งานวิชาการ งานธุรการ งานปกครอง งาน

บริการ งานโรงเรียนกบัชุมชน และงานทัว่ไป ดว้ยวิธีประชุม อภิปรายปัญหา ประเมินทางเลือก

ร่วมกับกลุ่มผูใ้ต้บงัคบับญัชาแล้วท าการตดัสินใจโดยใช้ความเห็นสอดคล้องกัน 2) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ใช้วิธีการตดัสินใจสั่งการด้วยวิธีอภิปรายปัญหาร่วมกับกลุ่ม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล แลว้พิจารณาตดัสินใจดว้ยตนเองในการบริหารงานทัว่ไป และใน

การบริหารงานวิชาการ งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานโรงเรียนกบัชุมชน ผูบ้ริหารใช้

วิธีการตดัสินใจสั่งการดว้ยวิธีประชุมอภิปรายปัญหา ประเมินทางเลือกร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

แลว้ท าการตดัสินใจโดยใชค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั และ3) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก 

ใชว้ิธีการตดัสินใจดว้ยวิธีอภิปรายปัญหาร่วมกบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล แลว้พิจารณา

ตดัสินใจดว้ยตนเอง ในการบริหารงานธุรการงานปกครอง งานบริการและงานทัว่ไป และในการ

บริหารงานวิชาการกบังานโรงเรียนกบัชุมชน ผูบ้ริหารไดใ้ชว้ิธีการประชุมอภิปรายปัญหาประเมิน

ทางเลือกร่วมกนั กลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แลว้ท าการตดัสินใจโดยใชค้วามเห็นสอดคลอ้งกนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากผลการวจิยั พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใชใ้นประโยชน์ในการ

พฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

                                                           
2
 พิมลพรรณ  บุญมุสิก.  “การศึกษาการตดัสินใจสั่งการของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6.”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2534), บทคดัยอ่. 
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 1. กระทรวงควรมีแนวทางในการพฒันา และส่งเสริมพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค์

ในทิศทางเดียวกนั โดยการก าหนดกฎกระทรวงหรือขอ้บงัคบั  

 2. ส านกังานเขตพื้นท่ี ควรมีการขอความร่วมมือ และมีการจดักิจกรรมแนะแนว และการ

ปรับพฤติกรรมใหก้บัผูบ้ริหารสตรีอยูเ่ป็นประจ า 

 3. ผูบ้ริหารสตรีควรพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ตนเองมีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ผูบ้ริหารควรแสดงศกัยภาพในการบริหารงานเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

และผูบ้ริหารท่ีเป็นผูช้าย และผูห้ญิง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารสตรีมีความรู้ความสามรถ

ในการบริหารงานเช่นเดียวกบัผูช้าย  

 5. ผูบ้ริหารสตรีควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย พนัธกิจ หรือการสนบัสนุนกิจกรรม

ต่าง ๆ ของกระทรวง กรม กอง และส านกังานเขตพื้นท่ี เพื่อการมีบทบาทในการบริหารงาน 

  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวจิยัการบริหารในบริบทอ่ืน ๆ ของผูบ้ริหารสตรี 

 2. ควรมีการสังเคราะห์ เพื่อสร้างรูปแบบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร

สตรีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรมีการพฒันาเคร่ืองมือตรวจวดัหรือเคร่ืองมือในการประเมินตนเองของผูบ้ริหารสตรี 

เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นการตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงาน และน าไปใชใ้นการพฒันาและ

ปรับปรุงการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศกลุ่มอาเซียน หรือประเทศอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ขอ้คน้พบท่ีสามารถน ามาพฒันาการบริหาร

การศึกษาได ้

 5. ควรมีการศึกษาวิจยัมุมมองของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน ต่อพฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา

ของผูบ้ริหารสตรีท่ีพึงประสงค ์
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก 
  หนงัสือขอความอนุเคราะห์การใหส้ัมภาษณ์ 

(สร้างเคร่ืองมือแบบมีโครงสร้าง) 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/596                                                                     ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000     

           
                           17 กุมภาพนัธ์  2555 

 
เร่ือง   ขอสัมภาษณ์งานวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสัมภาษณ์   จ  านวน  1 ชุด 

ดว้ย นางนิษฐว์ดี  จิรโรจน์ภิญโญ  รหสันกัศึกษา  52252908 นกัศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้  าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี”                          

ในการน้ี ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้
นกัศึกษาสัมภาษณ์เพื่อสร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารสตรี เพื่อน าไปประกอบการพฒันางานวิจยัต่อไป 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์  จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 

                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือผู้เชียวชาญทีใ่ห้สัมภาษณ์ (สร้างเคร่ืองมือแบบมีโครงสร้าง) 

 
1. ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นโป่ง “สามคัคีคุณูปถมัภ”์ 

2. ดร.มณัฑริกา  วฑูิรชาติ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนนัตา 

3. ดร.พงศธร  สมบูรณ์ทรัพย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมศกัด์ิวทิยา 

4. ดร.มนสั  คล่องแคล่ว ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ  

5. ดร.อรพรรณ  ตูจิ้นดา ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองหลุม 
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ภาคผนวก  ข 

  หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/602                                                                    ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000               

                           1 มีนาคม  2555 
เร่ือง   ขอตรวจเคร่ืองมืองานวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถาม   จ  านวน  1 ชุด 
                          ดว้ย นางนิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ  รหัสนกัศึกษา  52252908 นกัศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้  าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี”                          

ในการน้ี ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จาก
ท่านตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี เพื่อน าไป
ประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์  จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 
 
 

                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

 

1. รศ. ดร. ประกอบ  คุณารักษ ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

2. ผศ. ดร. ปราณี  นิลกรณ์ ภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

3. ผศ. ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ ภาควชิาหลกัสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

4. ผศ. ดร. เปรมปรีด ์ บุญรังษี ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

วทิยาเขตก าแพงแสน 

5. ดร. ส าเริง  กุจิรพนัธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
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ภาคผนวก  ค 
ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามจากแบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 28  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามจากจ านวน 120 ขอ้ 
 
ข้อค าถาม 
   ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ   
IOC 

  การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
   ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ   
IOC 

  การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

24 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
48 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
49 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
   ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ   
IOC 

  การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

50 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
51 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
52 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
53 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
54 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
55 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
56 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
57 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
58 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
59 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
60 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
61 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
62 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
63 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
64 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
65 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
66 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
67 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
68 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
69 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
70 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
71 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
72 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
73 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
74 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
75 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
   ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ   
IOC 

  การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

76 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
77 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
78 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
79 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
80 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
81 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
82 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
83 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
84 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
85 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
86 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
87 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
88 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
89 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
90 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
91 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
92 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
93 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
94 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
95 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
96 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
97 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
98 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
99 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
100 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
101 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

 

ข้อค าถาม 
   ข้อที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ   
IOC 

  การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

102 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
103 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
104 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
105 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
106 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
107 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
108 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
109 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
110 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
111 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
112 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
113 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
114 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
115 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
116 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
117 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
118 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
119 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
120 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  ง 
  หนงัสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือ 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/628                                                                     ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000               

                           26 กรกฎาคม  2555 
เร่ือง   ขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบแบบสอบถาม   จ  านวน  1 ชุด 

ดว้ย นางนิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ  รหัสนกัศึกษา  52252908 นกัศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้  าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี”                          

ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้
นกัศึกษาท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อน
น าไปใชใ้นการวจิยักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์  จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 
 
 

                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือโรงเรียนทีท่ดลองเคร่ืองมือ 

 

1. โรงเรียนวดัโพธ์ิรัตนาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

2. โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

3. โรงเรียนวดัมาบแค  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

4. โรงเรียนอนุบาลบา้นโป่ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

5. โรงเรียนวดัดอนกระเบ้ือง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

6. โรงเรียนวดัสร้อยฟ้า  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

7. โรงเรียนวดัหนองกลางดง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

8. โรงเรียนวดัอมัพวนาราม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก  จ 
  การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.992 120 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

b1 524.7500 2829.3548 .5314 .9920 
b2 524.7500 2804.3226 .8929 .9918 
b3 524.7813 2803.6603 .7110 .9919 
b4 524.9375 2809.6734 .6959 .9919 
b5 525.0313 2800.6119 .7515 .9919 
b6 524.8438 2806.4587 .7247 .9919 
b7 524.8750 2806.7581 .6760 .9919 
b8 524.8125 2812.0927 .6423 .9919 
b9 524.8125 2803.3831 .8283 .9918 
b10 524.7500 2810.1935 .7240 .9919 
b11 524.7813 2816.3054 .6908 .9919 
b12 524.7500 2811.2903 .7072 .9919 
b13 524.7813 2808.3700 .7509 .9919 
b14 524.8750 2819.7258 .7227 .9919 
b15 524.9375 2820.7056 .6434 .9919 
b16 524.8438 2816.9103 .6238 .9919 
b17 524.7188 2818.8538 .7318 .9919 
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b18 524.8750 2808.8871 .7520 .9919 
b19 524.8438 2825.4909 .4924 .9920 
b20 524.8438 2800.5877 .8083 .9918 
b21 524.6250 2830.5000 .5364 .9919 
b22 524.6875 2821.3185 .6924 .9919 
b23 525.0000 2796.3226 .7516 .9919 
b24 524.8125 2849.1250 .1643 .9921 
b25 524.6250 2828.3710 .5104 .9920 
b26 524.7188 2824.4022 .6275 .9919 
b27 524.8750 2802.0484 .7391 .9919 
b28 525.0000 2795.0968 .7668 .9919 
b29 524.9375 2806.3185 .7448 .9919 
b30 524.7500 2823.3548 .5230 .9920 
b31 524.9688 2801.0635 .7737 .9919 
b32 524.7188 2822.9829 .6542 .9919 
b33 524.8125 2811.7056 .6478 .9919 
b34 524.8125 2798.9315 .7294 .9919 
b35 524.9375 2813.1573 .6004 .9919 
b36 524.9688 2801.4506 .7206 .9919 
b37 524.9688 2794.0958 .8158 .9918 
b38 524.9063 2800.0877 .7708 .9919 
b39 525.0313 2797.5796 .7918 .9919 
b40 524.9063 2811.5716 .7173 .9919 
b41 524.8750 2805.7258 .8009 .9919 
b42 524.7813 2807.5958 .7627 .9919 
b43 524.7500 2808.5161 .6930 .9919 
b44 524.6875 2815.5121 .7144 .9919 
b45 525.0000 2793.0968 .8391 .9918 
b46 525.1875 2809.5121 .5292 .9920 
b47 524.8125 2802.2863 .7814 .9919 
b48 524.8125 2809.3185 .8090 .9919 
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b49 524.8438 2812.4587 .7600 .9919 
b50 524.7813 2817.1442 .6169 .9919 
b51 524.7813 2822.5635 .5864 .9919 
b52 524.8125 2818.3508 .5993 .9919 
b53 524.8750 2813.6613 .7458 .9919 
b54 524.5938 2831.5393 .5290 .9920 
b55 524.6563 2815.5232 .8144 .9919 
b56 524.8438 2805.1683 .8042 .9919 
b57 525.0313 2818.6764 .5935 .9919 
b58 524.7813 2807.2732 .8420 .9918 
b59 524.7500 2817.1613 .7591 .9919 
b60 525.0000 2816.5161 .6715 .9919 
b61 524.9375 2812.5121 .7115 .9919 
b62 524.8750 2807.4677 .7740 .9919 
b63 524.9375 2805.1573 .7617 .9919 
b64 524.7813 2809.2732 .7371 .9919 
b65 524.7188 2812.2087 .6959 .9919 
b66 524.7813 2805.0151 .8799 .9918 
b67 524.8750 2805.2742 .6959 .9919 
b68 524.8125 2806.5444 .7799 .9919 
b69 524.8438 2797.7490 .8489 .9918 
b70 524.8125 2806.3508 .7828 .9919 
b71 524.9063 2800.5393 .8204 .9918 
b72 524.8438 2802.0716 .7872 .9919 
b73 524.8125 2811.0605 .7798 .9919 
b74 524.8750 2808.4355 .7006 .9919 
b75 524.8750 2800.0484 .8207 .9918 
b76 524.9375 2799.2218 .7899 .9919 
b77 524.9063 2809.6361 .7475 .9919 
b78 524.9688 2816.7409 .7262 .9919 
b79 524.7813 2824.7571 .6159 .9919 
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b80 525.0313 2816.4183 .5805 .9919 
b81 525.2188 2824.6280 .5555 .9919 
b82 525.2188 2809.3377 .6837 .9919 
b83 525.2188 2816.4345 .6931 .9919 
b84 524.8438 2831.2974 .4438 .9920 
b85 524.9688 2796.1603 .8413 .9918 
b86 524.7500 2817.4194 .7543 .9919 
b87 524.6563 2817.2651 .6285 .9919 
b88 524.5625 2842.3185 .3233 .9920 
b89 524.7188 2815.4990 .6454 .9919 
b90 524.8125 2809.9637 .7982 .9919 
b91 524.8125 2812.8669 .6831 .9919 
b92 525.1563 2802.7167 .6541 .9919 
b93 525.0313 2805.1925 .7995 .9919 
b94 524.9375 2802.4476 .8013 .9919 
b95 524.6563 2822.1683 .6862 .9919 
b96 524.8125 2809.5766 .8047 .9919 
b97 524.8438 2803.6200 .8280 .9918 
b98 524.7500 2809.6774 .8030 .9919 
b99 524.8125 2804.1573 .7549 .9919 
b100 524.8750 2806.9516 .8597 .9918 
b101 524.8438 2811.9425 0.8620 0.9918 
b102 524.8750 2804.8871 0.7514 0.9919 
b103 524.8438 2805.6845 0.7962 0.9919 
b104 524.8125 2804.8024 0.8066 0.9919 
b105 525.0625 2818.8347 0.6668 0.9919 
b106 525.0625 2812.4476 0.7046 0.9919 
b107 525.1875 2820.1573 0.6717 0.9919 
b108 525.2500 2814.4516 0.5878 0.9919 
b109 525.2188 2815.4022 0.6469 0.9919 
b110 524.7188 2827.1119 0.5767 0.9919 
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b111 525.0313 2807.2571 0.6633 0.9919 
b112 525.1250 2810.1774 0.6634 0.9919 
b113 525.1875 2805.7056 0.6688 0.9919 
b114 525.0000 2802.5806 0.7635 0.9919 
b115 524.9688 2808.2893 0.7257 0.9919 
b116 524.9063 2814.4103 0.7416 0.9919 
b117 524.7500 2807.4839 0.8398 0.9918 
b118 524.7813 2802.4345 0.8418 0.9918 
b119 524.8438 2793.8780 0.9042 0.9918 
b120 524.7188 2808.0151 0.8349 0.9918 
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ภาคผนวก  ฉ 
  หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/7441                                                                  ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000               

                           24 สิงหาคม  2555 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

ดว้ย นางนิษฐว์ดี  จิรโรจน์ภิญโญ  รหสันกัศึกษา  52252908 นกัศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้  าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี”                          

ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้
นกัศึกษาท าการเก็บขอ้มูลในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์  จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 
 
 

                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดบัท่ี โรงเรียน จงัหวดั 
1 บา้นคลองเตาะ กระบ่ี 
2 บา้นหนองกก กระบ่ี 
3 ไทยรัฐวทิยา 75 กรุงเทพ 
4 บา้นดงอคัคะประชาสามคัคี กาฬสินธ์ุ 
5 บา้นโนนสมบูรณ์วทิยา กาฬสินธ์ุ 
6 บา้นค าไผ ่ กาฬสินธ์ุ 
7 บา้นหนองแสง กาฬสินธ์ุ 
8 บา้นหนองไผ ่ กาฬสินธ์ุ 
9 บา้นอาชานุสรณ์ ก าแพงเพชร 
10 บา้นคลองแขยง ก าแพงเพชร 
11 ชุมชนบา้นพรหมนิมิต ขอนแก่น 
12 บา้นหว้ยชนั ขอนแก่น 
13 บา้นสวา่ง ขอนแก่น 
14 บา้นนาฮี ขอนแก่น 
15 บา้นหว้ยฮวก ขอนแก่น 
16 วดัเกาะโตนด จนัทบุรี 
17 วดัเกาะขวาง จนัทบุรี 
18 วดัดอนตาล จนัทบุรี 
19 บา้นโป่งววั จนัทบุรี 
20 วดัเสมด็โพธ์ิศรี จนัทบุรี 
21 วดัโป่งแรด จนัทบุรี 
22 สุเหร่าสมอเอก ฉะเชิงเทรา 
23 สุเหร่าจรเขน้อ้ย ฉะเชิงเทรา 
24 วดัเกาะจนัทาราม ฉะเชิงเทรา 
25 วดับางปรง ฉะเชิงเทรา 
26 วดับางผึ้ง ฉะเชิงเทรา 
27 วดัแสนภูดาษ ฉะเชิงเทรา 
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ล าดบัท่ี โรงเรียน จงัหวดั 
28 สิทธิสุนทรอุทิศ ฉะเชิงเทรา 
29 วดัสายชล ณ รังษี ฉะเชิงเทรา 
30 บา้นท่าจาม ชลบุรี 
31 บา้นหม่ืนจิต ชลบุรี 
32 บา้นชากพุดซา ชลบุรี 
33 บา้นหว้ยมะไฟ ชลบุรี 
34 บา้นหนองไผแ่กว้ ชลบุรี 
35 บา้นมาบไผ ่ ชลบุรี 
36 วดันาเข่ือน ชลบุรี 
37 วดัหลวงพรหมาวาส ชลบุรี 
38 บา้นหนองชุมเห็ด ชลบุรี 
39 อนุบาลหนองมะโมง ชยันาท 
40 อนุบาลชยันาท ชยันาท 
41 บา้นหว้ยร่วม ชยัภูมิ 
42 ยางนาดีราษฎร์ด ารง ชยัภูมิ 
43 บา้นซบัชมภู ชยัภูมิ 
44 บา้นนาโจด ชยัภูมิ 
45 บา้นหนองผาก ชุมพร 
46 ไทยรัฐวทิยา 77(บา้นเนินสันติ) ชุมพร 
47 บา้นหวัวา่ว ชุมพร 
48 วดับางลึก ชุมพร 
49 บา้นหนองปลา ชุมพร 
50 บา้นโป่งน ้าตก เชียงราย 
51 บา้นเวยีงกือนา เชียงราย 
52 บา้นหวัดง เชียงราย 
53 บา้นร่องเผยีว เชียงราย 
54 สันกลางวทิยา เชียงราย 
55 บา้นป่าตึงดอยซิว เชียงใหม่ 
56 บา้นบ่อหิน เชียงใหม่ 
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ล าดบัท่ี โรงเรียน จงัหวดั 
57 สหกรณ์ด าริสาขาบา้นป่าออ้ เชียงใหม่ 
58 บา้นเมืองก้ืด เชียงใหม่ 
59 บา้นโปง เชียงใหม่ 
60 บา้นหนองโตะ๊ ตรัง 
61 เพาะปัญญา ตรัง 
62 บา้นทุ่งกอ ตรัง 
63 บา้นคลองล าปริง ตรัง 
64 บา้นเกาะปุด ตรัง 
65 บา้นเกาะหมาก ตราด 
66 บา้นคลองศอก ตราด 
67 บา้นชะลาดระฆงั ตาก 
68 ชุมชนชลประทานรังสรรค ์ ตาก 
69 เด่นไมซุ้งวทิยาคม ตาก 
70 ตากสินราชานุสรณ์ ตาก 
71 ชุมชนบา้นไมง้าม ตาก 
72 บา้นสันกลาง ตาก 
73 วดักุฎีเต้ีย นครนายก 
74 วดัหุบเมย นครนายก 
75 บา้นสามคัคี นครปฐม 
76 วดัทุ่งผกักดู นครปฐม 
77 บา้นทุ่งหวัพรหม นครปฐม 
78 บา้นหนองขาม นครปฐม 
79 บา้นรางมะเด่ือ นครปฐม 
80 วดัหนองจิก นครปฐม 
81 บา้นดอนซาก นครปฐม 
82 วดัสามง่าม นครปฐม 
83 บา้นหนองงูเหลือม นครปฐม 
84 บา้นไผล่อ้ม นครพนม 
85 บา้นโพธ์ิตาก นครพนม 
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ล าดบัท่ี โรงเรียน จงัหวดั 
86 ดอนเหลืองทองวทิยา นครพนม 
87 บา้นเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามคัคี) นครราชสีมา 
88 บา้นหนองออ้ นครราชสีมา 
89 บา้นยางนอ้ยหวัสิบ นครราชสีมา 
90 บา้นหนองกระทุ่ม นครราชสีมา 
91 บา้นขามเฒ่า นครราชสีมา 
92 บา้นเสลาถัว่แปบ นครราชสีมา 
93 บา้นหวัทะเล นครราชสีมา 
94 บา้นมะค่า นครราชสีมา 
95 บา้นหนองรังกา นครราชสีมา 
96 บา้นโนนทะยงุ นครราชสีมา 
97 บา้นหินดาด นครราชสีมา 
98 บา้นหวัท านบ นครราชสีมา 
99 บา้นเก่าปอแดง นครราชสีมา 
100 บา้นดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา 
101 บา้นวงัตะเคียน นครราชสีมา 
102 บา้นหนองไทร นครราชสีมา 
103 บา้นบนควน นครศรีธรรมราช 
104 บา้นโคกวดั นครศรีธรรมราช 
105 วดัหนา้เขา นครศรีธรรมราช 
106 วดัป่าระก าเหนือ นครศรีธรรมราช 
107 บา้นควนประ นครศรีธรรมราช 
108 บา้นศาลาทวดทอง นครศรีธรรมราช 
109 วดัปากควน นครศรีธรรมราช 
110 บา้นพรุบวั นครศรีธรรมราช 
111 บา้นนา นครศรีธรรมราช 
112 วดัคงคาวดี นครศรีธรรมราช 
113 บา้นหมาก นครศรีธรรมราช 
114 วดัปากแพรก นครศรีธรรมราช 
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115 ชุมชนบา้นดอนโม่ นครสวรรค ์
116 บา้นวงัหิน นครสวรรค ์
117 เตยสนุ่นสามคัคี นครสวรรค ์
118 บา้นเทพมงคลทอง นครสวรรค ์
119 บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ นครสวรรค ์
120 วดัท่าแรต นครสวรรค ์
121 บา้นทุ่งแม่น ้านอ้ย นครสวรรค ์
122 วดัส าโรง (หิรัญราษฎร์ภกัดีวิทยา) นนทบุรี 
123 วดัปราสาท นนทบุรี 
124 วดัซองพลู (วฑิิตราชประชานุสรณ์) นนทบุรี 
125 วดัทางหลวงโพธ์ิทอง นนทบุรี 
126 บา้นบาโงปูโละ นราธิวาส 
127 บา้นลาเวง นราธิวาส 
128 บา้นบือแนนากอ นราธิวาส 
129 สวา่งวฒันา นราธิวาส 
130 บา้นสาคร นราธิวาส 
131 บา้นโคกเคียน นราธิวาส 
132 บา้นทรายขาว นราธิวาส 
133 บา้นบางมะนาว นราธิวาส 
134 บา้นบาโงปะแต นราธิวาส 
135 บา้นบุญเรือง น่าน 
136 บา้นน ้าลี น่าน 
137 บา้นดอนไพรวลัย ์ น่าน 
138 บา้นบุง้ น่าน 
139 บา้นหนองโดนประสาทวทิย ์ บุรีรัมย ์
140 บา้นสระเกษ บุรีรัมย ์
141 บา้นเมืองยาง (เอ่ียมโอภาสประชานุกลู) บุรีรัมย ์
142 บา้นกระโดนกะลนัทา บุรีรัมย ์
143 บา้นหนองเพิก บุรีรัมย ์
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144 บา้นถนน บุรีรัมย ์
145 บา้นสารภี บุรีรัมย ์
146 ชุมชนวดัจนัทน์กะพอ้ ปทุมธานี 
147 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 
148 บา้นบึง ปทุมธานี 
149 วดัเนกขมัมาราม ปทุมธานี 
150 ชุมชนวดัหนา้ไม ้ ปทุมธานี 
151 ศาลาพนั ปทุมธานี 
152 บา้นหนองเตาปูน ประจวบ 
153 บา้นยบุพริก ประจวบ 
154 บา้นอ่าวนอ้ย ประจวบ 
155 อนุบาลหวัหิน(บา้นหนองขอน) ประจวบ 
156 บา้นบาโง ปัตตานี 
157 บา้นตรัง ปัตตานี 
158 บา้นตน้โตนด ปัตตานี 
159 วดัไผ ่ อยธุยา 
160 วดัท าใหม่ อยธุยา 
161 วดัไก่เต้ีย อยธุยา 
162 วดักลางคลองสระบวั อยธุยา 
163 วดัส ามะกนั (เป่ียมวทิยาราษฎร์บ ารุง) อยธุยา 
164 ชุมชนวดัเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถมัภ)์ อยธุยา 
165 วดัหนองนาง อยธุยา 
166 บา้นค่าบน พะเยา 
167 บา้นท่าเขา พงังา 
168 บา้นกลางประชาสรรค ์ พงังา 
169 วดัประดู่เรียง พทัลุง 
170 บา้นพนมกาว พิจิตร 
171 บึงสีไฟ พิจิตร 
172 วดัวงัแร่ พิษณุโลก 



237 
ล าดบัท่ี โรงเรียน จงัหวดั 
173 วดัคุง้วารี(อ าพนัอุปถมัภ)์ พิษณุโลก 
174 นิคมบา้นกร่าง(สามคัคีสงเคราะห์) พิษณุโลก 
175 วดัปากพิงตะวนัออก พิษณุโลก 
176 วดัอินทรีย ์ พิษณุโลก 
177 วดัไผห่ลงราษฎร์เจริญ พิษณุโลก 
178 วดัวงัเป็ด พิษณุโลก 
179 บา้นลาดโพธ์ิ (สุทธิราษฎร์รังสรรค)์ เพชรบุรี 
180 บา้นหนองไก่เถ่ือน เพชรบุรี 
181 บา้นหนองนารี เพชรบูรณ์ 
182 ลูกจนัทน์ปิยะอุย เพชรบูรณ์ 
183 อนุบาลวงัโป่ง เพชรบูรณ์ 
184 บา้นซบัขลุง เพชรบูรณ์ 
185 บา้นสันปู่ สี(ราษฎร์วทิยากุล) แพร่ 
186 บา้นหวัเมือง(แหวนวงัประชาบ ารุง) แพร่ 
187 อนุบาลแพร่ แพร่ 
188 บา้นดงสุระ แพร่ 
189 ชุมชนบา้นมะค่า มหาสารคาม 
190 บา้นหนองหวาย มหาสารคาม 
191 บา้นกกไฮโนนน ้าค  า มุกดาหาร 
192 ปางตองประชาสรรค ์ แม่ฮ่องสอน 
193 บา้นคาหาน แม่ฮ่องสอน 
194 บา้นก้ึดสามสิบ แม่ฮ่องสอน 
195 รักษไ์พรวทิยา แม่ฮ่องสอน 
196 บา้นน ้าปลามุง แม่ฮ่องสอน 
197 บา้นเหมืองแร่ แม่ฮ่องสอน 
198 บา้นบะคอม ยโสธร 
199 บา้นโนนใหญ่ ยโสธร 
200 บา้นบุ่งคา้ ยโสธร 
201 นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต ้6 ยะลา 
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202 บา้นวงัหิน ยะลา 
203 บา้นหนองบวัเลิง ร้อยเอด็ 
204 บา้นเปลือย(สามคัคีราษฎร์ประสิทธ์ิ) ร้อยเอด็ 
205 บา้นดู่ ร้อยเอด็ 
206 บา้นปลายคลอง ระนอง 
207 บา้นน ้าตก ระนอง 
208 บา้นหนองจิก ระยอง 
209 นิคมสงเคราะห์ ระยอง 
210 อนุบาลระนอง ระยอง 
211 บา้นเกาะเหลา ระยอง 
212 บา้นบางหิน ระยอง 
213 ชนมพ์ฒันา ระยอง 
214 วดัป่าไก่(ส่วนประชานุกลู) ราชบุรี 
215 บา้นยางคู่ ราชบุรี 
216 วดัเกตุนอ้ย ราชบุรี 
217 บา้นอ่างหิน ราชบุรี 
218 วดัโพธ์ิบลัลงัก ์ ราชบุรี 
219 วดัใหญ่(บุญเอ่ียมอนุเคราะห์) ราชบุรี 
220 บา้นหนองไก่ขนั ราชบุรี 
221 ชุมชนวดัก าแพงใต(้ก าแพงสังฆรักษว์ทิยา) ราชบุรี 
222 วดัเทพกุญชรวราราม ลพบุรี 
223 วดัลาดสาล่ี ลพบุรี 
224 วดัพานิชธรรมิการาม ลพบุรี 
225 ชุมชนบา้นมัว่ ล าปาง 
226 สันโป่งวทิยา ล าปาง 
227 บา้นหนองดู่ ล าพนู 
228 วดัศรีบงัวนั ล าพนู 
229 วดับา้นดอน ล าพนู 
230 บา้นนาเหมือดแอ่ เลย 
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231 บา้นคูซอด ศรีษะเกษ 
232 บา้นโนนสวา่ง ศรีษะเกษ 
233 บา้นพลบั ศรีษะเกษ 
234 บา้นหนองลุง ศรีษะเกษ 
235 บา้นเขวา ศรีษะเกษ 
236 บา้นปราสาทเยอ ศรีษะเกษ 
237 บา้นพะโค สกลนคร 
238 บา้นวงัปลาเซือม สกลนคร 
239 บา้นนาแก สกลนคร 
240 บา้นหว้ยยาง สกลนคร 
241 บา้นนาสีนวล สกลนคร 
242 วดัโคกม่วง สงขลา 
243 บา้นม่วง สงขลา 
244 บา้นนาแสน สงขลา 
245 บา้นโคกพยอม สงขลา 
246 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 สงขลา 
247 บา้นทุ่งครก สงขลา 
248 วดัม่วงก็อง สงขลา 
249 บา้นโตนปาหนนั สตูล 
250 บา้นป่าพน สตูล 
251 วดัราษฎร์บูรณะ สมุทรปราการ 
252 วดัเสาธงกลาง สมุทรสงคราม 
253 คลองบางกระบือ สมุทรสงคราม 
254 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สมุทรสงคราม 
255 วดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) สมุทรสาคร 
256 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
257 บา้นรางหา้ต าลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค)์ สมุทรสาคร 
258 บา้นพรสวรรค ์ สระแกว้ 
259 บา้นวงัจัน่ สระแกว้ 
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260 วดัหว้ยล่ี สระบุรี 
261 วดัป่าสัก สระบุรี 
262 วดัส้มป่อย สระบุรี 
262 วดัหนองนางปุ๋ย สระบุรี 
264 บา้นซ่าน สุโขทยั 
265 บา้นหนองหม่ืนชยั สุโขทยั 
266 วดัสุขเกษม สุพรรณบุรี 
267 วดัสกุณปักษี สุพรรณบุรี 
268 วดัล าบวั สุพรรณบุรี 
269 วดัคนัทด สุพรรณบุรี 
270 วดัองครักษ ์ สุพรรณบุรี 
271 บา้นสุชน สุราษธานี 
272 วดับางกลว้ย สุราษธานี 
273 วดักาญจนาราม สุราษธานี 
274 บา้นคลองสระ สุราษธานี 
275 บา้นไสขาม สุราษธานี 
276 วดัปากคู สุราษธานี 
277 บา้นคลองกรูด สุราษธานี 
278 บา้นทบัทอ้น สุราษธานี 
279 บา้นท่าเสาเภา สุราษธานี 
280 บา้นหนองบวั สุรินทร์ 
281 บา้นพิงพวย สุรินทร์ 
282 บา้นตานี สุรินทร์ 
283 บา้นโพธ์ิตาก หนองคาย 
284 บา้นโสกบง หนองคาย 
285 บา้นผาสุก บึงกาฬ 
286 บา้นหว้ยลึก หนองบวัล าภู 
287 บา้นโนนคูณ หนองบวัล าภู 
288 ดงแสนแกว้ดงส าราญ อ านาจเจริญ 
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289 โนนสูงโคกกลาง อ านาจเจริญ 
290 บา้นปากดงส่งเสริมธรรม อุดรธานี 
291 บา้นโนนบุญมี อุดรธานี 
292 บา้นนาแอง อุดรธานี 
293 บา้นหนองหวัหมู อุดรธานี 
294 บา้นหนองไผ ่ อุดรธานี 
295 บา้นโสกรังโนนสวา่ง อุดรธานี 
296 บา้นเสอเพลอ อุดรธานี 
297 วดัปากไพร อุตรดิตถ์ 
298 บา้นหว้ยตา้วทิยา อุตรดิตถ์ 
299 บา้นท่าซุง อุทยัธานี 
300 บา้นเนินเควา่ (พลูประชาสรรค)์ อุทยัธานี 
301 วดัตลุกดู่ สาขาบา้นถนนใหม่ อุทยัธานี 
302 บา้นดอนงวั อุบลราชธานี 
303 บา้นกวางดีด อุบลราชธานี 
304 บา้นหว้ยเสลา อุบลราชธานี 
305 บา้นหนองหวัลิง อุบลราชธานี 
306 บา้นดอนใหญ่ อุบลราชธานี 
307 บา้นหินลาด อุบลราชธานี 
308 บา้นโนนกุง อุบลราชธานี 
309 บา้นหว้ยฝ้าย อุบลราชธานี 
310 บา้นป่ากุงใหญ่ อุบลราชธานี 
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2. ศาสตราจารย ์ดร. ธีระ รุญเจริญ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. อุทยั บุญประเสร็ฐ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย  ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
5. ดร. จิราภรณ์ ใยสวสัด์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฉลียมขวญัสตรี 
6. ดร. ณฏัฐิกา ล้ิมเฉลิม ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม 
7. ดร. ฤทยัวรรณ หาญกลา้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนไข่เต่า 
8. ดร. วรรณทนา ศุภสีมา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางปลามา้ 
9. ดร. พลธาริน วชัรทรธ ารงค์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองบอนแดง  

10. ดร. วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน ผูอ้  านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท ์
11. ดร. บุษริน สิริปัญญาธร ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวง 
12. ดร. วสันต ์นาวเหนียว ผอ. สพป. ชลบุรี เขต 1 
13. ดร. รังสรรค ์อว้นวจิิตร ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 
14. ดร. สุวทิย ์มูลค า ผอ. สพป. นนทบุรี 
15. ดร. สมเดช สีแสง ผอ. สพป. นครสวรรค์ 
16. ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
17. ดร. ชูชาติ แกว้นอก รอง ผอ. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
18. ดร. อ านาจ จนัทร์ข า รอง ผอ. สพป. นครสวรรค ์เขต 1 
19. ดร. สุรินทร์ ศรีสนิท  รอง ผอ. สพป. ราชบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก  ซ 
  หนงัสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มยอ่ย 

(Focus  Group) 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/776                                                                     ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  
                                                                                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000               

                           1 สิงหาคม  2556 
เร่ือง   ขอสนทนากลุ่มยอ่ย 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสนทนากลุ่มยอ่ย   จ  านวน  1 ชุด 
                          ดว้ย นางนิษฐว์ดี  จิรโรจน์ภิญโญ  รหสันกัศึกษา  52252908 นกัศึกษาระดบัปริญญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัใหท้  าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี”                          

ในการน้ี ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ 
เรียนเชิญท่านร่วมสนทนากลุ่มยอ่ย (FocusGroup) เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสตรี เพื่อน าไปประกอบการพฒันางานวจิยัต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วาม
อนุเคราะห์  จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

 
 

 
                            ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการศึกษาโดยสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 

 

1. ดร. สุรีพร  สุนทรศารทูล มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
2. ดร. อุรชา  สกุลธนกฤช ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับางกระเจา้ 
3. ดร. นิลุบล  คงเกตุ ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฉลียมขวญัสตรี 
4. ดร. ประคอง  รัศมีแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม 
5. ดร. สุรางค ์ ธูปบูชากร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปากคง 
6. ดร. บรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
7. ดร. ศศกร  ไชยค าหาญ ผูอ้  านวยการโรงเรียนพฒัน์พงษ ์
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ภาคผนวก  ฌ 
แบบสอบถามการการวจิยั 

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง 

พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสตรี 

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

 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับถามผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ครูผูส้อน และกรรมการ

สถานศึกษา 

 2. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 2) ทราบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของพฤติ

กรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และ 3) ทราบแนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะน าไปใช้เพื่อการวิจยัเท่านั้น

และจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด  จึงขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดให้ขอ้มูล

ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี  3  ตอน ดงัน้ีคือ 

 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

 ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

และทศันะต่าง ๆ   ท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพิจารณาแนวทางในการ 

พฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ในโอกาสต่อไป 

 

 

             นางนิษฐว์ดี   จิรโรจน์ภิญโญ 

         นกัศึกษาปริญญาเอก 

               ภาควชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั 

                    มหาวทิยาลยัศิลปากร 



250 
ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความท่ีบอกถึง สถานภาพปัจจุบนัของท่าน 

1. เพศ  
(   )  ชาย 

 (   )   หญิง 

2. อาย ุ  
(   )   ต  ่ากวา่  35  ปี 

 (   )   35 -45 ปี 

 (   )   สูงกวา่  45  ปี 

3. วฒิุการศึกษา        
(   )   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

 (   )   ปริญญาตรี 

 (   )   สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ต าแหน่งปัจจุบนั     
(   )   ผูอ้  านวยการ 

 (   )   รองผูอ้  านวยการ 

 (   )   ครูผูส้อน 

 (   )   กรรมการสถานศึกษา 

5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบนั    
(   )   ไม่เกิน 1 ปี 

 (   )   1 – 5  ปี 

 (   )   มากกวา่  5  ปี 

6. ประสบการณ์ในการท างาน 

(   )   ไม่เกิน 1  ปี 

 (   )   1 -  5 ปี 

 (   )   มากกวา่ 5 ปี 
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ตอนที ่2  พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ค าช้ีแจง ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาวา่ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรีของ

หน่วยงานของท่านในแต่ละค าถามมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัใดแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบั

การปฏิบติัท่ีเป็นจริงท่ีสุด  ตามทศันะของท่าน  โดยพิจารณาตามเกณฑ ์ดงัน้ี คือ 

  ระดบั  5  หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 

  ระดบั  4  หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 

  ระดบั  3  หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 

  ระดบั  2  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 

  ระดบั  1  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ท่ี พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ระดบัการปฏิบติั 

มา
กที่

สุก
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1. ผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้องคก์รเกิดความต่ืนตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ี       

2. ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานในองคก์ร          ต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

3. ผูบ้ริหารมีการแสดงพฤติกรรมผูน้ าในหลายสถานการณ์ และคนอ่ืน

ยอมรับ 

      

4. ผูบ้ริหารมีกระบวนการใชอ้ านาจกบับุคลากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้

      

5. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาและ

สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

      

6. ผูบ้ริหารมีการเตรียมการ วางแผน ด าเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

      

7. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการปกครองเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ

เป้าหมาย 
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ขอ้ท่ี พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ระดบัการปฏิบติั 

มา
กที่

สุก
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

8. ผูบ้ริหารสร้างความร่วมมือใหบุ้คลากรท างานดว้ยความสมคัรใจ       

9. ผูบ้ริหารยดึมัน่ในหลกัการและนโยบายท่ีถูกตอ้งอยา่งตรงไปตรงมา       

10. ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ในตนเองและกลา้เผชิญกบั 

ปัญหาดว้ยความมัน่ใจ 

      

11. ผูบ้ริหารช้ีน าแนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชา 

      

12. ผูบ้ริหารใส่ใจเม่ือมีการโตแ้ยง้ แลว้ท าการสืบสวนใหค้วามยติุธรรมกบั

ทั้งสองฝ่าย 

      

13. ผูบ้ริหารนิเทศผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

      

14. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการวนิิจฉยัสั่งการต่าง ๆ ตามอ านาจท่ี

ตนเองมี 

      

15. ผูบ้ริหารใชอ้  านาจท่ีตนเองมีอยูส่นบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันา

สถานศึกษาดา้นต่าง ๆ  

      

16. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจูงใจบุคคลหรือกลุ่มเพื่อให้งานบรรลุ

ตามจุดประสงค ์

      

17. ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรในการปฏิบติังาน       

18. ผูบ้ริหารมีการชมเชยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม       

19. ผูบ้ริหารมีการให้รางวลั การยกยอ่งชมเชย เม่ือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีท าความดี

ความชอบ 

      

20. ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

โอกาสอนัสมควรอยา่งเหมาะสม 
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ขอ้ท่ี พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ระดบัการปฏิบติั 

มา
กที่

สุก
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

21. ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหารงานขององคก์ร       

22. ผูบ้ริหารมีการสร้างกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

23. ผูบ้ริหารจดัสรร ค่าตอบแทน และสวสัดิการในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสม 

      

24. ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความถนดัของผูป้ฏิบติังาน       

25. ผูบ้ริหารจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานใหส้วยงาม ปลอดภยั 

เหมาะส าหรับเป็นท่ีปฏิบติังาน 

      

26. ผูบ้ริหารสามารถประสานงาน จูงใจ และขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เพื่อการพฒันาขององคก์ร 

      

27. ผูบ้ริหารใชข้อ้บงัคบั และกฎระเบียบ เป็นขอ้ตกลงในการท างาน

ร่วมกนั 

      

28. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามรู้ความสามารถในการ

ท างานอยา่งเตม็ท่ี 

      

29. ผูบ้ริหารชกัน าผูมี้ความรู้ความสามารถมาร่วมงาน ในการพฒันา

องคก์ร 

      

30. ผูบ้ริหารใชก้ารชกัน าโดยความสมคัรใจมากกวา่การใชอ้  านาจในการบงัคบั       

31. ผูบ้ริหารใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

32. ผูบ้ริหารส่ือสารผา่นส่ือในหลายรูปแบบ เช่น การพูด  การเขียน การใช่

ท่าทาง อยา่งหลากหลาย 

      

33. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตรงไปตรงมาและเปิดเผย       
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34. กรณีผูบ้ริหารส่ือสารผา่นบุคคลส่ือกลาง ผูบ้ริหารเลือกบุคคลส่ือกลาง

อยา่งมีความเหมาะสม 

      

35. ผูบ้ริหารคดักรองข่าวสารก่อนจะมีการเผยแพร่ต่อองคก์ร       

36. ผูบ้ริหารใชว้จิารณญาณในการพิจารณาข่าวสารต่างๆอยา่งรอบคอบ       

37. ผูบ้ริหารมีทกัษะการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ จนเป็นท่ียอมรับองคก์ร       

38. ผูบ้ริหารสร้างความน่าเช่ือถือตลอดจนความไวเ้น้ือเช่ือใจดว้ยการ

ส่ือสาร 

      

39. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการส่ือสารผา่นส่ือ  ประเภทต่าง ๆ 

อยา่งช านาญการ 

      

40. ผูบ้ริหารส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหาร       

41. ผูบ้ริหารใชก้ารส่ือสารในเชิงสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์ร       

42. ผูบ้ริหารแจง้ข่าวสารของหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งทัว่ถึง และชดัเจน       

43. ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งโดยส่วนตวั และเป็นทางการ       

44. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและใหส้ารสนเทศแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่ง

รวดเร็วเท่าท่ีจะท าได ้

      

45. ผูบ้ริหารติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัสูงข้ึนไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

      

46. ผูบ้ริหารจดังานสังสรรคร์ะหวา่งบุคลากรในโรงเรียนเพื่อสานสัมพนัธ์

กนัเป็นประจ า 

      

47. ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการล าดบัความเป็นอาวโุส  เพื่อรักษา

วฒันธรรมไทย 

      

48. ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งเป็นกนัเอง       
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49. บุคลากรในโรงเรียนมีความสมคัร สมาน สามคัคีกนั มีความร่วมมือ 

ร่วมแรงกนั 

      

50. ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมาก       

51. ผูบ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ความรู้สึกผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาอยา่งต่อเน่ือง       

52. ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีความเห็นใจ  และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั       

53. ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนัมีความเห็นใจและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั       

54. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั       

55. ผูบ้ริหารสร้างความสามคัคีในหมู่คณะโดยการใชห้ลกัธรรมภิบาล       

56. ผูบ้ริหารมีการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ 

มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

57. ผูบ้ริหารมีการพฒันาแนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นเคร่ืองมือและแนวทางใน

การบริหารงาน 

      

58. ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ       

59. ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยู ่เพิ่ม

สมรรถภาพในการท างาน 

      

60. ผูบ้ริหารมีการบริหารงานโดยใชค้วามรู้ความคิดก าหนดทิศทางเพื่อมุ่ง

สู่เป้าหมายของสถานศึกษา 

      

61. ผูบ้ริหารมีกระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นระบบผา่นกระบวนการ

กลัน่กรองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

62. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ       

63. ผูบ้ริหารมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพกรณีการตดัสินใจกะทนัหนั       
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64. ผูบ้ริหารใชอ้งคค์วามรู้และประสบการณ์ของตนเองใน          

การประกอบการพิจารณาต่าง ๆเพื่อการตดัสินใจ 

      

65. ผูบ้ริหารใหน้ ้าหนกักบัความส าคญักบัองคก์รมากกวา่เร่ืองส่วนตวั 

 

      

66. การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความยติุธรรมและเป็นกลางในสถานการณ์

ต่าง ๆ 

      

67. กรณีการตดัสินใจท่ีมีผลต่อองคก์รผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ 

      

68. ผูบ้ริหารเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย ก่อนการตดัสินใจทุกคร้ัง       

69. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจโดยการตดัสินใจท่ีไม่

ผดิพลาด 

      

70. ผูบ้ริหารเปิดใหมี้การออกเสียงกรณีการตดัสินใจนั้นมีผลต่อส่วนรวม       

71. 1. ในการก าหนดเป้าหมายมีการระดมความคิดเห็นในองคก์รอยา่งเปิดเผย       

72. 1. เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ มีความชดัเจน และสามารถปฏิบติัได ้       

73. 1. เป้าหมายของกิจการต่าง ๆ สะทอ้นบทบาทท่ีเหมาะสมกบับุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง 

      

74. 1. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายเ ป้าหมายและวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

อยา่งถ่องแท ้

      

75. 1. ผูบ้ริหารอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีก าหนดเพื่อ

การปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั 

      

76. 1. ผูบ้ริหารสร้างความแขง็แกร่งขององคก์รดว้ยการบริหารอยา่งมืออาชีพ       
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77. 1. ผูบ้ริหารมีการศึกษาคน้ควา้และปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุเพื่อสร้างระบบ

และแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย 

      

78. การด าเนินการต่าง ๆ อยูภ่ายใตเ้ป้าหมาย ผา่นการดูแลอยา่งต่อเน่ือง       

79. 1. ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบต่อเป้าหมายท่ีตนเองมีหนา้ท่ีโดยตรงในการ

ก าหนด 

      

80. 1. เป้าหมายท่ีก าหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัและควบคุมประสิทธิผล

ได ้

      

81. 2. ผูบ้ริหารมีการควบคุมคุณภาพงานทั้งดา้นปริมาณ  และดา้นคุณภาพ       

82. 1. ผูบ้ริหารควบคุมคุณภาพของงานใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน       

83. 1. ผูบ้ริหารมีการควบคุมดา้นเวลาในการปฏิบติังานของผูใ้ห้บงัคบับญัชา

อยา่งรัดกุม 

      

84. 1. ผูบ้ริหารมีการควบคุมงบประมาณ  อยา่งรัดกุม  เพื่อประโยชน์สูงสุด       

85. 1. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานวชิาชีพครูเป็นเกณฑใ์นการควบคุมการ

ปฏิบติังานของครู 

      

86. 1. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามมาตรฐานวชิาชีพครู  เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ครู       

87. 1. การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียนมุ่งเนน้ประโยชน์และคุณภาพการ

เรียนการสอนเป็นหลกั 

      

88. 1. การควบคุมคุณภาพต่าง ๆ มุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีนกัเรียนเป็นอนัดบั

แรก 

      

89. 1. ผูบ้ริหารใชม้าตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน       

90. 1. ผูบ้ริหารสร้างภาพพจน์เก่ียวกบัการสร้างคุณภาพและการควบคุม

คุณภาพอยา่งชดัเจน 
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91. 1. ผูบ้ริหารใหแ้นวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู       

92. 1. ผูบ้ริหารจดัการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานต่าง ๆ  เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อยา่งต่อเน่ือง 

      

93. 1. ผูบ้ริหารมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามแนวทางของ

มาตรฐานวชิาชีพครู 

      

94. 1. ผูบ้ริหารมีการจดัและประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อยูเ่ป็นประจ า 

      

95. 1. ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

96. 1. ผูบ้ริหารรีบเร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งเร่งด่วนก่อนคน้หาผูก่้อใหเ้กิด

ความผดิพลาด 

      

97. 1. ผูบ้ริหารช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสม ่าเสมอ 

      

98. 1. ผูบ้ริหารควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่ง

ใกลชิ้ด 

      

99. 1. ผูบ้ริหารบริหารงานโดยการบริหารงานในรูปแบบครอบครัว       

100. 1. ผูบ้ริหารมีการช้ีแจงรายละเอียดของงานต่าง ๆ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ทราบอยา่งละเอียด 

      

101. 2. ผูบ้ริหารมีการใชค้วามรู้ความสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

102. 3. ผูบ้ริหารมีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อ

สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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103. 4. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชว้ธีิการต่าง ๆ ในการ

บริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

      

104. 5. ผูบ้ริหารสามารถใชก้ระบวนการทางการบริหารเพื่อพฒันาของครูใหมี้

ความพร้อมในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

      

105. 6. ผูบ้ริหารสามารถใชว้ธีิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นระบบ 

      

106. 7. ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่วในการใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยใีน

กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

107. 8. ผูบ้ริหารมีการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการบริหารงานตามความสามารถ

และความช านาญ 

      

108. 9. ผูบ้ริหารสามารถจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

109. 10. ผูบ้ริหารมีการน ากลยทุธ์ใหม่ ๆ มาใชด้ าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาการ

ปฏิบติังาน 

      

110. 11. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนการสอน       

111. 12. ผูบ้ริหารสามารถเป็นผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของ

ผูร่้วมงานในเร่ืองการเรียนการสอน 

      

112. 13. ผูบ้ริหารมีความรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบั

การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

113. 14. ผูบ้ริหารเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่ครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้

ประสิทธิภาพ 

      

114. 15. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดเ้หมาะสม       
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ขอ้ท่ี พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 

ระดบัการปฏิบติั 

มา
กที่

สุก
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

115. 16. ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญท่ีดีในการใหค้  าแนะน า ปรึกษาแก่ครู       

116. 17. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูรู้จกัศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

      

117. 18. ผูบ้ริหารมีความรู้และสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

      

118. 19. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ในการ

ร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 

      

119. 20. ผูบ้ริหารสามารถร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงการ

ประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

120. 21. ผูบ้ริหารใหค้วามเป็นกนัเองกบัครู       

 

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

....................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก  ญ 
แบบสอบถามสัมภาษณ์ 

องคป์ระกอบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี  
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสตรี 

 

ค าช้ีแจง การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ตามหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์

ในการวจิยั 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ช่ือ..................................................................... นามสกุล................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................ สังกดัหน่วยงาน........................................................ 

วฒิุการศึกษา...................................................... สาขา........................................................................ 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดวา่พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ฎ 
แบบสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 

แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์
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             แบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

 
ช่ือเร่ืองการวจัิย  พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์  เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ของท่านไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์
ช่ือ.........................................................นามสกุล………............…….......................................………..…… 
ต าแหน่ง……………………..…………………………................................................................………….. 
วฒิุการศึกษา……….………………………………………................................................................……… 
สัมภาษณ์เม่ือ……………………….......………..…….……..............................................................……… 
 
ประเด็นในการสนทนากลุ่มย่อย 
            ท่านคิดวา่ องคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี ดงัต่อไปน้ี มี
แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงคอ์ยา่งไรบา้ง  
ด้านการใช้อ านาจ 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการนิเทศ 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการติดต่อส่ือสาร 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
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ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการตัดสินใจ 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการก าหนดเป้าหมาย 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการควบคุม 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
ด้านการปฏิบัติงาน 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
............……………………..…………………………...............................................................………….. 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – นามสกุล              นางนิษฐว์ดี   จิรโรจน์ภิญโญ 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน        180/66  หมู่ 5  ต าบลหนองกบ   อ าเภอบา้นโป่ง   จงัหวดัราชบุรี  70110 

สถานทีท่ างาน              ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพระศรีอารย ์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
ต าแหน่ง                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพระศรีอารย ์  วทิยฐานะผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2529                     ปริญญาตรี ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
พ.ศ. 2548                     ปริญญาโท  ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   

                                     มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2556                     ปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   

                                     มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 

ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. 2527-2534            อาจารย ์1  ระดบั 3  โรงเรียนบา้นหนองหิน สปอ.เมือง  สปจ.กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2534-2540            อาจารย ์2  ระดบั 5  โรงเรียนบา้นหนองหิน สปก.ด่านมะขามเต้ีย  สปจ.

กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2540 อาจารย ์2  ระดบั 6  โรงเรียนบา้นชฏัหนองหมี สปอ.สวนผึ้ง  สปจ.ราชบุรี 
พ.ศ. 2540-2547            อาจารย ์2  ระดบั 7  โรงเรียนวดัหนองกบ สปอ.บา้นโป่ง  สปจ.ราชบุรี 
พ.ศ. 2547 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองไก่เถ่ือน  ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 
พ.ศ. 2548-2549 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเขาชะงุม้  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2550-2554 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใหญ่  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2555             ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนพรม  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั       ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพระศรีอารย ์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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