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52252916: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั: การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 สมหมาย  เทียนสมใจ: รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์และผศ.วา่ท่ี พ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร.  

412 หนา้. 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ทราบองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) นาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  ซ่ึงมีวิธีดาํเนินการวิจยั แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยั บน

พ้ืนฐานแนวคิด  ทฤษฏีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล  2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้และพฒันารูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 3) ตรวจสอบ และสร้างรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม 4)ปรับปรุงและนาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  กลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีไดรั้บการ

ประเมินจากกลุ่มพฒันาระบบบริหาร สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดร้ะดบัคุณภาพ  3 ข้ึนไป 

จาํนวน 68  เขต ผูใ้หข้อ้มูลคือ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   ผูอ้าํนวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประธาน

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร   

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง   แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา   แบบตรวจสอบรายการ     สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า

มชัฌิมเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบ   การวเิคราะห์เส้นทางและวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1.องค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ  คือ  1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 2)  การวางแผนกลยทุธ์  3) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

4) วฒันธรรมองคก์าร  5) เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 6)   สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

2. รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั  6  องคป์ระกอบ  ซ่ึงมีความเหมาะสม  ถูกตอ้ง  เป็นไปได ้และ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 
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 The purposes of this research were to determine : 1) the components of the  effectiveness  administration  

of primary educational  service areas office and  2) the model of the effectiveness administration of primary 

educational  service areas office. There were 4 steps of  this research operation ; 1) studying and analyzing data to 

specify research conception based on the effectiveness administration theory, 2) analyzing probability and 

development of the effectiveness administration, 3) checking and making the appropriate effectiveness  

administration model and  4) improving and presenting the effectiveness  administration. The samples were taken 

from 68 of primary educational  service areas office. The respondents were the dirctors of primary  educational  

service areas office,  assistant dirctor  of primary educational  service area office,  head  of  devistion of primary  

educational  service area office,chairman  of  commitee of primary educational  service areas office.  The 

instruments for collectiong the data were opinionnaire, structural interview and checklist form. The statistics for 

analyzing the data were percentage, arithmetic  mean, standard deviation, factor analysis, and path analysis. 

 The findings  of this research found that  : 

                1.The components of  a   model of the effectiveness  administration of primary educational  service area 

offices consisted of six components whice were  ;1) transformational   leadership  2) stratetic  planning 3) learning 

organization  4) organizational culture  5) Information   technology and 6)participation  support. 

 2. The model of effectiveness  administration of primary educational  service  area  offices consisted of 

six components whice were  found appropriated,corrected,possible,useful and  accordance with conceptual 

framework and theory. 
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  บทที ่ 1 

 

บทนํา 

 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้ งทางสังคม  เศรษฐกิจ   

การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง มีผลทาํใหป้ระเทศต่างๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและ

กนั มีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน ขณะเดียวกนัตอ้งปรับเปล่ียนและดาํเนิน นโยบายใหเ้ท่าทนั

กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ยืนหยดัอยู่ไดใ้นสังคมโลกอย่างมีศกัด์ิศรี คุณภาพของ

ประชากรเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่งในการนาํไปสู่ความสาํเร็จดงักล่าว การศึกษาเป็นหน่ึงในปัจจยั

โครงสร้างพื้นฐานซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญั ท่ีจะช่วยพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล  สร้างสังคม

คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม  

 การจดัการศึกษาของไทย มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และสามารถอยูใ่นสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข  โดยดาํเนินการจดัการศึกษาตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ 2545  มีการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา ไปยงัคณะกรรมการ

และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีอาํนาจหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารงาน อันจะทาํให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน   สอดคลอ้งกบัองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดใ้ห้เหตุผลความจาํเป็นในการกระจายอาํนาจการจดั

การศึกษา ว่า การจดัการศึกษาในหลายประเทศขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากอาํนาจการตดัสินใจอยู่

ในส่วนกลาง ขาดความยืดหยุน่และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ิน จาํเป็นตอ้งกระจายอาํนาจทางการศึกษาให้ตอบสนองความแตกต่างดงักล่าว ทั้งเป็น

รากฐานการส่งเสริมประชาธิปไตย จะช่วยลดช่องว่างระหว่างทอ้งถ่ินและภูมิลาํเนา ก่อใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วม เสริมสร้างความสามารถของทอ้งถ่ิน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจ อนัจะนาํไปสู่อุดมการณ์ของประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นระบบโครงสร้างการ 
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พฒันาท่ีใกลชิ้ดประชาชนมากกว่า โปร่งใสกว่า มีโอกาสในการตรวจสอบไดม้ากกว่าระบบรวม

ศูนยอ์าํนาจอยูท่ี่ส่วนกลาง1   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา เป็นส่วนราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ

ทัว่ถึง เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงตอ้งสร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย(Stake  Holder) 

และสาธารณชนว่าการดาํเนินการตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบจะบรรลุวตัถุประสงค ์              

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเช่ือถือ ศรัทธา คุม้ค่า ต่อตน้ทุน ผลผลิต และผลลพัธ์ 

และมีการปฎิบติัตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ จากนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ระจายอาํนาจการบริหารจดัการ ดา้นการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป สู่ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา โดยมีความคาดหวงัในการจดัการศึกษาใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2540 และพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 กาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการจดั

การศึกษาไทย  ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่นอ้ยกว่า 12  ปี  อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และการจดัการศึกษาดงักล่าว

จะตอ้งคาํนึงถึง การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน  เป็นการศึกษาตลอด

ชีวิตสาํหรับประชาชน  ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หลกัการสาํคญัดงักล่าว  

ตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย  (Education  for All)  และทุกคนทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการศึกษา  (All  for Education)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 37 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 33 ไดก้าํหนดใหก้ารบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยดึเขต

พื้นท่ีการศึกษาโดยคาํนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสม

                                                        
1 สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา,  “เอกสารเร่ือง การบริหารจดัการศึกษาในรูปแบบการใช้

โรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นฐาน,”2545 ,2. 
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ด้า น อ่ื น ๆ เ ว้น แ ต่ ก า ร จัด ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ว ย ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า

กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 175 เขต ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546

ต่อมาในวนัท่ี 14 มีนาคม 2550ไดป้ระกาศเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบั 

แนวทางการบริหารและการจดั การศึกษาพ้ืนฐานในเขตพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เพิ่มอีก 3  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมเป็น 178 เขตต่อมาในวนัท่ี 18 มกราคม 2551 ได้

เพิ่มเติมในบางจงัหวดัเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ สอดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์ วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน

จึงใหจ้ดัตั้งเพิ่มอีก จาํนวน 7 เขต ทาํใหมี้ สพท. รวมทั้งส้ิน 185 เขต  

นับแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างใหม่            

เป็นโครงสร้างท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ส่วนราชการระดบักรมในกระทรวงเปล่ียนแปลงไป มีการ         

ยบุ รวมส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และประกาศตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนมารับผดิชอบในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education)ในเขตพื้นท่ีของตน สถานศึกษาในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษา

ไดรั้บสถานภาพเป็นนิติบุคคล   และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547   บญัญติัใหมี้การกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลจากส่วนกลางไปยงั อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษา  สาํหรับส่วนราชการระดบักระทรวงมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย 

เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงศึกษาธิการ   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

อาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐาน หลกัสูตรแกนกลาง   สนบัสนุนทรัพยากร 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะการออกระเบียบ 

หลกัเกณฑ ์ และประกาศท่ีเก่ียวกบัการบริหารของสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

และในมาตรา 37  ของ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 

นอกจากมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรา 36 แลว้ยงัใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี (1) อาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและการจดั

การศึกษาและพฒันาสาระของหลกัสูตรการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานของสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(2) อาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันางานดา้น

วิชาการและจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา(3) รับผดิชอบใน

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา(4) ปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด2 

                                                        
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การกาํหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (เล่มท่ี 127 

ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553), 63. 
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ปัญหาของการวจัิย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 บญัญติัว่าใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ และสานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง   หลกัเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อาํนาจดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  เพราะการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา

เป็นเจตนารมณ์ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นเจตนารมณ์ท่ี

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือท่ีว่าการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาจะทาํให้การ

บริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงข้ึน มีทรัพยากรเพียงพอแก่การจดัการศึกษา

ทัว่ถึง (Access) และมีคุณภาพ(Quality)การกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาจึงมี

วตัถุประสงคท่ี์สาํคญั คือ การทาํให้ประชาชน  เยาวชนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง 

ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ความสาํเร็จของการกระจายอาํนาจทางการศึกษาจึงตอ้ง

วดัจากสัดส่วนประชากรวยัเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งกลุ่มปกติ พิการ   ดอ้ยโอกาส   

อจัฉริยะ และผูใ้หญ่ว่าไดรั้บการศึกษาในสัดส่วนมากข้ึนเท่าใด คุณภาพการสอนของครูสูงข้ึน

เท่าใด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา ต่างๆ ในแต่ละช่วงชั้นสูงข้ึนเท่าใด สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพในสถานศึกษา เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ดงันั้นความสําเร็จของการจดั

การศึกษาตอ้งวดัจากคุณภาพการเรียนการสอนของครูและคุณภาพของผูเ้รียน เพราะคุณภาพการ

เรียนการสอนของครูและคุณภาพของผูเ้รียน คือ เป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษาของรัฐ และ

ตอ้งเป็นบริการท่ีมีคุณภาพท่ีกระจายไปถึงเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า   

จากการบริหารงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 7  กรกฎาคม  2546  

เป็นตน้มา พบว่า ยงัประสบปัญหาต่างๆมากมาย ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ  พบว่า สาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีเพียงพอ หรือทาํให้เปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการและให้บริการกบัสถานศึกษาได ้2) ดา้นการกระจายอาํนาจ พบว่า ยงัไม่มี

การกระจายอาํนาจท่ีแทจ้ริง  การกระจายอาํนาจท่ีดาํเนินการไปแลว้ลว้นเป็นการมอบอาํนาจ  การ 

สัง่การจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ไม่มีอาํนาจในการจดัการศึกษาได้

อย่างเต็มท่ี  การบริหารจดัการอยู่ในลกัษณะการรับนโยบาย มาตรฐาน เกณฑ์ จากส่วนกลางมา

บริหาร จึงทาํให้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ขาดความเป็นอิสระ  ไม่มีความเขม้แขง็  ไม่มีความ

มัน่ใจในอาํนาจหน้าท่ีของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ขาดความตระหนักและความ

รับผดิชอบต่องานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแทจ้ริง  3) ดา้นบุคลากร  พบวา่ การจดัสรรตาํแหน่ง

ของบุคลากรในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ยงัไม่มีความชดัเจน ไม่มีวิธีการหรือแนวทางปฏิบติั
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ในการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและไม่มีความสมดุลระหว่างบุคลากรกับภาระงานท่ีตอ้ง

รับผิดชอบ โดยจะพบว่าสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เขต 1   หรือสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ในจงัหวดัท่ีมีเขตเดียว จะมีบุคลากรลน้งาน  แต่ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เขตอ่ืนๆจะมีความ

ขาดแคลนบุคลากร  4) ดา้นงานและการปฏิบติังานพบวา่บุคลากรยงัมีความสบัสนในการปฏิบติังาน  

บุคลากรในบางตาํแหน่งมีการกาํหนดตาํแหน่งเป็นจาํนวนมาก ไม่สอดคลอ้งกบัระบบการบริหาร

และภาระงาน เช่นตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นตน้ การเกล่ียบุคลากร 

ก็ยงัไม่ชดัเจนไม่สามารถเกล่ียบุคลากรไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกรอบท่ีกาํหนดได ้ 5) ดา้นวฒันธรรม

องคก์ร พบว่าผูบ้ริหารในส่วนกลางและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ยงัใชก้รอบความคิดและ

วฒันธรรมองคก์รเช่นเดิมก่อนการเปล่ียนแปลงซ่ึงในปัจจุบนัควรมีการเปล่ียนแปลงโดยเร็ว การ

ขาดการประสานงานในแนวนอนทาํใหง้านลา้ชา้ 6) ดา้นระบบขอ้มูลและสารสนเทศ  พบว่ายงัขาด

การปรับปรุงคุณภาพทางดา้นขอ้มูล  การนาํคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์ยงันอ้ย เช่นระบบการส่ง

ขอ้มูลจากโรงเรียนต่างๆมายงัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในลกัษณะของการออนไลน์ยงัไม่มี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้ งในการติดตามประเมินผลยงัอ่อนด้อย 7) ด้านอาคารสถานท่ี  พบว่า 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีปัญหาและขาดความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ีทาํงานและอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก 8) ดา้นผลผลิตการดาํเนินงาน  พบว่าการปฏิรูปการศึกษาภายหลงัท่ี พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นวิชาการของนกัเรียน  ป.6 และ ม.3 ในวิชา

พื้นฐานยงัตํ่ากว่ามาตรฐาน  เด็กยงัมีปัญหาเร่ืองความสามารถคิดวิเคราะห์  การมีส่วนร่วมใน

การศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว  ชุมชน  สถานประกอบการยงัมีความกา้วหนา้ค่อนขา้งนอ้ย การ

ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่ชัดเจน และครูผูส้อนยงัไม่

เปล่ียนพฤติกรรมการสอน3 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 185  เขต ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปรากฏผลการดาํเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   สรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา พบว่า 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป (O-Net) รายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2549-2552 ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  2 . ผูเ้รียนมีพฒันาดา้นการคิด

วิเคราะห์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 3.  หน่วยงานทุกระดบัไดด้าํเนินการส่งเสริม สนบัสนุนให้

                                                        
3สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา “การประชุมทางวิชาการ  การวิจยัทางการศึกษา คร้ังท่ี 

12” (เจริญการพิมพ,์ 2550), 417. 
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เกิดทกัษะการอ่านและการแสวงหาความรู้ข้ึนกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ถึงขั้นการปลูกฝังเป็น

ลกัษณะนิสัย 4 . อิทธิพลของส่ือและส่ิงย ัว่ยุท่ีผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ

นกัเรียนท่ี    ไม่พึงประสงค ์5 . การจดัการเรียนรู้บางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการ

ของนกัเรียน ครูยงัขาดทกัษะการใชส่ื้อ และเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

ดา้นโอกาสทางการศึกษา 

 ประชากรวยัเรียนผูด้อ้ยโอกาสบางส่วน ไม่สามารถเขา้ถึงบริการการศึกษา โดยเฉพาะ 

ผูท่ี้อยู่ ในทอ้งถ่ินห่างไกล และทุรกันดาร ยากจน ถูกทอดท้ิง ชนกลุ่มน้อย มีเด็กออกกลางคนั 

ร้อยละ 1.57 (ขอ้มูล 10  มิถุนายน  2552)  

ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

 1.  การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษายงั

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 

 2.  การพฒันาบุคลากรยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาของหน่วยงานและผูรั้บการพฒันา 

 3.  การให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สัมพนัธ์

กบัคุณภาพนกัเรียน  

 4.  โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.กาํหนด ขาดแคลนครูท่ีมีวฒิุตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สาํคญั และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน4 

นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดป้ระเมิน ผลการดาํเนินงานตาม

ตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  185 เขต  ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2552  ใน 4  มิติ   ซ่ึงประกอบไปดว้ย  มิติประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ  มิติ

คุณภาพการใหบ้ริการ   มิติประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ    มิติการพฒันาองคก์ร   จากผลการ

ประเมินพบวา่ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจดัการในระดบัความสาํเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบั 3-4 จาํนวน 68 เขต   ไม่มีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผล

การประเมินอยู่ในระดบั 5  ขณะเดียวกนัมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ใน

                                                        
4 แผนปฏิบติัราชการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ (พ.ศ  

2553),3. 
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ระดบั 1 และ 2 จาํนวน 117 เขต 5แสดงให้เห็นว่า สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยงัไม่สามารถ

บริหารงานตามภารกิจและหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล   

ขณะเดียวกัน ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า 

ปัญหาท่ีตอ้งเร่งพฒันาปรับปรุง ไดแ้ก่   ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นครู อาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา ดา้นประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ รวมทั้งดา้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ซ่ึงในแต่

ละดา้นนั้นพบว่า มีสถานศึกษาจาํนวนมากไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่า นักเรียนขาด

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ งการคิด วิเคราะห์  การใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

นกัเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในดา้นครู คณาจารย ์พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารยท่ี์มี

คุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ไดค้นเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย ์ ในดา้นการบริหารจดัการ 

พบว่า ยงัไม่มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการทั้งสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเป้าหมาย รวมทั้งยงัขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจาก

ทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง6   

 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าจากการท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ดาํเนินการจัด

การศึกษาในช่วงเวลาท่ีผ่านมา พบว่า  ผลการปฏิบติังานของเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่ง ยงัไม่

สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   มีระดบัผลสมัฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนัและมีแนวโนม้ท่ีจะ

แตกต่างกนัมากข้ึนในอนาคต ขณะเดียวกนั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในปัจจุบนั ตอ้งพฒันาเป็น

องคก์ารทางสงัคม  เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  และเป็นหน่วยงานทางการศึกษา  ท่ีตอ้งพฒันาไปสู่

องคก์ารแห่งคุณภาพ   แมว้่าในทางการบริหารการศึกษาจะมีทฤษฎีการบริหาร  ท่ีบ่งบอกลกัษณะ

ของการบริหาร   และผูบ้ริหารไดน้าํมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารแลว้ก็ตามที  แต่เม่ือมีการปฏิรูป

การศึกษา มีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ทั้งดา้น  หลกัการ  แนวคิดในการบริหารจดัการศึกษา

ใหม่  การบริหารงานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวทาง โดยมุ่ง

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากข้ึน  ภายใตห้ลกัการพ้ืนฐานของแนวทางการกระจาย

อาํนาจ   โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูน้าํทางการศึกษา  ตอ้งใชศ้กัยภาพ

ความเป็นผู ้นํา  ทักษะทางการบริหาร  บทบาทเชิงการบริหารปฏิบัติงานในหน้าท่ีบริหาร              

                                                        
5  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการปฏิบติัราชการตามคาํ

รับรองการปฏิบติัราชการ    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ท่ี ศธ 

04011/2 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม   2552),45. 
6สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.

2552-2561) (บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั),2. 
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นาํองคก์ารไปสู่ความกา้วหน้า  ไดคุ้ณภาพ  และมาตรฐานตามความคาดหวงัของการปฏิรูป

การศึกษาโดยตอ้งมีรูปแบบหรือนวตักรรมทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือนําไปใช้ในการ

บริหารจดัการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  คน้ควา้   หารูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เพื่อหาแนวทางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดและ ไดรู้ปแบบการบริหาร

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีจะเป็นนวตักรรมทางการบริหารนาํไปประยุกตใ์ชต้าม

ความเหมาะสมกบัสภาพการบริหารจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาต่อไป  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

2. เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

 

ข้อคาํถามของการวจัิย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ ผูว้จิยัได้

กาํหนดขอ้คาํถามของการวิจยัดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เป็นอยา่งไร 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. องค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเป็นพหุตวัแปร 

2.รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เป็นพหุตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวทางการบริหาร

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั   โดยครอบคลุมใน

เร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี    

แนวคิดเก่ียวกับ ประสิทธิผลองค์การตามระบบเปิด ของ สเตียร์ส ( Steers) ซ่ึงเป็น

ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆในองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะองคก์าร

(organizational  characteristics) 2.) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม(environmental  characteristics)  

3) ลกัษณะของบุคลากร(employee  characteristics) 4)นโยบายการบริหารและการปฏิบติั

(management   policies  and  practice)  7 แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กับ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ร ะ ดับ อ ง ค์ก า ร

(organizational  effectiveness) ของก๊ิบสัน(Gibson)ซ่ึงเป็นภาพรวมของประสิทธิผลระบบบุคคล

และระดบักลุ่มไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้ม 2) เทคโนโลยี  3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการ

ต่างๆ   6) วฒันธรรม8  แนวคิดองคป์ระกอบการบริหารองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพของ มิลตนั 

(Milton) 3 ประเภท คือ 1) ลกัษณะเฉพาะของบุคลากร (individual characteristics)2) ลกัษณะของ

งาน (characteristics of the job)  3) ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของงาน (characteristics  of  work 

environment) 9 แนวคิดเก่ียวกบับุคคลหรือองคก์ารท่ีจะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนาฮา

เวนดี และ  มาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh)  4  ประการดงัน้ี   1)  คุณภาพของงาน  

2)  ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 3) นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิม 4) ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีทาํงาน 10  แนวคิดวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ารของแคมพเ์บลล ์และคณะ (Campbell  

and  others)  ประกอบดว้ย 19 เกณฑ ์ คือ 1) ความมีประสิทธิผลโดยรวม (overall effectiveness)  

2) คุณภาพ (quality) 3) ผลผลิต (productivity) 4) ความพร้อม (readiness) 5) ประสิทธิภาพ 

(efficiency) 6) ผลกาํไร (profit) 7) การเติบโต (growth) 8) การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม 

                                                        
7 Richard  M. Steers, Organizational    Effectiveness: A  Behavioral  View  (  Santa  

Monica,  California:Goodyear  Publishing  company,Inc, 1977),7-10. 
8J.L.  Gibson,   ;   Ivancevich,  J.M. ; and  Donnally  , J.H. Organizational    Behavior,  

Structuer,  Process  ,  3rd   ed. Dallas: Texas: Business (  Publishing  ,Inc, 1979.), 55. 
9 Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1981), 11-12. 
10  Afsaneh. Nahavendi and Ali R. Malekzadeh,  Organizational Behavior : The person 

organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), 532. 
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(utilization of environment) 9) ความมัน่คง (stability) 10) การเปล่ียนงาน (turnover) หรือคงอยูต่่อ 

(retention) 11) การขาดงาน (absenteeism) 12) อุบติัเหตุ (accidents) 13) ขวญั (morale) 14) การจูง

ใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction)  16) ความเห็นท่ีพอ้งกนัในเป้าหมาย 

(internalization of organization goals) 17) ความขดัแยง้-ความสามคัคี (conflict-cohesion) 18) 

ความยืดหยุ่น-ปรับตวั (flexibility-adaptation) 19) การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก 

(evaluations by external entities)11 แนวคิดองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพของแคทซ์และคาน (Katz and 

Kahn)   คือ 1) บุคลากรจะตอ้งมีความสนใจท่ีจะทาํงานกบัองค์การ และตอ้งการท่ีจะทาํงานกบั

องค์การต่อไป 2) บุคลากรสามารถปฏิบติังานตามบทบาทท่ีกาํหนดไวไ้ด้ 3) บุคลากรจะตอ้ง

ปฏิบติังานในองคก์ารดว้ยความคิดท่ีสร้างสรรคก์าร12 แนวคิดประสิทธิผลขององคก์ารใน 4 มิติ  ขอ

งบราวน์ (Brown)  ได้แก่ 1) ผลผลิต 2) การรับรู้เก่ียวกับองค์การ 3) งบประมาณ 4) ภาวะผูน้ํา

องคก์าร13 แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของประสิทธิผลขององคก์าร  ของฮทัเจ อารโนล ์และ 

แดรเนียล ซี (Hugh J.Arnold and Damicl C) ประกอบดว้ย 8 ดา้น  ไดแ้ก่  1)ความสามารถในการหา

กาํไร  2)การเจริญเติบโต  3)การไดม้าของทรัพยากร  4)ความสามารถในการปรับตวั  5)นวตักรรม 

6)ผลิตผล 7)ความพอใจผูบ้ริโภค/ลูกคา้   8)ความพอใจของลูกจา้ง/  ความไวว้างใจ14 แนวคิด

ประสิทธิผลขององค์การของ มอร์ท(Mott ) ประกอบไปดว้ยปัจจยั 3 ประการดว้ยกนัคือ  

(1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) (2) ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) และ 

(3)  ความสามารถยดืหยุน่ได ้(Flexibility) 15  และแนวคิด เก่ียวกบัองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลของอุไร

                                                        
11 J.P. Campbell and E.E. Beaty, On the Nature of Organizational Effectiveness. In 

New Perspectives on Organizational Effectiveness. Edited by S. Paul Goodman and  M. 

Johannes Pennings (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977), 132-135. 
12 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New 

York : John Wiley & Sons, 1978), 144-155. 
13 William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 

Organization : The Influence of the Board of Directors,”  Dissertation Abstracts International-

B 60,12 (2000) : 6403. 
14 Hugh J.Arnold and Damicl C. Feldman Organization Behavior (Mc. Graw – Hill, 

Inc ,1986),10. 
15 Paul E.  Mott, The Characteristic of Effcient Organization (N.Y. : Harper and 

Row1972), 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

11 

 

วรรณ  แยม้นิยม  ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ (Strategy)  2) โครงสร้างขององค์การ (Structure)  

3) System ระบบต่าง ๆ ในองคก์าร 4) สไตลก์ารบริหารงาน (Style)  5)พนกังานในองคก์าร( Staff)

การ 6) ทกัษะของคนในองคก์าร (Skill ) 7) ค่านิยมร่วมกนั(Share Value) 16 และแนวคิดการ

บริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย    การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based 

Management) ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการบริหารท่ีใชใ้นการปฏิรูประบบราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ประกอบดว้ย 1) การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์าร  

2) การกาํหนดรายละเอียดของตวับ่งช้ีวดัผลดาํเนินงาน 3) การวดัและการตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงาน 4) การใหร้างวลัตอบแทน 17 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ของสาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร)   เพื่อใชเ้ป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนราชการ มีกรอบ

การประเมิน 4 มิติ  ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการ

ใหบ้ริการ  มิติท่ี 3 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  และมิติท่ี 4 ดา้นการพฒันาองคก์ร18 เทคนิค

ท่ีใชใ้นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิขององคก์ร (Balance  Scorecard )  โดยแบ่งมุมมองขององคก์ร

ออกเป็น  4  ดา้น  ไดแ้ก่1)  มุมมองดา้นการเงิน  (Financial  Perspective) 2) มุมมองดา้นลูกคา้  

(Customer  Perspective) 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal  Process  Perspective) และ  

4)มุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา  (Learning  and Growth perspective)  19 การบริหารแบบมุ่ง

คุณภาพทั้งองคก์าร  (Total  Quality  Management  :  TQM)   ซ่ึงประกอบไปดว้ยหลกัการสาํคญั   

3 ประการ คือ 1) การมุ่งเนน้ความสาํคญัของลูกคา้ (Customer  Focus) 2)  การปรับปรุงกระบวนการ

                                                        
16 อุไรวรรณ  แยม้นิยม, “การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด,” ใน ประมวลสาระชุด

วชิาการวเิคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการตลาด หน่วยที ่1-4 สาขาวทิยาการจัดการ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 

164-166. 
17 S. Williams Richard ,Performance Management : Perspectives on Employee  

Performance (An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27 . 
18 กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  คู่มือคาํรับรองการ

ปฏิบตัิราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 , 1. 
19Robert  S. Kaplan and Norton P. David,  The Balanced Scorecard : Translation   

Strategy into Action (The President and Fellows of Harvard College, 1996), 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

12 

 

ทาํงาน  (Process  Improvement)  3)  การใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  (Total  Involvement)  20การ

เปรียบเทียบผลงาน  (Benchmarking)  เป็นกระบวนการวดัและเปรียบเทียบผลิตภณัฑ ์ บริการ  และ

วิธีปฏิบติั เพื่อนาํผลของการเปรียบเทียบมาใชป้รับปรุงองคก์ร ประกอบไปดว้ย 1)การเปรียบเทียบ

วดั  (Benchmark)  2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการปฏิบติัท่ี เป็นเลิศ  (Best  Practices) 21   การ

บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ประกอบดว้ยหลกัพ้ืนฐาน  

6  ประการ  คือ1)  หลกันิติธรรม  2)  หลกัคุณธรรม  3)  หลกัความโปร่งใส  4)  หลกัความมีส่วน

ร่วม  5)  หลกัความรับผดิชอบ  6)หลกัความคุม้ค่า  22และมาตรฐานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

ประกอบดว้ย   5   มาตรฐาน คือ  1)สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจดัการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA)  

2) สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดาํเนินการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัจนบรรลุเป้าหมายและ

ส่งผลดีต่อการพฒันาการศึกษา    3)สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการกาํกบั  ดูแล  ส่งเสริม  

สนบัสนุน  ช่วยเหลือและพฒันาสถานศึกษาให้เกิดความเขม้แขง็   4) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

บริหารอตัรากาํลงัให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการศึกษา  และพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ   5)  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ

ในการจดัการศึกษา23 

 

 

 

 

 

                                                        

              20 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์,  เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  

(สาํนกัพิมพ ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (พิมพค์ร้ังท่ี 2), 2552 ), 111. 

              21 ปราชญา  กลา้ผจญั และคณะ,  การบริหารจัดการยุคใหม่  (กรุงเทพฯ : บริษทั ก.พล

(1996)  จาํกดั, 2553), 145. 
22 เร่ืองเดียวกนั, 236-237. 

23กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกัติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  มาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา การดําเนินการ

ตามกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ,2553), 4. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 1  ขอบข่ายแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจยั 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

สเตียร์ส ( Steers) 

 

 

รูปแบบการ

บริหารงาน 

ท่ีมีประสิทธิผลของ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา 

แนวคิดการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

- Good Governance                 - Benchmarking  

- Results Based Management      - TQM 

- Balance  Scorecard               - PMQA 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

ก๊ิบสัน(Gibson) 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ

มิลตนั (Milton) 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ

นาฮาเวนดี และมาเลด็ซาเด 

(Nahavendi and Malekzadeh) 

 

แนวคิด ทฤษฎี ประสิทธิผลของ 

แคมพเ์บลล ์และคณะ              

(Campbell  and  others) 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

บราวน์ (Brown)   

 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

มอร์ท (Mott) 

    

 

แนวคิด ทฤษฎี ประสิทธิผลของฮทัเจ 

อารโนล ์และแดรเนียล ซี 

(Hugh J.Arnold and Damicl  c) 

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

แคทซ์และคาน (Katz and Kahn)   

แนวคิด ทฤษฎี  ประสิทธิผลของ 

         อุไรวรรณ  แยม้นิยม   

ความคิดเห็นรูปแบบการบริหารงาน 

ท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาของผูท้รงคุณวฒิุ  

 

 

 

 

 

มาตรฐานสาํนกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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164-166. 



 

15 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานท่ีอาศยั องค์ประกอบท่ี

สาํคญัต่าง ๆ ทางการบริหาร นาํมาประยกุตใ์ชป้ฏิบติังานในองคก์าร ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทางการ

บริหารท่ีประสมประสานกนั ช่วยใหก้ารดาํเนินงาน บรรลุวตัถุประสงค ์และ เป้าหมายและไดรั้บการ

ประเมินจากกลุ่มพฒันาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดร้ะดบั

คุณภาพตั้งแต่ระดบั  3  ข้ึนไป 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ี เกิดข้ึนตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 2545 ซ่ึงสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุผลสาํเร็จภายใตบ้ทบาทอาํนาจหนา้ท่ีใน

การประสาน  สนบัสนุน  ส่งเสริมการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  เอกชน  และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 



 

บทท่ี  2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการศึกษาวิจัย เร่ืองรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรม  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ประกอบไปดว้ย ดงัต่อไปน้ี   

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 

              ความหมายของการบริหารและ แนวคิด  ทฤษฎี การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล 

              ความหมายของประสิทธิผลองคก์ารและแนวคิด  ทฤษฎี  ประสิทธิผลองคก์าร 

              องคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์าร 

               การประเมินประสิทธิผลองคก์าร 

องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

             ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

             การวางแผนกลยทุธ์ 

             องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

            วฒันธรรมองคก์าร 

            เทคโนโลยสีารสนเทศ   

             สนบัสนุนการมีส่วนร่วม  

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล 

             การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

             การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร 

              การบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 

              การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

การบริหารงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

             โครงสร้างของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

              บทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 

              องคป์ระกอบของรูปแบบ 

แนวคิดการวิเคราะห์เสน้ทาง 
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แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 

 

ความหมายของการบริหาร  (Administration)   

 องคก์ารหรือหน่วยงานใด ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มูลนิธิ หรือ สมาคม  

เม่ือก่อตั้งข้ึนแลว้จาํเป็นตอ้งมีการจดัโครงสร้างต่าง ๆ ภายในใหเ้หมาะสมและเป็นระเบียบ รวมทั้ง

ดาํเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและการบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานนั้นๆ การบริหารในทศันะของบุคคลต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ใครพิจารณาการบริหารจากแง่มุมใดหรือฐานคิดใดเป็นหลกั หากมองจากฐานคิดท่ี

ต่างกนั ความหมายของการบริหารกจ็ะแตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยทัว่ไปนกับริหารและนกัวิชาการ

จะใหค้วามหมายของการบริหาร ดงัน้ี 

 ไซมอน (Simon) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารวา่หมายถึง “กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่

สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง24 

 รอบบินส์ (Robbins) อา้งในสุนทร โคตรบรรเทา ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

“กระบวนการในการกาํหนดเป้าหมาย จดัสรรทรัพยากร และประสานงานให้บุคลากรใช้ความ

พยายามในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ป้าหมายขององคก์ารบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ”25 

 นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการ ท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหาร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 การบริหาร คือ ศิลปะของการทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยับุคคลอ่ืนในการมีส่วนร่วม 

การบริหาร คือ การทาํงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท่ีร่วมกนัปฏิบติัการใหบ้รรลุ

เป้าหมายร่วมกนั 

การบริหาร คือ การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัทาํงานงานเพื่อจุดประสงคอ์ยา่ง

เดียวกนั 

การบริหาร คือ การใชศ้าสตร์และศิลปะในการนาํทรัพยากรการบริหาร (Administrative 

Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                                                        
24

 Herbert A.Simon อา้งถึงใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากร

ทางการศึกษา (  กรุงเทพ .สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั

,.2555),21. 
25  Stephen  Robbins   อา้งถึงใน  สุนทร โคตรบรรเทา , หลกัการและทฤษฏีการบริหาร

การศึกษา (กรุงเทพ.  สาํนกัพิมพปั์ญญาชน . 2551 ),3. 
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การบริหาร คือ ศิลปะในการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ไดรั้บการกระทาํจนเป็นผลสาํเร็จ หมายความ

ว่าผูบ้ริหารไม่ใช่ผูป้ฏิบติั แต่ใชศิ้ลปะทาํให้ผูป้ฏิบติังานทาํงานจนเป็นผลสาํเร็จตามเป้าหมายของ

องคก์าร หรือตามจุดหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้26 

สรุปไดว้่า การบริหารหมายถึง การดาํเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ 

กาํหนดไว ้ ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานของผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากรในหน่วยงาน เพื่อดาํเนินการตาม

ภารกิจทางการบริหารการศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

แนวคดิ  ทฤษฎ ีการบริหารงานทีมี่ประสิทธิผล 

 แนวคิดและ ทฤษฎี ทางการบริหารนั้นไดเ้กิดข้ึนเป็นเวลานานมาแลว้โดยจุดเร่ิมตน้ของ

ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารนั้น เร่ิมแรกไดเ้กิดข้ึนในยโุรปตะวนัตกก่อน  โดยเฉพาะใน

ประเทศองักฤษ   ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารถา้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  สามารถ

จาํแนกได้เป็น  3  กลุ่มทฤษฎีด้วยกัน  คือ  กลุ่มทฤษฎีแบบคลาสสิค  กลุ่มทฤษฎีองค์การเชิง

พฤติกรรมศาสตร์  และกลุ่มทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่  ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  กลุ่มทฤษฎีองคก์ารแบบคลาสสิค  (Classical  Organization  Theory)  ทฤษฎีองคก์าร

แบบคลาสสิค  จะประกอบไปดว้ยทฤษฎีท่ีสาํคญั ๆ  ดงัน้ีคือ 

      1.1  ทฤษฎีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์  (Scientific  Management)   

       เฟรดเดอริค ดบัเบ้ิลย ูเทยเ์ลอร์ (Taylor) คือ ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งการบริหารงาน

แบบวิทยาศาสตร์ เทยเ์ลอร์ ไดน้าํเสนอการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ีคือ  

     1.1.1 จะตอ้งมีการกาํหนดวิธีการทาํงานเพ่ือให้ไดว้ิธีท่ีดีท่ีสุด  โดยจะตอ้งเป็น

วิธีการทาํงานท่ีใชเ้วลา ทรัพยากร และพลงังานในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีอ่ืนท่ี

ทาํงานในลกัษณะเดียวกนั 

     1.1.2 การคดัเลือกคนงานจะตอ้งมีการนาํเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยใน

การคดัเลือก เพื่อใหไ้ดค้นงานท่ีมี ทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะกบัตาํแหน่งงาน 

     1.1.3   จะตอ้งมีการพฒันาคนงานโดยการสอนวิธีการทาํงานให้ถูกตอ้งตามหลกั

วิทยาศาสตร์การจดัการ เพื่อท่ีจะขจดัวิธีการทาํงานตามหลกัความเคยชินใหห้มดไปจากคนงานเดิม 

     1.1.4   ตอ้งพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนระหว่างฝ่ายบริหารกบั

คนงาน อนัจะนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน27 

                                                        
26

    จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพ. 

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั . 2555),22. 
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     1.2  การจดัการตามแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) 

     แมก็ซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นชาวเยอรมนั ไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่งการจดัการตาม

แบบระบบราชการ  ซ่ึงมีหลกัการท่ีสาํคญัดงัน้ีคือ   

       1.2.1  หลกัของการแบ่งงานกนัทาํ  (Division  of  Labour)  หมายถึง  หลกัใน

การสร้างความชดัเจน และความสมดุลระหว่างอาํนาจหนา้ท่ีกบัความรับผิดชอบโดยให้ถูกตอ้งตาม

กฎ  ระเบียบขององคก์าร การแบ่งงานกนัทาํตามวิธีน้ีถือวา่เป็นความรับผดิชอบท่ีเป็นทางการ 

     1.2.2  หลกัของการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามสายการบงัคบับญัชา  (Hierarchy  of  

Authority)  หมายถึง  การกาํหนดตาํแหน่งต่างๆ ที่ให้อาํนาจหน้าที่ลดหลัน่ลงมาตามสายการ

บงัคบับญัชา   

     1.2.3  หลกัของความสามารถ  (Technical  Competency)  หมายถึง  หลกัการสาํคญั

ในการจดับุคคล เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตามหลกัความรู้ความสามารถของบุคคล   

     1.2.4  หลกัของกฎ  ระเบียบ  ความมีวินยั  และการควบคุม  (Rules,  Disciplines  

and Control) หมายถึง การบริหารงานโดยใชก้ฎระเบียบเป็นหลกั และกาํหนดรูปแบบไวใ้หช้ดัเจน

ในการบริหาร   

     1.2.5 หลกัของความเป็นกลางทางการบริหาร  (Administrative  Officials)  

หมายถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ  เป็นผูท่ี้มีเกียรติ  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  เป็นองคป์ระกอบ

ในการทาํงานตามตาํแหน่งนั้น  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือจะอยูคู่่กบัตาํแหน่งไม่ใช่คู่กบับุคคล 

     1.2.6  หลกัของการเป็นบุคลากรของฝ่ายบริหารและไดรั้บเงินเดือนประจาํ (Career  

Official  and  Fixed  Salary)  หมายถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารจะตอ้งเป็นบุคลากรประจาํ  มีการจา้ง

งานตลอดชีพ  และจดัใหมี้เงินเดือนประจาํในอตัราคงท่ีในแต่ละปี28 

   1.3  การจดัการตามหลกัการบริหาร (Administrative Management) 

1.3.1  เฮนร่ี  ฟาโยล ์ (Henri  Fayol) คือ ผูท่ี้ไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการจดัการตาม

หลกัการบริหาร ซ่ึงตามแนวความคิดของฟาโยล ์การท่ีจะทาํใหก้ารบริหารงานบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคน์ั้นประการแรก นกับริหารจะตอ้งทาํหนา้ท่ีทางการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย การ

วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การสั่งการ  (Commanding) การประสานงาน  

                                                                                                                                                               
27

 Frederic W.Taylor  อ้างถงึใน  ชาคริต ชาญชิตปรีชา .  องคก์ารและการจดัการ    ( คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.),26-27. 
28

  Max Weber   อ้างถงึใน  ชาคริต ชาญชิตปรีชา .  องคก์ารและการจดัการ    ( คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.),27-28. 
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(Coordination)    และการควบคุม  (Controlling)  ประการท่ีสองนกับริหารจะตอ้งทราบถึงหลกัการ

บริหารท่ีสาํคญั ๆ ซ่ึงไดน้าํเสนอหลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิผล 14 ขอ้ ดงัน้ี  

         (1)  หลกัของการแบ่งงานกนัทาํ (Division of Work) ในการบริหารนั้น

จะมีงานเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นนกับริหารจะตอ้งแบ่งงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากใหบุ้คลากรท่ี

เป็นสมาชิกองคก์าร รับเอางานไปทาํโดยเนน้ความชาํนาญและความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากรท่ีอยู่

ในองคก์าร ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุดตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 

          (2) หลกัท่ีเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and 

Responsibility) ในการบริหารนั้นบุคลากรผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายงานให้ทาํจะเกิดความผกูพนัต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาในลกัษณะของความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย   ดงันั้นในการท่ีจะทาํให้

งานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นสาํเร็จจะตอ้งมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

           (3) หลกัของความมีระเบียบวินยั (Discipline) ระเบียบวินยัคือขอ้ตกลง 

กติกาท่ีใชร่้วมกนัของบุคลากร ระเบียบวินยัจะเป็นกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร

ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

           (4) หลกัของการมีผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 

บุคลากรท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารนั้น จะตอ้งฟังคาํสัง่จากเจา้นายเพียงคนเดียวเพ่ือป้องกนัความสับสนใน

การปฏิบติังาน การสัง่งานใด ๆ ตอ้งเป็นไปตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา   

           (5) หลกัของการมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of Direction) ในการทาํงาน

นั้นบุคลากรขององคก์ารจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั  ดงันั้นกิจกรรมการทาํงานของบุคลากร   ทุกคน

จะตอ้งสอดคลอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

           (6) หลกัของผลประโยชน์ส่วนตวัมีความสาํคญันอ้ยกว่าผลประโยชน์ของ

องคก์าร (Subordination of Individual to the General Interest) ผลประโยชน์ของบุคลากรท่ีเป็น

สมาชิกองคก์ารมีความสาํคญันอ้ยกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมขององคก์าร ดงันั้นในการทาํงานสมาชิก

องคก์ารจะตอ้งทุ่มเทเสียสละในยามท่ีองคก์ารตอ้งการความช่วยเหลือทั้งในยามปกติ และในยาม

วิกฤติ 

          (7) หลกัของการกาํหนดค่าตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

(Remuneration  and  Methods)การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ารควรท่ีจะใหมี้ความ

ยติุธรรม และตอบสนองความพึงพอใจทั้งของสมาชิกองคก์าร  

           (8)  หลกัของการรวมอาํนาจ (Centralization) ในการบริหารนั้น อาํนาจใน

การตดัสินใจควรท่ีจะรวมไวท่ี้จุดศูนยก์ลาง เพื่อท่ีจะทาํใหส้ามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ไวไ้ด ้

                (9)  หลกัการจดัสายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) จะตอ้งมีการจดั
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สายการบงัคบับญัชาในการบริหารงานองคก์าร เพื่อท่ีจะให้ทราบถึงลกัษณะของอาํนาจหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบ ตลอดจนไปถึงลกัษณะของการติดต่อส่ือสาร 

      (10)  หลกัของความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) ในการบริหารนั้น 

จะตอ้งมีการจดัสถานท่ีทาํงาน ตลอดจนวสัดุส่ิงของใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังานและเสริมสร้างบรรยากาศ

ในท่ีทาํงานใหน่้าทาํงาน 

           (11) หลกัของความเสมอภาค (Equity) ในการบริหารงานนั้นคนท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร จะตอ้งให้ความเสมอภาคและมีความยติุธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั

           (12) หลกัของความมัน่คงในงาน (Stability of Tenure) สาํหรับการ

บริหารงานนั้นจะตอ้งทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความรู้สึกว่าตวัของเขามีความมัน่คงในการปฏิบติังาน

           (13) หลกัของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Initiative) ในการบริหารงาน

นั้น จะตอ้งรู้จกันาํเอาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจไดม้าจากการระดมสมอง หรือการปรึกษาหารือเพื่อ

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

           (14) หลกัของความสามคัคี (Esprit de Corps) ในการบริหารงานนั้น ใน

การท่ีจะทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีการสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัใหเ้กิดข้ึน  ใ น

การทาํงาน ซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการจดัใหมี้กิจกรรมระหวา่งสมาชิกร่วมกนั29    

       1.3.2  ลูเธอร์ กลิูค และลินดลั เออร์วิค (Gulick and  Urwick) ไดเ้สนอหลกัท่ีเก่ียวกบั

การบริหาร ซ่ึงคนท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งทาํมีหนา้ท่ีสาํคญัอยู ่ 7 ประการ คือ การวางแผน  การจดั

องคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรือ

เรียกสั้น ๆ วา่ “POSDCoRB” ซ่ึงประกอบดว้ย             

 (1) การวางแผน (Planning) คือ หนา้ท่ีหรือบทบาท ในการกาํหนดการทาํงานท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตวา่ จะทาํอะไร จะทาํอยา่งไร จะทาํเม่ือไร ใครเป็นผูท้าํ จะใชง้บประมาณเท่าไร 

 (2) การจดัองคก์าร (Organizing) คือ การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการกาํหนด

ภารกิจหนา้ท่ี การแบ่งงานกนัทาํ การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ การจดัสายการ

บงัคบับญัชา การกาํหนดขนาดของการควบคุม การจดัตั้งหน่วยงานหลกั (Line) และการจดัตั้ง

หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) 

                                                        
29

 Henri  Fayol อ้างถงึใน  ชาคริต ชาญชิตปรีชา .  องคก์ารและการจดัการ    ( คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.),28-30. 
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  (3) การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) คือ หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผนกาํลงัคน การสั่งการ การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น ลดขั้น การโยกยา้ย และ การใหพ้น้จากงาน 

      (4)  การสั่งการ (Directing) คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตาม

แผนงาน หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อให้การปฏิบติังานดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

      (5)  การประสานงาน  (Coordinating)   คือ   หนา้ท่ีในการประสานกบัหน่วยยอ่ยต่างๆ  

ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารใหท้าํงานสอดคลอ้ง    และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 (6)  การรายงานผลการปฏิบติังาน   (Reporting)   คือ    การรายงานความกา้วหนา้ ปัญหา 

อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององคก์ารให้ทุกฝ่ายไดท้ราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทาํงาน 

 (7)  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หนา้ท่ีในการจดัสรร การวางแผน

งบประมาณใหก้บัองคก์าร และหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ใหมี้งบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ

ทาํงาน30 

 2.  กลุ่มทฤษฎีองคก์ารเชิงพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Organization  Theory) 

 ทฤษฎีองคก์ารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง การจดัการท่ีมุ่งลกัษณะ ผลกระทบของแต่

ละบุคคล และพฤติกรรมของกลุ่มในองคก์าร เมโย( Elton  Mayo )ไดส้รุปเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์

ในการทาํงาน ดงัน้ี   

       2.1.1  ปัจจยัทางดา้นกายภาพ หรือวิธีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้

เป็นตวักาํหนดปริมาณผลผลิต ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดปริมาณผลผลิต คือ ปัจจยัทางดา้นสงัคม 

       2.1.2  พฤติกรรมการทาํงานของคนงานถูกกาํหนดโดยระบบการใหร้างวลั และ

การลงโทษทางสงัคม ไม่ใช่ระบบการใหร้างวลัและการลงโทษทางเศรษฐกิจ 

        2.1.3  ผูน้าํของกลุ่มท่ีเป็นทางการ และกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ จะมีบทบาทในการ

บงัคบัใชแ้ละสร้างปทสัถานของกลุ่มท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

      2.1.4   กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

      2.1.5 ควรท่ีจะมีการแสวงหาภาวะผูน้าํแบบต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผู้น้าํท่ีเหมาะสมกบั

ภารกิจขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจขององคก์าร แต่ละองคก์ารจะมีความแตกต่าง

กนัไปตามวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งองคก์าร31 

                                                        
30

  เร่ืองเดียวกนั,31-32. 
31

 เร่ืองเดียวกนั,32-33. 
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 3.  กลุ่มทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่ 

   3.1  ทฤษฎีการบริหารแบบการตดัสินใจ  

  เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (Herbert A. Simon) คือ ผูท่ี้ไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่ง

ทฤษฎีการตดัสินใจ ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัภาวะท่ีจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือก

ใดทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู ่ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการกาํหนดแผนในการ

ทาํงาน หรือว่าทางเลือกในการแก้ไขปัญหาถา้นักบริหารสามารถท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีดีมี

ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาได ้กจ็ะสามารถทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายได ้ถา้เลือกทางเลือกท่ีไม่

ดีมา ก็ทาํให้การทาํงานลม้เหลว ดงันั้นในลกัษณะ การตดัสินใจ เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีดี จะตอ้งมี

ขั้นตอนของการตดัสินใจท่ีสาํคญัอยู ่4 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
       3.1.1  การพิจารณาถึงตวัปัญหา ในขั้นตอนแรกน้ีก็คือ ผูบ้ริหาร เป็นผูท่ี้ทาํ

หนา้ท่ีในการตดัสินใจ จะตอ้งสามารถระบุใหท้ราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดเ้สียก่อน  

      3.1.2  การพิจารณาคน้หาทางเลือก ทางเลือกในการแกปั้ญหาอาจจะมีหลายทาง 

มีก่ีทางเลือก เราจะตอ้งนาํมาพิจารณาใหห้มดเพราะจะทาํใหเ้รามีทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึน 

       3.1.3 การประเมินผลทางเลือก คือการทาํการพิจารณาทางเลือกแต่ละทางว่ามี

ขอ้ดีอยา่งไรบา้ง ขอ้เสียอยา่งไรบา้ง ในขั้นตอนของการประเมินผลทางเลือก ถา้จะใหดี้ควรท่ีจะมี

การนาํเอาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยในการประเมินผลทางเลือกดว้ย เพราะจะทาํใหก้าร

ตดัสินใจเลือกทางเลือกทาํไดง่้ายข้ึน 

       3.1.4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกและการนาํทางเลือกไปปฏิบติั เลือกทางเลือกท่ี

ดีท่ีสุด และนาํไปปฏิบติัเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหา แลว้ตรวจสอบประสิทธิผลของการนาํทางเลือกนั้นไป

ปฏิบติั จากขอ้มูลยอ้นกลบั ของกระบวนการในการตดัสินใจ32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32

 เร่ืองเดียวกนั,34-35. 
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แผนภูมิท่ี  2   แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจตามแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน 

ท่ีมา  ธงชยั สันติวงษ,์ อา้งถึงใน  ชาคริต ชาญชิตปรีชา .  องคก์ารและการจดัการ    (คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.),35. 

   3.2  ทฤษฎีระบบ  

   ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีทาํให้มองเห็นภาพรวมขององคก์าร

ทั้งหมดตามหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาองคก์ารในลกัษณะระบบนั้นจะก่อใหเ้กิด

การวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหาขององคก์ารทั้งระบบ 

  คาํว่าระบบ (System)  อาจจดัไดว้่าเป็นกลุ่มของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนั

ในเชิงท่ีจะตอ้งบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัดงัน้ีคือ   

       3.2.1 ส่วนต่าง ๆ ของระบบ อยูใ่นสถานะท่ีเคล่ือนไหวได ้การเคล่ือนไหวหรือ

แสดงออกของส่วนต่าง ๆ  จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกนัเสมอ โดยท่ีในระบบหน่ึง ๆ  จะประกอบดว้ย 

ระบบยอ่ยต่าง ๆ (Subsystems) และภายในระบบยอ่ยกจ็ะประกอบไปดว้ย ระบบยอ่ยเลก็ลงไปอีก หาก

มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ณ ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเน่ืองกนัเป็น

ลูกโซ่ (Chain of Effects)  

       3.2.2  ระบบประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

         (1) ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) ไดแ้ก่ ทรัพยากรต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการ

บริหาร นัน่คือทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้น

การผลิตสินคา้และบริการ 

             (2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบดว้ย 

เทคนิคในการจดัการต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  

         (3) ปัจจยันาํออก (Outputs) ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ กาํไร  ขาดทุน และผล

ท่ีคาดหวงัอ่ืน ๆ   

พิจารณา 

ถึงตวั

ป  

การคน้หา 

ทางเลือก 

การประเมิน 

ผล

ื  

ขอ้มลูยอ้นกลบั

จากการ

ประเมินผล 

การตดัสินใจเลือก 

ทางเลือก และการนํา 

ทางเลือกไปปฏิบติั 
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         (4) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจาก

กิจกรรมขององคก์าร ซ่ึงสามารถนาํไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ได้33 

       จากทฤษฎีระบบนั้น องคก์ารจะใชก้ระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปล่ียนปัจจยันาํเขา้

ไปเป็นผลผลิตและในขณะเดียวกนักลไกในระบบกจ็ะข้ึนกบัการนาํขอ้มูลยอ้นกลบัไปใชป้ระโยชน์

ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลพัธ์ และ ปรับปรุงปัจจยันาํเขา้ ดงัแสดงใน แผนภูมิท่ี  3 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  3   แสดงความสมัพนัธ์ตามแนวความคิดเชิงระบบขององคก์าร 

ท่ีมา  สมยศ  นาวีการ,  อา้งถึงใน  ชาคริต ชาญชิตปรีชา .  องคก์ารและการจดัการ    คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.),36. 
 

สรุปการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานท่ีอาศยั องคป์ระกอบท่ี

สาํคญัต่าง ๆ ทางการบริหาร นาํมาประยกุตใ์ชป้ฏิบติังานในองคก์าร ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
33

 เร่ืองเดียวกนั,36. 
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ความหมายประสิทธิผลองค์การ  และแนวคดิ  ทฤษฎปีระสิทธิผลองค์การ 

ปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืององคก์ารท่ีมีประสิทธิผลเป็นเร่ืองท่ี ดูเหมือนว่าเป็นท่ียอมรับ

กันอย่างกวา้งขวางถึงแนวความคิดในเร่ืองประสิทธิผลว่าเป็นส่ิงท่ีใช้ในการตดัสินใจขั้นตอน

สุดทา้ยของการบริหารองคก์ารว่าประสบความสาํเร็จหรือไม่เพียงใด อยา่งไรก็ตามนกัวิชาการ ได้

ให ้ความหมายของคาํวา่ “ประสิทธิผล” ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 จีออโกพูลอสและแทนนาบมั(Georgopoulos และ Tannenbaum) ไดใ้ห้ความหมายของ

ประสิทธิผลขององคก์าร  คือ (1) เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์าร และ (2) หนทางหรือ

เคร่ืองมือ (means) ซ่ึงองคก์ารใชใ้นการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นองคก์ารและเป้าหมายให้ได ้สาํหรับ

เป้าหมายสําคญัขององค์การทัว่ ๆ ไปนั้นมีดงัน้ีคือ (1) ผลผลิตสูง (Output) สามารถบรรลุถึง

จุดหมายท่ีองคก์ารไดต้ั้งไวไ้ม่ว่าจะ โดยปริมาณหรือคุณภาพ (2) ความสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้ได้

กบัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคก์ารโดยไม่เสียความมัน่คง และ (3) รักษาไวซ่ึ้ง

ทรัพยากรทั้งมนุษยแ์ละวสัดุอุปกรณ์”34  

 แฮนแนนและฟรีแมน (Hannan and Freeman) ใหค้วามหมายของประสิทธิผลองคก์ารว่า 

หมายถึง ระดบัของความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายขององคก์ารกบัผลผลิต  โดยพิจารณาจากการ                      

ท่ีองคก์ารสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีไดก้าํหนดไว้35 

 กอร์ดอนและคณะ (Gordon and others) ให้ความหมายของประสิทธิผลองคก์ารว่า 

หมายถึง  ขีดความสามารถขององค์การท่ีจะดําเนินการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสําเร็จตาม

เป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึน36 

 แวบพ ู(Vappu) กล่าวถึงประสิทธิผลองคก์ารวา่ เป็นโครงสร้างท่ีสาํคญัประการหน่ึงในทาง

สังคมวิทยา โดยทัว่ไปหมายถึง ระดบั (degree)  ซ่ึงองคก์ารประสบความสําเร็จในการดาํเนินการ

ตามเป้าหมาย37 

                                                        
34 A.S Georgopoulos., Tannenbaum,. “The Study of Organizational Effectiveness,” 

(American Sociological Review, vol. October ,1975), 22, 53. 
35 Mic T. Hannan and John Freeman, “Obstacles to the Comparative Study of 

Effectiveness,” in Perspectives on Organizational Effectiveness, ed. J. Penning and P. Goodman 

(San Francisco : Jossey-Bass, 1977), 109. 
36Judith R Gordon.and others, Management and Organization (Boston :Allyn and 

Bacon,1990),14. 
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 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ผลสาํเร็จท่ีบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ38 

 ไชน์ (Chein) ไดก้ล่าววา่ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง สมรรถนะ (capacity)  ของ

องคก์าร ในการท่ีจะอยูร่อด (survive) ปรับตวั (adapt) รักษาสภาพ (maintain)  และสร้างความ

เติบโต  (growth) ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมีหนา้ท่ีใดจะตอ้งกระทาํใหลุ้ล่วงไป 39  

สเตียร์ (Steer)  กล่าววา่ประสิทธิผล หมายถึง ระดบัขององคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จใน

งาน 40 

นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารไดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งัน้ี   

1)  คุณภาพของงาน 2)  ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 3) นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิม 4) 

ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีทาํงาน 41 

ก๊ิปสัน (Gibson) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าประสิทธิผล (Effectiveness) ว่ามาจากคาํว่า 

Effect  ท่ีใชใ้นบริบทของความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล (cause and effect)  โดยอธิบายถึง 

ประสิทธิผลว่ามี 3 ระดบัไดแ้ก่  ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร  ซ่ึงในแต่ละระดบัของ

ประสิทธิผลจะมีปัจจยัท่ีเป็นเหตุผลแตกต่างกนัดงัน้ี 1) ประสิทธิผลระดบับุคคล (Individual 

Effectiveness)   เป็นการเนน้ผลการปฏิบติังานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองคก์ารท่ีทาํงานตาม 

หนา้ท่ีและตาํแหน่งในองคก์าร ซ่ึงโดยทัว่ไปผูบ้งัคบับญัชาประเมินประสิทธิผลระดบับุคคล โดยใช ้

กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพิจารณาการข้ึนค่าตอบแทนหรือการใหร้างวลัตอบแทน 

เป็นปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดประสิทธิผลระดบับุคคลอนัไดแ้ก่ ความสามารถ (ability) ทกัษะ (skills) 

                                                                                                                                                               
37Tyysk L Vappu., “Insiders and Outsiders : Women’s Movement and Organizational 

Effectiveness,” (Canadian Review of Sociology and Anthropology ,1998) , 391-410. 
38Wayne K Hoy. and Cecil G. Miskel , Education Administration :Theory Research and 

Practice 6h ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 2001), 373. 
39Edgar H. Chien,  Organization Psychology, 2nded. (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall, Inc., 1970), 118. 
40  Richard M. Steer,  Organization Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 

Calif : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 40. 
41  Afsaneh Nahavendi and Ali R. Malekzadeh,  Organizational Behavior : The person 

organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc,1999), 532. 
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ความรู้(knowledge) เจตคติ(attitude) แรงจูงใจ(motivation) และความเครียด (stress) 2) ประสิทธิผล 

ระดบักลุ่ม (group Effectiveness)  เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในองคก์ารท่ีทาํงาน 

ตามหน้าท่ีและตาํแหน่งในองค์การ เป็นปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดบักลุ่มอนัไดแ้ก่ 

ความสามคัคี (cohesiveness)  ภาวะผูน้าํ (leadership) โครงสร้าง (structure) สถานภาพ (status) 

บทบาท (roles)  และบรรทดัฐาน (norms) 3) ประสิทธิผลระดบัองคก์าร (Organizational 

Effectiveness)  เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบับุคคลและระดบักลุ่ม เป็นปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหเ้กิด

ประสิทธิผลระดบัองคก์ารอนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม (environment) เทคโนโลยี (technology) กล

ยทุธ์ (strategy  )  โครงสร้าง (structure) กระบวนการต่าง ๆ (process) และวฒันธรรม (culture)  โดย

ท่ีประสิทธิผลองคก์ารทั้ง 3 ระดบัมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงประสิทธิผลองคก์ารข้ึนอยูก่บัประสิทธิผล

ของ บุคคลและกลุ่มนั้นเอง   นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เช่น ชนิดของ

องคก์าร  งานท่ีองคก์ารทาํและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการทาํงานขององคก์าร 42 

ดนัน์ (Dunn) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นเกณฑส์าํหรับการประเมินนโยบายสาธารณะ ท่ีมี

ประสิทธิผลก็คือนโยบายท่ีสามารถบรรลุผลลพัธ์ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นระดบัสูง ดงันั้น 

ประสิทธิผล จึงหมายถึง ระดบัการบรรลุผลลพัธ์ของนโยบายท่ีคาดหวงัไวน้ั้น เอง43   

 รอบบินส์และคูลเตอร์ (Robbinsand Coulter) กล่าวถึงประสิทธิผลองคก์ารหมายถึงระดบั

ท่ีองคก์ารบรรลุเป้าหมายผลสาํเร็จระยะสั้น และเป้าหมายวิธีการระยะยาวอยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม

กบักลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง44 

นอกจากน้ีมีนกัการศึกษาของไทย ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

ธงชยั สันติวงษ ์ใหค้วามหมายของประสิทธิผลหมายถึง ความสาํเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

ท่ีตั้งไวั45 

                                                        
42James L Gibson., Organization : Behavior Structure Process ,International edition. 

10thed. (U.S.A. :McGraw Hill. Inc., 2000),55. 
43William N. Dunn, Public Policy Analysis :An Introduction. 2 nd. ed. Englewood Cliffs, 

(New Jersey : Prentice – Hall,1994) , 329 , 405. 
44Stephen P.  Robbins , and Coulter. Mary. Management. 5th ed. Upper Saddle River, 

(N.J.: Prentice Hall,1996),101. 
45ธงชยั สนัติวงษ.์  องคก์าร ทฤษฎีและการออกแบบ ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,2541), 29. 
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ทิพาวดี เมฆสวรรค ์ ใหค้วามหมายของ ประสิทธิผล  หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่าง

วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์ของโครงการ46  

ศุภชยั ยาวะประภาษ กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของนโยบาย 47 

สุทธิพงศ ์ยงคก์มล  กล่าวว่าประสิทธิผล แยกไดเ้ป็นดงัน้ี1) ความหมายท่ียดึเป้าหมายเป็น

เกณฑ ์ (goal approach) ประสิทธิผลขององคก์ารหมายถึง ระดบัของความเหมาะสมระหว่าง

เป้าหมายขององคก์ารกบัผลผลิตคือพิจารณาจากการท่ีองคก์ารสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุผลตาม

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ 2) ความหมายท่ียดึระบบทรัพยากรเป็นเกณฑ ์

(system – resource approach)    เนน้ระบบ เปิดขององคก์ารจึงตอ้งยดึความสามารถในการจดัสรร

ทรัพยากรเพื่อทาํใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์ารบรรลุผล3) ความหมายท่ียดึกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็น

เกณฑ์ (stakeholder approach) หมายถึงการสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองต่อกลุ่ม

ผูเ้ก่ียวขอ้ง48 

 สรุปประสิทธิผล    หมายถึง  ระดับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้    

หรือการท่ีบุคคลสามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ิน และประสบผลสาํเร็จอยา่งดี รู้สึกพอใจในผลสาํเร็จ

ของงานนั้น รวมทั้งความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 

หรือเป้าหมายขององคก์าร  อยา่งคุม้ค่าและองคก์ารสามารถดาํเนินการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

องค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) 

 ในการดาํเนินงาน เพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ  มีประสิทธิผลตอ้งประกอบดว้ย 

ปัจจัยท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จหลายองค์ประกอบด้วยกัน  มีนักการศึกษาได้กล่าวถึง

องคป์ระกอบของประสิทธิผลขององคก์าร ดงัน้ี  

 แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) กล่าวถึงความสาํเร็จขององคก์ารว่านอกจากจะตอ้งอาศยั

ทรัพยากรดา้นวตัถุดิบและงบประมาณแลว้  องคก์ารยงัตอ้งใชค้วามสามารถของบุคลากรของตนได้

                                                        
46 ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ การบริหารมุ่งแบบผลสมัฤทธ์ิ (กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท(ไทย

แลนด)์,2539), 15. 
47 ศุภชยั ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์หา

วิทยาลยั ,2544), 80 – 81.  
48 สุทธิพงศ ์ยงคก์มล. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือการสอน(วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:บณัฑิตวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .2543),4. 
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อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพดว้ย  โดยกล่าวถึงพฤติกรรมท่ีทาํให้องคก์ารสามารถดาํเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี 1) บุคลากรจะตอ้งมีความสนใจท่ีจะทาํงานกับองค์การ และ

ตอ้งการท่ีจะทาํงานกบัองคก์ารต่อไป 2) บุคลากรสามารถปฏิบติังานตามบทบาทท่ีกาํหนดไวไ้ด ้3) 

บุคลากรจะตอ้งปฏิบติังานในองคก์ารดว้ยความคิดท่ีสร้างสรรค์49 

 บราวน์ (Brown)  กล่าวถึงประสิทธิผลขององคก์ารใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ผลผลิต 2) การรับรู้

เก่ียวกบัองคก์าร 3) งบประมาณ 4) ภาวะผูน้าํองคก์าร50 

มิลตนั (Milton) ไดเ้สนอองคป์ระกอบการบริหารองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพไว ้3 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือ 1) ลกัษณะเฉพาะของบุคลากร (individual characteristics)ซ่ึงประกอบดว้ย ความสนใจ 

เจตคติ ความสามารถในการปฏิบติังาน ความตอ้งการ ทกัษะความชาํนาญ 2) ลกัษณะของงาน 

(characteristics of the job) ประกอบดว้ย ความหลากหลายของงาน ขอ้มูล ยอ้นกลบั รางวลั  ความ

ชดัเจนของบทบาท 3) ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของงาน (characteristics  of  work environment) 

ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัและบรรยากาศองคก์าร51   

เทอรีเบอร์ร่ี (Terre berry) เห็นว่า ในสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัต่อการทาํงานอย่างมี

ประสิทธิผลมีความสลบัซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความสัมพนัธ์กบัภายนอกองคก์าร 

มีผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดคะเน ในการตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในการ

ปฏิบติังาน จากผูบ้ริหารรับรู้ความซับซ้อน ความมัน่คง และความไม่แน่นอนท่ีปรากฏอยู่ใน

สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง องค์การก็จะมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองและปรับตัวได้อย่าง

เหมาะสมดียิง่ข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้องคก์ารตอบสนองสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นจริง ผลลบต่อ

ความสาํเร็จขององคก์ารจะมีมากยิ่งข้ึน องคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการรักษาไวซ่ึ้ง

สมดุลท่ีมีความคล่องตวัสาํหรับองคก์าร52  

                                                        
49 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York : 

John Wiley & Sons, 1978), 144-155. 
50Brown William A., “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 

Organization : The Influence of the Board of Directors,”  (Dissertation Abstracts International-B 

2000) ,6403. 
51 Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1981), 11-12. 
52Terrebeery S., “The Evaluation of Organization Environment and Perceived 

Environmental Uncertainty,” (Administrative Science Quarterly 12 ,4 1968 ) , 596. 
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ฮนัท ์ ( Hunt )  กล่าวว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ารเป็นผลของความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์าร 

ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมขององคก์ารใดองคก์ารหน่ึง จากลกัษณะดงักล่าวการท่ีองคก์ารจะบรรลุ

ประสิทธิผลไดต้อ้งอาศยัการประสานงานเป็นตวัเช่ือมโยง ในการดาํเนินการดว้ย53 

ก๊ิบสัน  (Gibson)  กล่าวว่าประสิทธิผล  หมายถึง 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลย ี  

3) กลยทุธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการต่างๆ   6) วฒันธรรม54      

นาฮาเวนดี และ มาเลด็ซาเด (Nahavendi and Malekzadeh)  กล่าวว่าประสิทธิผลองคก์าร 

ประกอบดว้ย   1)  คุณภาพของงาน 2)  ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 3) นวตักรรมใหม่ 

ๆ ท่ีดีกวา่เดิม 4) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีทาํงาน 55  

แคมพเ์บลล ์และคณะ (Campbell  and  others) กล่าวว่า องคป์ระกอบของประสิทธิผลของ

องคก์าร  ประกอบดว้ย 19 เกณฑ ์ คือ 1) ความมีประสิทธิผลโดยรวม (overall effectiveness) 2) 

คุณภาพ (quality) 3) ผลผลิต (productivity) 4) ความพร้อม (readiness) 5) ประสิทธิภาพ 

(efficiency) 6) ผลกาํไร (profit) 7) การเติบโต (growth) 8) การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม 

(utilization of environment) 9) ความมัน่คง (stability) 10) การเปล่ียนงาน (turnover) หรือคงอยูต่่อ 

(retention) 11) การขาดงาน (absenteeism) 12) อุบติัเหตุ (accidents) 13) ขวญั (morale) 14) การจูง

ใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction)  16) ความเห็นท่ีพอ้งกนัในเป้าหมาย 

(internalization of organization goals) 17) ความขดัแยง้-ความสามคัคี (conflict-cohesion) 18) 

ความยืดหยุ่น-ปรับตวั (flexibility-adaptation) 19) การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก 

(evaluations by external entities)56  

ฮทัเจ อารโนล ์และแดรเนียล ซี (Arnold and Feldman)  กล่าวว่าองคป์ระกอบของประสิทธิผลของ

องคก์าร  ประกอบดว้ย 8 ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความสามารถในการหากาํไร  2)  การเจริญเติบโต  3) การ

                                                        

               53 J.W. Hunt, The Restless Organization (Sydney : John Wiley & Sons, 1972), 127. 
54 Gibson,   J.L. ;   Ivancevich,  J.M. ; and  Donnally  , J.H. Organizational    Behavior,  

Structuer,  Process  .  3rd   (ed. Dallas: Texas: Business  Publishing  ,Inc, 1979.),55. 
55  Afsaneh. Nahavendi and Ali R. Malekzadeh,  Organizational Behavior : The person 

organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), 532. 

56 J.P. Campbell and E.E. Beaty, On the Nature of Organizational Effectiveness. In New 

Perspectives on Organizational Effectiveness. Edited by S. Paul Goodman and  M. Johannes 

Pennings (San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977), 132-135. 
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ไดม้าของทรัพยากร  4) ความสามารถในการปรับตวั  5) นวตักรรม 6) ผลิตผล 7) ความพอใจ

ผูบ้ริโภค/ลูกคา้   8) ความพอใจของลูกจา้ง/  ความไวว้างใจ57  

มอร์ท (Mott ) กล่าวว่า องคป์ระกอบของประสิทธิผลขององคก์าร  ประกอบไปดว้ยปัจจยั 

3 ประการดว้ยกนั คือ  1) ความสามารถในการผลิต (Productivity)  2) ความสามารถในการปรับตวั 

(Adaptability) และ  3)  ความสามารถยดืหยุน่ได ้(Flexibility)  

บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า องค์การจะมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือผูป้ฏิบัติงานตรงตาม

บทบาทท่ีองคก์ารไดก้าํหนดไว้58 

กรีติเนอร์( Kretiner) ไดจ้าํแนกทศันะเก่ียวกบัความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ออกเป็น 

3 ทศันะ คือ 1) ทศันะดั้งเดิมเห็นวา่ความมีประสิทธิผล หมายถึงการดาํเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ารท่ีกาํหนดไว ้2) ทศันะเชิงทรัพยากรและระบบ (System – Resource Model) เห็นว่ามี

ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์การในการท่ีจะจดัหาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและขาด

แคลนมาใชใ้นระบบองคก์ารไดแ้ละ 3)ทศันะท่ีคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของ

องคก์าร (Satisfaction of Stakeholders Model) 59 

วินน์และรอห์เบิกห์ (Quinn and Rohrbaugh) กล่าวว่า บรรยากาศองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลองคก์าร แบ่งออกได ้2 เกณฑ ์ไดแ้ก่ บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน และบรรยากาศ

องคก์ารท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน60 

ฮอย ทาร์เทอร์ และบลิส (Hoy Tarter and Bliss) มีความเห็นว่า องคก์ารท่ีมีประสิทธิผล

จะตอ้งมีสมาชิกท่ีมีค่านิยมร่วมกนั (Shared value) ปรารถนาจะทุ่มเทความพยายามปฏิบติังานตาม

บทบาทและหนา้ท่ี เพื่อใหส้ามารถทาํงานในองคก์ารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง61  

                                                        
57    Hugh J.Arnold and Damicl C. Feldman, Organization Behavior, (Mc. Graw – Hill,  

  Copyright Inc, 1986),10. 
58 Chester l. Barnard, The Function of the Executive  Cambridge, (Massachusetts : 

Harvard University Press, 1968), 82. 
59 Kreitner, R.. Managerment. 2nd ed., Boston : (Houghton Miffin Company. 1983),156. 
60 R.E.Quinn and J. Rohrbaugh, “A Spatial Model of Effectiveness Criteria : Toward a 

Competing Values Approach to Organizational Analysis,(Management Science 29 (April 

1983),363-377. 
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ฮอดจแ์ละแอนโทนี (Hodge and Anthony) ระบุโครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล มี

ลกัษณะดงัน้ี1) สามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าสุด (goal accomplishment at least cost) 

และการมีเครือข่ายของงาน การใชท้รัพยากรร่วมกนั 2) มีนวตักรรม (innovation) มีระบบขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเหมาะสม 3)  มีความยืดหยุ่นและการปรับตวั มีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ   

4) สนบัสนุนกรปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลและการพฒันา ส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะและการวางแผนพฒันาอาชีพ  5) สนับสนุนให้มีการประสานงานร่วมมือกนัอย่างทัว่ถึง   

6) สนบัสนุนใหมี้กลยทุธ์62 

 กิลเบิร์ตและพาฮิสการี (Gilbert and Parhizgari) กล่าวว่า โครงสร้างภายในและ

กระบวนการบริหารจดัการประกอบดว้ย  1) การผูกพนั(involvement) และการมีส่วนร่วมใน

องคก์าร 2) การปรับตวั (adaptability) 3) การประพฤติปฏิบติัไดส้มํ่าเสมอ (Consistency)  

4) มีภารกิจ และวิสยัทศัน์ขององคก์ารท่ีเหมาะสม63 

นอกจากน้ีมีนกัวิชาการของไทย ไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลองคก์ารไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

 กหุลาบ  รัตนสจัธรรม กล่าววา่ประสิทธิผลองคก์าร ประกอบดว้ยผูบ้ริหารมีความพึงพอใจ

ในสภาพงาน พอใจรายได ้และประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ ความพึงพอใจในดา้นความสาํเร็จและการ

ยอมรับนบัถือ ความพึงพอใจในโอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน64สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สุทธิพงษ ์  ยงคก์มล  ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล  มี 12 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง

องคก์าร 2) เทคโนโลยีองคก์าร 3) วฒันธรรมองคก์าร 4) บรรยากาศองคก์าร 5) การรับรู้ของ

บุคลากร 6) ทศันคติและค่านิยมของบุคลากร 7) บุคลิกภาพของบุคลากร 8) การเรียนรู้ของบุคลากร 

9) การจูงใจของบุคลากร 10) การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ 11) การกาํหนดกลยทุธ์ 12)  การปฏิบติัตาม

                                                                                                                                                               
61 Wayne K. Hoy, John Tarter and James R. Bliss, “Organizational Climate, School 

Health, and Effectiveness : A Comparative Anlysis, “( Educational Administration Quarterly 26, 

1990), 260-279. 
62

 B. J. Hodge and William P. Anthony, Organization Theory, 4th (ed. Boston : Allyn and 

Bacon, 1990), 374. 
63

 Ronald G. Gilbert and Ali M. Parhizgari, “Organizational Effectiveness Indiators to 

Support Service Quality, “( Managing Service Quality 10, 1 2000), 1-7. 
64 กหุลาบ  รัตนสจัธรรม, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารระดบัคณะ สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลยัของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536),167. 
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กลยทุธ์และบุญเรือน  หมั้นทรัพย ์ กล่าว่า ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร

มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน65 ขณะเดียวกนั ญาณิศา   บุญจิตร์ได้

วิ เคราะห์ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า 

1. องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบไปดว้ย   

4    องคป์ระกอบ คือ1)   ดา้นประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  2 )  ดา้น

ผูรั้บบริการ  3  )  ดา้นการเงิน   4)  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

องคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 8  ปัจจยั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอก นโยบายการ

บริหารและการปฏิบติั โครงสร้างองค์การ คุณภาพบุคลากร ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บบริการ 

เทคโนโลยี และวฒันธรรมองค์การ 66 และงานวิจัยของ อัญชนา  พานิช  พบว่า องค์ประกอบ

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลยัราชภฎัประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบคือ 1) พฤติกรรมการบริหาร  

2) ความพึงพอใจในการทาํงาน 3) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 4) เทคโนโลย ี5) ความผกูพนัต่อ

องคก์าร 6) โครงสร้างองคก์าร67นอกจากน้ี  ชิดชนก  รอดเงิน พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นการปรับเปล่ียน ดา้นความพึงพอใจและดา้นการพฒันา การมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา68  และงานวิจยั

ของวนัเพญ็   บุรีสูงเนิน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย 9 ดา้น คือ 1) พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร 3) บรรยากาศ

สถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการทาํงานของครู 6) การไดรั้บการ

สนบัสนุนทางสังคมของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อ

                                                        
65 บุญเรือน  หมั้นทรัพย,์ ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน ทอลิก. (ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสาขาการบริหาร

การศึกษา, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2550), บทคดัยอ่. 
66

 ญาณิศา บุญจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2551-2552), บทคดัยอ่. 
67 อญัชนา  พานิช , “ องคป์ระกอบประสิทธิผลของมหาวิทยาลยัราชภฎั” (วิทยานิพนธ์

ดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550),279. 
68

 ชิดชนก  รอดเงิน, “ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลท่ีส่งผลประสิทธิผลของการ

บริหารสถานศึกษา  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาํนกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2553), บทคดัยอ่. 



 
 

 

35 

สถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา69สอดคลอ้งกบั จนัทรานี  สงวนนาม  ไดส้รุป

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของสถานศึกษาไวด้งัน้ี 1) ภาวะผูน้าํแบบของผูบ้ริหาร 2) การ

กาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนของสถานศึกษา 3) การเป็นผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหาร 4) บรรยากาศของสถานศึกษา 5) ทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 6) การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีและการ

ตดัสินใจ 7) ความสามารถในการแกปั้ญหาและการพฒันางาน 8) ความสามารถระหว่างผูบ้ริหารกบั

ผูร่้วมงาน 9)ความพึงพอใจในการทาํงาน 10) ประสบการณ์ทางการบริหาร 11) ความสัมพนัธ์

ระหว่างบา้นกบัสถานศึกษา70   อภิญญา  กงัสนารักษ ์พบว่า องคป์ระกอบประสิทธิผล ไดแ้ก่ ดา้น

การแบ่งปันอิทธิพล โดยการแบ่งปันอิทธิพลนั้น ผูบ้ริหารตอ้ง ไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีแรงจูงใจ

ในการทาํงาน มีความรับผิดชอบ มีความกา้วหนา้ มีความพึงพอใจ ในผลตอบแทนท่ีไดรั้บ มีความ

มัน่คงในการทาํงาน มีความพึงพอใจกบัสภาพการทาํงาน เพื่อนร่วมงาน และนโยบายการบริหาร 

ดา้นการแบ่งปันขอ้มูล โดยในคณะตอ้งมีระบบสารสนเทศในการบริหาร ตั้งแต่การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล และการนาํเสนอขอ้มูล ตลอดจนมีลกัษณะและ

ประเภทของขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารคณะใหก้บับุคลากรในคณะ และดา้นการแบ่งปันอาํนาจ โดยผูบ้ริหาร

คณะควรมีพฤติกรรมการบริหารแบบมุ่งคน และมีภูมิหลงัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ

ในการสอน ประสบการณ์ในการบริหาร และตาํแหน่งทางวิชาการ71  และงานวิจยัชอง ธงชยั สันติ

วงษ ์  ไดศึ้กษาประสิทธิผลขององคก์ารประกอบดว้ย  1)  แนวคิดท่ีเนน้การบรรลุผลตามเป้าหมาย   

2) แนวคิดท่ีเน้นชนิดของระบบงาน  3)  แนวคิดท่ีเน้นกลยุทธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ และ  

4)  แนวคิดท่ีเนน้คุณค่าการแข่งขนักนั72 เบญจพร แกว้มีศรี  กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ

ขององคก์ารซ่ึงประกอบดว้ย 1) บุคลิกภาพของผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์าร 2) การจูงใจของ

ผูบ้ริหารและ 3) อิทธิพลของกลุ่มท่ีมีต่อสมาชิกในองคก์าร 4) การติดต่อส่ือสาร 5) การขจดัความ

                                                        
69 วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน, “ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก”(วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 
70 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา  ( กรุงเทพฯ: โรง

พิมพบุ์ค๊พอยท,์ 2545), 121. 
71 Mott, Paul E.  The Characteristic of Effcient Organization (N.Y. : Harper and 

Row1972.), 9. 
72 ธงชยั สนัติวงษ.์  . องคก์าร ทฤษฎีและการออกแบบ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.2541),1. 
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ขดัแยง้ 6) การสร้างทีมงาน 7) การจดัคนให้เขา้กบังาน 8) การให้ความรู้ดา้นวิทยาการและ

เทคโนโลยแีก่บุคลากรในองคก์าร การนาํความคิดความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ การนาํคอมพิวเตอร์

มาใชใ้นการบริหารงานมีเพิ่มมากข้ึน 9) การกระตุน้ให้บุคลากรใชค้วามสามารถสูงสุดในการ

ทาํงาน 10) การประสานงานใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงาน 11) การสร้างบรรยากาศ

ในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการทาํงาน องคก์ารทัว่ไปมกัจะพยายามสร้างบรรยากาศในองคก์ารใหเ้อ้ือต่อ

การทาํงานเพื่อใหอ้งคก์ารดาํรงอยูไ่ดแ้ละสมาชิกมีความสุข ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยปรับคนใหเ้ขา้

กบังานหรือปรับงานให้เหมาะสมกบัเวลาและความจาํเป็นของคน 73และ  อุไรวรรณ  แยม้นิยม  

กล่าวว่าองคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้งประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์ท่ีใชส้ร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่

แข่งขนั 2) โครงสร้างขององคก์าร การมอบหมายและการแบ่งงานตอ้งเอ้ือประโยชน์ให้องคก์าร

สามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้3) ระบบต่าง ๆ ในองคก์าร 4) สไตลก์ารบริหารงาน 

จรรยาบรรณและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารตอ้งกวา้งไกล 5) พนกังานในองคก์ารมีความกระตือรือร้น 

ขยนัขนัแขง็ ซ่ือสตัย ์อุทิศตน 6) ทกัษะของคนในองคก์าร 7) ค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์ารท่ีจะ 

มุ่งมัน่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้74สอดคลอ้งกบั ประเสริฐ  บณัฑิศกัด์ิ  ไดว้ิเคราะห์

ปัจจยัท่ีส่ง ผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของหน่วยงาน   พบว่าตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

ประสิทธิผลองคก์าร  มี  7  ตวัแปร  เรียงตามลาํดบัขนาดอิทธิพล คือ   การใชเ้ทคโนโลยอีงคก์าร   

วฒันธรรมองคก์าร   การบริหารงานบุคคล  ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร  การติดต่อส่ือสาร  

คุณลกัษณะของศึกษานิเทศก ์  และบรรยากาศองคก์าร  ส่วนตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ประสิทธิผลองคก์าร  เรียงตามลาํดบัขนาดอิทธิพล  ไดแ้ก่  การติดต่อส่ือสาร  สภาพดา้นการเมือง  

คุณลกัษณะผูน้าํการบริหารการเปล่ียนแปลงการกาํหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์  ความสามารถใน

                                                        
73เบญจพร แกว้มีศรี . “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร , ” (วารสารการศึกษา

พยาบาล. 9 (1) มกราคม 2541), 51 – 56. 
74 อุไรวรรณ  แยม้นิยม, “การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด,” ใน ประมวลสาระชุด

วิชาการวเิคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการตลาด หน่วยท่ี 1-4 สาขาวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 

164-166. 
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การแสวงหาทรัพยากร  โครงสร้างองคก์ารวฒันธรรมองคก์าร  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  การ

บริหารงานบุคคล  และสภาพการใชเ้ทคโนโลยี75 

การประเมินประสิทธิผลองค์การ 

ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาให้ทราบว่าองคก์าร 

 มีสภาพของความสาํเร็จเป็นอยา่งไร ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการไดเ้สนอแนวทางการ ประเมินประสิทธิผล

ขององคก์าร อทิ รอบบินส์ (Robbins)  เสนอว่าวิธีวดัประสิทธิผลขององคก์าร มีอยู ่4 วิธีดว้ยกนัคือ 

1)  วดัจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย   2) วดัโดยอาศัยความคิดระบบ   

3)  วดัจากความสามารถขององคก์ารในการชนะใจผูมี้อิทธิผล 4)วดัจากค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัของ

สมาชิกองคก์าร 76  

โรแจส (Rojas) ไดน้าํเสนอโมเดลสําหรับการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารโดย

แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือโมเดล 1 มาจากผลการศึกษาวิจยัผลการปฏิบติังานองคก์ารเลก็ ๆ ท่ียงัไม่ได้

ดาํเนินงาน  แบบรูปแบบองคก์ารมาตรฐาน (Indian Organization) และเป้าหมายโครงสร้างของ

องคก์ารท่ีพฒันาให้ดีข้ึน ในการรับรู้ประสิทธิผลขององคก์ารในภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงมาจากงาน

การศึกษาของ  ภควะและซิงหะ   ( Bhargava and Singha.)  โดยในการศึกษาดงักล่าวเป็นการ

ประเมินโดยแบ่งคะแนนออกเป็น 7 ระดบั วดัใน 4 องคป์ระกอบ  สาํหรับการทาํนายประสิทธิผล

ขององคก์าร ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ผลผลิต (Product) ซ่ึงหมายถึงผลผลิตขององคก์าร (Flow of output) 

2)   ความผกูพนัต่อองคก์าร (Commitment) หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ความรู้สึกมัน่คง

ขององคก์าร   3) ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึงระดบัของอาํนาจ และความสามารถของผูน้าํ

องคก์าร และ 4)  ความขดัแยง้ระหว่างบุคลากร (Interpersonal Conflict) ซ่ึงหมายถึงระดบัของการ

รับรู้เก่ียวกบัความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้ริหาร (Supervisor)และผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา (Subordinate) 

                                                        
75 ประเสริฐ  บณัฑิศกัด์ิ, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของหน่วยงานการ

ศึกษานิเทศ  กรมสามญัศึกษา”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,หาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมาธิราช, 2540), บทคดัยอ่. 
76 Stephen P. Robbins, Organization Theory : The Structure and Design of Organizations 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1983), 24-41. 
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โดยในโมเดลน้ีนาํไปใช้ประเมินประสิทธิผลขององค์การทั้งในองค์การท่ีแสวงหาผลกาํไรและ

องคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร77 

 โมเดล 2 โรแจส (Rojas) กล่าวว่าโมเดลน้ี  ประเมินกระบวนการขององคก์ารบางประการ

ท่ีสนบัสนุนทาํให้เกิดประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีเหมาะสาํหรับใชใ้นการประเมิน

องค์การท่ีแสวงหาผลกําไรซ่ึงจากการศึกษาพบว่าโมเดลน้ีมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเก่ียวกับ

กระบวนการขององคก์าร ของ ริดเลยแ์ละเมนโดซา(Ridley and Mendoza. )78 

โมเดล ท่ี 3 โรแจส (Rojas) แนวคิด น้ีวดัการรับรู้ของบุคลากรในองคก์ารจาก 6 ตวัช้ีวดั ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1)  ประสบการณ์ในการบริหารของผูบ้ริหารองคก์าร 2)  โครงสร้างขององคก์าร  

3)  ผลกระทบจากนโยบาย (Political Impact) 4)  ความมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร

องคก์าร (Board of Directors Involvement)  5)   ความเอาใจใส่ของอาสาสมคัรขององคก์ารและ 

6)  การส่ือสารภายในองคก์าร โมเดลน้ีใชส้าํหรับการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารในองคก์ารท่ี

ไม่แสวงหาผลกาํไร79 

โมเดลท่ี 4 ใชส้าํหรับองคก์ารท่ีแสวงหาผลกาํไรและองคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร  โมเดล

น้ีใช้ค่าคะแนนการประเมินจากหลายมิติ(Multidimensional)ใช้สําหรับการประเมิน ดังน้ีคือ  

1) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Human Relation) โดยการพิจารณาจาก การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์าร 2) ระบบท่ีเป็นระบบเปิด (Open System) หรือ

พิจารณาจากนวตักรรมใหม่ ๆ (Innovation) และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์าร  

3) เป้าหมายท่ีมีเหตุผล (Rational Goal) พิจารณาจากผลกาํไรและผลผลิตท่ีตรงกบัเป้าประสงคข์อง

องคก์าร และ  4) กระบวนการภายใน (Internal Process) พิจารณาจากกระบวนการภายในองคก์าร 

เช่น การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์การบริหารงานขอ้มูล ข่าวสาร โดยดูจากความสมํ่าเสมอ

ของความสําเร็จ การควบคุมและความต่อเน่ืองของความสําเร็จตามเป้าหมายในโมเดลน้ีใช้

กระบวนการภายในประเมินองคก์าร โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของการเนน้บทบาทของบุคลากรใน

องคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จขององคก์ารในระยะยาว ใหค้วามสาํคญักบับุคคล เช่นความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน ทศันคติต่องาน พฤติกรรมการทาํงานของบุคลากร การติดต่อส่ือสาร

                                                        
77Ronald R. Rojas, “A review of models for measuring organizational effectiveness 

amongFor – profit and nonprofit organizations, ” (Nonprofit Management & Leadership. 2000.  

11(1),97 – 104. 
78 Ibit 97 – 104. 
79  Ibit  
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ระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากร ความผกูพนัต่อองคก์าร การทาํงานเป็นทีม และการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์าร 80  

 เบนนิส (Bennis) กล่าวว่ า เกณฑ์การประเ มินประสิทธิผลขององค์การต้อง เ ป็น

ความสามารถในการปรับตัว เพื่อการเปล่ียนแปลง  และแก้ไขปัญหาท่ีองค์การกาํลังเผชิญอยู ่  

ดงันั้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ ความสามารถในการปรับตวั  และ ความสามารถในการบูร

ณาการ ทรัพยากรท่ีมีอยู่81 

 สเตียร์ (Steers)  ไดก้าํหนดแนวทางในการประเมิน ประสิทธิผลองค์การ โดยให้

ความสาํคญัในเร่ืองของการบรรลุเป้าหมาย วิธีการเชิงระบบ และ พฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 

ดงัน้ี  

1.  การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร (The goal optimization approach) ปัจจุบนัวิธีการท่ีใช้

ในการประเมินประสิทธิผลองคก์าร ส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร   รูปแบบท่ี

ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลองคก์าร มีหลายรูปแบบ  แต่ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัการบรรลุ

เป้าหมาย หรือผลสุดทา้ยมากกว่าวิธีการ ดังนั้นผูบ้ริหารในองค์การจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายท่ี

สามารถทาํได้ หรือเป้าหมายท่ีเป็นจริง สามารถวดัได้ไม่ใช่เป้าหมายในอุดมคติ การประเมิน

ประสิทธิผลองคก์ารโดยใชแ้นวทางการบรรลุเป้าหมาย ทาํให้ได ้ประโยชน์ คือ 1) ทาํให้ทราบว่า

การท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดมีความเป็นไปได ้หรือไม่ จะสร้างความเสียหายให้กบัองคก์าร หรือ

จะทาํใหอ้งคก์ารเจริญเติบโตและสามารถอยูร่อดได ้2) การประเมินตามแนวทางการบรรลุเป้าหมาย  

ตอ้งยอมรับว่าองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัดว้ย ผูบ้ริหารในองคก์ารจะยงัให้

ความสาํคญักบัคนในองคก์าร รู้วิธีการจูงใจคนใหเ้ขาเกิดความรัก และความพึงพอใจในการทาํงาน 

เพื่อจะไดทุ่้มเทแรงกายแรงใจ เพื่อเป้าหมายขององคก์าร 3) ทาํใหผู้บ้ริหารในองคก์ารทราบปัญหา  

และ ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีทาํใหอ้งคก์ารไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ บุคลากร หรือ

แมแ้ต่เทคโนโลย ี 4) เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินประสิทธิผลองคก์ารตามแนวทางน้ีมีความยดืหยุน่ 

ปรับเปล่ียนไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 2. วิธีการเชิงระบบ (A systems perspective) การประเมินประสิทธิผลองคก์ารตาม แนวคิด

ระบบเปิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เน้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในองค์การ และ

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร โดยกาํหนดองคป์ระกอบหลกั 4  ประการ ท่ีทาํ

                                                        
80 Ibit, 100 – 101. 
81 Warren G.Bennis, The Concept of Organization Health In Changing Organizational 

(New York : McGraw-Hill, 1971), 133. 
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ให้องค์การมีประสิทธิผล คือ 1)  ลักษณะเฉพาะของ องค์การ เช่น โครงสร้างขององค์การ

เทคโนโลยี 2) ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ เง่ือนไขทางการตลาด 3) 

ลกัษณะเฉพาะของพนกังาน เช่น ระดบัความพึงพอใจในงาน ความผกูพนักบังาน 4) นโยบายดา้น

การบริหาร และการปฏิบติังาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4   แสดงองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร  

ท่ีมา :   Richard M. Steers, Gerardo R. Ungson and Richard T. Mowday, Managing Effective 

Organization An Introduction (U.S.A.:Kent Publish Company, 1985), 77. 

3. การเนน้พฤติกรรมของมนุษย ์(a behavioral emphasis) แนวคิดน้ีมีความเช่ือวา่พฤติกรรม

ของ แต่ละบุคคลมีผลต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร การประเมินองคก์ารหรือการ

วิเคราะห์องคก์ารตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของบุคคลและเป้าหมายขององค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยเน้นท่ีเป้าหมายขององค์การเป็น

เป้าหมายร่วม  ซ่ึงเกิดจากกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนร่วมช่วยกนักาํหนดเป้าหมาย และยอมรับเป้าหมาย 

ดงันั้นบางส่วนของเป้าหมายองคก์ารจะเป็นเป้าหมาย ของบุคคล ผูบ้ริหารในองคก์ารจะตอ้งจูงใจ

และใชภ้าวะผูน้าํ ในการกระตุน้ใหบุ้คคลในองคก์าร แสดงพฤติกรรม ท่ีคาดหวงัและตอบสนองต่อ

เป้าหมายส่วนบุคคลเพื่อผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายองคก์าร 82 

ฮอยและมิสเคล  (Hoy and  Miskel) ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคก์ารไว ้ 

3 รูปแบบดงัน้ี  

                                                        
82 Richard M. Steer, Gerardo R. Ungson, T. Richard Mowday, Managing Effective 

Organization An Introduction (U.S.A.:t Publish Company, 1985), 77. 

ลกัษณะเฉพาะ

ขององคก์าร 
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1) รูปแบบท่ียึดเป้าหมายขององคก์าร โดยพิจารณาว่าผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงพิจารณาจากเง่ือนไขแห่งความสาํเร็จคือ 1) เป้าหมาย ท่ี

กาํหนดข้ึนโดยการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลของกลุ่ม  2)   จาํนวนเป้าหมายตอ้งเพียงพอท่ีจะบรรลุผล

ได ้ 3) เป้าหมายตอ้งชดัเจนและผูมี้ส่วนร่วมตอ้งเขา้ใจตรงกนั และ 4) สามารถกาํหนด เกณฑก์าร

ประเมินเป้าหมายได ้

2) รูปแบบท่ียึดระบบทรัพยากร  ซ่ึงมีแนวคิดว่าองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลตอ้งสามารถ 

แสวงหาผลประโยชน์ดา้นทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดย

เน้นความสําคญัของปัจจัยป้อนเขา้มากกวาผลผลิต ซ่ึงยึดหลักท่ีว่าองค์การท่ีได้รับทรัพยากร 

มากกว่า ย่อมมีประสิทธิผลมากกว่า สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินในระบบน้ีคือ ความคงท่ีของ 

กระบวนการภายใน โครงสร้างและความสามารถในการกาํกบัติดตามและการปรับตวัให้เขา้กบั 

สภาพแวดลอ้ม  

3)   รูปแบบบูรณาการ  เป็นการรวมรูปแบบท่ียดึเป้าหมายขององคก์ารและรูปแบบท่ียึด 

ระบบทรัพยากรเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้กณฑเ์ดียวซ่ึงเป็นลกัษณะสาํคญั  3  ประการ  คือ  มติเวลา กลุ่ม              

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและความเป็นพหุเกณฑ ์ดงัน้ี  

       3.1  มติเวลา ส่ิงท่ีเป็นเกณฑป์ระเมิน คือ ช่วงเวลาซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น 

(short-term) ระยะกลาง (intermediate) และระยะยาว (long-term)  กล่าวคือการประเมินจะ

เปล่ียนไปตามลกัษณะวงจรชีวิตขององคก์าร เช่น ในระยะ เร่ิมแรกของการดาํเนินงานตอ้งใชเ้กณฑ์

ท่ีเน้นความยืดหยุ่น และการได้มาซ่ึงทรัพยากรเม่ือองค์การ มีวุฒิภาวะแล้วใช้เกณฑ์ในการ

ติดต่อส่ือสาร ความสามารถในการผลิตและความมีประสิทธิภาพ และเม่ือองคก์ารอยูใ่นระยะเส่ือม

ถอยตอ้งใชเ้กณฑก์ารปรับตวั นวตักรรมและการไดม้าซ่ึงทรัพยากร  

      3.2  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  ในการใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง 

ค่านิยมและความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล 

ต่อการดาํเนินงานขององคก์าร ดงันั้นเกณฑ์การประเมินจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของ 

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิด  พาร์สัน (Parsons)   ท่ีกล่าวถึงองคก์ารว่าเป็นระบบสังคม

ของระบบเปิด ท่ีประกอบด้วยปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ และผลผลิตตวับ่งช้ีประสิทธิผลของ

องคก์าร 4 ประการ  คือ 
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มติของประสิทธิผล                            ส่ิงท่ีพิจารณา                                 ตวับ่งช้ีประสิทธิผล 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงรูปแบบบูรณาการของประสิทธิผลองคก์าร 

ท่ีมา : Wayne K. Hoy, and Cecil G. Miskel ,Educational administration : Theory,   

           research and practice, 5thed. (New York: McGraw-Hill, 1991), 383. 

3.3  ความเป็นพหุเกณฑ์  คือ  การประเมินท่ีใชเ้กณฑค์าํนึงถึงองคป์ระกอบ หลายส่วนท่ี

เป็นตวับ่งช้ี โดยเฉพาะความเป็นระบบ (system)  ขององคก์ารท่ีประกอบดว้ย ปัจจยั ป้อนเขา้ 

การปรับตวั 

(Adaptation) 

เวลา  

กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ความสามารถในการปรับตวั

(adaptability) 

นวตักรรม (innovation) 

ความก้าวหน้า (growth) 

การพฒันา  (development) 

 

การบรรลุเป้าหมาย

(Goal Atainment) 

เวลา  

กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผลสัมฤทธ์ิ (achievement) 

คุณภาพ (quality) 

การไดม้าซ่ึงทรัพยากร 

 (resource acquition) 

ประสิทธิภาพ  (efficiency) 

 

การบูรณาการ

(Integration) 

เวลา  

กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ความพึงพอใจ (satisfaction) 

บรรยากาศองคก์าร (climate) 

การติดต่อส่ือสาร 

(communication) 

ความขดัแยง้ (conflict) 

การรักษาแบบแผน

วฒันธรรม

(Integration) 

เวลา  

กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ความพึงพอใจ (satisfaction) 

ความสนใจในชีวติ 

(central life interest) 

การจูงใจ (motivation) 

ความมีเอกลกัษณ์ขององคก์าร 

 (Identity) 
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กระบวนการ และปัจจยัป้อนออก โดยแต่ละปัจจยัจะตอ้งมีส่วนประกอบต่าง ๆ และจะตอ้ง ประเมิน

ตามส่วนประกอบนั้น ๆ 83 

 ขณะเดียวกนัในการตดัสินวดัความมีประสิทธิผลขององคก์ารใด ๆ ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิผลนั้น ข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูป้ระเมิน กรอบเวลาท่ีใชว้ดัและมาตรฐานท่ีใชใ้นการ

เปรียบเทียบดงัรายเอียดดงัน้ี 

1) มุมมอง (Perspective)ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

 อาจจะมุ่งเนน้ท่ีส่วนประกอบของการดาํเนินงานในองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลให้การพฒันาการ

ประเมินความมีประสิทธิผล การทาํงานขององคก์ารแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

อาจจะประเมินประสิทธิผลการทาํงานขององคก์ารโดยใชเ้พียงผลกาํไร การเจริญเติบโตและผลิตผล 

ผูจ้ดัการในองคก์ารเดียวกนัมีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งไปท่ีความสามารถนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และมี

การนาํส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาในองคก์ารใหพ้อเหมาะพอดีกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไดรั้บจากองคก์ารลูกจา้งในระดบัล่างอาจจะตดัสินประสิทธิผลขององคก์าร

ในเบ้ืองตน้ว่าองคก์ารปฏิบติัต่อเขาอย่างไร และผลจากขอ้ผกูพนัท่ีเขามีต่อองคก์ารอยู่ในระดบัใด 

อาจไม่ถูกตอ้งนักท่ีจะสันนิษฐานว่าการประเมินวดัประสิทธิผลขององคก์ารจากมุมมองเดียวของ

บุคคลใดเป็นหลกัเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูก หัวใจสําคญั คือ องค์การนั้นไดถู้กตดัสินว่าเป็นองค์การท่ีมี

ประสิทธิผลหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูป้ระเมินนัน่เอง 

2) กรอบเวลา (Time Frame)การประเมินวดัประสิทธิผลการทาํงานขององคก์ารข้ึนอยู่กบั

ช่วงเวลาการวดัเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น องคก์ารสามารถเพิ่มผลกาํไรในระยะสั้นถึงระยะกลาง 

โดยการตดัค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุง การวิจัยและพฒันา และอย่างอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เดียวกนัน้ีอาจจะทาํให้ไม่เกิดความสามารถขององคก์ารท่ีจะเปล่ียนแปลง

และปรับตวัไดอ้ย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว ดงันั้นสําหรับองค์การเดียวกนัน้ีการประเมินผล

ในช่วงระยะเวลายาวอาจสรุปไดว้า่ องคก์ารน้ีจะไม่มีผลอะไรเลยในรูปของการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ 

ๆ ความสามารถในการปรับตวั และการหากาํไรขั้นพื้นฐาน การประเมินผลเก่ียวกบัประสิทธิผล

ขององคก์าร ตอ้งระบุกรอบเวลาอยา่งชดัเจนในการประเมินผล 

3) มาตรฐานของการเปรียบเทียบ (Standard of comparison)ส่ิงสําคญัท่ีใชใ้นการประเมิน

ประสิทธิผลขององคก์าร คือ การกาํหนดวา่อะไรเป็นเกณฑท่ี์ใชว้ดัประเมินผล 

                                                        
83 Wayne K. Hoy and Cecil G.  Miskel , Education Administration :Theory Research and 

Practice,5th ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 1991), 383. 
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มาตรฐาน ในการวดัควรจะมีความเช่ือถืออนัเป็นส่ิงท่ีคนในองคก์ารสามารถยอมรับได ้โดยสมาชิก

ในองค์การรู้สึกว่ามีมาตรฐานท่ียุติธรรมและมีความแน่นอนต่อการทาํงานของพวกเขา ความมี

ประสิทธิผลขององคก์ารต่าง ๆ ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานท่ีองคก์ารนั้น ๆ

ใชป้ระเมินอยู่84 

 ทริโบเดียร์และฟาวิลลา (Tribodeaux and Favilla) ไดร้วบรวมรูปแบบสาํหรับการศึกษา

ประสิทธิผลขององคก์ารไว ้5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบดงัน้ี 

 รูปแบบท่ี 1  ท่ีเนน้ความสาํคญักบัเป้าหมาย (goal model) เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญักบั

ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การตั้งไว ้   รูปแบบน้ีเน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ มอง

ความสาํคญัของเป้าหมายมากกว่าวิธีการ  ดงันั้นในรูปแบบน้ีการกาํหนดเป้าหมายจึงมีความสาํคญั

มาก  ซ่ึงในการกาํหนดเป้าหมายผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

องคก์าร ตอ้งกาํหนดเป้าหมายไวห้ลายประการ  และให้นํ้ าหนักความสําคญัของแต่ละเป้าหมาย  

เป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนจะเป็นแนวทางในการดาํเนินการขององคก์าร  การประเมินประสิทธิผลตาม

แนวคิดน้ีจะประเมินเป้าหมายในเชิงปฏิบติัมากกว่าเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมซ่ึงวดัไดย้าก  

รูปแบบน้ีจึงเหมาะสาํหรับองคก์ารท่ีมีเป้าหมายการดาํเนินการท่ีชดัเจน 

 รูปแบบท่ี 2  ใหค้วามสาํคญักบัระเบียบ (legitimancy model) เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญั

กบัเน้ือหา   การวดัส่วนประกอบของงานกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการปฏิบติังานขององคก์าร 

 รูปแบบท่ี 3  ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการ (process model) รูปแบบน้ีใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการดาํเนินงานขององค์การ  ซ่ึงประกอบดว้ย ระยะกิจกรรมการดาํเนินการ  ระยะการ

กาํหนดกิจกรรม  ระยะหาความจาํเป็นท่ีตอ้งประเมิน  ระยะการสาํรวจเป้าหมาย  ระยะการพฒันา

เกณฑ์การประเมิน  ระยะการออกแบบประเมินผล  และระยะการใชเ้คร่ืองมือและการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 รูปแบบท่ี 4  ให้ความสาํคญักบักลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มบุคคล (constituency model) 

รูปแบบน้ีให้ความสาํคญักบัการใชป้ระโยชน์จากการประเมินองคป์ระกอบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การประเมินองคก์าร ให้ความสําคญักบัเกณฑ์การประเมินรูปแบบน้ีจดัอยู่ในกลุ่มรูปแบบเชิงกล

ยทุธ์-กลุ่มบุคคล 

                                                        
84 Kelley, M. (, August).Participant 6 aced Organizational effectiveness. Paper presented 

at the 42 nd Annual Meeting of the Academy of management, New York1982.อา้งถึงใน วเิชียร  

วิทยอุดม ทฤษฎีองคก์าร ฉบบัแนวใหม่  (บริษทั ธนธชั  การพิมพ ์จาํกดั กทมฯ),2-4 , 2-5. 
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รูปแบบท่ี 5  ให้ความสาํคญักบัทรัพยากรเชิงระบบ (system resource model) หรือกลุ่ม

รูปแบบท่ีเน้นระบบทรัพยากร   แนวคิดน้ีอยู่บนทฤษฎีแบบระบบเปิด (open theory) กล่าวคือ 

องค์การถือเป็นระบบเปิดซ่ึงตอ้งมีกระบวนการเปล่ียนแปลงทรัพยากรเพ่ือให้ไดผ้ลผลิต โดยท่ี

องคก์ารตอ้งรักษาความสมดุลและความมัน่คงขององคก์าร ในรูปแบบท่ีมุ่งเนน้ท่ีเกณฑใ์ด ๆ ท่ีช่วย

ให้องคก์ารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองคก์าร

กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร มองความสาํคญัของตวัทรัพยากรและความสามารถขององคก์ารท่ี

จะนาํมาซ่ึงทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อองคก์าร ใหค้วามสาํคญักบัวิธีการท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายของ

องคก์ารบรรลุความสาํเร็จ และพิจารณาในระยะยาว85   

กล่าวโดยสรุป การประเมินประสิทธิผลขององคก์าร เป็นการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 

ว่าองคก์ารมีสภาพการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ประสบผลสาํเร็จเพียงใด ซ่ึงในการ

ประเมินความมีประสิทธิผลขององคก์ารจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ขององคก์าร พร้อม

ทั้ งสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ องค์การ เพื่อให้การประเมินประสิทธิผลได้ผล ตามสภาพการ

ปฏิบติังาน โดยเลือกใชรู้ปแบท่ีหลากหลาย 

องค์ประกอบการบริหารงานทีมี่ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง((Transformational Leadership) 

ความหมายของผูน้าํ( Leader )   

               แมค็ฟาแลนด(์ McFarland ) กล่าววา่  ผูน้าํ คือ บุคลท่ีมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลให้

คนอ่ืนทาํงานในระดบัต่างๆท่ีตอ้งการ ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 86นอกจากน้ี กวี  

วงศพ์ฒุ ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํไว ้ 5  ประการ ( 1 )  ผูน้าํ  หมายถึง  ผูซ่ึ้งเป็นศูนยก์ลางหรือจุด

รวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม  เปรียบเสมือนแกนขงกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น

มากกวา่ทุกคนในกลุ่ม  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุ่มสูง ( 2 )  ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลซ่ึงนาํกลุ่ม

หรือพากลุ่มไปสู่วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้แมแ้ต่เพียงช้ีแนะใหก้ลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมาย

ปลายทางกถื็อวา่เป็นผูน้าํ  ทั้งน้ีรวมถึงผูน้าํท่ีนาํกลุ่มออกนอกลู่นอกทางดว้ย ( 3 )  ผูน้าํ หมายถึง

บุคคลซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือก หรือ ยกใหเ้ขาเป็นผูน้าํของกลุ่มซ่ึงเป็นไปโดยอาศยัลกัษณะทาง

สงัคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้าํได  ( 4 )  ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคล

                                                        
85 Mary S. Thibodeaux and Edward Favilla, “Organizational Effectiveness and 

Commitment Through Strategic Management,” (Industrial Management & Data System ,1996),1-

2. 
86

 http://www.gotoknow.org/posts/201434     เขา้ถึง 9/12/2556 
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ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะบางอยา่ง คือ สามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอนัก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของกลุ่มไดม้ากท่ีสุง ( 5 )  ผูน้าํ  หมายถึง  บุคคลซ่ึงสามารถนาํกลุ่มไปในทางท่ี

ตอ้งการ เป็นบุคลท่ีมีส่วนร่วมและเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็น

ผูน้าํ87 และ บุญทนั  ดอกไธสง ไดส้รุปเก่ียวกบัผูน้าํหมายถึง 

                ( 1 )  ผูมี้อิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อใหพ้วกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ 

                ( 2 )  เป็นผูน้าํและแนะนาํ เพราะผูน้าํตอ้งคอยช่วยเหลือกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดตาม

ความสามารถ 

                ( 3 )  ผูน้าํไม่เพียงแต่ยนือยูเ่บ้ืองหลงัท่ีคอยแต่วางแผนและผลกัดนั แต่ผูน้าํจะตอ้งยนือยู่

ขา้งหนา้กลุ่มและนาํกลุ่มปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย88 

นอกจากน้ี  สุเทพ พงศศ์รีววิฒัน์ ไดร้วบรวมความหมายของผูน้าํไว ้ดงัน้ี89 

ตารางท่ี  1  ความหมายของผูน้าํ 

ความหมาย เจา้ของนิยาม 

• ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลใหค้นอ่ืนทาํงานในระดบัต่าง ๆ 

ท่ีตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

แมก็ฟาแลนด ์

(McFarland) 

• ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือการยกยอ่งข้ึนมาของกลุ่ม 

เพื่อใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและช่วยเหลือใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้

ยคุล ์(Yukl) 

• ผูน้าํ คือ บุคคลในกลุ่มซ่ึงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหค้วบคุมหรือประสานงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัภารกิจของกลุ่ม 

ฟิเดิล 

(Fiedle) 

• ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีถูกเลือกหรือไดรั้บการแต่งตั้งใหน้าํกลุ่มและมีอิทธิพลต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และเพื่อเป็นหวัหนา้ของ

กลุ่ม 

เดโนซคา 

(Dehnozka) 
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บทบาทของผูน้าํทางการศึกษาในฐานะผูบ้ริหารการศึกษา 

มีผูใ้ห้แนวคิดและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของผูน้าํทางการศึกษาในฐานผูบ้ริหาร

การศึกษา อาทิ เช่น คเนเชวิช (Knezevich) เสนอว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้าํทางการศึกษาควรมีบทบาท

ต่าง ๆ ในการบริหารใหเ้กิดประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

 1. บทบาทเป็นผูก้าํหนดทิศทางการปฏิบติังาน (Direction Setter) ทาํหนา้ท่ีช้ีแจง

ทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความรู้ทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบ

โครงการ 

 2. บทบาทเป็นผูก้ระตุน้และแรงจูงใจ (Leader-Catalyst) มีความสามารถในการจูง

ใจ กระตุน้ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมรวมของมนุษย ์มีทกัษะในกระบวนการกลุ่ม 

 3. บทบาทเป็นนกัวางแผน (Planning) สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 

จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการรับมือกับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการวางแผน  

 4. บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ (Decision Maker) เป็นผูรั้บรู้วิธีเทคนิคการตดัสินใจและ

สามารถตดัสินใจบนพื้นฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. บทบาทเป็นผูจ้ดัองคก์าร (Organizer) สามารถออกแบบขยายงานกาํหนด

โครงสร้างขององคก์ารข้ึนใหม่ มีความเขา้ใจพลวตัขององคก์ารและพฤติกรรมองคก์าร 

 6. บทบาทเป็นผูจ้ดัการการเปล่ียนแปลง (Change Manager) เป็นผูน้าํและจดัการ

กบัการเปล่ียนแปลงของสถาบนัและหน่วยงานเขา้ใจ และตดัสินใจว่าจะเปล่ียนอะไร อยา่งไร ควร

เปล่ียนสถานการณ์ใด เม่ือไร 

 7. บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน (Coordinator) มีความเขา้ใจรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ของ

บุคลากร เขา้ใจเครือข่ายของการส่ือสาร รู้จกัวิธีนิเทศงาน การรายงาน การประสานกิจกรรมต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 8. บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร (Communicator) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง

การพดู การเขียน การใชส่ื้อเพื่อการส่ือสาร สามารถใชช่้องทางประชาสมัพนัธ์ไดดี้ 

 9. บทบาทเป็นผูข้จดัความขดัแยง้ (Conflict Manager) ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งเขา้ใจถึงสาเหตุ สามารถต่อรอง ไกล่เกล่ีย สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ของ

หน่วยงานและบุคลากรได ้

 10. บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะห์ระบบและ

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจและนาํทฤษฎีบริหารมาใชร้ะบบบริหารและดาํเนินงานได ้
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 11. บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล (Personal Manager) มีเทคนิคในการเป็นผูน้าํการ

เจรจาต่อรอง เขา้ใจกระบวนการบริหารบุคลากร ตลอดจนประเมินผลงานและพฒันาบุคลากร 

 12. บทบาทเป็นผูบ้ริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถบริหาร

การเงิน เวลา งบประมาณ บริหารวสัดุ ครุภณัฑ ์การก่อสร้าง การบาํรุงรักษา สามารถหาทรัพยากร

สนบัสนุนจากภายนอก 

 13. บทบาทเป็นผูป้ระเมิน (Appraiser) สามารถประเมินความตอ้งการ การ

ประเมินระบบและการดาํเนินงาน โดยวิธีทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 14. บทบาทเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ (Public Relator) มีทกัษะในการส่ือความหมาย 

วิธีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี รู้และเขา้ใจการเผยแพร่ข่าวสารดว้ยส่ือและวิธีการต่าง ๆ  

 15. บทบาทเป็นประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) มีความสามารถในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ในองคก์ารและสงัคม  

ประเภท หนา้ท่ี และรูปแบบของผูน้าํ 

 ประเภทผูน้าํ 

 1. ผูน้าํแบบเผด็จการ เป็นผูน้าํท่ีมีความเด็ดขาดในตวัเองถือเร่ืองระเบียบวินัย

กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัเป็นหลกั ในการดาํเนินงานการตดัสินใจต่างๆ ข้ึนอยู่กบัผูน้าํแต่เพียงผูเ้ดียว

เท่านั้น ในแง่การบริหารงานทางดา้นวิชาการดา้นธุรกิจจะเปรียบเสมือนกิจการท่ีเป็นเจา้ของบุคคล

เดียวท่ีมีการดาํเนินการและตดัสินใจเฉพาะผูท่ี้เป็นเจา้ของกิจการเท่านั้น 

 2. ผูน้าํแบบประชาธิปไตย ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัในโลกปัจจุบนั ใหสิ้ทธิ

ในการออกความคิดเห็น สิทธิในการเรียกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นด้วยการเป็น

ประชาธิปไตยจึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีสงัคมค่อนขา้งจะยอมรับกนัมากกวา่ผูน้าํประเภทอ่ืน ๆ  

 3. ผูน้าํแบบตามสบาย เป็นผูน้าํท่ีไปเร่ือย ๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน เป็นผูน้าํท่ีเป็นท่ีรักของผูร่้วมงานอย่างมาก ผูน้าํประเภทน้ีจึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรม

ต่าง ๆ บางคร้ังอาจมองว่าเป็นบุคคลท่ีไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองหรือมองโลกในแง่ดีซ่ึง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีขยนัอาจจะไม่ชอบลกัษณะผูน้าํประเภทน้ี 

 ในทางปฏิบติับางแห่งในตวัผูน้าํอาจจะมีรูปแบบของการเป็นผูน้าํทั้ง 2 ประเภทใน

คนเดียว อาจจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นออกมาแต่ละประเภท ซ่ึงสามารถควบคุมการปฏิบติังาน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลกัษณะการใชอ้าํนาจของผูน้าํแตกต่างกนัออกไป เพราะในตวัผูน้าํแต่

ละคนมีอาํนาจมีอิทธิพล สามารถดาํเนินการหรือสัง่การไดต้ามความเหมาะสม 

การใชอ้าํนาจของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร  แบ่งรูปแบบไดด้งัน้ี 
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 1. การใชอ้าํนาจเด็ดขาด พบเห็นไดใ้นวงการทหารหรือตาํรวจ จะเห็นไดอ้ย่าง

เด่นชดั ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้ง มีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ตาํรวจ จะตอ้งมีวินัยในการ

ปกครอง ซ่ึงกันและกัน บรรดาตาํรวจท่ีมีอาวุธอยู่ในมือด้วยแลว้ หากขาดวินัยก็จะเสมือนกับ

กองโจรท่ีสามารถกระทาํผดิไดต้ลอดเวลา 

 2. การใชอ้าํนาจอยา่งมีศิลปะ ผูน้าํโดยทัว่ไปเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี

ความอดทน รวมไปถึงประสบการณ์ในการบงัคบับญัชาคน หากการทาํงานโดยเอาใจเขามาใส่ใจ

เราและดาํเนินงานอยา่งมีศิลปะ ความยอมรับและมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานยอ่มเกิดข้ึน 

 3. การใชอ้าํนาจดว้ยวิธีการปรึกษาหารือ เป็นลกัษณะของการใชอ้าํนาจวธีิการหน่ึง

ซ่ึงใชก้นัอย่างมากมาย เพราะผูบ้ริหารท่ีเปิดใจกวา้งย่อมไดรั้บการยอมรับของผูร่้วมงานดว้ยกนั 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการสอนงานหรือการนิเทศแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 4. การใชอ้าํนาจแบบมีส่วนร่วม บางคนอาจจะบอกว่าการใชอ้าํนาจแบบมีส่วน

ร่วมถือเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุดเน่ืองจากผูบ้ริหารเปิดใจกวา้ง ผลผลิตท่ีไดจ้ะมีประสิทธิภาพสูง

สุดแต่จะต้องข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน ในทางทฤษฎีแล้วการใช้อาํนาจให้เป็น

ประโยชน์อาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมรวมถึงลักษณะของการ

ดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ผูน้าํหรือผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถอาจใชอ้าํนาจแตกต่างกนัใน

บริบท เวลา และสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร  

หนา้ท่ีของผูน้าํ  

แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. ลกัษณะของการควบคุม คนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการให้ใครมาควบคุม แต่ในทาง

ปฏิบติังานแลว้การควบคุมอยูห่่าง ๆ จะไดผ้ลดีตามมา ในลกัษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้

การควบคุมด้วยระบบเอกสาร ระบบของงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกัน หรือเป็นการควบคุมใน

ระบบดว้ยตวัของมนัเองอยา่งอตัโนมติั ลกัษณะของการตรวจตราเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูน้าํหรือ

ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหวหรือผลการดาํเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อท่ีจะ

สามารถแกไ้ขในเหตุการณ์นั้น ๆ ไดท้นัการ 

 2. ลกัษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการ

ประสานงานในเร่ืองตาํแหน่งหน้าท่ีการงานถือว่าเป็นความจาํเป็นและสําคญัอย่างมากในการ

ปฏิบติังาน ลกัษณะการวินิจฉยัสั่งการ การสั่งการของผูน้าํถือเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งหน่ึง เพราะผูน้าํท่ี

ดีจะรู้จักการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวินิจฉัยสั่งการท่ีดีนั้ นจะตอ้งมีความชัดเจน 

สามารถนาํไปปฏิบติัไดท้นัที ลกัษณะของการโน้มน้าวให้ทาํงาน ผูน้าํมีหน้าท่ีหลกัอย่างหน่ึงคือ 
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การชกัชวนใหส้มาชิกมีความสนใจในการปฏิบติังานหนา้ท่ีการงานดว้ยความตั้งใจ มีความซ่ือสัตย์

สุจริต และเตม็ใจท่ีจะทาํงานนั้น ๆ ใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

         3. ลกัษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลา

การทาํงานของพนกังานถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงเป็นการเพิ่มขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดีควรกระทาํเป็นระยะ ๆ และสามารถแจง้ผลให้ผูท่ี้ถูกประเมินได้

ทราบเพื่อจะไดแ้กไ้ขในโอกาสต่อไป หากสามารถประเมินผลงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม

แลว้ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลยอ่มลดนอ้ยลงไปดว้ยเช่นกนั  

รูปแบบของผูน้าํ 

การศึกษาเก่ียวกบัผูน้าํมีหลายลกัษณะ จากการศึกษาของวิลเลียม เจ เรดดิน (William J. 

Reddin) อธิบายถึงความสมัพนัธ์กนัของพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสถานการณ์ โดยแสดง

ใหเ้ห็นถึงรูปแบบผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลมากกวา่ และผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่ ดงัน้ี 

รูปแบบผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลสูง 

1. นกับริหาร (Executive) ผูน้าํแบบน้ีจะมีความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในเร่ืองของงาน

สัมพนัธ์ภาพระหว่างบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน กาํหนดมาตรฐานในงานสูง เขา้ใจถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการทาํงานเป็นทีม 

2. นกัพฒันา (Developer) ผูน้าํแบบน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล

มากกวา่ใหค้วามสนใจกบังาน จะใหค้วามไวว้างใจผูร่้วมงาน สร้างแรงจูงใจและใหก้าํลงัใจ เพ่ือให้

ทุกคนพฒันาตนเอง 

3. นกัเผด็จการแบบใชพ้ระคุณ (Benevolent Autocrat) ผูน้าํแบบน้ีจะใหค้วามสนใจอยา่ง

มากกบังานและให้ความสนใจเร่ืองความสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลนอ้ย มุ่งประสิทธิผลของงาน 

และทาํใหบ้รรลุไดอ้ยา่งดี โดยไม่ทาํใหเ้กิดความขุ่นขอ้งหมองใจ 

4. ผูรั้กษากฎระเบียบ (Bureaucrat) ผูน้าํแบบน้ีจะไม่ใหค้วามสนใจมากนกักบัเร่ืองงานและ

เร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล แต่จะเน้นเร่ืองกฎหมาย การรักษากฎระเบียบ ตลอดจนควบคุม

สถานการณ์โดยใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ จากการเขม้งวด ผูน้าํแบบน้ีใชแ้รงกดดนัให้ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

ตั้งใจทาํงานกนัเตม็ท่ี จึงจะทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในงานไดโ้ดยออ้ม 

รูปแบบผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลตํ่า 

1. ผูป้ระนีประนอม (Compromiser) ผูน้าํแบบน้ีถึงแมจ้ะใหค้วามสนใจทั้งในเร่ืองงานและ

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล แต่จะเป็นผูน้าํท่ีไม่กลา้ตดัสินใจหรือการตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพ

และอ่อนไหวต่อแรงบีบคั้นหรือแรงกดดนัต่าง ๆ 
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2. นกับุญ (Missionary) ผูน้าํแบบน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองคนและสัมพนัธภาพระหว่าง

บุคคล แต่ใหค้วามสนใจกบังานนอ้ยท่ีสุด และเม่ือมีปัญหาขดัแยง้ระหว่างเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั เขา

จะพยายามใหทุ้กคนสามคัคีปรองดองกนั โดยมีคาํนึงถึงปัญหาท่ีมาจากงาน 

3. นกัเผด็จการ (Autocrat) ผูน้าํแบบน้ีจะใหค้วามสนใจกบังานมากท่ีสุด แต่ใหค้วามสนใจ

กบัเร่ืองสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลนอ้ยท่ีสุดไม่ใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในงาน

แต่จะสัง่การใหท้าํตามความคิดของตนเสมอและไม่สนใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 

4. ผูท้ิ้งงาน (Deserter) ผูน้าํแบบน้ีจะให้ความสนใจน้อยท่ีสุดทั้งเร่ืองงานและเร่ือง

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ท่ีประสบปัญหาทั้งงานและการขดัแยง้ระหว่างบุคคล 

เขาจะมีลกัษณะเฉย ๆ ไม่เอาใจใส่เร่ืองใด ๆ และไม่สนใจปัญหาของใคร 

 คุณลกัษณะของผูน้าํ (Leader Traits) 

 นักจิตวิทยาและนักวิจัยได้พยายามแยกแยะคุณลกัษณะส่วนตัวของผูเ้ป็นผูน้ําซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะท่ีติดตวัผูน้าํมาตั้งแต่เกิด มิใช่ส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาให้เกิดข้ึนภายหลงั โดยมีพื้นฐาน

ความเช่ือว่า ผูน้าํย่อมมีคุณลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างไปจากผูต้าม การศึกษาไดเ้น้นไปใน 2 

ประเดน็ คือ 

 1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูน้าํ 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพหรือประสบความสาํเร็จกบั

ผูน้าํท่ีไร้ประสิทธิภาพหรือไม่ประสบความสาํเร็จ การศึกษาเปรียบเทียบใน 2 ประเด็นขา้งตน้น้ีได้

พิจารณาคุณลกัษณะใน 3 ดา้น คือ• คุณลกัษณะดา้นทกัษะ • ดา้นสติปัญญา• ดา้นบุคลิกภาพของ

ผูน้าํ90 

สตอกดิลล ์(Stogdiull,) ไดท้บทวนการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํ (Leader Traits) ท่ีทาํ

ระหว่าง ค.ศ.1904 – 1948 จาํนวน 124 เร่ือง และสรุปคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีช่วยใหก้ลุ่มสามารถ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไดด้งัน้ี คือ1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 2) ความพร้อม 

(Alertness) 3) ความเขา้ใจในงาน (Understanding of the Task) 4) ความริเร่ิมและมุ่งมัน่ในการ

แกปั้ญหา (Initiative and Persistance in Dealing with Problems) 5) ความเช่ือมัน่ในตนเอง  

(Self-confidence) 6)  ความตอ้งการท่ีจะรับผดิชอบ (Desire to Accept Responsibility) 7) ความ

เหนือกวา่และสามารถควบคุม (Occupy a Position of Dominance and Control)91 

                                                        
90

 เร่ืองเดียวกนั,194. 
91  R.M.Stogdiull.Personal factors associated with leadership : A survey of  the literature. 

Journal of  Psychology  1948.),25,35- 71. 
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 สรุปไดว้่า  ผูน้าํ ( Leader )  คือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกยอ่ง

จากกลุ่มให้ทาํหน้าท่ีของตาํแหน่งผูน้ํา เช่น การช้ีแนะ  สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ความหมายของภาวะผูน้าํทางการศึกษา 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ไดร้วบรวมความหมายของภาวะผูน้าํ ไวด้งัน้ี92 

ตารางท่ี  2  ความหมายของภาวะผูน้าํ 

ความหมาย เจา้ของนิยาม 

• พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคนหน่ึงท่ีจะชกันาํกิจกรรมของกลุ่มให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

ยคุล ์(Yukl) 

ดาฟต ์ (Daft) 

• เป็นความสมัพนัธ์ ท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้าํและผูต้าม ซ่ึงทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

ดูบริน (DuBrin) 

• เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคล 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

สตอ็กดิล (Stogdil) 

• ภาวะผูน้าํ คือ ความริเร่ิมและธาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของความคาดหวงั

และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกของกลุ่ม 

แมก็ฟาร์แลนด ์

(McFarland) 

• ภาวะผูน้าํคือความสามารถท่ีจะช้ีแนะ สัง่การ หรืออาํนวยการ หรือมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นเพื่อใหมุ่้งไปสู่จุดหมายท่ีกาํหนดไว ้

ชาวาตส์ (Schwartz) 

• ภาวะผูน้าํคือศิลปในการช้ีแนะลูกนอ้งหรือผูร่้วมงานใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

มิตเชล และลาร์สนั 

(Mitchell and Larson) 

• ภาวะผูน้าํ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุความ

ตอ้งการของกลุ่มหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

คูนช ์และไวชริ์ช 

(Kootz and Weihrich) 

• ภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองของศิลปะของการใชอิ้ทธิพลหรือกระบวนการใช้

อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพื่อใหเ้ขามีความเตม็ใจและกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังานจนประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

รอบบินส์ (Robbins) 

• ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการของการช้ีแนะและอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสมาชิกของกลุ่ม 

สโตเนอร์ และฟรีแมน 

(Stoner and Freeman) 

  

                                                        
92

 เร่ืองเดียวกนั,180 
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 นอกจากน้ี ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.) ได้รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ําทาง

การศึกษาไว ้ดงัน้ี93 

ตารางท่ี  3   ความหมายภาวะผูน้าํทางการศึกษา 

ความหมาย เจา้ของนิยาม 

• ภาวะผูน้าํ เป็นกิจกรรมในการสร้างอิทธิพลกบัคนเพื่อร่วมมือสู่เป้าหมายท่ี

เขาพบวา่เป็นท่ีพึงประสงค ์

ออดิเลทีด 

(OrdirayTead) 

• ภาวะผูน้าํ คือ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ เป็นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม  

เจนนิงส์ (Jennings) 

• ภาวะผูน้าํ คือ ความสมัพนัธ์ของการทาํงานในหมู่สมาชิกของกลุ่มท่ีผูน้าํ

ไดรั้บสถานะผา่นการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั และการแสดงออกซ่ึง

สมรรถนะของเขาต่อการนาํภารกิจร่วมมือออกปฏิบติัโดยผา่นความร่วมมือ 

สตอ็ดกิล (Stodgill) 

• ภาวะผูน้าํ คือ การประยกุตใ์ชก้บัผูต้รวจการศึกษาในฐานะบุคคลท่ีดาํรง

ตาํแหน่งหวัหนา้ซ่ึงการกระทาํของเขามีอิทธิพลต่อคนอ่ืน ๆ ในทิศทางร่วม 

ภายใตก้รอบของหลกัการประชาธิปไตย สถานะของเขาข้ึนอยูก่บัระดบัและ

คุณค่าของการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัและการแสดงออกซ่ึงสมรรถนะของ

เขาในการนาํภารกิจความร่วมมือไปสู่ความสาํเร็จจากการประเมินของชุมชน

โดยผา่นตวัแทนท่ีเป็นทางการ 

กริฟฟิท (Griffith) 

• ภาวะผูน้าํ คือ พฤติกรรมทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคน

ในชุมชนโรงเรียนเพื่อทาํใหบ้รรลุความรับผดิชอบทางการบริหาร 

แรมเซเยอร์ 

(Ramseyer) 

• ภาวะผูน้าํ คือ ความสามารถของคนในการริเร่ิมในสถานการณ์ทางสงัคม 

เพื่อวางแผนและจดัระเบียบการทาํหนา้ท่ีและกระตุน้ความร่วมมือ 

เฮลป์อิน (Helpin) 

• ภาวะผูน้าํตอ้งก่อใหเ้กิดการกระทาํท่ีร่วมมือของกลุ่มท่ีมีทั้งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

เชลเตอร์ เบอร์นาร์ด 

(Chester Barnard) 
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 ชาญชยั อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.)หลกัการบริหารการศึกษาและการจดัการศึกษากรุงเทพฯ: 

C.U.Book อา้งถึงในจอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),182. 
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โรนลัด ์ลิฟฟิตต ์(Ronald Lipptt) และราลฟ์ ไวท ์(Ralph White) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบภาวะ

ผูน้าํไว ้3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้าํแบบปล่อยเสรี หรือเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership) ภาวการณ์เป็นผูน้าํ

ชนิดน้ี ผูน้าํจะปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี โดยผูน้าํเป็นเพียงผูดู้แลอยูห่่าง ๆ ไม่

ค่อยมีบทบาทอะไรมากนกั จึงมีคาํเรียกผูน้าํแบบน้ีว่า “ผูน้าํแบบบุรุษไปรษณีย”์ เพราะผูน้าํมีหนา้ท่ี

เพียงส่งข่าวสารเท่านั้น จุดเนน้อยูท่ี่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสาํคญั  จะเห็นว่าผูน้าํแบบน้ีไม่ไดเ้ป็นผูน้าํ

การเลย ดงันั้นจึงอาจเรียกว่า เขาเป็นผูน้าํจอมปลอม แต่ส่วนใหญ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความพึง

พอใจภาวะผูน้าํแบบน้ี สาํหรับผลการทาํงานนั้นข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานเอง 

2. ภาวะผูน้าํแบบอตันิยม หรือแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ภาวการณ์เป็นผูน้าํ

แบบน้ีผูน้าํจะยดึตนเองเป็นสาํคญั ตั้งแต่การเป็นผูต้ดัสินใจ การกาํหนดเป้าหมาย วิธีการทาํงาน การ

สั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และควบคุมบงัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดดว้ยตนเอง (Close Supervision) 

ไม่ปล่อยให้มีอิสระในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพราะเขาจะไม่มีความไวว้างใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ภายใตภ้าวการณ์เป็นผูน้าํแบบน้ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความไม่พอใจในผูน้าํแบบน้ี และจะแสดง

ความกา้วร้าวตอบโตผู้น้าํ หรือไม่กเ็ฉยเสียเลย หรือแสดงความกา้วร้าวเม่ือผูน้าํไม่อยู ่

3. ภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) ผูน้าํแบบน้ีจะมีทศันคติต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างจากแบบอตันิยม เขาจะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เห็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถ ดงันั้น เขาจะเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม 

(Participation) ในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย รวมตลอดถึงวิธีการปฏิบติังาน โดยตวัผูน้าํเองก็มี

ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีเช่นกนั ดงันั้น จุดเน้นของผูน้าํแบบน้ีจึงอยู่ท่ีทั้งตวัผูน้าํและผูป้ฏิบติัทั้งหลาย

หรือรวมเรียกวา่กลุ่มนัน่เอง ภายใตภ้าวการณ์เป็นผูน้าํแบบน้ี สมาชิกในกลุ่มจะมีความพึงพอใจ94 

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดี 

 มิชเชลล ์และลาร์สัน จูเนียร (Michell and Larson, Jr) ไดช้ี้ใหเ้ห็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 

ประการ ในการพิจารณาวา่ผูน้าํใดมีภาวะผูน้าํหรือไม่ ไดแ้ก่ 

 1. ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ ของการใช้อิทธิพล ผูน้าํจะพยายามมีอิทธิพลเหนือผูต้าม 

เพ่ือให้มีพฤติกรรมการปฏิบติังานตามตอ้งการ โดยมีจุดมุ่งหมายขององคก์รเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่

เร่ืองของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผูน้าํไดโ้ดยท่ีไม่ไดมี้กระบวนการใด ๆ ภาวะผูน้าํจึงเป็นกระบวนการ 

                                                        
94  เร่ืองเดียวกนั,192-193. 
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(Process) ให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ่ื้น ดงันั้น ผูน้าํทางการแต่งตั้ง เช่น ผูอ้าํนวยการ ผูบ้ญัชาการอาจจะมี

ภาวะผูน้าํหรือไม่ก็ได ้ในทางตรงขา้มผูท่ี้แสดงภาวะผูน้าํอาจจะไม่เป็นผูท่ี้เป็นแบบทางการก็ได้

เช่นกนั 

 2. ภาวะผูน้าํจะเกิดได้ก็ต่อเม่ือผูต้ามยอมให้ใช้อิทธิพลต่อตวัผูต้าม ซ่ึงโดยทัว่ไปก็ตอ้ง

พิจารณาถึงระดบัความถูกตอ้งของอิทธิพลท่ีใชด้ว้ยว่าไม่ใช่เป็นการใชอ้าํนาจเขา้ขู่เข็ญ หรือบีบ

บงัคบัให้ทาํตาม เพราะถา้เป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ามีภาวะผูน้าํได ้ในทางตรงกนัขา้ม การสร้าง

แรงจูงใจและสมัพนัธภาพจะก่อเกิดอิทธิพลใหผู้ต้ามโดยความสมคัรใจ 

 3. ภาวะผูน้าํจะถูกอา้งถึงเม่ือจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองคก์รประสบความสําเร็จ ดงันั้น 

หากผูน้าํไม่สามารถนาํกลุ่มไปสู่จุดหมายดงักล่าว กย็อ่มหมายถึงวา่ผูน้าํไม่ไดแ้สดงภาวะผูน้าํอยา่งมี

ประสิทธิภาพหรือไม่มีความสามารถในการเป็นผูน้าํนัน่เอง 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํ 

 สมยัโบราณมนุษยมี์ความเช่ือว่า การเป็นผูน้าํเป็นเร่ืองของความสามารถท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

ตระกลูหรือเฉพาะบุคคลและสืบเช้ือสายกนัได ้บุคลิกและลกัษณะของการเป็นผูน้าํเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่

กาํเนิดและเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวั สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูท่ี้เกิดในตระกูลของผูน้าํ

ยอ่มจะตอ้งมีลกัษณะผูน้าํดว้ย 

   แนวคิดเก่ียวกับผูน้ําเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ โดยแบ่งตามระยะการพฒันาดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ (Trait Theories) 

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral Theories) 

 3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) 

 4. ทฤษฎีความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)95 

ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ (Trait Theories) 

ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้าํเร่ิมใน ค.ศ.1930 – 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ 

(Greatman Theory of Leadership) ของกรีกและโรมนัโบราณ มีความเช่ือว่า ภาวะผูน้าํเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติหรือโดยกาํเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาข้ึนได ้

ลกัษณะผูน้าํท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดว้ยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึง

                                                        
95

 จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา (สาํนกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),198-199. 
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การเป็นผูน้าํและตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถดว้ย ผูน้าํในยคุน้ี ๆไดแ้ก่  พระเจา้นโปเลียน ฮิตเลอร์ 

พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจา้ตากสินมหาราช เป็นตน้ ตวัอย่าง

การศึกษาเก่ียวกบั Trait Theories ของการ์ดเนอร์ (Gardner) ไดแ้ก่ 

The Tasks of  Leadership กล่าวถึงงานท่ีผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี 9 อยา่ง ไดแ้ก่ มีการกาํหนด

เป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใชแ้รงจูงใจ มีการบริหารจดัการ 

มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายส่ือสารได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึง

สญัลกัษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

Leader-Constituent Interaction เช่ือว่าผูน้าํตอ้งมีพลงัวิเศษเหนือบุคคลอ่ืนหรือมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อสนองตอบความตอ้งการพื้นฐาน ความคาดหวงัของบุคคลและผูน้าํตอ้งมี

ความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาใหผู้ต้ามมีความแขง็แกร่ง และสามารถยืน

อยู่ดว้ยตนเองอย่างอิสระ ทฤษฎีน้ีพบว่า ไม่มีคุณลกัษณะท่ีแน่นอนหรือช้ีชดัของผูน้าํ เพราะผูน้าํ

อาจไม่แสดงลกัษณะเหล่าน้ีออกมา 96 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral Theories) 

 ในช่วง ค.ศ.1940-1960 มีนักทฤษฎีช้ีให้เห็นว่าทั้งผูน้าํและผูต้ามต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและ

กนั นกัทฤษฎี ไดแ้ก่ เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin)  เลนสิส ไลเคอร์ท (Rensis Likert)  เลคและมูตนั 

(Blake and Mouton) และดคัลสั แมก็เกเกอร์ (Douglas McGregor)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํท่ีดีมีปัจจยั 2 อยา่ง คือ คน (People) 

และผลผลิต (Product) โดยกาํหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพของคนเป็น 1-9 และกาํหนด

ผลผลิตเป็น 1-9 เช่นกนั และสรุปว่า ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูง

ตามไปดว้ย เรียกรูปแบบน้ีว่า Nine-Nine Style (9,9 style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ี

จะแบ่งลกัษณะเด่น ๆ ของผูน้าํไว ้5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกั แบบมุ่งคน

ตํ่ามุ่งงานตํ่า แบบทางสายกลางและแบบทาํงานเป็นทีม ดงัน้ี 
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 เร่ืองเดียวกนั,199. 
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                                       9. มิติเนน้คน 

                       ตํ่า     

         

         

  ตํ่า   มิติ เนน้   

  ผลงาน   สูง    

         

         

         

         

 

 

 

 

  แผนภูมิท่ี  7   รูปแบบของการบริหารแบบตาข่าย Nine-Nine Style (9,9 style) (Blake and 

Mouton's Managerial Grid)(ท่ีมา : Blake and Mouton, 1964) 

รูปแบบของผูน้าํตามแนวคิดเบลคและมูตนั มี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1. แบบมุ่งงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้าํจะมุ่งเอาแต่งานเป็น

หลกั (Production Oriented) สนใจคนนอ้ย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผูว้างแผนกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติั และออกคาํสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม เนน้ผลผลิตไม่สนใจสัมพนัธภาพของ

ผูร่้วมงาน ห่างเหินผูร่้วมงาน 

 2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้าํจะเนน้การใชม้นุษยสัมพนัธ์

และเนน้ความพึงพอใจของผูต้ามในการทาํงาน ไม่คาํนึงถึงผลผลิตขององคก์าร ส่งเสริมใหทุ้กคนมี

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวท่ีมีความสุข นาํไปสู่สภาพการณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ไม่สร้าง

ความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารมีความเช่ือว่า บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน การ

นิเทศในการทาํงานควรมีเพียงเลก็นอ้ย ไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมในการทาํงาน ลกัษณะคลา้ยการ

ทาํงานเป็นครอบครัวท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทาํงานของผูร่้วมงาน เพื่อ

หลีกเล่ียงการต่อตา้นต่าง ๆ  
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 3. แบบมุ่งคนตํ่ามุ่งงานตํ่า (Impoverished) แบบ 1.1 ผูน้าํจะสนใจคนและสนใจงานน้อย

มาก ใชค้วามพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดาํเนินไปตามท่ีมุ่งหมาย และคงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพ

ขององค์การ ผู ้บริหารมีอํานาจในตนเองและอิทธิพลต่อผู ้อ่ืนตํ่ า  มีการประสานงานกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน้อยเพราะขาดภาวะผูน้าํ และมกัจะมอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํเป็นส่วน

ใหญ่ 

 4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ริหารหรือผูน้าํหวงั

ผลงานเท่ากบัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยู่ในระดบักลาง ใชร้ะบบท่ีมีกฎระเบียบแบบ

แผน ผลงานไดจ้ากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเน้นขวญักาํลงัใจ ความพึงพอใจ หลีกเล่ียงการใช้

กาํลงัและอาํนาจ ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตั้งคณะกรรมการใน

การทาํงาน หลีกเล่ียงการทาํงานท่ีเส่ียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจดัการกบัความขดัแยง้ 

ผูร่้วมงานคาดหวงัวา่ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานท่ีไดก้ระทาํลงไป 

 5. แบบทาํงานเป็นทีม (Team Management) แบบ 9,9 ผูน้าํให้ความสนใจทั้งเร่ืองงานและ

ขวญักาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ สร้างสมดุลระหว่างความตอ้งการขององคก์ารและความตอ้งการ

ของคนทาํงานโดยไม่ขดัแยง้กนั เนน้การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทาํงานสนุก 

ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมัน่ของผูป้ฏิบติัในการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหว่าง

สมาชิก สัมพนัธภาพระหว่างผูน้ํากับผูต้ามเกิดจากความไวว้างใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 

ผูบ้ริหารแบบน้ีเช่ือว่า ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่านั้น อาํนาจ

การวินิจฉัยสั่งการและอาํนาจการปกครองบงัคบับญัชายงัอยู่ท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการยอมรับ

ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน97 

 ดคัลสั แมก็เกเกอร์ (Douglas McGregor) เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซ่ึงทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้ง

กบัทฤษฏีแรงจูงใจและทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ์ซ่ึงแม็กเกเกอร์มีความเห็นว่า 

การทาํงานกบัคนจะตอ้งคาํนึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย ์คือ มนุษยมี์ความ

ต้องการพื้นฐานและต้องการแรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องให้ส่ิงท่ีผูต้ามหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบัเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนัปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย และไดก้าํเนิด 2 ทฤษฎีท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

 Theory X พื้นฐานของคนคือ ไม่ชอบทาํงาน พื้นฐานคนข้ีเกียจ อยากไดเ้งิน อยากสบาย 

เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มน้ีจาํเป็นตอ้งคอยควบคุมตลอดเวลา และตอ้งมีการลงโทษมีกฎระเบียบอยา่ง

เคร่งครัด 
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 Theory Y เป็นกลุ่มท่ีมองในแง่ดี มีความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เตม็ใจทาํงาน 

มีการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรรค ์และมีศกัยภาพในตนเอง ผูน้าํจึง

ควรส่งเสริมและใหโ้อกาสในการพฒันา98 

 เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) แบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น 3 แบบ คือ 

 1. ผูน้าํแบบอตัถนิยมหรืออตัตา (Autocratic Leaders) จะตดัสินใจดว้ยตนเอง เป้าหมาย

หรือวตัถุประสงค์ข้ึนอยู่กบัตวัผูน้าํเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางคร้ังทาํให้เกิดศตัรูได ้ผูน้าํ

ลกัษณะน้ีจะใชไ้ดดี้ในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมีผูน้าํลกัษณะน้ีจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 2. ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่มหรือใหผู้ต้ามมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ทาํงานเป็นทีม มีการส่ือสารแบบ 2 ทาง ทาํ

ให้เพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทาํงาน บางคร้ังการอิงกลุ่มทาํให้ใช้เวลานานในการ

ตดัสินใจ 

 3 .  ผู ้นํ า แ บ บ ต า ม ส บ า ย ห รื อ เ ส รี นิ ย ม  ( Laissez-FaireLeaders)  จ ะ ใ ห้ อิ ส ร ะ กั บ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเต็มท่ีในการตัดสินใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน ไม่มี

หลกัเกณฑต์ายตวัหรือไม่มีระเบียบแน่ชดั การทาํงานของผูน้าํลกัษณะน้ีเป็นการกระจายงานไปท่ี

กลุ่ม หากกลุ่มมีความรับผดิชอบและมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง งานกจ็ะสาํเร็จลุล่วงได้99 

 เลนลิส ไลเคิร์ต (Lensis Likert) และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกน ทาํการวิจยั

ดา้นภาวะผูน้าํโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีไลเคิร์ตและกลุ่มคิดข้ึน ประกอบดว้ยความคิดรวบยอดเร่ืองภาวะ

ผูน้าํ แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมาย 

การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น 4 แบบ คือ 

 1. แบบใช้อาํนาจ (Explortive-Authoritative) ผูบ้ริหารใช้อาํนาจเผด็จการสูง ไวว้างใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลก็นอ้ย บงัคบับญัชาแบบขู่เขญ็มากกว่าการชมเชย การติดต่อส่ือสารเป็นแบบทาง

เดียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบ้ืองบนมาก 

 2. แบบใชอ้าํนาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครอบแบบพ่อปกครองลูก ให้

ความไว้วางใจผู ้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ ยอมให้การ

ติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนได้บา้ง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง และ

บางคร้ังยอมใหต้ดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic) ผูบ้ริหารจะให้ความไวว้างใจและการ

ตดัสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใชค้วามคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ให้รางวลัเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ คร้ังและใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง 

จากระดบัล่างข้ึนบนและจากระดบับนลงล่าง การวางนโยบายและการตดัสินใจมากจากระดบับน 

ขณะเดียวกนักย็อมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาในทุกดา้น 

 4. แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Participative- Democratic) ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจและ

เช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการให้รางวลัตอบแทน

เป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงคร่์วมกนั มีการ

ประเมินความกา้วหน้า มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดบับนและระดบัล่าง ในระดบั

เดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงาน  สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ั้งในกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่ม

ผูร่้วมงาน 

 นอกจากน้ีไลเคิร์ต พบวา่ การบริหารแบบท่ี 4 จะทาํใหผู้น้าํประสบผลสาํเร็จและเป็นผูน้าํท่ี

มีประสิทธิภาพ และยงัพบวา่ผลผลิตสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงความสาํเร็จข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมมากนอ้ยของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา100 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  

 เป็นทฤษฎีท่ีนาํปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของผูน้าํมาพิจารณาว่ามีความสาํคญัต่อความสําเร็จของ

ผูน้าํหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ท่ีอาํนวยให ้ไดแ้ก่ 

 วิลเลียม เจ เรดดิน (William J. Reddin) ใหค้วามสาํคญักบัมิติประสิทธิผลประกอบกบัมิติ

พฤติกรรมดา้นงาน และมิติพฤติกรรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เรดดินกล่าวว่า แบบภาวะผูน้าํต่าง ๆ อาจ

มีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ซ่ึงประสิทธิผลจะหมายถึง การท่ีผูบ้ริหารประสบ

ความสาํเร็จในผลงานตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีอยู ่แบบภาวะผูน้าํจะมีประสิทธิผล

มากหรือนอ้ยไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัพฤติกรรมการบริหารท่ีมุ่งงานหรือมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงแบบภาวะผูน้าํ

กบัสถานการณ์ท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสมเรียกว่า  มีประสิทธิผล แต่ถา้ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์

เรียกวา่ ไม่มีประสิทธิผล 

 นอกจากน้ี เรดดินยงัไดก้ล่าวอีกว่าองค์ประกอบในการระบุสถานการณ์ ประกอบด้วย 

เทคโนโลยี ปรัชญาองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และไดเ้สนอแนะว่า 

องค์ประกอบทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผูน้ําท่ีเหมาะสม ได้แก่ เทคโนโลย ี
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องคก์ารและคน  ในการบริหารจึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีจะใชว้ิจารณญาณวา่ จะยดึองคป์ระกอบตวัใด

เป็นหลกั101 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํ (Leadership) คือ กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่า 

พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุน้ ช้ีนาํ ผลกัดนัใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความ

เต็มใจและกระตือรือร้นในการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามตอ้งการ โดยมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองคก์าร

เป็นเป้าหมาย 

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง((Transformational Leadership) 

 ในปัจจุบนั  มีการเปล่ียนและมีการแข่งขนักนัสูง และนับวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน

เร่ือยๆ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียน แปลงและการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงน้ีดว้ย  ตลอดจน หน่วยงานต่างๆจะดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ย ัง่ยืน สามารถเอาชนะ

วิกฤตการณ์ดา้นต่างท่ีเผชิญอยูไ่ด ้นั้นตอ้งอาศยัความทุ่มเท  การมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงาน  

ดงันั้นการจะนาํพาองคก์รต่างๆให้เปล่ียนแปลงจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั  หน่วยงานหรือองคก์รตอ้งมี

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)   โดยมีผูน้าํการเปล่ียนแปลงเขา้บริหารอนัจะ

ส่งผลหรือ จะช่วยใหอ้งคก์ารพฒันาคงอยูต่่อไปได ้

ความหมายของผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

   จากการศึกษา  คน้ควา้   พบว่า มีผูใ้ห้ความหมาย “ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลง”  ไว้

หลายท่าน  อทิ  บาส (Bass) กล่าวถึง ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นผูน้าํที่ทาํให้ผูต้ามอยู่

เหนือกว่าความสนใจในตนเอง  ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   การสร้างแรงบนัดาลใจ  

การกระตุน้ทางปัญญาหรือการคาํนึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล   ผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและ

อุดมการณ์ของผูต้ามที่เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ (achievement)  การบรรลุสัจจะแห่งตน(self-actualization) 

ความเจริญรุ่งเรือง (well-being) ของสังคม องคก์าร และผูอ่ื้น นอกจากนั้น  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมี

แนวโน้มท่ีจะช่วยกระตุน้ความหมายของงานในชีวิตของผูต้ามให้สูงข้ึน  อาจจะช้ีนาํหรือเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการพฒันา    ความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึนดว้ย102  

   อโวลิโอ (Avolio)  กล่าวถึง  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงว่า  สามารถเป็นไดจ้ากผูน้าํที่มี

ลกัษณะดงัน้ี  คือ  มีการกระตุน้ให้เกิดความสนใจ  ในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้ามใหม้องงานของ

พวกเขาในแง่มุมใหม่ ๆ ทาํให้เกิดการตระหนักรู้ ในเร่ืองภารกิจ (mission) และวิสัยทศัน์ 

                                                        
101

 เร่ืองเดียวกนั,204-205. 

                   102B. M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free 

Press, 1985), 121. 
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(vision)ของทีมและขององคก์าร  มีการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ี

สูงข้ึน  มีศกัยภาพมากข้ึน ชกันาํให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ  ของพวก

เขาเองไปสู่ส่ิงท่ีจะทาํให้กลุ่มได้ประโยชน์  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะชักนาํผูอ่ื้นให้ทาํมากกว่า

ท่ีพวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้  และบ่อยคร้ังมากท่ีพวกเขา  คิดว่ามนัจะเป็นไปได ้ ผูน้าํจะมีการทา้ทา้ย ความ

คาดหวงัและมกัจะนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน103  

 เรซิลและสแวนสัน (Razil and Swanson ) กล่าวถึงผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงว่าเป็นผู ้

จูงใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินความคาดหวงัตามปกติ  มุ่งไปท่ีภารกิจงานดว้ยความสนใจท่ีเกิดข้ึน

ภายในตนเอง  มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง  และทาํใหพ้วกเขามีความมัน่ใจในการท่ีจะใช้

ความสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จในภารกิจนั้น ๆ104  

 สอดคลอ้งกบั ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท ์ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไว้

ว่า ผูน้ําการเปล่ียนแปลง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ หรือมาจาก

ภายน อก องค ์ก าร   โด ยมีว ตัถุประ สงค ์ห ลกั ที ่จ ะใ ช ้ความรู ้  ท กั ษะ คว ามสามารถและ

ประสบการณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลงองคก์าร ให้เกิดข้ึนและดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ปกติตวัแทนการเปลี่ยนแปลงขององคก์ารจะเป็นผูที้่มีบทบาท หนา้ที่ และความ

รับผิดชอบหลายอย่างดว้ยกนั คือ อาจจะเป็นทั้งผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผูอ้าํนวยความสะดวกในการ

เปล่ียนแปลง ผูเ้จรจาต่อรองระหว่างผลประโยชน์ และเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีจะ

ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และความตอ้งการขององคก์ารว่าตอ้งการให้เขาแสดงบทบาทและหน้าท่ีใด

เป็นสําคญั105 และยุดา  รักไทย ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงไวว้่า ผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงคือ  บุคคลท่ีตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงหน่ึง ๆ ข้ึน และอยูใ่นฐานะ ท่ีตอ้งทาํงาน

ร่วมกบักลุ่มเพื่อใหบ้รรลุส่ิงท่ีตอ้งการ106   

                                                        

 103  Bernard M. Bass and B. J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications,1994), 2. 

  104T.A. Razil and A.D. Swanson, Fundamental concepts of Educational Leadership, 

2nded. (New Jersey : Merrill Preantice-Hall,1998), 32.  

      105 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท,์  กลยทุธ์การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร (กรุงเทพฯ: 

บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ทจาํกดั,  2546), 44. 
106ยดุา  รักไทย, การบริหารการเปล่ียนแปลง, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ธีระป้อมวรรณกรรม, 

2546), 93.  
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 สรุปไดว้่าลกัษณะภาวะผูน้าํ  หมายถึง การท่ีผูน้าํดาํเนินการเปล่ียนแปลงผูร่้วมงานให้

ปฏิบติังานเกินความคาดหวงั มีการพฒันาความสามารถและศกัยภาพ ท่ีสูงข้ึน  โดย  ทาํให้ผูร่้วมงาน

รู้สึก  มีความ ตระหนกัรู้ภารกิจ  และวิสัยทศัน์และจูงใจให้ผูร่้วมงาน นําไปสู่ประโยชน์ของ

องคก์ารในท่ีสุด 

ทฤษฎีผูน้าํการเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership Theories)  

จากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขนัเพื่อชิงความเป็นเลิศดงันั้น 

ผูบ้ริหารตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผูบ้ริหารควรมีวิธีการท่ีจูง

ใจผูต้ามให้ปฏิบติัตามท่ีคาดหวงัไว ้ดว้ยการระบุขอ้กาํหนดงานอยา่งชดัเจน   ผูน้าํตอ้งตระหนกัถึง

ความตอ้งการของผูต้าม พยายามให้ผูต้ามไดรั้บการตอบสนองสูงกว่าความตอ้งการของผูต้าม เนน้

การพฒันาผูต้าม กระตุน้และยกยอ่ง   ช่วยเหลือเก้ือกลูแก่ผูต้ามเพื่อใหเ้กิดขวญัและแรงใจในระดบั

ท่ีสูงข้ึน  ทาํให้ผูต้ามเกิดแรงบนัดาลใจในการทาํงาน และพยายามท่ีจะทาํงานให้ได้มากกว่าท่ี

คาดหวงัไว ้ ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ประกอบไปดว้ย   

เบอร์น(Burns) และบาส (Bass)  กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ว่า เป็นทฤษฎีของ

การศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่  เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ไปสู่ความเป็น

ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์ (visionary)  และมีการกระจายอาํนาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ (empowering) เป็นผู ้

มีคุณธรรม(moral agents)  และกระตุน้ ผูต้ามใหมี้ความเป็นผูน้าํ  ซ่ึงภาวะผูน้าํลกัษณะน้ีกาํลงัเป็น

ท่ีตอ้งการอย่างยิ่งในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและสบัสนอยา่งในปัจจุบนัน้ี107  

ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของเบอร์น  

  เบอร์น (Burns)  อธิบายว่า ภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูต้าม

และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนั  ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงมองไดท้ั้งในระดบัแคบ  ท่ีเป็นกระบวนการ ท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual)  

และในระดบักวา้งท่ีเป็นกระบวนการในการใชอ้าํนาจเพื่อเปล่ียนแปลงสงัคมและปฏิรูปสถาบนั108    

นอกจากน้ี ยงั มีแนวคิดว่า  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้น

องคก์าร ทุก ๆ ตาํแหน่ง  ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้าํหรือเป็นผูต้าม  และอาจจะเก่ียวกับคนท่ีมีอิทธิพล

เท่า เทียมกัน  สูงกว่าหรือตํ่ากว่าก็ได ้ ขณะเดียวกัน  เบอร์น (Burns)   ได้ให้ความหมาย

ภาวะผูน้ํา  หมายถึงการท่ีผูน้ํา  ทาํให้ผูต้ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม  

                                                        

 107Mosley and others, Management Leadership in Action, 5thed. (New York : Haper 

Collins,1996), 412. 

 108James M. Burns, Ledership (New York : Harper and Raw,1978), 20. 
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แรงจูงใจ  ความตอ้งการ  ความจาํเป็นและความคาดหวงัทั้งของผูน้าํและของผูต้าม  ภาวะผูน้าํ

เป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอาํนาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะ  

เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงเกิดไดใ้น  3  ลกัษณะ109  คือ  

 1. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (transactional leadership)เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีผูน้าํติดต่อกบัผู ้

ตามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัโดยใชก้ระบวนการต่อรองโดยผูน้าํจะใชร้างวลั  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและเพื่อแลกเปล่ียนกบัความสาํเร็จในการทาํงานถือวา่ผูน้าํจะใชผู้ต้ามท่ีมี

ความตอ้งการอยู่ในระดบัขั้นแรกตามทฤษฎีความตอ้งการเป็นลาํดบัขั้นของมาสโลว ์ (Maslow’ 

need hierarchy Theory)   

 2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) ผูน้าํจะตระหนักถึง       

ความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้ําและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กันในลกัษณะยกระดับความ

ตอ้งการ ซ่ึงกนัและกนัก่อนให้เกิดการเปล่ียนสภาพทั้งสองฝ่ายคือเปล่ียนผูต้ามไปเป็นผูน้าํ  การ

เปล่ียนแปลงและเปล่ียนผูน้าํการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้าํแบบจริธรรม  โดย ผูน้าํการเปล่ียนแปลง

จะตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความสาํนึก (Conscious) 

และยกระดับความต้องการของผู ้ตามให้สูง ข้ึนตามลาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  

และทาํให้ผูต้ามเกิดจิตสาํนึกของอุดมการณ์อนัสูงส่ง และยึดถือว่าค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นคุณค่า

ของจุดหมาย (end values) เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  สันติภาพ  และสิทธิ

มนุษยชน ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหผู้ต้ามถูกครอบงาํดว้ยอาํนาจผา่ยตํ่า  

 3.  ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (moral  leadership)  การ เ ป็นผูน้าํแบบจริยธรรม

อย่างแทจ้ริง   ผูน้าํตอ้งยกระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูน้าํและผู ้

ตามให้สูงข้ึน  และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย   สร้างจิตสาํนึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้ง

ในระดบัท่ีสูงกว่าเดิมตามลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ระดบัการพฒันาในระดบัขั้น ท่ีสูง

กว่าเดิม หรือระดบัการพฒันาจริยธรรม  แลว้จึงดาํเนินการเปล่ียนแปลงทาํให้ผูน้าํและผูต้ามไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีสูงข้ึน110 

ทฤษฎีผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของบาส   

  บาส (Bass) ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้าํและไดช้ี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้าํ

การเปลี่ยนแปลงแบบบารมี (charismatic leadership)  และภาวะผูน้ําแบบแลกเปลี่ยน  

(transactional leadership)  ได ้นิยามภาวะผูน้าํในแง่ของผลกระทบของผูน้าํท่ีมีต่อตวัผูต้าม  ผูน้าํ

                                                        

 109Ibit. 

 110James M. Burns, Leadership (New York: Harper and  Row,1978), 55-80. 
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เปล่ียนสภาพผูต้าม โดยการทาํให้พวกเขาตระหนกัในความสาํคญั  และคุณค่าในผลลพัธ์ของงาน

มากข้ึน  หรือโดยยกระดับความตอ้งการของผูต้าม  หรือโดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์การ

มากกว่าการสนใจตนเอง (self–interest)  ผลจากอิทธิพลเหล่า น้ีทาํให้ผู ้ต ามมีความเ ชื่อมั ่น

และเคารพ       ในตวัผูน้าํ  และไดรั้บการจูงใจให้ทาํส่ิงต่าง ๆ ให้มากกว่าท่ีคาดหวงัในตอนแรก 

และยงัเห็นว่าภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่า  ที่เรียกว่า บารมี (charisma)  บาส  (Bass)  

เห็นว่าการมีบารมี  มีความจาํเป็น แต่ไม่เพียงพอสําหรับภ า ว ะ ผู ้นํา ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง ย ัง มี

ส่วนประกอบท่ีสาํคัญอีกสามส่วนของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมี

บารมี  คือ การกระตุ ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรงบนัดาลใจ  (Inspirationa Motivation)  ทั้ง

สามองค์ประกอบรวมกบัการสร้างบารมี เป็นองค์ประกอบท่ีมีความปฏิสัมพนัธ์  เพื่อสร้างความ

เปล่ียนแปลงให้แก่ผูต้ามผลท่ีผสมผสานทาํให้ผูน้ําการเปล่ียนแปลงแตกต่างกับผูน้ําแบบบารมี 

นอกจากน้ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายาม ท่ีจะเพิ่มพลงั (empower)  และยกระดบัผูต้ามในขณะท่ี

ผูน้ําแบบบารมีหลายคนพยายามท่ีจะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ่งผูน้ํา  และสร้างความ

จงรักภกัดีมากกว่าความผกูพนั    ในแนวคิดบาส (Bass)ให้นิยามภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีกวา้งกว่าเบอร์น(Burns)โดยไม่ใช่แค่เพียงการใชส่ิ้งจูงใจ (incentive) เพื่อให้มีความพยายาม

มากข้ึนแต่จะรวมการทาํให้งานที่ตอ้งการ มีความชดัเจนข้ึน เพื่อการให้รางวลัตอบแทน ในตอน

เร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาส (Bass) ไดเ้สนอภาวะผูน้าํ 2 แบบ คือ 1)ภาวะ

ผูน้าํแบบแลกเปลี่ยน ( transactional leadership)  2) ภาวะผูน้าํ  การเปลี่ยนแปลง 

(transformational leadership)ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน   โดยผูน้าํจะใชภ้าวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง (transformational leadership)เพื่อพฒันาความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึน

ต่อเน่ืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี่ยน(transactional leadership)ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ี

ตอ้งการระหว่างกนัเพื่อให้ผูต้ามปฏิบติัตามภาวะผูน้าํทั้งสองประเภทน้ีผูน้าํคนเดียวกนัอาจใช้

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกันซ่ึงบาส(Bass)เปรียบเทียบให้เห็นว่า ความ

เป็นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพข้ึนตํ่ากว่า ส่วนภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงซ่ึงช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพข้ึนที่สูง บาส (Bass) ยงัไดก้ล่าวถึงภาวะ

ผูน้ํา การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนขยายของภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน เน่ืองจากภาวะผูน้ําแบบ

แลกเปล่ียนจะเน้นเฉพาะเร่ืองการจดัการหรือการแลกเปลี่ยนซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างผูน้าํ ผูร่้วมงาน

และผูต้าม  ซ่ึงการแลกเปล่ียนน้ีจะอยู่บนพื้นฐานท่ีผูน้าํถกเถียงพูดคุยกนัว่ามีความตอ้งการอะไร 

มีการระบุเง่ือนไขและรางวลัท่ี  ผูต้ามและผูร่้วมงานจะไดรั้บ ถา้พวกเขาทาํสาํเร็จ แต่ภาวะผูน้าํ การ
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เปล่ียนแปลงจะปฏิบติัต่อผูร่้วมงานและผูต้ามมากกว่าการกาํหนดใหม้ีการแลกเปล่ียนหรือขอ้ตกลง

ธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบตัิในวิถีทางที่จะนําไปสู่การบรรลุถึงผลงาน และบาส (Bass) 

กล่าวถึงภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน  แต่ไม่ใช่

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนแยกจากกนั ซ่ึงผูน้าํคนเดียวกนัอาจใชภ้าวะผูน้าํทั้งสองแบบ ตามสถานการณ์

หรือเวลาท่ีแตกต่างกนั111 ความแตกต่างของภาวะผูน้าํ สามารถสรุป ดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี  4  ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ความแตกต่าง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

คุณลกัษณะ 

 

 

 

แรงจูงใจ 

อาํนาจ 

จุดเนน้ 

ผูน้าํ 

 

 

 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

 

ผลท่ีไดรั้บ 

 

-  มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียน

ความคิดเป็นแบบค่อยพฒันาอยู่

ภายใตโ้ครงการท่ีเป็นการ

ตอบสนอง (Reactive) 

- รางวลั (ภายนอก) 

- ประเพณีปฏิบติั 

- ผลท่ีได ้

- เนน้ในกิจกรรม ช้ีบทบาทชดัเจน

ตระหนกัในความตอ้งการ 

จดัการแบบวางเฉย 

 

- แสวงหาความมัน่คงความ

ตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง

แยกองคก์ารออกจากปัจเจก

บุคคล 

- การทาํงานตามท่ีคาดหวงั 

- มุ่งความสมัพนัธ์ ความคิดเป็น

แบบเปล่ียนแปลงส้ินเชิง เกิดข้ึน

จากวกิฤตการณ์ เป็นลกัษณะการ

ริเร่ิม(Proactive)  

- การเห็นคุณค่า (ภายใน) 

- ความมีบุคลิกพิเศษ 

- วิสยัทศัน์  

- เป็นท่ีปรึกษา  ผูฝึ้กสอน และครูมี

การกระจายอาํนาจใหแ้ต่ละบุคคล

ใหอ้าํนาจตดัสินใจ เป็นผูน้าํท่ีดีไม่

เป็นทางการ เขา้ถึงไดง่้าย 

- ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

องคก์าร ทาํมากกวา่ท่ีคาดหวงั 

 

- กา้วกระโดดในการทาํงาน 

 

ท่ีมา : B.M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (NewYork: Free Press,1985), 

412. 

                                                        

 111B.M. Bass,  Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free 

Press, 1985), 123-125. 
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 นอกจากน้ี บาส (Bass) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงว่า  เป็นผูน้าํที่ทาํให้ผู ้

ตามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ซ่ึงเป็นภาวะผูน้าํท่ีเนน้ การสร้างวิสัยทศัน์ การถ่ายทอดและ

การปลูกฝังค่านิยม การสร้างบารมี การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุน้ทางปัญญา และการ

สร้างแรงบนัดาลใจ        ผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ 

(achievement)  การบรรลุสัจจะแห่งตน(self-actualization)ความเจริญรุ่งเรือง(well-being)ของสังคม  

องค์การและผูอ่ื้น  นอกจากนั้ นภาวะผู น้ํา ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง มีแ น ว โ น้ม ที่จ ะ ช่ว ย ก ร ะ ตุ ้น

ความหมายของงานในชีวิตของผูต้าม   ใหสู้งข้ึนอาจจะช้ีนาํเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความ

ตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึนดว้ย112   

ทฤษฎีผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาสและ อโวลิโอ    

 บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) กล่าวว่า  ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง   

ไดพ้ฒันาเป็นรูปเป็นร่างข้ึน โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูลพฒันาและฝึกอบรมจากทุกระดับ   

ในองคก์ารและในสังคม  ทั้งกบัผูน้าํทุกระดบั และท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรมจนถึงผูน้าํ 

ที่มีประสิทธิภาพสูง  มีความกระตือรือร้นทั้ งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการทหาร 

โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา  ในต่างเช้ือชาติ  และต่างวฒันธรรม  ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีวดัโดยเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้าํ  (Multifactor Leadership Questionnaire : 

MLQ)  ท่ีสร้างและพัฒนาโดย บาส และ อโวลิโอ เป็นภาวะผูน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ  และให้         

ความพึงพอใจมากกวา่ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และมีงานวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการศึกษาเชิงทฤษฎี

จาํนวนมาก  แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัต่อการเพิ่มผล  

การปฏิบติังานของบุคคลและขององคก์าร  หลงัจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎี

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นระยะเวลาหน่ึง  คือ  ตั้งแต่ บาส (Bass)  เสนอทฤษฎีน้ีในปี ค.ศ.1985 

ไดมี้การพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผูน้าํแบบเต็มรูปแบบ (Model of 

the full range of leadership) โมเดลน้ีจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะ

ผูน้าํเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนรวมทั้งภาวะผูน้าํแบบปล่อยตาม

สบาย (Laissez-faire leadership) หรือพฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้าํ (Non leadership behavior) 113 

โมเดลภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ  

                                                        

 112B. M. Bass,  Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free 

Press, 1985), 121. 

 113 Ibid. 
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 บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ        

โมเดลน้ีจะประกอบดว้ยภาวะผูน้าํ 3 แบบ คือ ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลง(transformational 

leadership)  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) และภาวะผูน้าํแบบตามสบาย 

(Laissez-faire leadership) หรือ พฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ (Non leadership behavior)  ใน

ท่ีน้ีจะกล่าวถึง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํ       มีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผู ้

ตาม  โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั  

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั 

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัที่สูงข้ึนและศกัยภาพมากข้ึน  ทาํให้เกิด

การตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมและขององค์การจูงใจ     ใหผู้ร่้วมงานและผูต้าม

มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคม ซ่ึง

กระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะกระทาํโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรม

เฉพาะ 4 ประการ  หรือท่ีเรียกวา่ “4I” (Four  I’s)  คือ  

  1.1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: II 

or CL)  หมายถึง  การท่ีผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม ผูน้าํจะเป็นท่ี 

ยกยอ่งเคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจและทาํใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนัผูต้ามจะ

พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา ส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื่อ

บรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์  และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม  ผูน้าํจะมี

ความสมํ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต  ผูน้าํเป็น

ผูท่ี้ไวใ้จไดว้่าจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง  ผูน้าํจะหลีกเล่ียงท่ี

จะใช้อาํนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู อื้่น

และ     เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  ผูน้าํจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด  ความมีสมรรถภาพ  

ความตั้งใจการเช่ือมัน่ในตนเอง  ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  ความเช่ือและค่านิยมของเขา  ผูน้าํ

จะเสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรักภกัดี และความมัน่ใจของผูต้าม  และทาํให้ผูต้ามความเป็นพวก

เดียวกนั     กบัผูน้าํ  โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั  ผูน้าํแสดงความมัน่ใจช่วย

สร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและ

พฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างมัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํ

การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติภาระหน้าท่ีของ

องคก์าร 



 
 

 

69 

   1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ  (Inspiration Motivation ; IM) หมายถึง  การท่ีผูน้าํ  

จะประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้

ความหมาย และทา้ยทายในเร่ืองงานของผูต้าม  ผูน้าํจะกระตุน้วิญญาณของทีม (Team spirit) ให้

มีชีวิตชีวา     มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก  

ผูน้ําจะทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพที่งดงามของอนาคต ผูน้ําจะสร้างและส่ือความหวงัที่ผูต้าม

ตอ้งการอยา่งชดัเจน  ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตนหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั 

ผูน้าํจะแสดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตอ้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร  ผูน้าํ  

จะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้าง  

แรงบนัดาลใจน้ีเกิดข้ึนผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดย

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  และกระตุน้ให้พวกเขา

สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีตนเองเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยจดัการกบัอุปสรรคของ

ตนเองและเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หผู้ต้าม 

  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงการท่ีผูน้าํมีการ

กระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีให้ผูต้ามมีความพยายามตอ้งการ

หาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน  เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อทาํให ้ เกิดส่ิงใหม่

และสร้างสรรค ์โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์

การตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (reframing)  การมองปัญหาและการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ 

ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ

การหาคาํตอบของปัญหา  มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมีการ

กระตุ้นให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนัจะ

แตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ ผูน้าํทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีท้าท้ายและ

เป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนัโดยผูน้าํจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอยา่งตอ้ง

มีวิธีแกไ้ขแมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมายมาย ผูน้าํจะพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก

อยา่งได ้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้

ตั้งคาํถามต่อค่านิยม ของตนเอง ความเช่ือ และประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนที่สาํคญั

ของการพฒันาความสามารถของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกั  เขา้ใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

 1.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)  ผูน้าํ    

จะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและ 

ทาํใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (coach) และเป็นท่ีปรึกษา (advisor) 
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ของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้ามผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล  

เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื่อนร่วมงาน

ให้สูงข้ึนนอกจากน้ีผูน้าํจะมีการปฏิบตัิต่อผูต้าม  โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

สร้างบรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุน  คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความจาํเป็น

และความตอ้งการ การประพฤติของผูน้าํแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เช่น บางคนไดรั้บกาํลงัใจมากกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่าผูน้าํมีการส่งเสริมการ

ส่ือสารสองทางและมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (management by walking around) มี

ปฏิสมัพนัธ์กบั   ผูต้ามเป็นการส่วนตวั  ผูน้าํสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล  เห็นปัจเจกบุคคล

เป็นบุคคลทั้งระบบ (As a whole person)  มากกว่าเป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต  ผูน้าํ

จะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)  ผูน้าํจะมีการมอบหมายงาน

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มท่ีและ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายความสามารถ ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการคาํแนะนาํ การสนบัสนุนและ

การช่วยให้กา้วหน้าในการทาํงานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขากาํลงัถูก

ตรวจสอบ องคป์ระกอบพฤติกรรมทั้ง 4 ประการ (4I,s) ของภาวะผูน้าํ การเปลี่ยนแปลงน้ีจะมี

ความสัมพนัธ์กนั(inter correlated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยก แต่ละองคป์ระกอบ เพราะเป็น

แนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคญัในการวินิจฉัยตามวตัถุประสงค ์

ต่าง ๆ114 

แนวคิด ผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของเบนนิส  

 เบนนิส (Bennis) ทาํการศึกษาและแบ่งผูน้าํการเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

 ผูน้าํท่ีมีบารมี (Charismatic Leadership)หมายถึงผูน้าํท่ีมีลกัษณะพิเศษเหนือผูอ่ื้นและมี

ความเช่ือมัน่ในตนเองมีการกลา้แสดงออกที่เขม้แข็งผูอื้่นเช่ือมีความสามารถในการปลุกเร้า

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานได ้เป็นผูน้าํท่ีมีพลงัและความสามารถในตนเอง ทาํใหผู้อ่ื้นมีความเช่ือมัน่ใน

ตวัผูน้าํสูง ผูน้าํที่มีลกัษณะพิเศษน้ีจะทาํส่ิงที่กระตุน้ผูป้ฏิบตัิงานให้เกิดความไวว้างใจ เช่ือถือ 

ยอมรับ เช่ือฟัง และมีอารมณ์คลอ้ยตาม ช่ืนชม มีความพอใจและทาํใหผ้ลปฏิบติังานสูง ผูน้าํแบบน้ี

พบไดใ้นกลุ่มองคก์าร และในทุกระดบัทางการบริหารในประเทศต่างๆ เช่น อินเดียสิงคโปร์ 

เนเธอร์แลนด ์จีน ญ่ีปุ่น และแคนาดา 

                                                        

 114Bass and Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through Transformational 

Leadership  (Thousand Oaks : Sage Publications,1994),4. 
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 ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) หมายถึงผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูน้าํ

แห่งการเปล่ียนแปลง(Change agent) มีสาํนึกของความเร่งด่วนในการเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มต่างๆ เป็นผูส้ร้างวฒันธรรมองคก์ารทาํให้ตนเองสอดคลอ้งก ับทุกคนใน

องค์การ มีการนาํวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างสมดุลกนัผูน้าํมีความคิดกา้วไกลไปขา้งหน้า

อยู่เสมอ ตวัอย่างเช่นบิลล์ เกต (Bill Gate) ผูน้าํ Microsoft เป็นผูน้าํท่ีสร้างความยกัษ์ใหญ่แห่ง

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ผูน้าํในหน่วยงานของรัฐ ก็สามารถเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ได ้เพราะรัฐ คือ 

องคก์ารใหบ้ริการแก่สงัคมจึงตอ้งการการนาํทางสาํหรับการใหบ้ริการท่ีดีแก่สารธารณชน  

 ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง (The change agent) หมายถึงบุคคลท่ีมีความพยายามในการ    

ท่ีจะปรับปรุงสภาพขององคก์ารให้ดีข้ึนการเปล่ียนแปลงอาจเกิดจากผูบ้ริหารกาํหนดเองหรือเกิด

จากการจา้งบุคคลจากภายนอกมาเป็นผูน้ําการเปลี ่ยนแปลงทกัษะที ่สําคญัของผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงคือ ความสามารถในการพิจารณาว่าควรเปล่ียนแปลงอย่างไรและผูน้าํควรมีทกัษะ

ในการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงได้เป็นผลสาํเร็จ  ลิพพิตต์ (Lippitt) ให้ความหมายผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงว่า    เป็นผูช่้วยเหลือจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มท่ีพยายาม

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง115 

 ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึงผูท่ี้สามารถแปลง

วิสัยทศัน์ให้เป็นความจริงได ้นาํไปสู่การปฏิบติัได ้สามารถทาํให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบติัตาม 

จะทาํงานที่ทา้ทายและเป็นผูน้าํกลยุทธ์ขององค์การที่นาํไปสู่กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

ขององคก์ารในสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัโลกธุรกิจ เช่นบริษทั Hewlett-Packard    ไดเ้ลือก

ผูน้าํแบบน้ีมาเป็นผูบ้ริหารเพราะผูน้าํสามารถเปล่ียนจากผูน้าํแบบเก่ามาสู่ความเป็นผูน้าํแบบใหม่ท่ี

นาํมาเพื่อความสาํเร็จขององคก์าร116 นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะ

ประกอบไปดว้ย 1) Influence Motivation หมายถึง ผูน้าํท่ีสามารถจูงใจผูป้ฏิบติังานให้นาํเอา

ว ิส ัยทศัน ์ที ่ก ําหนดไปสู่การปฏิบตั ิให ้เกิดผลตามตอ้งการ โดยผูน้ํามีการให ้รางวลัแก่

ความสาํเร็จท่ีผูป้ฏิบติังานได้กระทาํ ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบตัิงานได้รับการเรียนรู้จากการทาํงาน 

และได้รับความกา้วหนา้ 2) Inspiration หมายถึง ผูน้าํมีความสามารถในการส่ือสาร เพ่ือให้ได้

ผลงานท่ีเกินความคาดหมายโดยการปลุกกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานมีความพยายาม  3) Intellectual 

                                                        

 115  Lonald Lippitt, Behavior of the Organization (New York : McGraw–Hill, 

1972),70. 

 116 W. Bennis and P.W. Biederman, Organizing genius : The secrets of creative 

collaboration (Cambridge M.A. :  Perseus, 1997),33. 
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Simulation หมายถึง การปลุกเร้าให้พนกังานรับรู้ถึงปัญหาและหาทางแกไ้ข มีการพิจารณา

โอกาส อุปสรรค   จุดแขง็ จุดอ่อน ของทางเลือกในการแกปั้ญหา จิตนาการถึงภายในปัญหา มีการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี มีคุณภาพสูง และผูป้ฏิบติังานมีความผกูพนัสูง  4) Individual Consideration 

หมายถึง การมอบหมายงานที่ทา้ทายให้แก่ผูป้ฏิบตัิงาน การให้ผูป้ฏิบตัิงานมีความรับผิดชอบ

เพิ ่มขึ้น ให ้ความสําคญักบัผูป้ฏิบตั ิงานมาก มีการสื่อสารแบบเปิดเผย และมีการพฒันา

ผูป้ฏิบตัิงาน โดยผูน้าํจะปฏิบตัิต่อผูป้ฏิบติังานไม่เหมือนกนัข้ึนอยู่กบัผูป้ฏิบติังานแต่ละคน  ผูน้าํ

เชิงปฏิรูปจะมีการกาํหนดวิสยัทศันท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต และการส่ือสารใหผู้อ่ื้นทราบดว้ย

คาํพูด การกระทาํเพื่อให้มองเห็นภาพในผลสาํเร็จที่ตอ้งการ ผูน้าํสร้างความไว ้วางใจและให้

ความสาํคัญกับผู ้อ่ืนมากกว่าตนเอง  เสริมสร้างจุดแขง็ใหผู้ป้ฏิบติังาน และช่วยลดจุดอ่อน ของ

ผูป้ฏิบติังาน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิดความ

ผดิพลาดซํ้าอีก 

 ผู ้นาํเชิงติดต่อส่ือสาร  (Communicational leadership) หมายถึง ผู ้นาํท่ีใช้การ

ติดต่อส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานทราบว่าจะตอ้งทาํงานอะไรบา้ง มีความรับผิดชอบงานใดบา้ง ใช้

อาํนาจท่ีตามหนา้ท่ี อาํนาจในการให้คุณให้โทษแก่ผูป้ฏิบติังานในการสั่งการโดยแลกเปล่ียนกบั

รางวลั ท่ีผูป้ฏิบัติงานจะได้รับจากการทาํงาน   ผูน้าํ จะส่ือสารเพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจการ

ทาํงานและให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบัติงานท่ีทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย (Contingent Reward) โดยผูน้าํ

จะสอดส่องดูแลการทาํงานของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรฐานการทาํงาน 

 ผูน้าํแบบทดแทนได ้หรือการทดแทนกนัของผูน้าํ (Substitutes of leadership) หมายถึง 

ผูน้าํที่ไม่ตอ้งสั่งการใด ๆ แก่ผูป้ฏิบตัิงาน การทาํงานของผูน้าํที่มีความสาํคญัน้อยลงและมี

ผล  ในทางบวกต่อผูป้ฏิบตัิงานถา้หารผูป้ฏิบตัิงานมีประสบการณ์และมีความสามารถมาก 

เพราะผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์หรือจากกฎระเบียบที่เคร่งครัดอยู่แลว้

ผูน้าํ      ไม่จาํเป็นตอ้งบอกผูป้ฏิบัติงานว่าจะต้องทาํอะไรบ้างผูป้ฏิบัติงานจะทราบเอง ผูน้าํ

ควรใชเ้วลา   ในการทาํภารกิจอ่ืนท่ีสาํคญักวา่117 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 เฟลตนั(Felton) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและ

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษากบัความพึงพอใจ

ในงานของครู  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์

                                                        

 117 W. Bennis and P.W. Biederman, Organizing genius : The secrets of creative 

collaboration (Cambridge M.A. :  Perseus, 1997), 34. 
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กบัความ    พึงพอใจในงานของครูและพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน

สภาพสูงกวา่ผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา118  

 ฟิลบิน(Philbin) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ ของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา

ในอินเดียน่า  สหรัฐอเมริกา  ผลวิจยัสรุปไดว้่า  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง แต่มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มระดบัความมัน่ใจ  

ความตั้งใจในการปฏิบติังาน  และประสิทธิผลการทาํงานของครู119 

  สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล

สาํหรับความสําเร็จท่ีมีคุณภาพและการเรียนรู้ขององคก์าร ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการทาํงานเป็นทีม   การเนน้ท่ีลูกคา้เป็นสาํคญัและ

พนัธะสัญญา   ท่ีจะปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และหลกัการฝึกปฏิบตัิขององค์การแห่งการเรียนรู้

ด้านวิสัยทศัน์ร่วมรูปแบบการจดัการแบบแผนทางความคิด ส่วนภาวะผูน้าํแบบตามสบายมี

ความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเน้นท่ีลูกคา้เป็นสําคญั และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความ

เกี่ยวขอ้งเชิงบวกก ับวิธีการควบคุมกระบวนการการใช ้วิธีการควบคุมกระบวนการได้

สะทอ้นกลบัมา เพิ่มกระบวนการยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีมซ่ึงไดส่้งเสริมหรือให้กาํลงัใจแก่

หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของทีม 

(team learning)และดา้นความรู้สึกส่วนบุคคลของความเช่ียวชาญของบุคคล (individual’s sense of 

personal mastery) หลกัการฝึกปฏิบติัของการคิดเชิงระบบและ หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้

ของทีมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัซ่ึงผูน้าํกลุ่มทาํงาน120 

 วรรณี หิรัญญากร ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเพื่อการเปล่ียนแปลง    

ของผูบ้ริหารกับสุขภาพองค์กร โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ  เขตการศึกษา 12 พบว่า 1)ระดับภาวะผู ้นาํ เพื่อการเปลี่ยนแปลง                

ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังก ัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

                                                        
118Felton  S.L.T, “Transactional  and Transformational  leadership  and teacher  job  

satisfactional” (Doctoral  dissertation, Depratment  of  Philosophy  Science, The  University  of  

Mississippi, 1995), A. 
119 Patrick Leo Philbin ,”Transformational leadership  and  secondary  school  principal 

(Leadership)” (Ph.D. Purdue University,2001Dissertation Abstracts International,2001), A. 

            120Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract. 
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แห่งชาติ เขตการศึกษา 12โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัสูง 2)ระดบัสุขภาพองคก์รโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 

โดยรวมและรายดา้นมีสุขภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์มาก 3)ภาวะผูน้าํ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ข อ ง ผู บ้ ริ ห า ร ก ับ สุข ภ า พ องค์กรโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05121   

 คาํนึง ผดุผอ่ง  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต

พื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  พบวา่ 1)ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสําน ักงานค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึก ษ า ขั้น พื้น ฐ า น ใ น เ ข ต พื้น ที่พ ัฒ น า ช า ย ฝั่ง ท ะ เ ล

ตะว ันออก  โดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2)ระดบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี

พฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยรวม และรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมีนยัสาํคญัท่ี

สถิติ .01122 

 ชยัยนต ์ เสรีเรืองยทุธ  ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ตามการรับรู้ของ

ครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า รายการที่มีอนัดับค่าเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุด       ด้านต่าง ๆ เรียงตามด้านดังน้ี 1)สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปรับปรุงเปล่ียนแปลง

การทาํงาน  2)ให้รางวลัความสาํเร็จท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือสัมฤทธ์ิผล และใชแ้นวทางการ

บริหารท่ีทา้ทายให้บุคลากรรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง 3)ทาํให้บุคลากรกลา้แสดงการต่อตา้นการ

                                                        

 121วรรณี หิรัญญากร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเพื่อการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารกบัสุขภาพองคก์ร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2546), บทคดัยอ่. 

 122คาํนึง ผดุผ่อง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต

พื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2547), บทคดัยอ่. 



 
 

 

75 

เปล่ียนแปลงอย่าง  มีเหตุผลและ 4)สามารถคงรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงนั้นไวไ้ดอ้ยา่งยาวนาน

ท่ีสุด123    

 วนัชัย  ธงชัย  ได้ทาํการวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรม

โรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ผลการวิจยั

พบว่า  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนและการบริหารงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานโดยภาพรวมและรายดา้นอยู ่ในระดบัมาก  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครู

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 สําหรับความคิดเห็นของผูบ้ริหารเกี่ยวกบัวฒันธรรมโรงเรียนพบว่า  ความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารกบัครูเก่ียวกบัคาํนิยม  ปทสัถาน มาตรฐาน และรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริหารมีความ

แตกต่างกบัความคิดเห็นของครู ดา้นประวตัิและความเช่ือไม่มีความแตกต่างกนั ภาวะผูน้าํการ

เปลี่ยนแปลงดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ภาพรวมและในรายด้าน 3 ด้านคือ        ดา้นการวางแผน การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้งและดา้นการ

บริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ  นอกจากน้ีการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลยงัส่งผลต่อการ

รายงานทาการเงินและผลการดาํเนินงาน  สาํหรับวฒันธรรมโรงเรียนดา้นความเช่ือส่งผลต่อบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน และรูปแบบ

พฤติกรรมของวฒันธรรมโรงเรียนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 6 ด้าน

คือ การวางแผนงบประมาณ    การคาํนวณตน้ทุน  การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง การรายงานทาง

การเงินและผลการดาํเนินงาน  การบริหารสินทรัพย ์และการตรวจสอบภายใน นอกนั้นไม่ส่งผล124 

 นันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ภาวะผูน้าํ        

การเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 1)ประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล 

โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย  ์ กระทรวงสาธารณสุขเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูง       

ส่วนการจดัการความรู้ และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 2)การจดัการความรู้ 

                                                        

 123ชยัยนต ์ เสรีเรืองยทุธ, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ตามการรับรู้ของครู

โรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต ศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), บทคดัยอ่.   

         124วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2547), บทคดัยอ่. 
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ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคญั      

ทางสถิติท่ีระดบั .05 125 

 สมพร  เมืองแป้น  ศึกษาภาวะผูน้าํเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศึกษา

สังกดัคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามญั และสาํนักงานคณะกรรมการศึกษา

เอกชนในจงัหวดันครปฐมพบว่า 1)ภาวะผูน้าํเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้น อยูใ่น

ระดบัมาก และการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาโดยรวมและรายขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก  

2)ภาวะผูน้ําเปล่ียนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังก ัดคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ กรมสามัญ และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผูน้ํา

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษามีความสัมพนัธ์

กนัทางบวกโดยรวมและรายดา้นในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 126 

 สมคิด  สกุลสถาปัตย ์ ไดท้าํการวิจยั ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการ

ปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืนผลปรากฏว่า องค์ประกอบของภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผลประกอบดว้ย การสร้างส่ือกลางท่ีมีประสิทธิภาพการใชค้วามฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน  

การสร้างแรงบนัดาลใจ  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุน้การใชปั้ญญาและการใช้

อิทธิพลอย ่างมีอุด มก ารณ์  สําห รับองค ์ประ ก อบของก ารปฏิรูปก ารศึก ษ าแ บบยัง่ ย ืน 

ประกอบด้วยกระบวนการเปล่ียนแปลงสมดุล ต่อเน่ือง เน้นผูเ้รียน ปัจจยันาํเขา้มีพลงัขบัเคล่ือน 

ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลพัธ์มีดุลยภาพเชิงพลวตัร บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง  

รูปแบบภาวะผูน้ํา  การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยัง่ยืนเป็น

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ    ของพหุตวัแปรท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 11 องคป์ระกอบ 

กล่าวคือ การสร้างส่ือกลางท่ีมีศกัยภาพ การใชค้วามฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบนัดาล

ใจ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุน้การใชปั้ญญาและการใชอิ้ทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

                                                        

 125นันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร, “ ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การพยาบาล บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), บทคดัยอ่.   

 126สมพร เมืองแป้น, “ภาวะผูน้าํเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศึกษา”

(ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร,2548) , บทคดัยอ่. 
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(ภาวะผู ้นํา การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล)ซ่ึงมีอิทธิพลต่อปัจจัยนําเข้ามีพลังขับเคล่ือน

กระบวนการเปล่ียนแปลงสมดุล ต่อเน่ือง เน้นผูเ้รียน ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลลพัธ์มีดุลยภาพทาง

พลวตั บริบทท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบยัง่ยืน)โดย

ทางตรงและทางออ้มอย่างมีนยัสาํคญั ซ่ึงรูปแบบมีความถูกตอ้ง เหมาะสมเป็นไปได ้และสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได้127 

 อภิชยา   มีเพียร  ไดท้าํการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผล        

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชนผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้าํ 

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์         

มีค่ามากเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ การกระตุน้ทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และ    

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ตามลาํดบั128 

 วีณา  เพชรจิระวรพงศ ์  ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร     

ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยม ตามทฤษฏีทั้ง 4 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่       

ดา้นผูน้าํแสดงออกอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นนาํสู่จุดมุ่งหมาย ดา้นการแลกเปล่ียนและ            

การเปล่ียนแปลง และดา้นมิตรสัมพนัธ์ ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํ การเปล่ียนแปลง     

ของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยมโดยจาํแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมครูท่ีมี           

เพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทฤษฏีดา้นผูน้าํมิตร

สัมพนัธ์ครูมีความ คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยม โดยจาํแนกตามขนาด

โรงเรียน พบว่าโดยรวมขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

รายดา้นพบว่าทฤษฏีด้านผูน้าํมิตรสัมพันธ์กับทฤษฏีด้านผูน้าํ  แสดงออกอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์    ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 และเม่ือ

เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ใน

                                                        
127สมคิด สกุลสถาปัตย์, “ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูป

การศึกษาแบบยัง่ยืน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีนิพนธ์  สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2552), บทคดัยอ่. 
128 อภิชยา   มีเพียร, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบตัิงานของครูสถานศึกษาเอกชน” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552), บทคดัยอ่. 
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การปฏิบติัหน้าท่ีการสอน แตกต่างกนั พบว่าโดยรวมครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่าทฤษฏี       ดา้นผูน้าํ มิตรสัมพนัธ์กบัทฤษฏีดา้นผูน้าํแสดงออกอิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์ ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั  0.05129  

 สรุป  ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง ผูน้ําท่ีแสดงให้เห็นการทาํงานเป็น

กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน หรือผูต้าม โดยการเปลี่ยนแปลงให้มีศกัยภาพที่สูงข้ึน 

และมีศกัยภาพในการทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ทาํใหภ้ารกิจขององคก์ร ประสบความสาํเร็จ 

การวางแผนกลยุทธ์( Strategic Planning) 

           การวางแผนกลยทุธ์  เป็นการกาํหนดทิศทางหรือแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต  เพื่อให้

บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การบริหารและการจดัการของ

องคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นการวิเคราะห์องคก์ารและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  เพื่อกาํหนด

ภารกิจ  วตัถุประสงค ์  และเป้าหมายของหน่วยงานตามระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยมีวิสัยทศัน์หรือภาพ

แห่งอนาคตท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเป็นเคร่ืองกาํหนดทิศทาง  ในหน่วยงานราชการ การบริหารให้

ประสบความสาํเร็จ  มีความ กา้วหนา้  จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ทั้งส้ิน  เพื่อให้ทนักบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และมีการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต ให้สามารถเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลง เพื่อความอยูร่อด และความกา้วหนา้  ขององคก์าร  

 ความหมายของแผนกลยทุธ์ 

จากการศึกษา คน้ควา้ มีผูใ้หค้วามหมายของแผนกลยทุธ์  ดงัน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ไดใ้หค้วามหมายของแผนกลยทุธ์วา่ หมายถึง แผนปฏิบติัการท่ี

ถูกนาํมาใชท้ั้งระยะกลางถึงระยะยาวโดยองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ(mission)เป้าหมาย

(goals) และวตัถุประสงค ์ (objective) หรืออาจหมายถึงการวางแผนรวม หรือแผนทั้งหมดสาํหรับ

อนาคตขององคก์าร ซ่ึงมีรูปแบบความต่อเน่ืองและเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินไปอยา่งไม่หยดุย ั้งโดย

ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสม หรือหมายถึงแผนการปฏิบติัการท่ีอธิบายถึงการ

                                                        
129 วีณา  เพชรจิระวรพงศ ์  “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนมธัยม” สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ปี

การศึกษา 2552 ),บทคดัยอ่. 
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จดัสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืนๆ ใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย

ในระยะยาว130 

ประโชค ชุมพล ไดใ้หค้วามหมายของแผนกลยทุธ์วา่ หมายถึง แผนงานรวม ซ่ึง 

เช่ือมโยงขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ขององคก์ารเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อทาํให ้

องคก์ารอยู่รอดไดภ้ายใตค้วามผนัผวนของสภาพแวดลอ้มต่างๆ กลยุทธ์จะถูกกาํหนดข้ึนและ

นาํมาใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตข้อบเขตของความสามารถท่ีมีอยู่ขององคก์ารนั้นๆ กล

ยทุธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีทาให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร กลยทุธ์ไม่ไดเ้ป็นเพียงแผนงานแต่เป็น

แผนงานท่ีเช่ือมโยงทุกส่วนขององคก์ารเขา้เป็นหน่ึงเดียว โดยสามารถนาเอาจุดเด่นของแต่ละส่วน

งานเขา้มาประสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ131 

สุพาดา สิริกุตตาและคณะ ไดใ้ห้ความหมายของแผนกลยุทธ์ว่า เป็นวิธีการท่ีใชเ้พื่อให้

บรรลุเป้าหมายกลยทุธ์ (Strategic Goals) กาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง แผนกลยทุธ์จะครอบคลุม

การจดัสรรทรัพยากรและกาํหนดขอบเขตอย่างกวา้งขวางของกิจกรรมองค์การในระยะยาวท่ี

ออกแบบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์132 

สุพจน์ ทรายแกว้ ไดใ้หค้วามหมายของแผนกลยทุธ์ว่า หมายถึง แผนท่ีกาํหนดทิศทางใน

อนาคตขององคก์ารวา่องคก์ารควรจะทาํอยา่งไร เท่าไหร่และทาํอยา่งไรดงันั้นแผนกลยทุธ์ หมายถึง 

แผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกระดบัและเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายในองคก์าร 

เป็นแผนท่ีมีขอบเขตกวา้งครอบคลุมวิธีการและการใชท้รัพยากรการกาํหนดทิศทางในอนาคตของ

องคก์ารในระยะยาว โดยเนน้กลยทุธ์หรือวิธีการเฉพาะเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้133 

 

 

 

                                                        
130 ศิริวรรณ เสรีรัตน์,และคณะ. การบริหารเชิงกลยทุธ์และกรณีศึกษา.( กรุงเทพมหานคร: 

พฒันาศึกษา.2540).793 
131

 ประโชค ชุมพล. การบริหารเชิงกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ. (กรุงเทพมหานคร: แมน

เจอร์มีเดียร์กรุ๊ป.2538).4 

132 สุพาดา สิริกตุตาและคณะ. การวางแผนและการบริหารโครงการ.( กรุงเทพมหานคร: 

สุริวงศ ์บุค๊เซ็นเตอร์.2543.)3 
133 สุพจน ์ทรายแกว้. การจดัการภาครัฐแนวใหม่. (พิมพค์ร้ังท่ี 2. พระนครศรีอยธุยา: 

ศูนยห์นงัสือสถาบนัราชภฎัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.2545.) 67-68 
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ไพโรจน ์ดว้งวิเศษ  กล่าวว่า การวางแผนกลยทุธ์คือการวางแผนระยะยาวขององคก์ารท่ีมุ่ง

การตดัสินใจและกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร จากการประเมินปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทั้งหลาย และ

เลือกกลยุทธ์ในการทาํงานโดยการเช่ือมโยงทรัพยากรต่างๆ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้ม134 

ความสาํคญัของแผนกลยทุธ์ 

มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแผนกลยทุธ์ ไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

สุภาพร พิศาลบุตร กล่าวถึงความสาํคญัของแผนกลยุทธ์ว่าเป็นแผนท่ีมีความสาํคญัต่อ

องคก์ารมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแผนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรของกิจกรรมในระยะ

ยาวและเก่ียวกบัการเลือกวตัถุประสงคใ์นระยะยาว โดยตอ้งอาศยักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะจดัข้ึนเป็นการ

เสริมให้องคก์ารเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการกลยทุธ์เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมการบวน

การเรียนรู้ การปฎิบติัการแสดงออกทางพฤติกรรมและเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงสัมพนัธ์

เป็นองคร์วม 135ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี   8   กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์เป็นกลยทุธ์ 

แหล่งท่ีมา: กรมสามญัศึกษา, 2545: 5. 

 

                                                        
134 ไพโรจน ์ดว้งวิเศษ. การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบนัราช

ภฎั.(ภาคนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2543.)82. 
135 สุภาพร พิศาลบุตร. หลกัการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยเ์อกสารและตารายา 

สถาบนัราชภฎัสวนสุดสิต.2543.)67-68. 

กลยทุธ์ 

กระบวนการ 

ต่อเน่ืองเป็นองคร์วม พฤติกรรม เรียนรู้ ปฏิบติั 
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จากภาพประกอบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

กลยุทธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ไม่ไดเ้ป็นกระบวนการปรับปรุงต่อเน่ืองแต่เป็น

กระบวนการเรียนรู้ในการแสวงหา เพื่อใหท้า้ทายความคิด ความเช่ือ เพื่อเปล่ียน กระบวนทศัน์และ

สร้างสรรคว์ิธีการ นวตักรรมใหม่ๆ สู่อนาคต 

กลยุทธ์เป็นกระบวนการปฏิบติั กลยุทธ์ไม่ใช่กระบวนการวางแผนปฏิบติัการในรูป

โครงการท่ีเป็นขั้นตอนตามลาํดบัต่อเน่ืองเป็นเส้นตรง แต่เป็นกระบวนการปฏิบติัท่ีเคล่ือนไหว

ยดืหยุน่ ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

กลยทุธ์เป็นกระบวนการเชิงพฤติกรรม กระบวนการเชิงพฤติกรรมไม่ใช่ชุดของพฤติกรรม 

ท่ีกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีปรากฏในพรรณนางาน และไม่ใช่พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัตาํแหน่งอาํนาจใน 

องคก์ารหรือสถานภาพทางการเมือง แต่หมายถึงส่ิงท่ีเราเรียกกนัวา่ภาวะผูน้าํ ความเปิดกวา้งยอมรับ 

ส่ิงทา้ทายใหม่ๆ การรับฟัง การมีส่วนร่วม ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองของพฤติกรรมส่วนบุคคล 

กลยทุธ์เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีเป็นองคร์วม เราควรกาํหนดกลยทุธ์และทาํใหง่้ายต่อ 

ความเขา้ใจและการปฏิบติั โดยแยกแยะและหยิบยกมาจากรูปแบบกรอบความคิดท่ีสลบัซบัซอ้น 

แต่ส่ิงสาํคญัท่ีพึงสังวรคือตอ้งพยายามคน้หาชุดของกลยุทธ์ท่ีเป็นเอกภาพเหมาะสมกบัสถานภาพ

ขององคก์ารและสามารถแสดงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัในกระบวนการดาํเนินงานของหน่วยงาน

โดยรวม 

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์   

 ประกอบดว้ยขั้นตอนและวธีิดาํเนินการ  ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ภารกิจขององคก์าร  เป็นการกาํหนดกรอบ ทิศทางขององคก์ารในดา้น

ต่าง ๆ  ทาํใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจภารกิจ  มีจุดร่วมในการทาํงาน  มีความเห็นตรงกนั  ลดความขดัแยง้และ

ความซํ้ าซอ้น  ช่วยใหก้ารกาํหนดวิสัยทศัน์  กลยทุธ์  และเป้าหมายมีความถูกตอ้งเหมาะสม  รวมทั้ง

ทาํใหก้ารจดัสรรและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  (SWOT  Analysis)   

      2.1  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  เป็นการศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์และ 

องคป์ระกอบภายในองคก์ารท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการดาํเนินการตาม

ภารกิจ  มีอะไรบา้งท่ีเป็นจุดแขง็  (Strengths)  และมีอะไรบา้งท่ีเป็นจุดอ่อน  (Weaknesses)  

ครอบคลุม  ภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์าร  โครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี  ประสิทธิภาพของ

การบริหารจดัการดา้นบุคลากร  งบประมาณ  เคร่ืองมือ / เทคโนโลย ี การบริการและดา้นทรัพยากร

โดยครอบคลุม   
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                                 จุดแขง็  (S – Strength)  เป็นสภาพปัจจยัภายในหน่วยงานท่ีทาํใหห้น่วยงานนั้น

มีความเขม้แขง็  สามารถพฒันาใหก้า้วหนา้ 

              จุดอ่อน  (W – Weakness)  เป็นสภาพปัจจยัในหน่วยงานท่ีทาํใหห้น่วยงานนั้น

ไม่สามารถดาํเนินการตามภารกิจได ้ เปรียบเสมือนร่างกายท่ีอ่อนแอมีโรคต่าง ๆ  ทาํให ้

ไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้

      2.2  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมี

ผลต่อการดาํเนินงาน และเป็นสภาพท่ีอยูเ่หนือการควบคุมขององคก์รนั้น ๆ  เช่น สภาวะทาง

เศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง  สภาพสังคม  การศึกษา  วฒันธรรม  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ    โดยพิจารณาจากลกัษณะทางกายภาพ   ชีวภาพ  ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ

วฒันธรรม  ท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันา   หรือเป็นอุปสรรคไม่ใหห้น่วยงานพฒันาต่อไปได ้

          โอกาส  (O – Opportunity)  เป็นสภาพภายนอกท่ีทาํใหอ้งคก์ารพฒันาหรือ

กา้วหนา้  แข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนได ้

           อุปสรรค  (T – Threats)  เป็นสภาพภายนอกท่ีกีดขวางการพฒันาขององคก์าร

ทั้งทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  เทคโนโลยีแ่ละส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ   

 3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์  (Vision)  วิสัยทศัน์  หมายถึง  การมองภาพอนาคตของ

องคก์ารและจุดหมายปลายทางท่ีเช่ือมโยงกบัภารกิจ  ค่านิยม  และความเช่ือเขา้ดว้ยกนั    เพ่ือนาํมา

กาํหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาหน่วยงานท่ีเป็นภาพแห่งอนาคตไดอ้ย่างหลากหลายและ

ครอบคลุม   

 4.  กาํหนดพนัธกิจ  (Mission)  เป็นภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให ้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในวิสยัทศัน์และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงานนั้น ๆ   

โดยกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์  ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร 

 5.  กาํหนดกลยทุธ์  เป็นการกาํหนดวิธีการ  ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เพ่ือใหบ้รรลุผลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ   เป็นวิธีการหรือกิจกรรม  มีความยดืหยุน่ อาจใช้

คาํวา่  “มาตรการ”  หรือ “กลยทุธ์”  กไ็ด ้

 6.  กาํหนดแผนงาน/ โครงการ  การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  จะตอ้งกาํหนดเป็นแผน / 

โครงการเพื่อใชเ้ป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีของหน่วยงาน  แผนดงักล่าวอาจเรียกว่า  แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีของหน่วยงานซ่ึงมีรายละเอียด ตั้งแต่ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

วิธีดาํเนินการ    ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตอ้งใชด้าํเนินการ 

 7.  ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปีของหน่วยงาน  เป็นการนาํแผน  ท่ีกาํหนดไว้

ไปสู่การปฏิบติั  มีการกาํกบัติดตามและประเมินผล  อยา่งต่อเน่ือง   
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 8.  การประเมินผลและรายงาน  เ เพื่อรายงานต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดนโยบาย  ของหน่วยงานต่อไป  136 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์  

พรพิมล ชินภกัดี ไดศึ้กษาปัญหาการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหาในการจดัทาํแผนกลยทุธ์

โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ดา้นการ

กาํหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน ดา้นการกาํหนดทิศทางของโรงเรียน และดา้นการศึกษาสถานภาพของ

โรงเรียน และผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหาในการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั137 

บุญศรี ไชยบุดดี ไดศึ้กษาการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอกนัทรวิชยั 

จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหาในการจดัทาํแผนกลยทุธ์โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์สถานศึกษา 

ดา้นการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา และดา้นการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา สาํหรับแนวทาง

แกไ้ขปัญหาคือจดัประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ช้ีแจง ประสานงาน จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ี

ทนัสมยัและใหม่อยูเ่สมอ สร้างกลยทุธ์ท่ีง่าย และสร้างเคร่ืองมือประเมินทีดีต่อการปฏิบติั138 

ทศันีย ์ สุวรรณภา ไดศึ้กษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่าย

ล่วงหนา้ระยะปานกลางของโรงรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ีย

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน ดา้นการประเมินสถานภาพของ

โรงเรียน ดา้นการจดัวางทิศทางของโรงเรียน ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและ

ดา้นการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ตามลาดบั139 

                                                        

             136 สาํนกังานโครงการนาํร่องปฏิรูปการศึกษา ( กระทรวงศึกษาธิการ,  2544 ),  210 – 215)   
137 พรพิมล ชินภกัดี.การศึกษาปัญหาการจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา

อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม.( ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.2546),87-88. 
138 บุญศรี ไชยบุดดี. การจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอกนัทรวิชยั

จงัหวดัมหาสารคาม. (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.2546),97-101. 
139 ทศันีย ์สุวรรณภา. ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้

ระยะปานกลางของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา.(ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.2547),102-103. 



 
 

 

84 

ประคอง บุญสร้าง ไดศึ้กษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหา

ในการวางแผนกลยทุธ์โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์สถานศึกษา ดา้นการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาและ ดา้นการ

กาํหนดทิศทางสถานศึกษา ตามลาํดบั140 

ธวชัชยั บาํรุงยศ ไดศึ้กษาการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันา

คุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ

ปฏิบติัตามการจดัทาํแผนกลยทุธ์ทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร ดา้นการจดัวางทิศทางขององคก์าร และดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์าร141 

วิโรจน์ พลขนัธ์ ไดศึ้กษาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ

วางแผนกลยทุธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นคือ 

ดา้นการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพของสถานศึกษา ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษาดา้นการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ดา้นการจดัวางทิศทางของสถานศึกษา ดา้น

การกาํหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา และดา้นการยกร่างและตรวจสอบทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัญหาในการ วางแผนกล

ยุทธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางและทุกดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ก็อยู่ในระดบัปาน

กลางเช่นกัน และเม่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมพบว่า 

สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั (เลก็ กลาง ใหญ่)มีระดบัปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์แตกต่างกนั และ

จากการสัมภาษณ์แนวทางในการพฒันาการวางแผนกลยทุธ์ พบว่า ควรจดัทาฐานขอ้มูลและระบบ

                                                        
140 ประคอง บุญสร้าง.. ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขนาดเลก็ 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. (ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บูรพา.2549), 71. 

141 ธวชัชยั บาํรุงยศ.. การจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพ

การศึกษาสบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน.(สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่.2550), 53-55. 
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สารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนัท่ีสุด ควรยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

และจดัประชุม อบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนกลยทุธ์142 

สรุป การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึงวิธีการ ยุทธศาสตร์ท่ีผูน้าํไดด้าํเนินการ โดย นาํขอ้มูล

สารสนเทศมากําหนดทิศทางขององค์การ เพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นไปตาม

วตัถุประสงคล์ะเป้าหมายขององคก์าร  ซ่ึง  การวางแผนกลยทุธ์  เป็นการกาํหนดทิศทางหรือแนว

ทางการดาํเนินงานในอนาคต  เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

ช่วยใหก้ารบริหารและการจดัการขององคก์ารมีประสิทธิภาพสูงสุด   

องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้คือการท่ีจะทาํใหค้นในองคก์ารเรียนรู้ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งจากภายใน 
และภายนอกเพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเองและการดาํเนินงานขององคก์าร หรือการปรับเปล่ียน

และคน้หาวิธีทางใหม่ ๆ ในการผลิตหรือบริการหรือดาํเนินการ อนัจะนาํมาซ่ึงการเพิ่มประสิทธิผล

ในการดําเนินงานขององค์การ   ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ 

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง   มีการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ส่งเสริม

สนบัสนุนใหน้าํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

        ความหมาย ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

               มีนกัวิชาการหลายๆท่านไดใ้หค้วามหมายของ องคก์ารแห่งการเรียนรู้  ไวด้งัน้ี 

เพดเลอร์และคณะ (Pedler and others) ไดใ้หท้ศันะว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์าร

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกคนในองคก์าร และจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคก์ารอยา่ง

ต่อเน่ือง143นอกจากน้ี เพดเลอร์ ให้ความหมายว่า เป็นองคก์ารท่ีเอ้ืออาํนวยการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิก

ขององค์การ และเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์และเน้ือหาอย่างรู้เท่าทนั ส่ิงน้ีเป็นความคาดหวงัว่าเรา

สามารถท่ีจะสร้างองคก์ารท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนแปลง พฒันา และเปล่ียนแปลงตวัเอง

                                                        
142 วิโรจน ์พลขนัธ์. 2548. การศึกษาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาแพงเพชร เขต 1. (ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏักาํแพงเพชร.2551),103-105. 
143 M.Pedler J. Burgoynes and T. Boydell, The Learning Company : A Strategy for 

Sustainable Development (Maidenhead : Mc Graw-Hill, 1991), 1. 
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สนองตอบต่อความปรารถนาของผูป้ฏิบติังานภายในและส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เพื่อทาํให้

เกิดคุณค่าและความยัง่ยนื144 

 เซงเก ้(Senge)  ไดใ้ห้ความหมาย  องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีสมาชิกไดมี้การ

ขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้ งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ

องคก์าร เพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่าง ๆ ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง เป็นท่ีส่งเสริมให้เกิด

และขยายแนวความคิดใหม่ ๆ ออกไป สามารถแสดงออกทางความคิดไดอ้ยา่งอิสระ และเป็นท่ีซ่ึง

คนจะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งต่อเน่ือง145 

แกรมลิงเจอร์  (Kramlinger) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีประกอบไปดว้ย

โครงสร้างท่ีส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ี

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจขององคก์าร146 

 การ์วิน (Garvin) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นองคก์ารท่ีมีทกัษะใน

การสร้างสรรคแ์ละถ่ายโอนองคค์วามรู้ รวมทั้งสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเรียนรู้

และการหาความรู้ใหม่ ๆ 147 

 มาร์ซิคและวทักินส์ (Marsick and Watkins) กล่าวว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ี

ส่งเสริมใหส้มาชิกสร้างความเป็นเลิศใหก้บัองคก์าร ในขณะเดียวกนั องคก์ารตอ้งส่งเสริมความเป็น

เลิศให้กบัสมาชิก โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และบูรณาการ

เขา้กบัการปฏิบติังาน มีการมอบอาํนาจให้กบัสมาชิกเพื่อสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนั 

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนและการช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกองคก์ารและชุมชน148 

                                                        
144

 Pedler อา้งใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),257. 
145

 Senge  อา้งใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),257. 
146 T.Kramlinger, “Training’s role in a learning organization,”(Training 29 July 1992),46-

49. 
147D.A.Garvin, “Building a learning organization, “Harvard Business Review, 71 july-

August 1993),80. 
148 V.Marsick and K. Warkins, “The Learning Organization : an Lategrative Vision for 

HRD,”Human Resourcc Development Quarterly ,1994), 353. 
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ยคุล ์(Yulk) กล่าวถึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่เป็นองคก์ารท่ีมีความปรารถนาในการท่ีจะเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ เพื่อการพฒันาการทาํงานมีการแบ่งปันความคิดและความรู้ในการทาํงานมีการปรับตวัให้

เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนใหบุ้คลากรทุกระดบัเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการ

สร้างค่านิยมเก่ียวกับการสร้างนวตักรรมและทดลองทาํส่ิงใหม่ ๆ จนกลายเป็นวฒันธรรมของ

องคก์าร149 

 เบน็เน็ทและโอเบรียน  (Bennette  and O’Brien) อธิบายว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็น

องคก์ารท่ีสร้างให้มีการยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้     และ ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบั

วฒันธรรมองคก์ารนั้น ๆ 150 

 มาร์ควอร์ดท ์(Marquardt) ไห้ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่า คือสถานท่ีซ่ึงมี

บรรยากาศของการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม ท่ีมีการสอนสมาชิกในองคก์ารใหมี้กระบวนการคิด

วิเคราะห์ เพื่อให้เขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ขณะเดียวกนัสมาชิกทุกคนก็นาํความผิดพลาดและ

ความสําเร็จขององค์การมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ซ่ึงทาํให้ทุกคนได้ตระหนักในความ

เปล่ียนแปลง และปรับตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ151 

 วิโรจน์  สารรัตนะ สรุปว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีสมาชิกในองคก์ารมีความ

ต่ืนตัวและมีแรงบันดาลใจท่ีจะพฒันาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความคิดริเร่ิมท่ีจะ

สร้างสรรคส่ิ์งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์าร มีความสัมพนัธ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง

สมาชิกขององคก์ารเอง โดยภาพรวมเป็นองคก์ารท่ีมุ่งแสวงหาความเป็นไปไดแ้ละโอกาสเพ่ือการ

พฒันา152 

 วีระวฒัน์  ปันตินามยั ไดใ้ห้แนวคิดว่า องคก์ารท่ีสามารถผลกัดนัความคิดเป็นการปฏิบติั

อย่างรวดเร็วท่ีสุด ถูกต้อง เหมาะสมและประหยดั และให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ มีการ

                                                        
149

 Yulk  อา้งใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),257. 
150 J. Bennette and M. O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,” 

Tranining, 31,6 ,1994), 41. 
151 Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering the 5 Elements 

for Corporate Learning, (New York : McGraw-Hill, 1996), xvi. 
152 วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2544),11. 
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แลกเปล่ียนกนัอย่างงรวดเร็วและทัว่ถึงภายในองคก์าร ส่งเสริมให้องคก์ารเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้153 

สุพตัรา  จนัทร์เทียน ไดส้รุปความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองคก์ารท่ีตอ้งมี

การปรับเปล่ียนตวัเองตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั มีการเอ้ืออาํนวยความสะดวกในทุก ๆ ดา้นแก่

บุคลากรทุกคนในองค์การ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท่ีจะรักเรียนรู้พฒันาตนเองอยู่

ตลอดเวลา และขยายศกัยภาพของบุคลากรใหมี้การสร้างผลงานให้สาํเร็จ โดยใชรู้แบบการทาํงาน

เป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกนัของบุคลากร ในอนัท่ีจะนาํไปสู่องคค์วามรู้

ใหม่ ๆ เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในสภาวะ

แวดลอ้ม และท่ามกลางของกระแสท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา154 

 พิณสวนั ปัญญามาก ได้สรุปความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีมี

บรรยากาศท่ีเอ้ือให้บุคลากร กลุ่ม/ทีมในองคก์าร ไดพ้ฒันาการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร มี

พลงัร่วมในการทาํงานและแกไ้ขปัญหาขององคก์าร สามารถท่ีจะสร้างให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ มี

ระบบจดัการความรู้ รวมทั้งประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

ทั้งบุคลากรและองคก์าร จะมีศกัยภาพในการปรับตวัให้พร้อมและตอ้งรู้เท่ารู้ทนัต่อกระแสความ

เปล่ียนแปลงรวมทั้งสามารถอยูร่อด และเจริญเติบโตต่อไป155 

ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 เก็พฮาร์ทและมาร์ซิค (Gephart and Marsick) ไดน้าํเสนอลกัษณะขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ ไว ้6 ประการ คือ 

1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทุกระดบัขององคก์าร (continuous learning) บุคลากรแต่ละคน 

                                                        
153 วีระวฒัน์  ปันตินามยั, การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษทั เอก็ซเปอร์

เน็ท จาํกดั, 2544),21. 
154  สุพตัรา จนัทร์เทียน. ร้อยตาํรวจตรี (หญิง). “การรับรู้บรรยากาศองคก์ารและศกัยภาพ

การพฒันาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี” (ภาคนิพนธ์

วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2543),33. 
155 พิณสวนั  ปัญญามาก , “การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์,2544),14. 
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แบ่งปันการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ทีมและองคก์ารไดเ้รียนรู้โดยผา่นกระบวนการถ่ายโอนความรู้และ

บูรณาการการเรียนรู้องคก์ารและการปฏิบติังาน 

 2.การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge generation and sharing) มุ่งเนน้กระบวนการ

สร้างการไดม้าและการถ่ายโอนความรู้เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ถึงความรู้อยา่งรวดเร็ว 

 3. การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ (critical systemic thinking) บุคลากรไดรั้บการ

กระตุน้ให้คิดวิธีใหม่และใชท้กัษะเชิงเหตุผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงและการใช้

ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อหาขอ้สรุป 

 4. วฒันธรรมการเรียนรู้ (culture of learning) การเรียนรู้และการริเร่ิมสร้างสรรค ์มีรางวลั

ผลตอบแทนให ้

 5. จิตสาํนึกแห่งการยืดหยุน่และคน้หาทดลองส่ิงใหม่ (flexibility and experimentation) 

บุคลากรมีอิสระท่ีจะเส่ียงทดลอง คิดคน้นวตักรรม คน้หาแนวคิดใหม่และสร้างกระบวนการทาํงาน

และผลผลิตใหม่ ๆ  

 6. ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง (perple centered) ยดึหลกัท่ีว่าองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตอ้งเอาใจใส่

บาํรุงรักษา สร้างค่านิยม และสนบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดี พฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร

แต่ละคน156 

 มาร์ควอร์ดท ์(Marquardt) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

1. การเรียนรู้จะประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยระบบขององคก์ารทั้งหมด เปรียบเสมือนวา่ 

องคก์ารนั้น ๆ เป็นองคก์ารท่ีมีสมองเดียวกนัทั้งองคก์าร 

2. สมาชิกในองคก์ารใหค้วามสาํคญัและยอมรับวา่การเรียนรู้ทั้งองคก์ารนั้น จะนาํมาซ่ึง 

ความอยูร่อดขององคก์ารในปัจจุบนัและความสาํเร็จขององคก์ารในอนาคต 

3. การเรียนเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองตลอดไป มีทั้งกลยทุธ์ในการใชว้ิธีการหรือกระบวนการ 

ตลอดจนการบูรณาการ และดาํเนินการควบคู่ไปกบัการทาํงาน 

4. มีจุดท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

5. มีการคิดท่ีเป็นระบบ มีฐานหลกั 

 

                                                        
156 M.A.Gephart and V.J.Marsick, “Learning Organizations Come Alive,”(Training & 

Development,1996),35-45. 
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6. ทุกคนในองคก์ารสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 

สาํเร็จ ขององคก์ารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัสมยั 

7. องคก์ารมีบรรยากาศท่ีส่งเสริม กระตุน้และใหร้างวลัแก่บุคลากรและกลุ่มท่ีเรียนรู้   

ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

8. มีเครือข่ายและกลไกในการติดต่อส่ือสาร เพื่อก่อใหเ้กิดนวตักรรมทั้งภายในและ 

ภายนอกองคก์าร 

9. การเปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัและผดิหวงั จะตอ้งถือวา่เป็น 

โอกาสของการเรียนรู้ 

10. ทุกคนตอ้งทาํงานอยา่งวอ่งไว แขง็ขนั กระฉบักระเฉงภายใตร้ะบบท่ียดืหยุน่ 

11. ทุกคนในองคก์ารตอ้งมีแรงขบัเคล่ือน โดยมุ่งเพื่อคุณภาพและการพฒันาใหดี้ข้ึน 

12. กิจกรรมท่ีทาํตอ้งบ่งบอกถึงแรงบนัดาลใจ การคิดอยา่งรอบคอบ และมีความชดัเจนใน 

ความคิดและวิธีการ 

13. จะตอ้งมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญหลกัการท่ีผา่นการพฒันามาแลว้เป็นอยา่งดี 

ท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการทาํงาน 

14. จะตอ้งมีความสามรถในการปรับเปล่ียนริเร่ิมใหม่ ๆ และมีการทาํใหค้นทาํงานและ 

องคก์ารมีชีวิตชีวาอยา่งต่อเน่ือง157 

 ลองเวิธและเดวี่ส์ (Longworth and Davies) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้

ไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1. องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นบริษทั องคก์ารวิชาชีพ มหาวิทยาลยั โรงเรียน เม่ือชาติหรือ 

กลุ่มบุคคลอาจจะใหญ่หรือเลก็ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติังานโดยอาศยัการเรียนรู้ 

2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ลงทุนเพื่ออนาคตขององคก์ารโดยการใหก้ารศึกษาฝึกอบรมแก่ 

บุคลากร 

3. องคก์ารแห่งการเรียนรู้สร้างโอกาส กระตุน้ บุคลากรในทุกตาํแหน่งหนา้ท่ีไดรั้บการ 

พฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษย ์

                                                        
157 Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization: A system approach to 

quantum improvement and global success (New York : Mc Graw – Hill, 1996), 51-59. 
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4. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ร่วมสร้างวิสยัทศัน์กบับุคลากร และกระตุน้บุคลากรใหบ้รรลุ 

วิสยัทศัน์ ปรับเปล่ียนหรือสร้างภาพอนาคตร่วมกนั 

5. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ บูรณาการงานและการเรียนรู้และสร้างแรงบนัดาลใจให ้

บุคลากรแสวงหาคุณภาพและปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 

6. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์ารไดแ้สดงความสามารถพิเศษ  

โดยมุ่งเนน้ท่ีการเรียนรู้และวางแผนกิจกรรมการศึกษาอบรม ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถดว้ย 

7. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เสริมอาํนาจ(empower) บุคลากรใหข้ยายขอบเขตหนา้ท่ีของ 

ตน สอดคลอ้งกลมกลืนกบัรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

8. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ประยกุตเ์ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมในการสร้างโอกาสแห่งการ 

เรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

9. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อความตอ้งการของส่ิงแวดลอ้มและสงัคมและ 

กระตุน้ใหบุ้คลากรไปในทิศทางเดียวกนั 

10. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีการทบทวนเรียนรู้เพื่อรักษานวตักรรมคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ อยู ่

เสมอ158 

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 เซงเก ้(Senge) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้  5  องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบดว้ย 3  

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ระดบัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระดบับุคคล การเรียนรู้ระดบักลุ่ม และการ

เรียนรู้ระดบัองคก์าร   ประเภทของการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการปรับตวั การเรียนรู้จากการ

คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบติั การเรียนรู้ขององคก์าร ประกอบดว้ย 

6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ของบุคลากร (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด (Mental 

Model) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) การคิด

อย่างเป็นระบบ (System Thinking) และการสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue) 2.องคก์าร 

                                                        
158 N. Longworth and K.Davies, Lifelong Learning : New Vision, New lmplications, 

New Roles for People, Organizations Nations, and Communities In The 21 st Century (London: 

Kogan Page, 1999), 75. 
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(Organization) หรือการปรับเปล่ียนองคก์าร (Organizational Transformation) ประกอบดว้ย 4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่วิสัยทศัน์ วฒันธรรมองคก์ารกลยทุธ์โครงสร้าง 3 .สมาชิกในองคก์าร (People) 

หรือการเสริมความรู้และใชอ้าํนาจแก่บุคคล (People Empowerment)  ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 

ได้แก่บุคลากร  ผูบ้ริหาร/ผูน้ํา    ผูรั้บบริการลูกค้าคู่คา้  พนัธมิตร/หุ้นส่วน   ชุมชน4.ความรู้ 

(Knowledge) หรือการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบดว้ยการแสวงหาความรู้   

การสร้างความรู้   การจัดเก็บความรู้   การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 5.เทคโนโลย ี

(Technology) หรือการนาํเทคโนโลยไีปใช ้(Technology Application) ประกอบดว้ย    เทคโนโลยี

สารสนเทศ   เทคโนโลยพีื้นฐานของการเรียนรู้  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน159 

เพดเลอร์ Pedler ใหแ้นวความคิดวา่ องคป์ระกอบของแห่งการเรียนรู้มี 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) ใชก้ารเรียนรู้เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ (Learning Approach to  

Strategy) องคก์ารมีแนวทางท่ีจะใชแ้นวทางการเรียนรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ของ

องคก์ารการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องคก์ารจะให้

ผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายไดอ้ยา่งไรบา้ง 

2. ดา้นการมองภายในองคก์าร (Looking In)  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) การใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารเพ่ือกระจายอาํนาจและขอ้มูลให้ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติัได้

อยา่งสร้างสรรค ์ ระบบบญัชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจดัทาํ

งบประมาณ การรายงานผลระบบบญัชีขององคก์ารควรจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูป้ฏิบติังาน

ว่าองคก์ารมีการบริหารเงินเป็นอย่างไร  การแลกเปล่ียนภายใน (Internal Exchange) เป็นการ

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองคก์ารมองเห็นว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทาํให้เกิด

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

3. ดา้นโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างองคก์าร โครงสร้างหน่วยงานและหนา้ท่ีความ 

รับผิดชอบ รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทาํงานเป็นเหมือนกบัโครงสร้างท่ีไม่ถาวร ซ่ึงสามารถ

เปล่ียนแปลงไดไ้ม่ยาก เพื่อใหเ้หมาะสมกบังาน ผูใ้ชง้าน และความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ  

                                                        
159

 Senge  อา้งใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),257-258. 
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4. ดา้นการมองภายนอก (Looking Out)  การใหพ้นกังานเป็นผูว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

ขององคก์าร (Boundary Workers as Environmental Scanner)  การเรียนรู้ระหว่างองคก์าร (Inter 

organization Learning) องคก์ารควรเรียนรู้จากพนัธมิตรและ องคก์ารอ่ืน ๆ ดว้ยการพบปะ

แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 

5. ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities)  บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning  

Climate) ผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าท่ีพื้นฐานท่ีจะส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้กิดการเรียนรู้จากการ

ทดลองและเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านทางการตั้ งคาํถาม การให้ข้อมูลยอ้นกลับ และการ

สนบัสนุน โอกาสในการพฒันาตนเองของทุกคน (Self – development Opportunity for All) การจดั

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหก้บัสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งเจอกบัลูกคา้

โดยตรง รวมทั้งการกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานรับผดิชอบต่อการเรียนรู้และพฒันาตนเอง160 

 การ์วิน (Garvin) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่าจะตอ้งมี

ทกัษะหลกั 5 ประการ ประกอบดว้ย วิธีการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ (systematic problem solving) การ

ทดลองใชว้ิธีใหม่ ๆ (expcrimentation) การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและเร่ืองราวในอดีต 

(leaming from past experience) การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้น (learning 

form othcrs) และการถ่ายทอดความรู้รวดเร็ว (transferring knowledge) ทกัษะดงักล่าวน้ีตอ้งอาศยั

กรอบแนวคิด เคร่ืองมือทางการบริหารและแบบแผนของพฤติกรรมองคก์าร เป็นองคก์ารประกอบ

สําคญัท่ีจะดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงในแต่ละองคก์าร จะมีระดบัของการ

กระทาํกิจกรรมดังกล่าวแตกต่างกันออกไป ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์

ระบบงาน กระบวนการและการจดัการกับกิจกรรมดังกล่าวเขา้สู่การดาํเนินงานประจาํวนัของ

องคก์าร เพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนดงัน้ี 

1. วิธีการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ (asytematic problem solving) เป็นกระบวนการคิดอยา่งมี 

เหตุผลหรือเป็นกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในการคน้หาสาเหตุ ตั้งสมมุติฐาน ควบคู่ไปพร้อม

กบัการใช้ขอ้มูลเป็นฐานในการตดัสินใจ ใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการจดัการขอ้มูลเพื่อนําไปสู่

ขอ้สรุป เพื่อให้มีการคิดท่ีเป็นระบบมากข้ึน ทาํให้การแกปั้ญหาเป็นการมองถึงตน้เหตุไม่ใช่มองท่ี

                                                        
160

 Pedler  อา้งใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา 

(สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,กทม.2555),259. 
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ปลายเหตุ หวัใจสาํคญัของการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบคือการเปล่ียนแนวคิดของบุคลากรในองคก์าร

ให้พิจารณาถึงประเด็นสําคญั รายละเอียดท่ีถูกตอ้ง จะทาํให้หาคาํตอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง นบัว่าเป็น

การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบตามแนวคิด

น้ี มีขั้นตอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ มีการกาํหนดปัญหา ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 

วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา คัดเลือกและวางแผนในการแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติ และ

ประเมินผล 

2. ทดลองใชว้ิธีใหม่ ๆ (experimentation) เป็นวิธีการทดสอบความรู้และการหาคาํตอบ 

อยา่งเป็นระบบ สนบัสนุนบุคลากรใหใ้ชว้ิธีการใหม่ๆ แบ่งออกเป็น 

2.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันากิจกรรมท่ี 

ดาํเนินการตามปกติอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 ส่งเสริมใหมี้การทดลองหาเป้าหมายใหม่ ๆ หาความสามารถใหม่ในองคก์ารและ 

ทดลองปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงองคก์าร 

3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและเร่ืองราวในอดีต(learning from past  

experience) องคก์ารจะตอ้งมีการทบทวนความสาํคญัและความลม้เหลวขององคก์ารอยูต่ลอดเวลา 

โดยมีการประเมินและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และเปิดเผย เพ่ือให้บุคลากรในองคก์ารไดเ้กิดการ

เรียนรูและนาํไปศึกษาเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในลกัษณะเดิม 

4. การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้น ( learning form others) การ 

เรียนรู้ไม่จาํเป็นจะตอ้งศึกษาจากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น อาจจะเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ หรือ

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในองคก์าร หรือต่างองคก์าร การศึกษาจากองคก์ารอ่ืน จะทาํให้ไดมุ้มมองใหม่ 

ๆ และความคิดท่ีหลากหลาย บุคลากรสามารถเรียนรู้จากผูอ่ื้นเพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันางานของ

ตนเอง ซ่ึงจะตอ้งยอมรับความจริง เปิดใจกวา้ง ยอมรับคาํวิพากษว์ิจารณ์ และยอมรับความสาํเร็จ 

ขององค์การอ่ืน ๆจะทาํให้ได้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันาตนเองและ

องคก์ารของตน 

5. การถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็ว (transferring knowledge) ความรู้ท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีการ 

เผยแพร่ และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และมีการถ่ายทอดความรู้อยูต่ลอดเวลา การถ่ายทอดความรู้มี

หลายวิธี ได้แก่ การพูด การเขียน การศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้การดาํเนินงานและระบบงานของ
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องคก์ารอ่ืน ๆ การเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ี การยา้ยบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ทีมงาน หรือองคก์าร 

การฝึกอบรม การสาธิต ท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังานจริง เป็นตน้ และตอ้งมีการติดตามผลการ

เรียนรู้ในองคก์ารเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคแ์ละนาํมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในการพฒันาการปฏิบติังานของตนเอง161 

เบนเนททแ์ละโอเบรียน (Bennette an O’Brien) ไดเ้สนอองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ 12 ประการ ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์หรือวิสยัทศัน์ (strategy or vision) องคก์ารและบุคลากรตอ้งมีวิสยัทศัน์ท่ี 

ตนเองตอ้งการ เพื่อคาดหมายส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และไปใหถึ้งจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ตอ้งพฒันา

กลยุทธ์ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย ทาํให้การเรียนรู้สามารถนาํองคก์ารไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดข้ึน 

นอกจากน้ี วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ก็จะตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ขององคก์าร 

2. การปฏิบติัเชิงการบริหาร (executive practices) เป็นการนาํองคก์ารไปสู่จุดหมาย ตาม 

วิสัยทศัน์ โดยผูบ้ริหารตอ้งช้ีแจงให้บุคลากรในองค์การไดเ้ห็นความชัดเจนถึงการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และความกา้วหน้าขององคก์าร กระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง สร้างแรงบนัดาลใจในการนาํบุคลากรบรรลุวิสัยทศัน์

ขององคก์าร 

3. การปฏิบติังานเชิงการจดัการ (managerial practices) เป็นการมุ่งใหเ้กิดการ 

เปล่ียนแปลงท่ีถาวรต้องสนับสนุนบุคคลและทีมงาน มีการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง ผูบ้ริหารซึงเป็น

ผูส้นับสนุนและนิเทศการทาํงาน จะต้องปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับหลกัการของการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง ในองคก์าร ซ่ึงมีการเรียนรู้อยา่งจริงจงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนุนผูร่้วมงานให้มีความ

เจริญกา้วหนา้และมีการพฒันา บูรณาการส่ิงท่ีเรียนรู้และใชว้ิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพฒันาองคก์าร 

4. บรรยากาศ (climate)  เป็นผลรวมของความเช่ือ และทศันคติท่ีทุกคนในองคก์าร 

ประพฤติปฏิบติั บรรยากาศองคก์ารตอ้งเป็นแบบเปิดและไวว้างใจ การปฏิบติังานจะไดผ้ลดีหรือไม่

ข้ึนอยู่กบับรรยากาศในองคก์าร คือค่านิยมและเจตคติของบุคลากรในองคก์ารเก่ียวกบัการทาํงาน 

องคก์ารแห่งการเยนรู้จะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีมีความไวว้างใจกนั บุคลากรตอ้งกลา้แสดงความ

                                                        
161 David Garvin, “Building a learning organization,”(Business Credit, 1993), 19-28. 
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คิดเห็นและนาํเสนอแนวคิดท่ีตอ้งการ ไม่มีช่องว่างระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารทุกคนตอ้งทาํงาน

ร่วมกนัเพื่อใหผ้ลงานออกมาดีตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

5. โครงสร้างขององคก์ารหรืองาน (organization or job structure) โครงสร้างของงาน 

สามารถสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยให้มีการกาํหนดภาระงานท่ีมุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของส่ิงแวดลอ้มภายนอกรวมทั้ง

ความตอ้งการขององคก์ารดว้ย 

6. การกระจายของขอ้มูลข่าวสาร (information flow) องคก์ารตอ้งไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร 

และการกระจายขอ้มูลข่าวสารโดยใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรู้ขององคก์ารอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

เพื่อให้ทนักบัยุคขอ้มูลสารสนเทศและการเผยแพร่ ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การส่ือสารระหว่าง

สมาชิกในองคก์ารง่ายข้ึน และสามารถรับขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีตรงกบังานของตนเอง 

7. การปฏิบติังานของบุคคลและทีมงาน (individual and team practices) การปฏิบติังาน 

ของบุคคลและทีมงานในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสาร การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร

เป็นส่ิงจาํเป็น การแลกเปล่ียนความรู้จะมีประโยชน์อยา่งยิง่ องคก์ารต่าง ๆ จะเจริญเติบโตไดเ้ม่ือตวั

บุคคลหรือทีม ต่างแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เม่ือบุคคลเห็นขอ้ผิดพลาดก็จะเป็นโอกาสใน

การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา และทาํงาน

เพื่อแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ขอ้มูลสารสนเทศ มีความสาํคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีไม่วา่จะเป็นการทาํงานเป็น

รายบุคคลและเป็นทีมในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

8. กระบวนการทาํงาน (work process) องคก์ารตอ้งใชก้ระบวนการทาํงานเป็น 

กระบวนการท่ีเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีเทคนิคแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เรียนรู้จากองคก์ารอ่ืน โดยใช้

วิธีเทียบเคียงมาตรฐานโดยผา่นวิสยัทศัน์ ระบบสารสนเทศ แต่จะรวมกบัการใชก้ระบวนการทาํงาน

ท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ เพ่ือให้เขา้ใจตนเองเพ่ือให้

สามารถกาํหนดทิศทางหรือปรับสภาพกระบวนการต่าง ๆ ให้อยู่ในแนวหน้าให้เท่ากนัหรือดีกว่า

คนท่ีเก่งท่ีสุดในปัจจุบนั 
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9. เป้าหมายของการทาํงานหรือขอ้มูลยอ้นกลบั (performance goals or feedback) ส่ิงท่ี 

องค์การมุ่งหวงัความสําเร็จอยู่ท่ีลูกคา้หรือผุรั้บบริการ ตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายของการทาํงานกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ผูรั้บบริการและคาํนึงถึงขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขการทาํงาน

ขององคก์ารใหดี้ข้ึน 

10. การฝึกอบรมหรือการใหก้ารศึกษา (training or education) การฝึกอบรมและการศึกษา 

นั้นมีบทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานในองคก์าร และเป็นส่ิงจาํเป็นในองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ การฝึกอบรมท่ีเป็นทางการจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจาก

ประสบการณ์ของผูอ่ื้น ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงมีหลายวีการ เช่น การฝึกปฏิบติั

เป็นทีม การศึกษาเป็นทีม การสาธิต โครงงาน การให้คาํปรึกษาโดยเพื่อน การเรียนรู้งานพื้นฐาน

เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ซ่ึงมีการฝึกอบรมหรือการให้การศึกษาทั้งท่ีเป็นทางการ

และแบบไม่เป็นทางการ 

11. การพฒันาบุคคลากรหรือทีมงาน (individual or team development) องคก์ารแห่งการ 

เรียนรู้ ตอ้งหาวิธีสนบัสนุนใหบุ้คคลและทีมงานหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้บุคลากรใหพ้ฒันาดว้ย

ตนเอง ขณะเดียวกนัก็จะส่งเสริมการพฒันาทีมงานดว้ย ผูป้ฏิบติังานมีการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

มีการมอบอาํนาจในการทาํงานเป็นทีมหรือรายบุคคล แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในดา้น

ความคิดซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับองคก์าร ในการหาวิธีเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 

12. การใหร้างวลัหรือการยอมรับ (rewards or recognition) เป็นองคป์ระกอบท่ีจะ 

สนับสนุนองคป์ระกอบอ่ืน ระบบการให้รางวลัและการยอมรับจะส่งเสริมและกระตุน้การเรียนรู้

แบบรายบุคคลและแบบองคก์าร ซ่ึงการใหร้างวลัอาจใชห้ลายรูปแบบ ระบบการใหร้างวลัและการ

ยอมรับองคก์ารตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลและองคก์าร162 

 

 

 

 

                                                        
162 J. Bennette and M. O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,” 

(Training August ,1994),77-79. 
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กระบวนการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 เซ็งเก(้Senge) ไดเ้สนอแนวความคิดการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดว้ยกรอบความรู้ 5 

ดา้น ประกอบดว้ย 

1. การเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์าร (Personal Mastery) หมายถึง ลกัษณะการเรียนรู้ของ 

คนในองคก์ารซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้ขององคก์ารได ้สมาชิกขององคก์ารท่ีเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลกัษณะสนใจและใฝ่หาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ มีความปรารถนาท่ีจะ

เรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมายและความสาํเร็จท่ีไดก้าํหนดไว ้  

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึงแบบแบบทางจิตสาํนึกของคนใน 

องคก์ารซ่ึงจะตอ้งสะทอ้นถึงพฤติกรรมของคนในองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ

สมาชิกในองคก์ารมีแบบแผนทางจิตสาํนึกหรือความมีสติท่ีเอ้ือต่อการสะทอ้นภาพท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

และมีการจาํแนกแยกแยะโดยมุ่งหวงัท่ีจะปรับปรุงความถูกตอ้งในการมองโลก และปรากฎการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการทาํความเขา้ใจในวิธีการท่ีจะสร้างความกระจ่างชดัเพ่ือการตดัสินใจได้

อย่างถูกต้อง หรือมีวิธีการท่ีตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีปรากฎอยู่ได้อย่างเหมาะสม มี

ความสามารถในการคิด (Mental Ability) ไม่ผนัแปรเรรวนหรือทอ้ถอย เม่ือเผชิญกบัวิกฤตการณ์

หรือแรงกดดนัต่าง ๆ ซ่ึงการท่ีจะปรับ Mental model ของคนในองคก์ารใหเ้ป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพอาจจะใชห้ลกัการของพทุธศาสนาในการฝึกสติ 

3. การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัของคนในองคก์าร (Shared Vision) หมายถึง การมีวิสยัทศัน ์

ร่วมกนัของคนทั้งองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีสมาชิกทุกคนไดรั้บการ

พฒันาวิสัยทศัน์ของตนให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์รวมขององคก์าร ซ่ึงจะสนบัสนุนให้เกิดการรวม

พลงัของสมาชิกท่ีมีความคาดหวงัต่อความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ต่อไปภายใตจุ้ดมุ่งหมาย

เดียวกนัของคนทั้งองคก์าร 

4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร 

โดยอาศยัความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปล่ียนและพฒันาความฉลาดรอบรู้และ

ความสามารถของทีมให้บงัเกิดผลยิ่งข้ึน เรียกว่า การอาศยัความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทีมหรือคณะทาํงาน องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีจะเกิดไดเ้ม่ือมีการรวม

พลงัของกลุ่มต่าง ๆ ภายใตอ้งคก์าร เป็นการรวมตวัของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเกิดจากการท่ี
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สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กนัอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ 

5. ระบบการคิดของคนในองคก์าร (Systems Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดอยา่ง 

เป็นระบบ เป็นกระบวนการในการหาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เห็นแบบแผนเห็น

ขั้นตอนของการพฒันาของภาพรวมและส่วนยอ่ยดว้ย163 
มาร์ซิค และวอลคิน (Marsick and Walkin) เสนอว่าแนวคิดการสร้างองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ ถือเป็นกลยทุธ์ในการทาํงาน  ประกอบดว้ย 1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  2. การสนทนาและ

ใฝ่รู้  3. การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็นทีม  4.  การแบ่งปันการเรียนรู้  5. การมอบอาํนาจ 

6. การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม7.การสนบัสนุนการเรียนรู้ ระดบับุคคล กลุ่ม และ องคก์าร164 

งานวิจยัเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

ไคเซอร์ (Kaiser) ไดศึ้กษาวิจยัและนาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ พบว่า มีจาํนวน 8 ปัจจัย ประกอบด้วย ภาวะผูน้ํา (leadership) วฒันธรรมองค์การ 

(organizational culture) พนัธกิจและยทุธศาสตร์ (mission and strategy) การดาํเนินงานบริหาร

จดัการ (management practices) โครงสร้างองคก์าร (organizational structure) บรรยากาศการ

ทาํงาน (working climate) และการจูงใจ (motivation) 165 

 วิโรจน์  สารรัตนะ  ไดเ้สนอปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ พบว่า มี 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ความเป็นองคก์ารวิชาชีพ 

การตดัสินใจร่วมและการมีวิสัยทศัน์ร่วม กลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อส่ือสาร การจูงใจเชิง

                                                        
163 Senge  P.M, The Fifth Disclipline. The Art and  practice of  the learning 

organization.London :Random House.(1990)อา้งถึงในจอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์ร

และบุคลากรทางการศึกษา (สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไท เขตปทุมวนั,กทม.ฯ

2555),260-261. 
164 V.Marsick and K. Watkins, “The Learning Organization : an Integrative Vision for 

HRD,” Human Resouree Development Quarterly 3, 4 ,1994) ,353-359. 
165 Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of 

Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana 

State University, 2000), 191-195. 
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สร้างสรรค์ การเป็นผูน้ําแห่งการเปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การเชิง

สร้างสรรค ์การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม การบริหารหลกัสูตรและการสอน และ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์166 

 พิณสวนั ปัญญามาก   พบว่า  องคก์ารแห่งการเรียนรู้  เป็นองคก์ารท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือให้

บุคลากร กลุ่ม/ทีมในองคก์าร ไดพ้ฒันาการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง สนบัสนุนความคิด

สร้างสรรค์ มีการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีพลงัร่วมในการ

ทาํงานและแก้ไขปัญหาขององค์การ สามารถท่ีจะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีระบบจดัการ

ความรู้ รวมทั้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมทั้งบุคลากร

และองคก์าร จะมีศกัยภาพในการปรับตวัใหพ้ร้อมและตอ้งรู้เท่ารู้ทนัต่อกระแสความเปล่ียนแปลง

รวมทั้งสามารถอยูร่อด และเจริญเติบโตต่อไป167 

กาญจนา  เกียรติธนาพนัธ์ุ  พบวา่ บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการพฒันา

องคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญัต่อการกาํหนดทิศทางในการปรับเปล่ียน

และพฒันาบรรยากาศองคก์าร กล่าวคือ การพฒันาองคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นตอ้งอาศยั 

ความตั้งใจจริง ความร่วมมือร่วมใจกนั การสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีเกิด

จากการเรียนรู้ ความพึงพอใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของสมาชิกในองคก์ารภายใตบ้รรยากาศท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อกากรพฒันา168 

จิราวรรณ บุญศรีวงษ์  พบว่า องค์ประกอบความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่า ระดบัความเป็นองคก์าร

                                                        
166 วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2544).47. 
167 พิณสวนั  ปัญญามาก , “การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์” 2544), 14. 
168 กาญจนา เกียรติธนาพนัธ์ุ, “ บรรยากาศองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ : กรณีศึกษากองสาธารณสุขภูมิภาค สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข” (ภาคนิพนธ์

โครงการบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 

2541), บทคดัยอ่. 
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แห่งการเรียนรู้ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นภาวะผูน้าํดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเรียนรู้ และดา้นการจดัการความรู้169 

ศศกร  ไชยคาํหาญ  พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี โครงสร้างท่ีเหมาะสมขององคก์าร , การคิดอยา่งเป็นระบบ, กลยทุธ์

ขององค์การ, วฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์การ, การพฒันาบุคลากร, การทาํงานเป็นทีม, การมี

วิสยัทศัน์ร่วม, การสร้างบรรยากาศในองคก์าร และการสร้างและถ่ายโอนความรู้170 

ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์ พบว่า ระดบัของการเป็นองคก์ารแห่งการเยนรู้ของมหาวิทยาลยัราช

ภฎัในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ ดา้นองคก์าร ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นการจดัการความรู้ 

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพของมหาวิทยาลยัราชภฎั 

ประกอบดว้ย การบริหารจดัการและวฒันธรรมองคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 171 

สรุปองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลา และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็น

กระบวนการเรียนรู้ภายในองค์การท่ีเป็นระบบในการค้นหาสร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ 

ถ่ายทอด แบ่งปันและใชค้วามรู้ การสร้างองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 

 

                                                        
169 จิราวรรณ บุญศรีวงษ,์ “องคป์ระกอบความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ,บทคดัยอ่ [Online], accessed 

8 July 2013. Available from http://www.gotoknow.org/posts/484235 
170 ศศกร  ไชยคาํหาญ, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2552), บทคดัยอ่. 
171 ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์,”การพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราช

ภฎั” (ภาควิชาการบริหารการศึกษา,2550), บทคดัยอ่. 



 
 

 

102 

วฒันธรรมองค์การ (Organizational culture) 

วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ และบุคลากรทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นแลว้ ในสังคมฐานความรู้ ปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัองคก์ารสู่

ความสําเร็จ การพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นับเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะทาํให้

องคก์ารตลอดจนบุคลากรทุกระดบัเรียนรู้ต่อเน่ืองจนเป็นวฒันธรรมขององค์การ ขณะเดียวกนั

วฒันธรรมองคก์าร เป็นกลุ่มของค่านิยมหลกัและความเช่ือท่ีบุคลากรในองคก์ารยึดถือร่วมกนัและ

เขา้ใจตรงกนั วฒันธรรมดงักล่าวมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อองคก์าร และผูน้าํในยคุสมยัท่ีบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม เทคโนโลยี และความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็และมีพลงัของหน่วยงานใด ๆ ควรสะทอ้นถึงค่านิยมและความเช่ือถือ

ของบุคลากรร่วมกนั 

ความหมายของ วฒันธรรมองคก์าร 

มีนกัวิชาการหลายๆท่านไดใ้หค้วามหมายของ วฒันธรรมองคก์ารไวด้งัน้ี 

สเชนส์ (Schien) กล่าววา่วฒันธรรมองคก์าร  ประกอบดว้ย  ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Intangible 

Phenomena) ไดแ้ก่ค่านิยม   ความเช่ือ   ฐานคติ   การรับรู้   ปทสัถาน   และแบบแผนของพฤติกรรม

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น (Unseen) หรือไม่สามารถสังเกตได ้ (Unobservable) แต่แสดง

ออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆขององคก์ารท่ีสามารถมองเห็นและสงัเกตไดท่ี้พบเห็นทัว่ไปในองคก์าร172 

 วฒันธรรมองคก์ารสามารถจาํแนกออกเป็นสามระดบัโดยมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั คือ 

1) วฒันธรรมทางกายภาพ(Artifacts) สามารถรับรู้จบัตอ้งไดจ้ากการมองเห็นไดฟั้งและจาก

ความรู้สึกของพนักงานได้แก่   ลักษณะทางกายภาพหรือทางวัตถุขององค์การ   เช่นภาษา

เทคโนโลย ี  สถาปัตยกรรม   และพิธีการ     ท่ีสงัเกตไดว้ฒันธรรมองคก์ารประเภทน้ี  แสดงออกมา

ไดง่้าย    แต่เขา้ใจยาก    พนักงานอาจมีความคลุมเครือไม่ชดัเจนในความหมายของวฒันธรรม

เหล่าน้ี    2) วฒันธรรมท่ีเป็นค่านิยม (EspousedValues) หรือส่ิงท่ีองคก์ารกาํหนดแลว้   ส่ือสารให้

พนักงานนําไปปฏิบัติ    พนักงานเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีควรกระทาํและรู้ถึงวิธีการดําเนินกิจกรรม

วฒันธรรมองค์การประเภทน้ี   นาํไปสู่พฤติกรรมและการทาํงานของพนักงาน  ไดแ้ก่  กลยุทธ์

เป้าหมาย    ปรัชญาขององคก์าร   เป็นตน้ 3) วฒันธรรมท่ีเป็นฐานคติ (Basic Assumption) ปรากฎ

ใหเ้ห็นจากพฤติกรรมและการกระทาํท่ีพนกังานใชต้อบสนองต่อสถานการณ์   และ  ปัญหาต่างๆท่ี

เกิดข้ึน   ซ่ึงพนกังานแสดงออกโดยไม่รู้สึกตวั (Unconscious)สะทอ้นถึงความเช่ือ   ความคิดและ

                                                        
172Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership.( 2nd ed. California: 1992), 

12. 
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ความรู้สึกของพนกังาน   ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ   วฒันธรรมองคก์าร   มีทั้งเชิงลึก (Deep) เชิงกวา้ง (Broad) 

และมีความมัน่คง (Stable) 173 

บาวดิตและบูโน  (Bowditch and Buono) กล่าวว่า วฒันธรรมองคก์าร    มีความมัน่คงและ

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้    ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว    จึงทาํให้บุคคลภายนอกองค์การ  เขา้ใจ

ทศันคติ   และพฤติกรรมขององคก์ารนั้นๆ   ซ่ึงวฒันธรรมองคก์าร   สามารถสะทอ้นถึงบุคลิกภาพ

ขององคก์าร   (Organization’s Personality) ไดเ้ป็นอยา่งดี174 

 วิลเลียม ชัค(Williams Chuck) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นปัจจัยหน่ึงของ

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (InternalEnvironment) หรือส่ิงท่ีอยู่ภายในองคก์าร  และ  มี

ผลกระทบต่อพนกังาน    การจดัการ  และมีความสาํคญั มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก  และการ

ทาํงานของพนกังาน175  

บาร์น่ี (Barney) กล่าวว่า วฒันธรรมองคก์าร    สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

แก่องค์การได้ สร้างผลดาํเนินการด้านการเงินให้สูงข้ึน   หากเป็นวฒันธรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่

องคก์าร (Valuable) คือทาํใหย้อดขายสูงข้ึน    ลดค่าใชจ่้าย   หรือเพิ่มมูลค่าทางการเงินใหอ้งคก์าร

นอกจากน้ี     ถา้เป็นวฒันธรรมท่ีหายาก (Rare)หมายถึงมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีไม่สามารถพบ

เห็นไดใ้นองคก์ารอ่ืนๆ      และองคก์ารอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบวฒันธรรมนั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(Imperfectly Imitable) คือไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือไม่สามารถทาํใหเ้หมือนไดเ้ช่นช่ือเสียง

ประสบการณ์ท่ีสัง่สมมายาวนานเป็นตน้176 

บายเทนดิก  แฟรกซ์ ( Buytendijk Frank )   กล่าวถึงท่ีมาของวฒันธรรมองคก์าร   สามารถ

จาํแนกออกเป็นสองปัจจยัหลกั     ไดแ้ก่ปัจจยัแรก    คือปัจจยัภายในองคก์าร    หรือสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร   ประกอบดว้ย   ผูน้าํ    และ  พนักงานในองคก์าร   ผูน้าํหรือผูบ้ริหารเป็นผูริ้เร่ิม

หรือกาํหนดวฒันธรรมองค์การข้ึนมา    เพื่อเป็นแบบแผนให้พนักงานนําไปปฏิบัติ   แต่หาก

พนักงานปฏิบติัแลว้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา   หรือทาํให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้ พนักงานจะ

                                                        
173 เร่ืองเดียวกนั, 15-20. 
174 Bowditch, James L. and Buono, Anthony F. A Primer on Organizational Behavior.6th 

ed. New York: Wiley ,2004),304. 
175 Williams, Chuck.. Effective Management: a Multimedia Approach. 3rd 

ed.Mason,Ohio: Thomson South-Western.,2008),46. 
176Barney, Jay B.. Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive 

Advantage?Academy Of Management Review. 11, 3 ,July, 1986), 656 -665.  
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สร้างแบบแผนพฤติกรรมหรือวฒันธรรมองคก์ารใหม่ข้ึนมาแทนวฒันธรรมเดิม   และปัจจยัท่ีสอง

คือปัจจยัภายนอก    หรือสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  เช่นลูกคา้คู่แข่งขนั  รัฐบาล   เทคโนโลย ี

ลกัษณะทางสังคม    ตลอดจน   ภาวะเศรษฐกิจ   เป็นตน้    ปัจจยัภายนอกน้ีมีผลต่อวฒันธรรม

องคก์ารอย่างมาก      เน่ืองจากปัจจุบนัองคก์ารตอ้งเผชิญภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงข้ึน  และตอ้งการ

ไดเ้ปรียบการแข่งขนั   ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา    องคก์ารจะอยู่รอดได้

ตอ้งดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีรวดเร็ว (Speed to Market) ริเร่ิมสร้างสรรคสิ์นคา้     และ

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆประหยดัตน้ทุน (Cost - Effective) และปรับตวัอย่างรวดเร็วจึงจาํเป็นตอ้งมี

วฒันธรรมองคก์ารท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  โดยกาํหนดวฒันธรรมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง

กบัปัจจยัดงักล่าว 177  

ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 

 วฒันธรรมองคก์ารอาจจาํแนกเป็นวฒันธรรมหลกัซ่ึงเป็นวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่รับรู้ 

ยอมรับ และเขา้ใจร่วมกนั และวฒันธรรมย่อยซ่ึงเป็นวฒันธรรมของกลุ่มบุคคลย่อยในหน่วยงาน

ย่อยขององคก์าร รับรู้ ยอมรับ และเขา้ใจร่วมกนั หรืออาจจาํแนกเป็นวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง และ

วฒันธรรมท่ีอ่อนแอ จากการศึกษาสามารถแบ่งวฒันธรรมองคก์ารเป็น 2 มิติ คือ 

 มิติท่ี 1 จาํแนกไดเ้ป็นวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมยอ่ยดงัน้ี 

1. วฒันธรรมหลกั (Dominant Culture) จะเป็นลกัษณะของคนในองคก์ารโดยรวมซ่ึงจะ 

เห็นไดจ้ากค่านิยมหลกัขององคก์ารนั้น วฒันธรรมประเภทน้ีจะเป็นวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ท่ี

รับรู้และยอมรับ ตลอดจนเขา้ใจร่วมกนั 

2. วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) จะเป็นวฒันธรรมของกลุ่มงาน แผนกงาน หรือพื้นท่ีงาน 

ซ่ึงในองคก์ารหน่ึง ๆ ท่ีมีหลายกลุ่มงานหรือแผนกงานกจ็ะมีวฒันธรรมยอ่ย ๆ หลายแบบได ้

การมีวฒันธรรมยอ่ยจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารหรือไม่นั้นอยูก่บัวา่วฒันธรรมยอ่ย 

นั้น ๆ เห็นพอ้งตอ้งกนักบัความเช่ือท่ีเป็นสมมติฐานพื้นฐานและค่านิยมหลกัขององคก์าร แต่ถา้

วฒันธรรมย่อยไม่เห็นพอ้งกบัพฤติกรรมหรือวิธีการ องคก์ารก็อาจจะไดป้ระโยชน์จากความคิด

สร้างสรรคแ์ละความแตกต่างในความคิดดงักล่าวได ้

มติท่ี 2 จาํแนกไดเ้ป็นวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็และวฒันธรรมท่ีอ่อนแอ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัระดบั 

ของการเห็นพอ้งตอ้งกนั (Consensus หรือ Agreement) การยดึเหน่ียวกนั (Cohesiveness) และการ

ผกูพนั (Commitment) ของสมาชิกต่อวฒันธรรมองคก์ารนั้น ๆ  

                                                        
177 Buytendijk, Frank.. The Five Keys to Building a High-Performance 

Organization.Business Performance Management. 4, 1 (February  2006), 24-30.  
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1.วฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ (Strong Culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ีมีนํ้ าหนกัมาก คนเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัและยอมรับมากจึงเปล่ียนแปลงยาก วฒันธรรมท่ีเขม้แขง็จะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม

ไดม้าก   และทาํให้สมาชิกขององคก์ารมีแรงยึดเหน่ียวกนัสูง มีความจงรักภกัดีและผูกพนัต่อ

องค์การมาก ในองค์การทางการทหารหรือในองค์การของชาวเกาหลีและญ่ีปุ่นจะมีวฒันธรรม

องคก์ารท่ีมีนํ้ าหนกัและมีความเขม้แขง็มากกว่าองคก์ารแบบตะวนัตกซ่ึงเนน้ปัจเจกบุคคลอนัเป็น

ผลมาจากการไดรั้บอิทธิพล จากวฒันธรรมประจาํชาตินัน่เอง178  

โดยทัว่ไปจะพบวา่ วฒันธรรมท่ีเขม้แขง็จะทาํใหส้มาชิกยดึมัน่ต่อเป้าหมายขององคก์าร 

สร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก แต่ขณะเดียวกนัก็พบว่า องคก์ารมกัจะยึดถือวฒันธรรมดงักล่าวและ

มุ่งเน้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การเป็นสําคญั ตลอดจนมีความเป็นระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้องค์การนั้น ๆ มีผลประกอบการทางการเงินท่ีประสบความสําเร็จ และถา้

องคก์ารตอ้งการเปล่ียนแปลงกม็กัจะเปล่ียนไดย้าก 

2.วฒันธรรมท่ีอ่อนแอ (Weak Culture) จะเป็นวฒันธรรมท่ีคนอาจจะไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั 

มากและเปล่ียนแปลงไดง่้าย แลไม่ค่อยมีนํ้ าหนักต่อสมาชิกเท่าไรนัก ซ่ึงปรากฏในองคก์ารท่ีเพ่ิง

ก่อตั้งหรือองคก์รท่ีมีอายไม่ยาวนกั วฒันธรรมองคก์ารจึงอาจยงัไม่มีนํ้ าหนกัต่อสมาชกมากเท่าใด

นดัหรืออาจจะเกิดข้ึนในองคก์ารท่ีผูน้าํไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัวฒันธรรมขององคก์ารมากนกัหรือ

เน่ืองจากองค์การเปิดรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากสภาพแวดลอ้มากและให้ความสําคญักับ

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกมาก179 

ประเภทของวฒันธรรม  

 ค่านิยมท่ีดีขององค์การควรมุ่งท่ีความมีประสิทธิภาพ ผูน้ําท่ีสามารถจดัความสัมพนัธ์

ระหว่างค่านิยมท่ีเป็นวฒันธรรม (Cultural Values) กลยทุธ์ขององคก์าร (Organizational Strategy) 

และบริบทแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไดดี้ ยอ่มเก้ือหนุนส่งผลดีกบัการดาํเนินงาน

ขององคก์าร ผูน้าํมีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัองคก์าร ดว้ยการ

กระตุน้บุคลากรและครู กลา้ทดลองคิดทาํในส่ิงใหม่ และเนน้การใหร้างวลัผลตอบแทนแก่ผูท่ี้ริเร่ิม

สร้างสรรคเ์ป็นพิเศษ หลายองคก์ารไดน้าํนโยบายเร่ืองการมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจแก่

บุคลากร (Employee Empowerment)  มาใชโ้ดยเน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถ

                                                        
178  เร่ืองเดียวกนั,239. 
179

   เร่ืองเดียวกนั,240. 
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ตอบสนองไดร้วดเร็วเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยคุแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว นกัวิชาการไก้

แบ่งวฒันธรรมออกเป็นดงัน้ี 

 1.วฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จ (Achievement Culture) ลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรมแบบ

มุ่งผลสาํเร็จ ก็คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนของเป้าหมายองคก์าร ผูน้าํมุ่งเห็นผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

เช่น ตวัเลขนักเรียนเพิ่มข้ึน ผลดาํเนินการมีกาํไร หรือมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาด (Market 

Share) สูงข้ึน เป็นตน้ องคก์ารมุ่งใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดลอ้มภายนอก 

แต่ไม่เห็นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความยืดหยุ่นและตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด องค์การท่ียึด

วฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จจึงเนน้ค่านิยมแบบแข่งขนัเชิงรุก ความสามารถริเร่ิมของบุคคล และพึง

พอใจต่อการทาํงานหนกัในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุตามเป้าหมาย ค่านิยมท่ีมุ่งการเอาชนะจึงเป็น

เสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองค์การเขา้ด้วยกัน หลายองค์การท่ีมีวฒันธรรมมุ่งผลสําเร็จ จะให้

ความสาํคญัการแข่งขนั การเอาชนะบุคลากรท่ีมีผลงานดีจะไดผ้ลตอบแทนสูงในขณะท่ีผูมี้ผลงาน

ตํ่ากวา่เป้าหมายกจ็ะถูกออกจากงาน 

2.วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) วฒันธรรมแบบเครือญาติ ใหค้วามสาํคญัของ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ารเพื่อให้สามารถพฒันาตนเองให้พร้อมท่ีจะรองรับการ

เปล่ียนแปลงรวดเร็วจากภายนอก วฒันธรรมแบบเครือญาติ เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ความตอ้งการของ

บุคลากรมากกว่าวฒันธรรมแบบอ่ืน ดงันั้น องคก์ารจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรท่ีร่วมกนัทาํงาน

คลา้ยอยู่ในครอบครัวเดียวกนั ผูน้าํมุ่งเน้นเร่ืองความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรทั้ง

บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการ โดยพยายามหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดความรู้สึกแตกต่างกนัทางสถานภาพ ผูน้าํจะ

ยึดมัน่ในการให้ความเป็นธรรมและการปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญาอย่างเคร่งครัดมีบางองคก์ารท่ียึด

วฒันธรรมแบบน้ีแลว้ประสบความสาํเร็จ เช่น SAS Institute ในสหรัฐฯท่ีให้ความสาํคญัสูงต่อ

ค่านิยมการดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยูแ่ละความตอ้งการของบุคลากรเพื่อใหเ้กิดการเพิ่มผลงาน บุ

คากรจะไดรั้บการอบรมในการจดัระเบียบชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งสมดุลมากกว่าการทาํงานเพิ่มชัว่โมง

ข้ึนหรือทาํงานหนกัเกินไป หรือมีจิตใจมุ่งแข่งขนักนั นอกจากน้ียงัเนน้เร่ืองความเสมอภาค ความ

เป็นธรรม และความร่วมมือพบว่า บุคลากรขององคก์ารดงักล่าวใหค้วามร่วมมือและใส่ใจต่อเพื่อน

ร่วมงานและองค์การยิ่งข้ึน ส่งผลให้องค์การสามารถปรับตัวพร้อมต่อการแข่งขันและการ

เปล่ียนแปลงของตลาดไดดี้ 

3. วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ 

ภาวะแวดลอ้มภายใน ความคงเส้นคงว่าในการดาํเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่คง วฒันธรรมแบบ

ราชการจะมุ่งเนน้ดา้นวิธีการ ความเป็นเหตุผลความมีระเบียบของการทาํงานมุ่งเนน้เร่ืองใหย้ดึและ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ยึดหลกัการประหยดั ความสําเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถใน
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การบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ในโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นน้ี มี

องค์การน้อยมากท่ีสามารถดาํเนินงานภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีมัน่คง ผูน้ําส่วนใหญ่จึงพยายาม

หลีกเล่ียงวฒันธรรมแบบราชการ เน่ืองจากตอ้งการมีความยดืหยุน่คล่องตวัมากข้ึนนัน่เอง180 

นอกจากน้ีมีนกัวิชาการไดก้าํหนดคุณลกัษณะ ของวฒันธรรมองคก์าร   ข้ึนมาเพื่อสะดวก

ต่อการศึกษาวฒันธรรมองคก์าร   โดยสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบไดแ้ก่ 

1 วฒันธรรมมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ (Clan Culture) หรือวฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัว 

(Family) หรือวฒันธรรมแบบสโมสรหรือเทพซีอุส  คือวฒันธรรมท่ีให้ความสาํคญัแก่พนกังาน 

(Person) มากกว่างาน (Task) องคก์ารเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่    ผูน้าํหรือผูบ้ริหาร   ทาํ

หน้าท่ีเสมือนบิดาหรือมารดา   ให้คาํแนะนํา   ปรึกษา    ช่วยเหลือ   ส่งเสริมและอาํนวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อาํนาจ    และการสั่งการ   ข้ึนอยู่กบัคนเพียงไม่ก่ีคนพนกังานทาํงาน

ดว้ยความจงรักภกัดี    หรือทาํงานตามธรรมเนียมประเพณี    ในขณะเดียวกนัมีความผกูพนักนัสูง     

ให้ความสําคญัแก่ผลกาํไรระยะยาว      พฒันาทรัพยากรมนุษย ์     สร้างความสามคัคีกลมเกลียว     

และใชห้ลกัศีลธรรม  ความสาํเร็จขององคก์ารพิจารณาจากความใส่ใจต่อลูกคา้   และผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

องคก์าร (Stakeholders) การทาํงานจึงมีลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา (Hierarchy) แบ่งแยกงานเป็น

หน่วยๆหรือแยกการผลิตสินคา้ออกอยา่งชดัเจน   แบ่งหนา้ท่ีการทาํงานจากศูนยก์ลางมุ่งเนน้ทาํงาน

เป็นทีม   มีส่วนร่วม   และความเป็นเอกฉนัท ์(Consensus)วฒันธรรมองคก์ารเช่นน้ี   มีกระบวนการ

ทาํงานแบบระบบราชการบา้งเล็กน้อย ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไดย้ากไม่ค่อยเกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากนกั  รวมอาํนาจแต่เป็นทางการนอ้ย   กฎระเบียบไม่มากนกั   มุ่งเนน้

การตดัสินใจท่ีรวดเร็ว    แต่ให้ความสําคญัแก่ผูมี้อาํนาจ  ซ่ึงอาํนาจมาจากการควบคุมทรัพยากร

หรือปัจจยัการผลิต ใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวัในการปฏิบติังาน  ความสาํเร็จข้ึนอยูก่บัความพอใจของ

ผูมี้อาํนาจมากกวา่ผลงาน    แต่พนกังานไวว้างใจซ่ึงกนัและ  ผกูพนัฉนัทพ์ี่นอ้ง   ใหคุ้ณค่าแก่บุคคล

เห็นว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าองคก์ารจึงมีความอบอุ่น (Warm) ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั (Intimate) 

และมีมิตรภาพต่อกนั (Friendly)181 

2 วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) หรือวฒันธรรมองคก์ารแบบหอไอเฟล 

(Eiffel Tower)หรือวฒันธรรมมุ่งเนน้ตาํแหน่งหรือแบบเทพอพอลโล  มีท่ีมาจากแนวคิดของ Weber 

รวมทั้งแนวคิดของ Taylor and Ford คือ องคก์ารมีโครงสร้างหลายระดบั    กระบวนการทาํงานมี

                                                        
180

 เร่ืองเดียวกนั,240-243. 
181 Cameron, Kim S. and Quinn, Robert E. Diagnosing and Changing Organizational 

Culture: Based on The Competing Values Framework.  Reading Mass: Addison-Wesley. 1999), 
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หลายขั้นตอน   เป็นทางการสูง  กฎระเบียบมีจาํนวนมาก  งานท่ีทาํเป็นงานประจาํ (Rountine) เพื่อ

ป้องกนัความผิดพลาดรวมทั้งควบคุมการปฏิบติังานอย่างชดัเจน ผูน้าํทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน

และผูจ้ดัองคก์าร (Coordinators and Organizers)ท่ีมีประสิทธิภาพ    พยายามให้การดาํเนินงาน

ราบร่ืนทุกสถานการณ์   กาํหนดกฎระเบียบและนโยบายอยา่งเป็นทางการ  แบ่งงานกนัทาํตามความ

ชาํนาญเฉพาะดา้น    ให้ความสาํคญัแก่ความมัน่คง    และผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  คือ

ทาํงานทนัเวลาท่ีกาํหนด  บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป  ความสาํเร็จวดัจากการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  และตน้ทุนท่ีตํ่า     เห็นว่าบุคลากรเป็นจกัรกล   หรือปัจจยัหน่ึงขององคก์าร

มุ่งความมัน่คงในการจา้งงาน     และ   ความสามารถคาดการณ์พฤติกรรมได้    ส่วนพนักงาน

ปฏิบติังานตามคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  มอบหมายงานตามสายการบงัคบับญัชา  

ให้ความสาํคญัแก่การสั่งการ    และ   การควบคุม   ดูแล  อาํนาจมาจากตาํแหน่งและสถานภาพใน

องค์การ   วฒันธรรมองค์การเช่นน้ีให้ความสําคญัแก่ความมั่นคง   การคาดการณ์   ได้ความ

ปลอดภยังานประจาํและความเช่ือถือ ไดมุ่้งเนน้ลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา (Hierarchy) และงาน 

(Task) เป็นสาํคญัรวมอาํนาจและเป็นทางการสูง องคก์ารจึงขาดความยดืหยุน่(Inflexible)ดาํเนินงาน

ล่าชา้     ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดย้าก  และไม่นิยมสร้างนวตักรรมใหม่ๆหรือละเลยเพิกเฉย

ต่อการเปล่ียนแปลง    วฒันธรรมเช่นน้ีเหมาะสมกบัองคก์ารขนาดใหญ่ 

3 วฒันธรรมมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลง (Adhocracy Culture) (Cameronand Quinn, 1999; 

Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) หรือวฒันธรรมมุ่งเนน้ภารกิจหรือแบบเทพเอธีน่า 

(Handy, 1991) ให้ความสําคญัแก่การเปล่ียนแปลงหรือการปรับเปล่ียนตลอดเวลามีความเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial) และริเร่ิมสร้างสรรคผ์ูน้าํองคก์ารกลา้เส่ียงและใหค้วามสาํคญัแก่

นวตักรรมพนกังานผกูพนักนัดว้ยการทดลอง (Experiment) และสร้างส่ิงใหม่ๆแก่องคก์ารรวมทั้ง

แกปั้ญหาต่างๆให้ภารกิจสําเร็จลุล่วงนิยมความนาํสมยัการเติบโตระยะยาวและคน้หาทรัพยากร

ใหม่ๆความสาํเร็จขององคก์ารอยู่ท่ีความเป็นหน่ึงเดียวกนั(Unique) ผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ

แกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตอ้งการเป็นผูน้าํในสินคา้และบริการกระตุน้ให้พนกังานแต่ละคนคิดริเร่ิม 

(Initiative) และมีอิสระ (Freedom) ในการทาํงานเสนอส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์ารรวมทั้ง

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืององค์การมีลักษณะเป็นเครือข่ายมีโครงสร้างอย่างหลวมๆแบบแมทริก 

(MatrixStructure) ทาํงานเป็นทีมยืดหยุ่นให้อิสระแก่พนักงานให้อาํนาจและเป็นทางการน้อย

องค์การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมภายนอกและกําหนดวิธีการทาํงานให้

สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงดว้ย 

4 วฒันธรรมการตลาด (Market Culture) หรือวฒันธรรมทาํงานหนกัและสนุกสนาน 

(Work Hard and Play Hard) หรือวฒันธรรมองคก์ารแบบจรวดนาํวิถี (Guided Missile) หรือ
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วฒันธรรมมุ่งเน้นบุคคลหรือแบบเทพดิโอซีอุส เช่ือว่าพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตน

ตอ้งการไดแ้ละทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายไดจึ้งใหค้วามสาํคญัแก่ผลลพัธ์จากการทาํงานพนกังาน

แข่งขันกันเพื่อทาํงานให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบผลสําเร็จโดยผูน้ําเป็นผูข้ ับเคล่ือนหรือ

ผูอ้าํนวยการ (Producers) และเป็นคู่แข่งขนั(Competitors) ตอ้งการและมุ่งมัน่จะประสบชยัชนะ

ความผูกพนัของพนักงานในองค์การอยู่ท่ีชัยชนะช่ือเสียงและความสําเร็จผลการดาํเนินงานให้

ความสาํคญัแก่การแข่งขนัและบรรลุเป้าหมายท่ีสามารถวดัไดใ้นรูปส่วนแบ่งการตลาดคน้หาตลาด

ใหม่เป็นผูน้าํดา้นราคาและการตลาดเป็นตน้หรือกล่าวไดว้่าให้ความสาํคญัต่อการขาย (Sales - 

Orientation) นอกจากน้ียงักระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัและใหร้างวลัตอบแทนเม่ือทาํงานสาํเร็จแต่ให้

ความสําคญัแก่ปริมาณมากกว่าคุณภาพให้อาํนาจแต่เป็นทางการสูงมีความเป็นประชาธิปไตย

มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเป็นหลกัความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารเป็นไปตาม

หลกัเหตุผล(Rational Considerations) ให้ความสําคญัต่อการบรรลุเป้าหมายและประสิทธิผล 

(Achievementand Effectiveness) มากกวา่อาํนาจหนา้ท่ีกระบวนการหรือตวับุคคลแกไ้ขปัญหาให ้

ประสบผลสําเร็จถึงแม้ว ัฒนธรรมดังกล่าวน้ีให้ความสําคัญแก่งานแต่ยืดหยุ่นและมีพลวัตร 

(Dynamism)ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดดี้พนกังานท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญจะมีอาํนาจและ

อิสระมากพนกังานผกูพนัต่องานจดัการโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by Objectives) และจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance)งานวิจยัจาํนวนไม่นอ้ยนาํมิติหรือลกัษณะทาง

วฒันธรรมทั้ง 4 ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ไปศึกษาเพื่อหาความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงก ็

พบว่าวฒันธรรมแต่ละมิติต่างก็สัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองค์การแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ

บริบทขององคก์ารท่ีศึกษาแต่ไม่สามารถระบุไดว้่าวฒันธรรมมิติใดส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร

มากท่ีสุด182 ขณะเดียวกนั  ยนีไวเซียส และไวครุไนต้ี  (Ginevicius and Vaitkunaite) ไดร้วบรวม

ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร ได ้25 มิติหรือลกัษณะ  ไดแ้ก่ 1) การส่ือสาร (Communication) 2) 

รูปแบบการจดัการ (Management Style) 3)ระบบการใหร้างวลัและการจูงใจ (Reward and Incentive 

System) เ4) การตดัสินใจ (Decision Making) 5) กลยทุธ์และเป้าหมาย (Strategy and Goals)  6) การ

ร่วมมือ(Cooperation/Collaboration) 7) การประสานงานและบูรณาการ (Cooperation and 

Intergration)  8) สร้างนวตักรรม (Innovations) เช่นนวตักรรมสร้างการเปล่ียนแปลงกลา้เส่ียง 9) 

การปรับตวั (Adaptation) 10) การเรียนรู้ (Learning)  11)กฎระเบียบค่านิยมและบรรทดัฐาน 12) 

โครงสร้างองคก์าร13) พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Behavior with Subjects 

of External Environment) 14) บรรยากาศองคก์าร (Climate) 15) กลไกการควบคุม (Mechanism of 

                                                        
182 เร่ืองเดียวกนั. 
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Control) 16) การมีส่วนร่วม (Involvement) 17) การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร (Transmission of 

Information) 18) ใส่ใจต่อพนกังาน (Concern for Employees)19) ขอ้ตกลงร่วมกนั (Agreement)  

20) ความรับผดิชอบและอิสระของพนกังาน (Degree ofEmployees’ Responsibility and Freedom) 

21) การให้อาํนาจ (Empowerment)22) ระบบการคดัเลือกพนกังาน (System ofSelection of 

Employees) 23) มีวิสยัทศัน ์(Vision) 24) มีพนัธกิจ (Mission)  25) นโยบายขององคก์าร (Politics of 

Enterprise)183  พชัสิรี  ชมภูคาํ  เห็นว่า วฒันธรรมองคก์ารท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนัไดแ้ก่ 1) 

วฒันธรรมใหค้วามสาํคญัแก่  นวตักรรม(Innovative Organizational Culture)  2) วฒันธรรมมุ่งเนน้

ใหบ้ริการ(Service Oriented Organizational Culture) ท่ีมีคุณภาพ 3) วฒันธรรมความปลอดภยั 

(Safety Organization Culture)184  

กระบวนการสร้างวฒันธรรมองคก์าร 

กระบวนการสร้างวฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ย 4  ระยะไดแ้ก่ 

 ระยะท่ี 1 การกําหนดค่านิยมองค์การ คือ การวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และลง

ฉนัทานุมติักาํหนดค่านิยมองคก์ารเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการและเป็นวิถีแห่งองคก์าร 

 ระยะท่ี 2  การส่ือสารค่านิยมองคก์าร คือ การประชาสมัพนัธ์และส่ือสารใหบุ้คลากรและผู ้

มีส่วนไดเ้สียขององคก์ารรับทราบ 

 ระยะท่ี 3 การเสริมแรง ไดแ้ก่  การพฒันาและปรับวิถีบุคคลและค่านิยมองคก์ารใหไ้ปใน

วิถีเดียวกนั สามารถทาํไดโ้ดยการอบรม พฒันา กิจกรรม ประโยชน์ตอบแทน และการสร้างความ

ภาคภูมิใจ 

 ระยะท่ี 4  การรักษาความต่อเน่ือง คือ การดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมองคก์าร อาจทาํไดโ้ดยการ

ส่ือสาร กิจกรรม และการสร้างความภูมิใจในวิถีองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง185 

 

 

                                                        
183 Ginevicius, Romualdas and Vaitkunaite, Vida. Analysis of Organizational Culture 

Dimensions Impacting Performance.  Journal of Business Economics and Management.  4: 

2006),201-211.  
184 พชัสิรี ชมภูคา. องคก์ารและการจดัการ.(  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั.2552),59-60. 
185

   จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากรทางการศึกษา (  กรุงเทพ .

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั,.2555),252. 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่ง วฒันธรรมองคก์าร  กบั   ประสิทธิผลองคก์าร 

วฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพล    ต่อพนักงาน และ   กระบวนการทาํงานขององคก์าร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็(Strong Organizational Culture) สามารถควบคุม

พฤติกรรมขององคก์ารได ้ (Organizational  Behavior) เป็นตวักาํหนดว่าพนกังานตอ้งทาํอะไร  คิด

และทาํในแนวทางเดียวกบัวฒันธรรมขององคก์าร 186   หรือกล่าวไดว้่า   วฒันธรรมองคก์าร  มีผล

ต่อพฤติกรรมของพนกังาน   เช่น  การอุทิศตนเสียสละให้แก่องคก์าร   ทาํงานร่วมกนั    ตดัสินใจ

ส่ือสาร   ผกูพนักบัองคก์าร  เป็นตน้  และพฤติกรรมเหล่าน้ีของพนกังาน   มีผลการปฏิบติังานของ

องคก์าร    ตามแนวคิด “The Behavioral Perspective” ซ่ึงWright, Smart and McMahan เห็นว่า

พฤติกรรมของพนักงานเป็นส่ือกลางสําคญันาํไปสู่ผลการปฏิบติังานขององคก์าร     องคก์าร จึง

ดาํเนินวิธีการต่างๆเก่ียวกบัพนกังาน (Various Employment Practice) เพ่ือควบคุมและทาํให้

พนกังานมีทศันคติ   และ   พฤติกรรมตามท่ีองคก์ารตอ้งการ     เน่ืองจากทศันคติ   และ  พฤติกรรม

มีผลต่อองคก์าร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแก่องคก์าร   ดงันั้นองคก์าร

จึงกาํหนดวฒันธรรมองคก์าร     เพื่อใหพ้นกังานมีแนวทางสาํหรับนาํไปปฏิบติั   ตลอดจนใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัไม่ว่าจะเป็นผลทางบวก  เช่น  ให้การยอมรับชมเชย  ยกย่อง  หรือให้ผลทางลบแก่

พนักงาน  เช่นตาํหนิ  ไม่สมาคมดว้ย  เพ่ือให้พนักงานมีพฤติกรรมดงัท่ีองค์การตอ้งการ  อย่าง

สมํ่าเสมอในขณะเดียวกันก็ละเวน้พฤติกรรมท่ีองค์การไม่ปรารถนา    ฉะนั้ นองค์การตอ้งใช้

ประโยชน์และควบคุมทศันคติ  และพฤติกรรมของพนักงานดว้ยวฒันธรรมองคก์าร    เน่ืองจาก

พฤติกรรมของพนกังานมีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร187  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลองคก์าร 

 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อพนกังานและกระบวนการทาํงานขององคก์ารโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็(Strong Organizational Culture) สามารถควบคุมพฤติกรรม

ขององคก์ารได ้  เป็นตวักาํหนดว่าพนกังานตอ้งทาํอะไร คิดและทาํไปในแนวทางเดียวกนักบั

องคก์าร  

                                                        
186 Greenberg, Jerald and Baron, Robert A. Behavior in Organization Understanding and 

Managing the Human Side of Work.8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.  2003), 526. 
187 Wright, Patrick M.; Smart, D. L. and McMahan. Match Between Human Resources 

and Strategy Among NCAA Baseball Team. Academy of Management Journal.38 (4) 

,1995.),1052-1074. 
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กรีนเบอร์กและบารอน (Greenberg and Baron)กล่าวว่าวฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อ

พฤติกรรมของพนกังานเช่นอุทิศตนเสียสละใหแ้ก่องคก์ารทาํงานร่วมกนัตดัสินใจส่ือสารผกูพนักบั

องคก์ารเป็นตน้  และพฤติกรรมเหล่าน้ีของพนกังานมีต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ารตามแนวคิด 

“The Behavioral Perspective” ซ่ึงWright, Smart and McMahan (1995) เห็นว่าพฤติกรรมของ

พนักงานเป็นส่ือกลางสําคญันาํไปสู่ผลการปฏิบติังานขององคก์ารองคก์ารจึงดาํเนินวิธีการต่างๆ

เก่ียวกบัพนกังาน เพื่อควบคุมและทาํให้พนกังานมีทศันคติและพฤติกรรมตามท่ีองคก์ารตอ้งการ

เน่ืองจากทศันคติและพฤติกรรมมีผลต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัแก่องคก์ารดงันั้นองคก์ารจึงกาํหนดวฒันธรรมองคก์ารเพื่อให้พนกังานมีแนวทางสาํหรับ

นาํไปปฏิบติัตลอดจนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกเช่นให้การยอมรับชมเชยยกย่อง

หรือให้ผลทางลบแก่พนักงานเช่นตาํหนิไม่สมาคมดว้ยเพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมดงัท่ีองคก์าร

ตอ้งการอย่างสมํ่าเสมอในขณะเดียวกนัก็ละเวน้พฤติกรรมท่ีองคก์ารไม่ปรารถนาฉะนั้นองคก์าร

ตอ้งใชป้ระโยชน์และควบคุมทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานดว้ยวฒันธรรมองคก์ารเน่ืองจาก

พฤติกรรมของพนกังานมีผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร มีการศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่าง

วฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังานหรือประสิทธิผลขององคก์ารมาเป็นเวลานานแลว้นบัตั้งแต่ 

360 ปีก่อนคริสตกาล188  

นอกจากน้ี นกัวิชาการในทศวรรษท่ี 21 ก็ยอมรับว่าวฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั

ผลการปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ (Strong) และเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กวา้งขวาง   กรีนเบอร์กและบารอน( Greenberg and Barton ) กล่าวถึงงานวิจยัในบริษทัผลิตสินคา้

อุปโภคบริโภคแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกาในตน้ทศวรรษท่ี 20 มีอตัราการเขา้ออกของพนกังานสูง

และยอดขายสินคา้คงท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจึงสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหม่ท่ีแตกต่างจาก

เดิมเพ่ือใหพ้นกังานมีค่านิยม 10 ประการคือซ่ือสัตยมี์ความเป็นเจา้ของไวว้างใจกนัใหค้วามสาํคญั

แก่ลูกคา้ผกูพนัต่อองคก์ารสนุกสนานสร้างนวตักรรมรวดเร็วและเร่งรีบทาํงานเป็นทีมและนบัตั้งแต่

ปี 1998 ท่ีพนกังานมีวฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวจนถึงปี 2001 พบว่ายอดขายสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 

                                                        
188 Wright, Patrick M.; Smart, D. L. and McMahan. Match Between Human Resources 

and Strategy Among NCAA Baseball Team. Academy of Management Journal.38 (4): 1995), 

1052-1074. 
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83 และผลกาํไรสูงข้ึนถึงร้อยละ 336 รวมทั้งอตัราเขา้ออกของพนกังานลดนอ้ยลงและสามารถควบ

รวมกิจการกบับริษทัอ่ืนๆไดง่้ายอีกดว้ย189  

เทสลุกซ์(Tesluk et al) มีงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารสมัพนัธ์กบั 

ประสิทธิผลองคก์ารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลประกอบการทางการเงิน (Finance) เน่ืองจากวฒันธรรม

องคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนกังานในองคก์ารและผลการปฏิบติังานของพนกังานส่งผล

ต่อผลลพัธ์องคก์าร (Organizational Outcomes) หรือความสาํเร็จขององคก์ารโดยมีวฒันธรรม

องคก์ารอาํนวยความสะดวกให้190  

สรุปวฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีนาํไปสู่ประสิทธิผลขององคก์ารเน่ืองจากเป็น

กลไกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานและพฤติกรรมของพนกังานเป็นส่ือกลางนาํไปสู่

ผลการปฏิบติังานขององคก์ารแต่วฒันธรรมท่ีจะมีผลต่อผลการปฏิบติังานขององคก์ารตอ้งเป็น

วฒันธรรมท่ีแกร่ง คือเป็นค่านิยมหรือความเช่ือท่ีพนักงานมีร่วมกนัพนักงานส่วนใหญ่ให้การ

ยอมรับและยดึเหน่ียวในค่านิยมและความเช่ือนั้นรวมทั้งเป็นค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน

ท่ีองคก์ารตอ้งการอีกดว้ย 

ลกัษณะของผลกระทบทางวฒันธรรมท่ีมีต่อการบริหาร   

   ไพบูลย ์ ช่างเรียน ไดแ้สดงทศันะถึงลกัษณะของผลกระทบทาง     ด้านของ

วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการบริหาร  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได ้ 4  ลกัษณะดว้ยกนั  คือ 

  1)  ผลกระทบดา้นวฒันธรรมในดา้นความคิดในการบริหาร เป็นลกัษณะการ

พิจารณาวฒันธรรมในดา้นต่างๆ  ท่ีเขา้มาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจ 

ในการบริหาร ซ่ึงอาจเป็นวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออ่ืนๆ         

ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ีเขา้มามีผลต่อการตดัสินใจในการบริหารอยู่ไม่น้อย นักบริหารในระยะหลงั             

ไดช้ี้ใหเ้ห็นแลว้ว่า การบริหาร  คือ  กระบวนการตดัสินใจ  (Decision–Making Process)  คือมอง

การปฏิบติังานของทุกคนเป็นเร่ืองของการตดัสินใจในการเลือกวิธีปฏิบติั ซ่ึงมีอยู่หลายวิธี และ

เลือกวิธีใด วิธีหน่ึง เน่ืองมาจากอิทธิพลบางส่ิงบางอยา่งท่ีมีต่อการตดัสินใจ  ลกัษณะการตดัสินใจ          

                                                        
189 Greenberg, Jerald and Baron, Robert A.   Behavior in Organization Understanding and 

Managing the Human Side of Work.  8th ed.  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 2003),256-

258. 
190 Tesluk, Paul  et al. Integrating the Linkages Between Organizational Culture and 

Individual Outcomes at Work.  Psychological Management of Individual Performance.  Sabine 

Sonnentag, ed.   New York: John Wiley & Sons. 2002),442-469. 
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มี 2 ประเภทจะเลือกตดัสินใจประเภทใดนั้น ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลท่ีอยูเ่หนือการตดัสินใจ ซ่ึงอาจแยก

พิจารณาได ้ ดงัน้ีคือ 

  (1)  การตดัสินใจตามขอ้เทจ็จริง(Factual  Judgement) การตดัสินใจประเภทน้ี

ข้ึนอยูก่บัรากฐานขอ้เทจ็จริง (Factual Promises) กล่าวคือ เป็นการตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ี

แน่นอนและถูกบงัคบัโดย  กฎระเบียบ วิธีการปฏิบติังานและเทคนิคท่ีไดรั้บการอบรมมาก่อน  

ตลอดจน  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ  เช่น การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี หรือ

บุคลากร  ดา้นเทคนิคต่างๆ หรือการพิมพจ์ดหมายเสมือนการพิมพด์ว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนดไว ้ 

นอกจากน้ี    ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองกรอบต่างๆ  ท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึน เพราะการจดัองคก์ารยอ่มเป็น

การกาํหนด  บทบาท  หนา้ท่ีของบุคคลในองคก์ารเอง  บทบาทหรือกรอบท่ีองคก์ารกาํหนดข้ึนยอ่ม

จาํกดัการตดัสินใจของคนในองคก์ารใหอ้ยูใ่นกรอบของบทบาทเหนืออาํนาจหนา้ท่ีท่ีตนมีอยู ่ 

  (2)  การตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัค่านิยม(Value Judgement)  เป็นการตดัสินใจ             

ท่ีนอกเหนือไปจากการตดัสินใจประเภทแรก  กล่าวคือ  ในทางปฏิบติันั้นแมว้่าจะมีการกาํหนด      

บทบาท  หนา้ท่ีแลว้ก็ตาม   แต่การตดัสินใจของบุคคลนั้นอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยอิทธิพล             

ของส่ิงอ่ืนๆ  เช่น  ความเกรงใจ   ความสมัพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นญาติ หรือเพื่อน ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองของ

วฒันธรรมไม่ไดก้าํหนดกฎเกณฑไ์วใ้นองคก์าร แต่อยูท่ี่ค่านิยมและความคิดเห็น   ส่วนตวัของผูน้ั้น

ดว้ย 

  2)  ผลกระทบของวฒันธรรมในดา้นการปฏิบติั และพฤติกรรมในการบริหาร  

วฒันธรรม นอกจากจะมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือถือแลว้ ยงัมีอิทธิพลต่อการประพฤติ ปฏิบติั

ของคนอีกดว้ย  นัน่คือความแตกต่างของวฒันธรรมทั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น มีผลทาํให ้        

เกิดความแตกต่างในพฤติกรรม   การประพฤติปฏิบติัในการบริหาร ทั้งน้ีเพราะการบริหารเป็น 

การแสดงออกอย่างหน่ึงของคนในวฒันธรรมหน่ึงๆ ซ่ึงปกติคนจะไม่รู้สึกตวัในการแสดงออก 

ซ่ึงวฒันธรรม   เพราะไดรั้บอิทธิพลมาตั้งแต่เกิด  จึงเห็นเป็นเร่ืองธรรมดาจนพบคนท่ีมีวฒันธรรม       

ไม่เหมือนกบัเรา  มีการประพฤติปฏิบติัไม่เหมือนกบัเราแสดงใหเ้ห็นว่า   การท่ีเราจะคิด   ตดัสินใจ

และประพฤติอย่างใดอยา่งหน่ึงนั้น มกัจะอยู่ใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรมของตน  เช่น  การปฏิบติั   

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา   ผูมี้อาํนาจกบัผูไ้ม่มีอาํนาจ มกัจะเป็นไปตามลกัษณะ 

ท่ีสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกับวฒันธรรมของตนท่ีในสังคมท่ีระบบอาวุโสยงัมีอิทธิพลอยู่หรือมี 

ความสงสาร   เกรงอก   เกรงใจจะเป็นสาเหตุของการตดัสินใจท่ีกระทาํไปไม่สอดคลอ้งกบัเหตุผล

ของการบริหาร   นอกจากน้ียงัมีการอบรม  สั่งสอนจาก พ่อ แม่  ครู และไดรั้บมาจากแหล่งต่างๆ 

ในสังคมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาอย่างไม่รู้สึกตัวเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติ 
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ในลกัษณะต่างๆ  เช่น  การเคารพ เช่ือฟังผูใ้หญ่  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การแสดงความคิดเห็น 

เป็นตน้ 

  3)  ผลกระทบของวฒันธรรมทางดา้นระบบหรือโครงสร้างทางการบริหาร   

นอกจากวฒันธรรมจะมีอิทธิพลทางดา้นความคิด   การตดัสินใจ    การประพฤติปฏิบติัของคน 

ในการบริหารงานแลว้  วฒันธรรมทั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นน้ี มีผลทาํให้เกิดความแตกต่าง 

ในระบบบริหารตลอดจนโครงสร้างของการบริหาร   ผลท่ีเกิดข้ึนน้ี  คือ  หลกัและเทคนิค 

การบริหารการปกครอง  ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในวฒันธรรมหน่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรมหน่ึง 

อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือดดัแปลง   เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมนั้นๆ  ทั้งๆ  ท่ีรูปแบบและ

หลกัการยงัคงเหมือนเดิมหรือในบางกรณีหลกัหรือทฤษฎีในการบริหารอาจใชไ้ม่ไดผ้ลเลย เป็นตน้

วา่  ในระบบการบริหารงานบุคคลซ่ึงยอมรับกนัวา่ ระบบคุณธรรม    (ระบบเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง

ตามความรู้ความสามารถ หรือ Merit system   เป็นหลกัการท่ีดีท่ีจะส่งเสริมใหค้นทาํงานโดยยึด

ความรู้ความสามารถ  หลกัความยุติธรรมและความเสมอภาคให้กบัคนในสังคม ในโอกาส           

เขา้ทาํงาน  แต่เม่ือนาํระบบดงักล่าวมาใชก้บัวฒันธรรมหน่ึงจะไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั   

อิทธิพลของวฒันธรรมในสังคมนั้นว่าจะส่งเสริมระบบคุณธรรมหรือไม่เพียงใด  เช่น  สังคม             

ท่ีมีความเกรงอกเกรงใจกนั มีการชอบใช้อิทธิพลอาํนาจอนัเป็นการส่งเสริมเก่ียวกบัอภิสิทธ์ิ     

ส่วนตวั เม่ือนาํระบบคุณธรรมมาใช้ในการคดัเลือกคนเขา้ทาํงานอาจไม่ไดผ้ล เพราะอาจจะ           

รับบุคคลท่ีเป็นญาติหรือผูมี้อาํนาจฝากมา  เป็นตน้ 

  4)  ผลกระทบของวฒันธรรมทางดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลยีทาง        

การศึกษา   ลกัษณะเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชต้ลอดจนเทคโนโลยต่ีางๆ  ก็เป็นการแสดงออกอยา่งหน่ึง   

ของวฒันธรรมในสังคมมนุษย ์  เพราะมนุษยมี์วฒันธรรมและมีความสามารถในการเรียนรู้นัน่เอง 

ก็คือสังคมท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัออกไป การใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีอาจไม่ไดผ้ลในอีก

สังคมหน่ึง  ทั้งน้ีเพราะลกัษณะของวฒันธรรมทางความคิดทางการปฏิบติัตลอดจนโครงสร้าง  

การบริหารจะมีอิทธิพลต่อเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ดว้ยนัน่เอง ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อลกัษณะ

ทางดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และเทคโนโลยต่ีางๆดว้ย เพราะผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเทคโนโลย ี 

ก็คือ  คนนัน่เอง  ซ่ึงเขาเหล่าน้ีจะมีวฒันธรรมและค่านิยมของตวัเขาเองตลอดเวลา อนัมีผลต่อ

ความคิด  การประพฤติ  ปฏิบติัต่างๆ  และแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ191 

วฒันธรรมองคก์ารทางการศึกษา 

                                                        

 191 ไพบูลย ์ ช่างเรียน   วฒันธรรมกบัการบริหาร. (กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ 2532 ), 

41–47. 
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 ซาโท่  (Satow) อา้งถึงใน สุภทัรา  เอ้ือวงศ.์  ไดก้ล่าวว่าองคก์ารท่ีใชเ้หตุผลเชิงค่านิยม

(Value – Rational  Organization)  คือสมาชิกมีความเช่ืออยา่งแทจ้ริงใน ค่านิยมท่ีองคก์ารให้

ประโยชน์กบัตนเอง   มีอิสระในโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จตามค่านิยมน้ี การอา้งอิงในองคก์าร

ข้ึนอยูก่บัค่านิยมหรือปทสัฐานของความเช่ือตามคุณลกัษณะดงักล่าวน้ี  

 ดิลล ์  (Dill) อา้งถึงใน สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ ไดพิ้จารณาการบริหารว่ามีความสัมพนัธ์กบั

องค์การและยอมรับทางวฒันธรรมว่าประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  คือ  

มีความเช่ือ   พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในองคก์าร   ลกัษณะการบริหารงานของผูบ้ริหาร  

ดงันั้น คุณลกัษณะอยา่งหน่ึงในการบริหาร  คือ  การร่วมใชค้วามเช่ือค่านิยมและพฤติกรรมการ

แสดงออก  ลกัษณะการทาํงานของสมาชิกในองคก์าร  เป็นหลกัในการประสาน  ความเขา้ใจ  ความ

ผกูพนั  ยอมรับเป็นหนา้ท่ีและสร้างความผกูพนัยดึเหน่ียวทางสังคมในองคก์าร โดยใชก้ารส่ือสาร

เป็นกลไกในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในหมู่คณะ การส่งผลยอ้นกลบั (feedback) ในภารกิจของ

ส่วนรวม ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมการแสดงออก แนวประพฤติปฏิบติั

ของสมาชิกใหเ้ขา้กบัระบบขององคก์ารและสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งหมู่คณะ
192 

 จากการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารทางการศึกษา เร่ิมตน้จากสถาบนัในอุดมศึกษา   คลาร์ค 

(Clark, 1970, อา้งถึงใน สุภทัรา เอ้ือวงศ)์ไดศึ้กษาเร่ืองราวของเกียรติคุณสถาบนั (Organizational  

Saga) โดยศึกษาจากสถาบนั 3 แห่ง  คือ วิทยาลยั  Antioch  Reed and Swarthmore ใชข้อ้มูลจาก

เอกสาร ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของสถาบนัร่วมกบัการสัมภาษณ์คณาจารยเ์ก่ียวกบัการ

สร้างสรรค์ในอดีตสําหรับเร่ืองราวเกียรติคุณ  หมายถึง  ความเขา้ใจร่วมกันเก่ียวกับ 

ความสําเร็จเฉพาะเร่ืองในกลุ่มท่ีจัดตั้ งอย่างเป็นทางการ โดยมีรากฐานมาจากคุณูปการทาง 

ประวติัศาสตร์ขององคก์าร   ทาํให้เกิดความผกูพนั  ยดึเหน่ียว  ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร   

ผูท่ี้มีความเช่ือถือ   จะจงรักภกัดี  มีความภาคภูมิใจในองคก์าร193 
 เคมเมรอนและเอททิงตนั (Cameron and Ettington) อา้งถึงใน สุภทัรา   เอ้ือวงศ.์ ศึกษา

เร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารในองคก์ารทัว่ไป พบวา่มีการโยงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ

                                                        
192 ซาโท่  (Satow) อา้งถึงใน  สุภทัรา  เอ้ือวงศ.์  วฒันธรรมองคก์ารในสถาบนัการศึกษา :

การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบนัศึกษาพยาบาล.  (วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2539), 30. 
193 ดิลล ์ (Dill) อา้งถึงในสุภทัรา  เอ้ือวงศ.์  วฒันธรรมองคก์ารในสถาบนัการศึกษา :

การศึกษาเฉพาะกรณี สถาบนัศึกษาพยาบาล.  (วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2539), 30. 
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ของวฒันธรรมองคก์ารกบัการมีประสิทธิภาพ   ความสัมพนัธ์ดงักล่าวคือ  ความเขม้แขง็ของ

วฒันธรรม (Cultural  Strength)  และความสอดคลอ้งทางวฒันธรรม (Cultural  Congruence)  มี

ความสัมพนัธ์ตรงกบัประสิทธิภาพขององคก์าร  เม่ือความเขม้แขง็ของวฒันธรรม  หมายถึง  การมี

พลงัทางวฒันธรรมท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดมีความเช่ือไปในแนวทางเดียวกนั (Conformity)  และความ

สอดคลอ้งทางวฒันธรรม  (Cultural Congruence)  ซ่ึงหมายถึงลกัษณะท่ี    เขา้กนัไดแ้ละมีลกัษณะ

เหมือนๆ  กนักบัองคป์ระกอบทางวฒันธรรมและเขาทั้งสองคนไดจ้าํแนกประเภทของวฒันธรรม

องคก์ารออกเป็น 4 แบบ  คือ แบบครอบครัว (Clan)  แบบราชการ (Hierarchy)  แบบเฉพาะกิจ 

(Adhocracy)   และแบบกลไกการตลาด (Market) ซ่ึงในแต่ละแบบ     จะมีแบบของผูน้าํ (Leader  

Style)  ความผกูพนัยดึเหน่ียวในองคก์ารและลกัษณะสาํคญัของนโยบายขององคก์ารจะแตกต่างกนั

ออกไปโดยมีงานวิจยัยนืยนัความสอดคลอ้งกนัทั้ง 4 แบบ194 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งวฒันธรรมองคก์าร 

ซอวเ์นอร์ (Sawner)  พบว่า ความเขม้แขง็ของวฒันธรรม และการบรรลุเป้าหมายยงัเป็น

เคร่ืองช้ีวดัท่ีเช่ือถือไดก้ารวดัผลการปฏิบติังาน การประสานทีมงาน การบรรลุเป้าหมายและการ

บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสมัพนัธ์สูงท่ีสุดกบัผลการตรวจความพร้อมและความปลอดภยั 195 

  มาเรส์ (Marais) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์าร และการปฏิบติัการ

ประเมินโครงการของหน่วยงาน พบว่า ความสัมพนัธ์สูงกับรูปแบบบางอย่างของวฒันธรรม

องค์การ เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพการให้บริการ ภาวะผูน้ําการติดต่อส่ือสาร การ

ตดัสินใจ การวางแผน และการกาํหนดวิสยัทศัน์196 

                                                        
194 Cameron,  K.S.  and Ettington. D.R. อา้งถึงใน สุภทัรา  เอ้ือวงศ.์  วฒันธรรมองคก์ารใน

สถาบนัการศึกษา :การศึกษาเฉพาะกรณี  สถาบนัศึกษาพยาบาล.  วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริหาร

การศึกษา).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2539),31. 
195 Thomas E.Sawner, “An Empirical Investication of the Relationship Between 

Organization Culture And Organization Performance in Large Pubilic Sector Organization” 

(Dissertation , Ed.D, Human Resource Development, Washington : The George Washington 

Unicversity Photocopied, 2000),85-88. 
196 Lorraine C. Marais, The Relationship Between Organizational Culture and the 

Practice Program Evaluation in Human Service Organizational (Online) Available : : 2606.), DAI 

– A 59/07 http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9840039. 
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สมจินตนา คุ ้มภัย  พบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การเชิง

ประสิทธิผล  มากกว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางบางวฒันธรรม  ประกอบดว้ย 1.มุ่ง

ผลสาํเร็จ 2.มุ่งเนน้ลูกคา้ 3.สร้างนวตักรรม 4. ให้ความสาํคญัแก่ภาวะผูน้าํ 5.จดัองคก์ารสอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้ม 6.ทาํงานเป็นทีม 7.จดัการเทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร 8.ลดการ

ควบคุม 9.มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผดิชอบต่อสงัคม และ 10.มีการจดัการทรัพยากรมนุษย์197 

สุนีย ์เอมดวงดี พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญักบับุคลากรวฒันธรรมองคก์ารท่ี

เน้นการทาํงานเป็นทีม และวฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งผลลพัธ์ของงานจะทาํให้การบริหารจดัการ

องคก์ารมีประสิทธิภาพมากกวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญักบับุคลากรนอ้ย198 

บาทหลวงลือชยั  จนัทร์โป๊ พบว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ วฒันธรรม องคก์าร พนัธกิจและ

ยทุธศาสตร์ การดาํเนินงานดา้นการจดัการ โครงสร้างองคก์าร ระบบองคก์าร บรรยากาศการทาํงาน 

และการจูงใจนั้นมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคาทอลิก

ในประเทศไทย199 

พิสิฐ  พลูสวสัด์ิ พบว่า วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย 5 มิติ คือ   มิติ

ดา้นการบริหารบุคลากร มิติดา้นเง่ือนไขแห่งความสาํเร็จ มิติดา้นยุทธิวิถีท่ีใช ้มิติดา้นคุณลกัษณะ

ของผูน้าํองคก์าร มิติดา้นการมีส่วนร่วม 200  

นันทิยา  น้อยจันทร์  พบว่าวัฒนธรรมองค์การสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 

องคป์ระกอบ คือ การกาํหนดทิศทางขององคก์ร การมีส่วนร่วมในองคก์ร การพฒันาสู่ความเป็น

เลิศ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การทาํงานเป็นทีมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มาตรฐานการ

                                                        
197 สมจินตนา คุม้ภยั,”การเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

องคก์าร:กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์,สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2553),บทคดัยอ่.  
198 สุนีย ์เอมดวงดี นกัศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัสยาม กรุงเทพหมานคร ประเทศไทย e-mail : ohsunee@hotmail.com 
199 บาทหลวงลือชยั  จนัทร์โป๊,  “รูปแบบการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีว

คาทอลคิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

อาชีวศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546), บทคดัยอ่. 
200 พิสิฐ  พลูสวสัด์ิ  วฒันธรมองคก์ารต่อความผกูพนักบัสถานศึกษาของครู  สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ” (  ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
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ดาํเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ การ

สนบัสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองคก์ร 201 

สรุป วฒันธรรมองคก์ารเป็นกลุ่มค่านิยม ความเช่ือ และแนวทางปฏิบติัท่ีถาวรของบุคลากร

ในองคก์ารยดึถือร่วมกนั ช่วยใหบุ้คลากรภายในองคก์ารทราบวา่ การกระทาํใดบา้งเป็นส่ิงท่ียอมรับ

ได้และการกระทาํไดบา้งเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ ซ่ึงถูกส่ือสาร ถ่ายทอด เผยแพร่ทัว่ทั้ งองค์การ

เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดหรือประสบผลสาํเร็จ      

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (  Information     technology ) 

การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ารส่งผลต่อวิธีการทาํงานตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลใน

องค์การ เน่ืองจากเทคโนโลยีสมยัใหม่มีบทบาทในองค์กร  องค์การมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนํา

วิทยาการสมยัใหม่เขา้มาปรับใช ้เพื่อให้องคก์ารมีความสามารถในการดาํเนินงานให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคญั โดยมีนักวิชาการไดก้ล่าวถึงไว้

ดงัน้ี 

เบิร์นส ; และสตอคเกอร์ (Burns ; & Stalker.) กล่าวว่าการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์าร

ตอ้งมีความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานขององคก์าร และหากมีการ เปล่ียนแปลงของงาน

กจ็ะมีผลใหเ้ทคโนโลยเีปล่ียนตามไปและในทางกลบักนั หากเทคโนโลยมีีการปรับเปล่ียนไป  ก็จะ

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนระบบงาน  และการบริหารงานดว้ย 202ขณะเดียวกนั  เบิร์นส ; และสตอค

เกอร์(Burns ; & Stalker.)  ก็กล่าวว่าเทคโนโลยีแบบงานประจาํมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างบรรยากาศ  

เน้นกฎเกณฑ์เขม้งวดกวดขนัโดยมีการไวว้างใจและสร้างสรรคต์ ํ่า ส่วนองคก์ารท่ีใชเ้ทคโนโลยี

คล่องตวัและมีการเปล่ียนแปลงง่าย จะมีบรรยากาศการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผยมีการไวว้างใจ 

สร้างสรรคแ์ละมีความ รับผดิชอบในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย203  

 

                                                        
201 นนัทิยา  นอ้ยจนัทร์  จนัทร์  “วฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพการบริหาร

อุดมศึกษา” (ปริญญาศึกษาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
202 Burns, T. ; & Stalker, G. M. The Management of Innovation.( London: Tavistock. 

1961 ),169 – 201. 
203 เร่ืองเดียวกนั, 169 – 201. 
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วูดเวิร์ต (Woodward. ) กล่าวว่า องค์การซ่ึงมีเทคโนโลยีแตกต่างกันจาํเป็นตอ้งใช้

โครงสร้างและลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป204 

 สเตียร์ส (Steers) ใหค้าํจาํกดัความของเทคโนโลยวีา่ หมายถึง กระบวนการท่ีองคก์ารแปลง

สภาพวตัถุดิบหรือตวัป้อนท่ีมีจาํกดัให้เปล่ียนเป็นผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยอาศยั

พลงังานทางเคร่ืองจกัรและทางสมอง205 

 รอธเวลและคาชานาส (Rothwell and Kazanas) กล่าววา่เทคโนโลยเีป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึน

โดยคนเป็นผูก้ระทาํ  เพื่อนําไปสู่การเปล่ียนแปลงวตัถุ บุคคล หรือสถานการณ์ภายใตเ้ง่ือนไข

คาํถามซ่ึงมกัจะถูกถามบ่อย ๆ วา่ จะทาํงานน้ีใหส้าํเร็จดว้ยวิธีการอยา่งไร206 

 ปทีป  เมธาคุณวฒิุ  ใหค้วามหมายเทคโนโลย ี(Information technology : IT) วา่หมายถึง วีธี

การสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจดัเก็บไวต้ามกระบวนการดาํเนินงาน

สารสนเทศ หรือสารนิเทศต่าง ๆ  ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจบัเก็บ การจดัการ และการ

เผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตอ้ง ความแม่นยาํ และความรวดเร็วทนัต่อการนาํมาใช้

ประโยชน์ โดยการเช่ือมโยงดว้ยวิธีการทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เทคโนโลยทีาง

คอมพิวเตอร์ การส่ือสารคมนาคม และเทคโนโลยอ่ืีน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํขอ้มูลข่าวสารมาใช ้207 

 ดาํรงค ์ วฒันา  กล่าวถึง ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศวา่มีทั้งความหมายอยา่งแคบ

และกวา้ง ถา้เป็นความหมายอยา่งแคบจะเนน้เพียงองคป์ระกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบโทรคมนาคม ถา้เป็นความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมกับการใช้งานให้เกิดประโยชน์ เช่น การประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ การนาํไอทีไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การปฏิบติังาน  การบริหารงานในองคก์าร เป็น

ตน้208 

                                                        
204 Woodward, J.. Industrial Organization: Theory and practice.( London: Oxford 

University Press. 1965 ), 214 – 219 . 
205 Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavior View (Santa Monica, 

California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 70. 
206 William J.Rothwell and H.C. Kazanas, Mastering the Structure Design Process (San 

Francisco :jossey-Bass Pfeiffer & Wilie Company, 1998), 8. 
207 ปทีป  เมธาคุณวฒิุ, เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544) , 1. 
208 ดาํรงค ์ วฒันา, โลกาภิวฒัน ์(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 199. 
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 สุชาดา  กีระนันทน์  ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอย่างกวา้งและอย่างแคบ 

ความหมายอย่างแคบ หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดบนัทึก จดัเก็บ ประมวลผล 

คน้คืน ส่ง และรับ หรือเช่ือมโยงขอ้มูล และสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้

ในกระบวนการท่ีกล่าวมา เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล และคน้คืนขอ้มูล

เครือข่ายส่ือสารขอ้มูล อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม เป็นตน้ รวมทั้งระบบต่าง ๆ ท่ีควบคุมการ

ทาํงานของอุปกรณ์ เหล่าน้ี เช่น ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร เป็นตน้ ยงัครอบคลุม 

ระบบและกระบวนการต่าง  ๆ  ท่ีเขา้มาจดัการใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํงานตามท่ีใชต้อ้งการ เช่น 

โปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ ส่วนในความหมายอยา่งกวา้ง หมายถึง เทคโนโลยทุีกดา้นท่ีเขา้มาร่วมกนั

ในกระบวนการสร้าง จดัเกบ็ และส่ือสารสารสนเทศ209 

ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พัฒนาการของเทคโนโลยีทําให้ มีการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ของการทํางาน 

ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีให้สนองนโยบายและความต้องการ ปัจจุบันการใช้

เทคโนโลยีถือเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานทุกระดบั ผูบ้ริหารจึงตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ของการ

ทาํงานในส่ิงแวดลอ้มท่ีใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึน แบบแผนการทาํงานของผูบ้ริหารจึงตอ้งเปล่ียนไป

ดว้ย เทคโนโลยท่ีีสามารถรวบรวมขอ้มูล เก็บขอ้มูล นาํเสนอขอ้มูล และเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

ผลกัดนัใหผู้บ้ริหารบางคร้ังตอ้งมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ทาํให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งมี การปรับตวัให้ทนัเพื่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา รวมทั้ง

ตอ้งมีแบบแผน วิธีการ และกระบวนทศัน์ ในการทาํงานท่ีเปล่ียนไป เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจาํตอ้งมี

ความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ เพื่อจะสามารถทํางานได้ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเดียวกนั เทคโนโลยสีารสนเทศ กมี็บทบาทสาํคญัดา้นการศึกษา ดงัน้ี 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีส่วนช่วยเร่ืองการเรียนรู้ ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีช่วย 

สนับสนุนการเรียนรู้ หลายดา้น มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้

ข่าวสาร เช่น การคน้หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นตน้ 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการศึกษา 

                                                        
209 สุชาดา  กีระนนัท,์ เทคโนโลยสีารสนเทศสถิติ : ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ, พิมพค์ร้ังท่ี 

4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 7. 
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สมยัใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดาํเนินการ การติดตามและประมวลผล 

ซ่ึงอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญั 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการส่ือสารระหวา่งบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางดา้น 

การศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคล เช่น การส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 

โดยใช้องค์ประกอบท่ีสําคญัช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เช่น การใช ้

โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ เทคเลคอมเฟอเรนซ์ เป็นตน้210 

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการศึกษาในประเทศไทย 

      การศึกษาเร่ิมมีแนวคิดเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาศยัส่ือท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นโทรคมนาคมและการ

ส่ือสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลและผูค้นหลายสิบลา้นคนทัว่โลกเขา้

ดว้ยกนั ทาํให้การไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารในเวลาอนัสั้น การศึกษาหาขอ้มูลและการเรียนรู้ส่ิง

ต่าง ๆ เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสัโดยอาศยัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) เกิดเป็นชุมชนบนเครือข่าย

ข้ึน ผูค้นสามารถติดต่อสมัพนัธ์กนัผา่นจอคอมพิวเตอร์มากยิง่ข้ึน ขอ้มูลข่าวสารความรู้จึงกลายเป็น

กุญแจสาํคญัไปสู่อาํนาจและความมัน่คงของประเทศและเป็นกุญแจท่ีจะไปสู่ขอ้มูลข่าวสารความรู้ 

คือ “ การศึกษา” การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบนัการศึกษาเป็นความจาํเป็น เน่ืองจากการ

จดัการเรียนการสอน และการบริหารในปัจจุบนัจะตอ้งมีความทนัสมยัและเช่ือมโยงกบัภายนอก

มากข้ึน การจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นระบบเปิดมากข้ึน กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนตอ้ง

เอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา รวมถึงการท่ีจะตอ้งมีการขยายโอกาสกบัผูท่ี้อยู่ห่างไกล

ทุรกันดารขาดโอกาส เพื่อจะได้มีความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา โดยการจัดส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ การจดัการเรียนการสอนทางไกล ผ่านส่ือต่าง ๆ นอกจากน้ี การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศยงัก่อให้เกิดความเป็นสากลของการศึกษา โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา กล่าวคือ เกิด

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดการเรียนการสอนไร้พรมแดน ปัจจุบัน

สถาบนัอุดมศึกษาหลายประเทศไดใ้ช้ระบบการประชุมทางไกลขา้มทวีป เป็นเคร่ืองมือจดัการ

บรรยาย ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้

                                                        
210 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษา (ออนไลน์) , เขา้ถึงเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ 2553, เขา้ถึงไดจ้าก

http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4000108/unit7.pdf 
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มามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร

โทรคมนาคม บทบาทท่ีสาํคญัต่อการพฒันาการศึกษา มีดงัน้ี 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีส่วนช่วยเร่ืองการเรียนรู้ ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีช่วย 

สนับสนุนการเรียนรู้หลายดา้น มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้

ข่าวสาร เช่น การคน้หาขอ้มูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นตน้ 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการศึกษา 

สมยัใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดาํเนินการ การติดตามและประเมินผล 

ซ่ึงอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญั 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการส่ือสารระหวา่งบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางดา้น 

การศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น การส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน โดย

ใชอ้งคป์ระกอบท่ีสาํคญัช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เช่น การใชโ้ทรศพัท ์

โทรสาร ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ เทเลคอนเฟอเรนซ์ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เทคโนโลยสีารสนเทศ มีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ 

1. ระบบประมวลผล ความซบัซอ้นในการปฏิบติังานและความตอ้งการสารสนเทศท่ี 

หลากหลาย ทาํให้การจดัการและการประมวลผลขอ้มูลดว้ยมือ ไม่สะดวก ชา้ และอาจผิดพลาด 

ปัจจุบนัองคก์าร จึงตอ้งทาํการจดัเก็บและการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนบัสนุนในการจดัการขอ้มูล เพื่อใหก้ารทาํงานถูกตอ้ง และรวดเร็วข้ึน 

2. ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การส่ือสารขอ้มูลเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับการจดัการและ 

ประมวลผล ตลอดจนการใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งประยุกตเ์ทคโนโลยี

อีเลก็ทรอนิกส์ในการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ และผูใ้ชท่ี้อยู่

ห่างกนั ใหส้ามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัการขอ้มูล ปกติบุคคลท่ีใหค้วามสนใจกบัเทคโนโลยจีะอธิบายความหมายของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้ความสาํคญักบัส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผูท่ี้สนใจดา้นการ

จดัการขอ้มูล (Data/Information Management) จะใหค้วามสาํคญักบัส่วนประกอบท่ีสาม ซ่ึงมีความ

เป็นศิลปะในการจดัรูปแบบและการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดว้่า 

เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบท่ีนาํมาประยุกตใ์นการประมวลผล การจดัเก็บ การส่ือสาร 
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และการส่งผ่านสารสนทศด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  โดยท่ีระบบทางกายภาพประกอบด้วย

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร และระบบเครือข่าย ขณะท่ีระบบนามธรรมเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ดา้นสารสนเทศ ทั้งภายใน และภายนอกระบบ ให้สามารถดาํเนิน

ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ211 

เทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา 

 ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ทีมีช่วยงานและฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายอนัเกิดจากพฒันาการของ

เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านอ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ใน

สถานศึกษามุ่งประโยชน์เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ เทคโนโลยีการส่ือสาร และ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ียงั

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยฐีานขอ้มูล และเทคโนโลยกีารศึกษา ดว้ยการบูรณาการเทคโนโลยทีั้ง 4 ดา้น ทาํ

ใหเ้กิดความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั212 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
211

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การนาํองคก์รและเทคโนโลยี

การบริหารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ  สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กทม.

2553),24. 
212

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การนาํองคก์รและเทคโนโลยี

การบริหารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ  สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กทม.

2553),25. 
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แผนภาพท่ี   9     แสดงการบูรณาการเทคโนโลย ี(Integrated technologies) 

ท่ีมา: กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค.์ 2550 

การบูรณาการเทคโนโลย ี(Integrated technologies) เทคโนโลยทีั้ง 4 ดา้นมีความสาํคญั ดงัน้ี 

1. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (Computing Technology) คอมพิวเตอร์เป็นการผลิตหรือการ 

พฒันาอุปกรณ์ทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีสามารถนาํมาใชค้วบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความประสงค์

ของผูใ้ชด้ว้ยคาํสั่งท่ีเราสร้างข้ึน เรียกว่า Program และยงัทาํหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนได ้

เช่น Computer assisted Instruction (CAI) จะเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ หรือ 

Computer managed Instruction (CMI) จะเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีนาํไปใชใ้นการดาํเนินการหรือจดัการ

กระบวนการของการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาต่าง ๆ  

2. เทคโนโลยฐีานขอ้มูล (Data based Technology) จะเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลเกบ็ไวใ้น 

รูปแบบของ Digital Code พฒันาควบคู่กบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

จะมีประโยชน์น้อย ถา้ไม่มีขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีสามารถเก็บและเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ใน

เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 

(Data based Technology) 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

(Computing Technology) 

เทคโนโลยกีารส่ือสาร 

(Telecommunication 

Technology) 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

(Education Technology) 
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ปริมาณท่ีมากเพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริหาร ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัพฒันาฐานขอ้มูล

ของไทยอยู่จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและความพยายามอย่างมาก คาดว่าในอนาคตอนัใกลฐ้านขอ้มูล

ของไทยจะเป็นท่ีแพร่หลายเอ้ือประโยชน์กบันกับริหารเป็นอยา่งมาก 

3. เทคโนโลยกีารส่ือสาร(Telecommunication Technology) หรือเทคโนโลยคีมนาคม  

เป็นการพฒันาระบบการส่ือสารตามสาย ท่ีปัจจุบนัไดมี้การพฒันาการส่ือสารผ่านขอ้มูลตามสาย

โลหะและใยแก้วนําแสงจนเป็นระบบทางด่านสารสนเทศ นอกจากน้ียงัพฒันาเทคโนโลยีการ

ส่ือสารผ่านขอ้มูลในรูปคล่ืนวิทยุทั้งบนพ้ืนโลก และส่งผ่านดาวเทียมท่ีโคจรอยู่นอกโลกทาํให้

สามารถเช่ือมโยงเกิดเป็นเครือข่ายข้ึน เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์กบัฐานขอ้มูลท่ีกระจายกนัอยูท่ ัว่โลก 

หรือคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ห่างไกลกนัเกิดสภาวการ์ไร้พรมแหนหรือโลกาภิวฒัน์กบั

สงัคมโลก 

4. เทคโนโลยกีารศึกษา(Education Technology) การนาํความสามารถพิเศษของ 

เทคโนโลยีในรูปแบบของเคร่ืองมือดงักล่าวมาใชก้บัผูเ้รียน ซ่ีงมีธรรมชาติของการเรียนรู้ท่ีต่างกนั 

จาํเป็นตอ้งมีการจดักระทาํขอ้มูลให้เป็น ระบบ ท่ีจะใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้เพราะขอ้มูลท่ีมีอยู่

มากมากหลายรูปแบบ ตอ้งมีการ คดัสรร และจดัขั้นตอน ของการนาํเสนอให้เหมาะสมและให้

บรรลุจุดประสงค์ท่ีตอ้งการเพื่อให้ผูรั้บเขา้ใจความหมายได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของผูต้ ้องการ

นาํเสนอผ่าน กระบวนการ ของการจดักระทาํขอ้มูลเพื่อนาํเสนอให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี เทคโนโลยี

การศึกษาจะทาํให้งานบริหารวิชาการของสถานศึกษา ทั้งดา้นหลกัสูตร การเรียน การสอน การวดั 

และประเมินผลดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ213 
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 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การนาํองคก์รและเทคโนโลยี

การบริหารการศึกษา” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ  สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กทม.

2553),25-26. 
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การบูรณาการเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา เป็นการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ เพื่อ 

ประโยชน์ของการบริหารจดัการศึกษาในแบบแผนของการบูรณาการท่ีนาํเทคโนโลยทีั้ง 4 ดา้นเป็น

การบูรณาการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการบริหาร

การศึกษาใหเ้กิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อนาํไปสู่คุณภาพของระบบการบริหาร 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดผ้ลผลิตสูงข้ึนโดยไม่ตอ้งมีการลงทุนเพิ่ม 

ในการบริหารการศึกษา นัน่คือ การดาํเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

(Do the Right Thing )  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนท่ีกาํหนดไว ้ทั้งทางกฎหมาย  

ศิลธรรม และทางวิชาการ ภายใตก้ารใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างพอดีและประหยดัเพ่ือให้เกิดการ

บรรลุผลตามตอ้งการ 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การไดผ้ลผลิตตรงตามความตอ้งการหรือตรง 

ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นการบริหารการศึกษา นัน่คือ การดาํเนินการงานท่ีทาํใหเ้กิดผลในส่ิง

ท่ีควรจะเกิดข้ึนเพื่อเป็นส่ิงดีงามของการพฒันา (Get The Right Things Done)  ประสิทธิผลจึงเป็น

การดาํเนินการใหส้ามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น เหมาะสม และดีงาม

อยา่งท่ีสุดแลว้ 

3. คุณภาพ (Quality)  ความเป็นเลิศ   (Excellent) และพอดี กบัความตอ้งการ (Fit to the  

Needs) การใชเ้ทคโนโลยีการบริหารการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้ ยงัจะ

นําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอีกด้วย ดังนั้ น คุณภาพ จึงเป็นการดําเนินการท่ีมี ทั้ ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดาํเนินการเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเกิดข้ึนได ้โดยท่ี

ผูด้าํเนินการไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน  และแบบแผนอยา่งถูกตอ้งและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งพอดี นั้น

คือ การมีประสิทธิภาพ แต่การดาํเนินการนั้นไม่อาจนาํไปสู่การบรรลุผลไดต้ามท่ีตอ้งการเสมอไป

ในขณะเดียวกนัการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสมครบถว้น และดีงาม

แต่ได้ดําเนินการท่ีแตกต่างไปจากวิธีการและการใช้ทรัพยากรท่ีกําหนดไว ้ถือได้ว่าเป็นการ

ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่ทาํตามขั้นตอนและใชท้รัพยากรท่ี

กาํหนดไว ้คุณภาพจึงไม่เกิดข้ึนถา้ขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหวา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
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นาํเอาความหมายของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพกล่าวถึงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการ

แสดงวิสยัทศัน์ในการบริหารงานเพื่อใหเ้กิดคุณภาพตามความหมายดงักล่าว214 

  งานวิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คงคารัตน์  กิจจานนท ์ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบวา่ สถาบนัอุดมศึกษามีการจดัทาํสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร ครอบคลุม 9 ดา้น คือ ดา้นโปรแกรมการศึกษา ดา้นงานทะเบียนนิสิต ดา้นบริการนิสิต

นกัศึกษา ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ี

และดา้นการจดัการทรัพยากร และสถาบนัอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้มีฐานขอ้มูลร่วม ส่วน

ปัญหาของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ไม่มีผูรั้บผิดชอบดา้นสารสนเทศและฐานขอ้มูลเป็นการเฉพาะ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัทาํระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพตํ่า บุคลากรพฒันาไม่ทนั

กบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การรวบรวมขอ้มูลมีการจดัเก็บจากหลายแห่ง ทาํให้เกิดความล่าชา้ และ

ปัญหาขาดผูเ้ช่ียวชาญระบบเครือข่าย215  

 อนุกูล  บุญอ่อน ได้ศึกษาสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของส่วน

ราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการสาย ข และ สาย ค จาํนวน 205 

คน จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่   

1. หวัหนา้ส่วนราชการโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นวา่ สภาพระบบงานคอมพิวเตอร์ใน 

การบริหารงานของส่วนราชการทกหน่วยงานในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ

ต่อปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีดา้นคอมพิวเตอร์โดยตรง งบประมาณท่ีใชใ้น

การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์เป็นเงินงบรายได ้และงบประมาณแผน่ดิน 

 

                                                        
214

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม.2553),26-27. 

215 คงคารัตน์  กิจจานนท,์ “การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา

บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), บทคดัยอ่. 
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2. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม และจาํแนกตามสถานภาพ มีความคิด 

เห็นว่า สภาพการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานของส่วนราชการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ส่วนใหญ่บุคลากรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ 1-6 ปี ห้อง

ปฏิบติังานปัจจุบนัมีเคร่ืองปรับอุณหภูมิ และมีโตะ๊เกา้อ้ีสาํหรับติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

3. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม และจาํแนกสถานภาพ มีปัญหาการใช ้

คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของส่วนราชการโดยรวม และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 

ดา้น คือ ดา้นการจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นวสัดุอุปกรณ์ และมีปัญหาดา้นท่ีเหลืออีกหน่ึงดา้น 

คือ ดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัยาก 

4. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในคณะเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตร์ และ 

สังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ สาํนกังานอธิการบดี ส่วนใหญ่มีปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ใน

การบริหารงานโดยรวม และเป็นรายดา้น 2-3 ดา้น อยู่ในระดบัมาก และมีปัญหา 1-2 ดา้น อยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ดา้นบุคลากร และดา้นวสัดุอุปกรณ์ แต่ผูป้ฏิบติังานในคณะวิทยาศาสตร์มี

ปัญหาโดยรวม และเป็นรายดา้น 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลางและมีปัญหาดา้นงบประมาณอยู่ใน

ระดบัมาก216 

 อญัชุลี  เสถียรศรี  ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคก์ารคา้คุรุสภา พบวา่   

1. ดา้นสภาพการใช ้

1.1 ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีบุคลากรรับผดิชอบมีเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลสารสนเทศเป็นแบบรายงาน มีวตัถุประสงคแ์ละแนวทางปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ 

1.2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล มีบุคลากรทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล บุคลากรมีความรู้ 

ในการตรวจสอบขอ้มูล มีการตรวจสอบขอ้มูลก่อนประเมินผล และไม่มีการแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด 

 

                                                        
216 อนุกลู  บุญอ่อน , “สภาพและปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานของส่วน

ราชการมหาวทิยาลยัสารคาม, “ (การศึกษาคน้ควา้อิสระ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

2542), บทคดัยอ่. 
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1.3 ดา้นการประมวลผลขอ้มูล มีบุคลากรไม่เพียงพอ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

ทาํใหก้ารประมวลผลขอ้มูลไม่ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด 

1.4 ดา้นการจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล ไม่มีสถานท่ีปฏิบติังานดา้นสารสนเทศเป็น 

สัดส่วน วสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับการจดัเก็บขอ้มูลไม่เพียงพอ และไม่มีระบบคน้หาขอ้มูล

สารสนเทศไดร้วดเร็ว 

1.5 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกคร้ังก่อนนาํไปใช ้

1.6 ดา้นการนาํขอ้มูลไปใช ้ขอ้มูลสารสนเทศถูกนาํไปใชเ้พื่อควบคุมกาํกบัดูแลงาน 

 และเพื่อเสนอรายงานต่อหน่วยงานบังคบับัญชา ผูบ้ริหารนําขอ้มูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการ

ตดัสินใจสัง่การ 

2. ปัญหาการใชส้ารสนเทศ พบวา่ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการมีปัญหาการใช ้

ทางด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้านการตรวจสอบขอ้มูล ด้านการประมวลผลขอ้มูล ด้านการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และดา้นการนาํขอ้มูลไปใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง217 

สรุป  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงส่ือ เคร่ืองมือ วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีองคก์าร

นาํมาใช ้ในงานบริหาร ทั้งในดา้นของฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ โดยมีจาํนวนท่ีเพียงพอและมีความ

ทนัสมยั ส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรู้หรือกระบวนการ ท่ีอาศยัเทคโนโลยีทางดา้น

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงทาํหน้าท่ีในการเก็บ รับ บนัทึกขอ้มูล ประมวลขอ้มูลสารสนเทศ การส่ือสาร 

รวมถึงการแสดงผลของขอ้มูลเพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
217 อญัชุลี  เสถียรศรี, “การศึกษาสภาพและปัญหาการใชส้ารสนเทศขององคก์ารคา้ของคุรุ

สภา, (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2546), 87 – 98. 
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สนับสนุนการมีส่วนร่วม (Participation  support) 

 การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเขา้มามีส่วนในการดาํเนินกิจการและการ

ตดัสินใจ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการขบัเคล่ือนองคก์ารเดียวกนั  ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมย่อมเกิดความ

ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการหรือองค์การ 

ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์ารและหน่วยงานในการพฒันา

ต่อไป 

 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 

นกัวิชาการ ใหค้วามหมายและลกัษณะ การมีส่วนร่วม  ไวด้งัน้ี 

 การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการของการใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้ง

กระบวนการตดัสินใจ  เนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแขง็ขนัของบุคคล  ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละ

ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของการบริหารท่ีสาํคญั  อยูบ่นพ้ืนฐานของแนวความคิดของการ

แบ่งอาํนาจหนา้ท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารของพวกเขาใหก้บัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

ของพวกเขา 218  

        อพัฮอฟฟ์  (Uphoff)  ไดส้ร้างกรอบพื้นฐานเพื่ออธิบายและวิเคราะห์รูปแบบของการมี

ส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น  4 รูปแบบ คือ1.    การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   (decision -  making)    

ซ่ึงเป็นการตดัสินใจตั้งแต่ ในระยะเร่ิมการตดัสินใจในช่วงของกิจกรรม และการตดัสินใจการ

ดาํเนินกิจกรรม 2.   การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม   (implementation)   ซ่ึงอาจเป็นไปใน

รูปแบบของการเขา้ร่วมโดยการสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร    การเขา้ร่วมในการบริหารและการ

ร่วมมือ  รวมทั้งการเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 3.    การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   

(benefits)   ซ่ึงอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ   ทางสังคม   หรือโดยส่วนตวั 4.   การมีส่วนร่วม

ในการประเมินผล   (evaluation)    ซ่ึงนบัเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมทั้งหมด 

และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป219 

                                                        
218

 สมยศ  นาวีการ. อา้งถึงใน   สุรัตน์  ศรีตาเดช . การนาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา (ปริญญาดุษฎีบณัฑิค  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548),34. 
219 Uphoff, อา้งถึงใน วรรณวิไล  วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของ

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” 
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ฟอรานอฟฟ์ (Fonaroff) ไดเ้สนอกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย คือ1.การวางแผน 

ซ่ึงรวมถึงการตดัสินใจ ในการกาํหนดเป้าหมาย กลวิธีทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล 2.การดาํเนินงานการใชบ้ริการจากโครงการ3.การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์220 

นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์ ไดจ้าํแนกลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้3 ประการดว้ยกนั คือ1.การมี

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (direct participation) โดยผ่านองคก์รท่ีจดัตั้งโดยประชาชน 

(Inclusive Organization)  เช่น การรวมกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ 2.การท่ีประชาชนมีส่วนร่วม

ทางออ้ม (indirect participation) โดยฝ่ายองคก์รผูแ้ทนของประชาชน (representative Organization) 

เช่น กรรมการของกลุ่ม หรือชุมชนกรรมการหมู่บา้น 3. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาส

ให้ (open participation) โดยผ่านองค์กรท่ีไม่ใช่ผูแ้ทนของประชาชน (non-representative 

organization)  เช่น สถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ไดทุ้กเวลา 221 

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization n.d.) ไดเ้สนอรูปแบบของการมีส่วนร่วม

ท่ีถือว่าเป็นรูปแบบท่ีแทจ้ริงหรือสมบูรณ์นั้น จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ   4  ขั้นตอน  คือ 

1.การวางแผน (planning)  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  จดัลาํดบัความสาํคญั  

ตั้งเป้าหมาย  กาํหนดการใชท้รัพยากร  กาํหนดวิธีติดตามประเมินผล  และประการสาํคญั คือการ

ตดัสินใจดว้ย  2. การดาํเนินกิจกรรม (implementation)  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการและ

การบริหารการใชท้รัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงินและการบริการ 

3.  การใชป้ระโยชน์  (utilization) ประชาชนตอ้งมีความสามารถในการนาํเอากิจกรรมมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์  ซ่ึงเป็นการเพิ่มการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 4. การไดรั้บประโยชน์  (obtaingin 

                                                                                                                                                               

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540), 20. 
220 Fonaroff, อา้งถึงใน วรรณวไิล  วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของ

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540), 20. 
221 นิรันดร์  จงวฒิุเวศย,์ อา้งถึงใน วรรณวิไล วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของ

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศีกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2540), 19. 
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benefits)  ประชาชนตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่ากนั  ซ่ึงอาจจะ

เป็นผลประโยชน์ส่วนตวั  สงัคมหรือวตัถุกไ็ด ้222 

       ประเภทของการมีส่วนร่วม   

 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์   ไดแ้บ่งประเภทการมีส่วนร่วมออกเป็นเร่ืองของการตดัสินใจ  

(Decision  making)  การดาํเนินการ  (implementation)  ผลประโยชน์(benefits)  และการ

ประเมินผล  (evalvation)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

 1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ในกระบวนการตดัสินใจนั้นประการแรกท่ีสุด 

ท่ีจะตอ้งการก็คือการกาํหนดตามความตอ้งการและการจดัลาํดบัความสาํคญั  ต่อจากนั้นก็เลือก

นโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขอ้งการตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้นการตัดสินใจในช่วงดาํเนินการ

วางแผน  และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

 2.  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  ในส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของการดาํเนินงาน

โครงการนั้น  จะไดม้าจากคาํถามท่ีว่าใครจะทาํประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้ง  และจะทาํ

ประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด  เช่น  การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร  การบริหารงานและประสานงาน เป็นตน้   

 3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้น  

นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้  ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ยผลประโยชน์ของโครงการน้ี  รวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ 

ในทางบวก  และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็น

โทษต่อบุคคลและสงัคมดว้ย 

 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น  ส่ิงสาํคญั 

ท่ีจะตอ้งสงัเกตคือ  ความเห็น  (views)  ความชอบ  (preferences)  และความคาดหวงั   

(expectations)  ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ  ได้223 

                                                        
222 องคก์ารอนามยัโลก  อา้งถึงในเสาวภา  สุขาทิพย,์ “การพฒันากิจกรรมการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน :  กรณีศึกษาโรงเรียนวดัไมเ้รียง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 22. 
223

 ชูชาติ  พว่งสมจิตร์   อา้งถึงใน   สุรัตน์  ศรีตาเดช . การนาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ี

มีประสิทธิผลของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา( ปริญญาดุษฎีบณัฑิค  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548),34-35. 
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โคเฮ็นและอฟัฮอฟ (Cohen and  Uphoff) มองการมีส่วนร่วมว่ามี 3 มิติ ไดแ้ก่ มีส่วนร่วม

ในเร่ืองอะไร ใครเขา้มามีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมดว้ยวิธีการอยา่งไร  224   

  อาร์นสไตน์ (Arnstein) แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออก  เป็นบนัได 8 ขั้น คือ โดย 

อาร์นสไตน์ ใชอ้าํนาจในการตดัสินใจของประชาชนเป็นเกณฑ ์ในการจาํแนกระดบัของการมีส่วน

ร่วม ตั้งแต่ขั้นตํ่าสุด คือ ประชาชนไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจใด ๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด คือ อาํนาจ

เป็นของประชาชน 225 

 ดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorp) ไดร้วบรวมแนวคิดในการจาํแนกประเภทของการมีส่วนร่วม 

(typer of participation) ไว ้9 ประการคือ 1) การจาํแกนตามระดบัความสนใจ (degree of 

voluntariness) 2) วิธีการมีส่วนร่วม (way of involvement) 3) ความเขม้ของการมีส่วนร่วม 

(intensities of activities) 4) ความถ่ีของการมีส่วนร่วม (frequency of activities) 5) ระดบัของ

ประสิทธิผล (degree of  effectiveness)  6) พิสัยของกิจกรรม (range of activities) 7) ระดบัของ

องคก์ร (organizational level)  8) ผูเ้ขา้ร่วม (participate) และ 9) ลกัษณะของการวางแผน (style of 

planning) 226 

 องคป์ระกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

 การดาํเนินการของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ควรพิจารณาองค์ประกอบ 

ท่ีมีส่วนสมัพนัธ์และเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย บุคลากรในเครือข่าย  ควรมีวิสยัทศัน์ท่ีเป็นเป้าหมายใน 

อนาคตร่วมกนั สามารถนาํไปสู่การปฏิบิภารกิจเพื่อสนอความตอ้งการหรือแกปั้ญหาได ้

2. สมาชิก ในแต่ละเครือข่าย มีความสาํคญัเท่าเทียมกนั มีความเป็นเอกภาพ ในการ 

บริหารจดัการ 

 

                                                        
224 T.M., Cohen and Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development : Sacking 

Clarity Through Specificity, “(World Development 8, 3 ,1980) ,223. 
225 S.R., Arnstein, “Ladder of Participation, “Journal of America Institute of Planners, 35 

July ,1969), 216 -  224. 
226 D.B., Dusseldorp, “Participation in planed Development Influenced by Government of 

Development Countries at Local Level on Rural Areas, “ Dissertation Abstract International 45, 6 

April ,1980) ,320 – A. 
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3. ผูป้ระสานงานและกรรมการ เป็นคณะบุคคลท่ีคดัเลือกจากสมาชิกเครือข่ายมีการผลดั 

ปล่ียนหนา้ท่ีในการประสานงานและบริหารจดัการเครือข่าย 

4. กิจกรรม การจดักิจกรรมของเครือข่าย  ตอ้งเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ 

สมาชิกในเครือข่าย 

5. ทรัพยากร เพื่อดาํเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพเครือข่าย227 

นอกจากน้ี การพิจารณาองคป์ระกอบของเครือข่ายในดา้นของการมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ มีดงัน้ี 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกนั (Common Perception) สมาชิกท่ีเขา้มาอยูใ่นเครือข่ายตอ้งมี 

2) ความรู้สึกสาํนึกคิดและการรับรู้ร่วมกนัถึงเหตุผลการเขา้ร่วมเครือข่าย อาทิ มีความ 

เขา้ใจในปัญหาและมีจิตสาํนึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกนั มีความ

ตอ้งการ ความช่วยเหลือในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหส้มาชิกของเครือข่ายเกิด

ความรู้สึกผกูพนัในการดาํเนินกิจกรรมบางอยา่งร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาความเดือนร้อนท่ีเกิดข้ึน 

3) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั (Common Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายใน 

อนาคตร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รับรู้ เขา้ใจถึงทิศทางเดียวกนัและการมีเป้าหมายท่ีจะไป

ดว้ยกนั จะช่วยทาํใหข้บวนการเคล่ือนไหวมีพลงั เอกภาพและช่วยบรรเทาความขดัแยง้อนัเกิดจาก

มุมความคิดท่ีแตกต่างลงไปไดใ้นทางตรงขา้ม 

4) การเกิดผลประโยชนแ์ละความสนใจร่วมกนั (Mutual Interests/Benefits) เครือข่ายเกิด 

จากการท่ีสมาชิกแต่ละคนมีความตอ้งการของตนเอง แต่ความตอ้งการเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุผล

สาํเร็จไดห้ากสมาชิกต่างคนต่างอยู ่ขดัจาํกดัน้ีทาํใหเ้กิดการรวมตวักนับนฐานของผลประโยชน์ร่วม

ท่ีมากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ดงันั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงตอ้งตั้งอยู่บนฐานของ

ผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนั ซ่ึงผลประโยชน์ในท่ีน้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่

ตวัเงิน 
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5) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอยา่งกวา้งขวาง (All Stakeholders Participation)  

นบัเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่าย (All Stakeholders In Network) เป็นเง่ือนไข

ท่ีทาํใหเ้กิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและร่วมลงมือกระทาํอยา่งเขม้แขง็ ดงันั้นสถานะของ

สมาชิกในเครือข่ายจึงควรเป็นไปในลกัษณะมีความเท่าเทียมกนั  (Equal Status) ในฐานะของ

หุน้ส่วน (Partnet) ของเครือข่ายซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) ท่ีเท่า

เทียมกนัแทนความสมัพนัธ์ในแนวด่ิง (Vertical Relationship)  

6) การเสริมสร้างซึงกนัและกนั (Complementary Relationship) การท่ีสมาชิกของ 

เครือข่ายต่างเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั โดยจุดแขง็ของฝ่ายหน่ึงไปช่วยเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึง 

จะทาํใหผ้ลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวัเป็นเครือข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคน

ต่างอยู ่

7) การพึ่งพิงอิงร่วมกนั (Interdependence) เน่ืองจากธรรมชาติขอ้จาํกดัของสมาชิกใน 

เครือข่ายทั้งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กาํลงัคน สมาชิกของเครือข่ายจึงไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด้

อยา่งสมบูรณ์ดว้ยตวัเอง การจะทาํใหเ้ป้าหมายร่วมสาํเร็จไดน้ั้น สมาชิกต่างจาํเป็นตอ้งพึงพาซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั 

8) การมีปฏิสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายตอ้งทาํกิจกรรม 

ร่วมกนัเพื่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก ซ่ึงผลของการมีปฏิสัมพนัธ์น้ี ตอ้งก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิง

แลกเปล่ียนระหว่างกนั (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพนัธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิง่

สมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใดก็จะยิ่งเกิดความผกูพนัภายในระหว่างกนัมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงจะ

ช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงในระดบัท่ีแน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน  228 

 

 

                                                        
228

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การสร้างเครือข่ายและการมี
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ระดบัการมีส่วนร่วม 

 การจาํแนกระดบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นการช่วยให้ไดรู้้ถึงระดบัการมี

ส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน ทั้งช่วยให้ผูรั้บผิดชอบจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมได้เห็นภาพความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และสามารถกาํหนดความชดัเจนว่าจะจดัให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กลุ่ม

ไหนอยูใ่นการมีส่วนร่วมในระดบัใด ซ่ึงจาํเป็นตอ้งเลือกให้ระดบัท่ีเหมาะสมและส่ือสารให้เขา้ใจ

ก่อนมีกระบวนการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมต่อไป เพื่อขจดัความขดัแยง้อนัเกิดจากการส่ือสาร

ท่ีชดัเจนระหว่างองคก์รกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในหลายกรณีพบว่าองคก์รไดรั้บขอ้มูลและความ

คิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประกอบการตดัสินใจแลว้ แต่ไม่ไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งรับรู้ ทาํให้เกิดช่องว่าง เกิดความเขา้ใจผิดในหมู่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีคาดหวงัว่าความ

คิดเห็นหรือความตอ้งการของตน เป็นส่ิงท่ีไม่สนใจปฏิบติัตาม ดงันั้นการจาํแนกระดบัการมีส่วน

ร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงเป็นความจาํเป็นท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมนาํไปกาํหนดทิศทาง ทั้งเป็น

การสะทอ้นถึงบทบาทและอิทธิพลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งมากเท่าใด บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการอุทิศตวัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกสู็งมากข้ึนเท่านั้น โดยแยกไดด้งัน้ี 

 ระดบัท่ี  1 การมีส่วนร่วมในระดบัใหข้อ้มูลข่าวสาร (To Inform) ข่าวสารถือเป็นการสร้าง

เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัเร่ิมตน้ แต่เป็นระดบัท่ีสาํคญั เพราะเป็นกา้วแรก

ของการท่ีสถานศึกษาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีทางสถานศึกษาจดัข้ึน โดยวิธีการให้ขอ้มูลข่าวสารใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เอกสารส่ิงพิมพข์ององคก์รการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน การจดั

นิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็น

ตน้ 

 ระดบัท่ี 2 การมีส่วนร่วมในระดบัการปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นกระบวนการการท่ี

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจของสถานศึกษาดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสาํรวจความคิดเห็น การจดั

เวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
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 ระดบัท่ี 3  การมีส่วนร่วมในระดบัใหเ้ขา้มามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจใหป้ระชาชนวา่ขอ้มูลความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณา

เป็นทางเลือกในการบริหารงานขององคก์ร  เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพิจารณาประเด็น

นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อเสนอแนะประเดน็นโยบาย เป็นตน้ 

 ระดบัท่ี 4 การมีส่วนร่วมในระดบัความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้กลุ่ม

ประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาํเนิน

กิจกรรมกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

 ระดบัท่ี 5 การมีส่วนร่วมในระดบัให้เสริมอาํนาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นท่ีให้

บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุดโดยประชาบนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติ ในประเด็น

กิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้229 

การมีส่วนร่วมกบัการบริหารการศึกษา 

จากแนวทางการบริหารการศึกษาในปัจจุบนั มีแนวโนม้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารการศึกษามากข้ึน โดยรับความคิดเห็น ระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการศึกษา การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา  มี 2 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ หรือการมี

ส่วนร่วมในทางตรง และ การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการหรือการมีส่วนร่วมในทางออ้ม 

 การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการนั้น จะให้ไดจ้ากการกาํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารในฐานะคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการหรือการมีส่วนร่วมใน

ทางออ้มนั้น อาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หน่วยงานต่าง ๆ  

การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาประเด็นการ

กาํหนดขอบเขต ต่อไปน้ี 
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1. ร่วมทาํไม ประเดน็น้ีเป็นจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วม การจะใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน 

การบริหารการศึกษานั้น จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เป้าหมายทัว่ไปของการมีส่วนร่วมคือ การ

พฒันาการศึกษา แต่จุดมุ่งหมายเฉพาะของการมีส่วนร่วม คือ อะไร เช่น เพื่อกาํหนดนโยบาย

วางแผนปฏิบติัการ การบริหารงานบุคคล สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ใครควรจะร่วมเม่ือกาํหนดจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมแลว้ประเดน็ต่อไปน้ี จะตอ้ง 

พิจารณา คือ ผูท่ี้ควรจะมีส่วนร่วม นัน่คือ การพิจารณาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติั 

องคป์ระกอบท่ีจะตอ้งพิจารณาในการเลือกบุคคล คือ2.1 ความรู้และทกัษะ 2.2 ความสามารถท่ีจาํ

ทาํประโยชน์ 2.3 มีเวลาพอท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 

3. ร่วมเร่ืองอะไร ในแต่ละภารกิจหลกัของการมีส่วนร่วมนั้น จะมีภารกิจยอ่ย ๆ ดว้ย เช่น  

ถา้ภารกิจหลกัคือการบริหารบุคคล ภารกิจย่อยต่าง ๆ อาจประกอบดว้ยการสรรหา การเล่ือนขั้น 

เล่ือนตาํแหน่ง การพฒันาบุคคล เป็นตน้ ดงันั้นในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

นั้น ควรพิจารณาวา่เร่ืองอะไร ท่ีชุมชนควรจะมีส่วนร่วม 

4. ร่วมอยา่งไร การมีส่วนร่วมนั้นมีหลายวิธี ทั้งการมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วม 

ทางออ้ม รูปแบบการมีส่วนร่วม มีหลายวิธี เช่นกนั เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเสนอความคิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นผูอุ้ปถมัภห์รือสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

หรือร่วมในการแสวงหาทรัพยากรการบริหาร เป็นตน้ 

5. ร่วมมากนอ้ยเพียงใดประเดน็น้ีเป็นการพิจารณาปริมาณของการมีส่วนร่วม ชุมชน ควร 

จะมีส่วนร่วมในการบริหารในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัภารกิจ ทั้งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมแบบจอม

ปลอด เช่น การมีส่วนร่วมแต่ในนามหรือการมีส่วนร่วมท่ีมากเกินไป เช่น ร่วมหรือยุง่ในทุกเร่ือง ก็

เป็นอนัตรายของการมีส่วนร่วม การบริหารการศึกษาอาจแบ่งออกเป็นระดบั สูง กลาง และตํ่า การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารแต่ละระดบั อาจมีปริมาณท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนัแนวทางในการ

พฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารการศึกษาสามารถแสดงไดด้งัแผนภูมิ 
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แผนภูมิท่ี     10  แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา  

ท่ีมา :  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหาร

การศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (นนทบุรี :  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537), 215. 
กระบวนการบริหารการมีส่วนร่วมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การจดัระบบการบริหารการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี

รูปแบบเช่นน้ีเพราะในโลกยคุปัจจุบนั การพฒันาและการใหบ้ริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพ

เป็นธรรม จาํเป็นตอ้งเน้นการเพิ่มศกัยภาพของการพฒันาในมิติพื้นท่ี (Area) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งจดั

ระเบียบความสัมพนัธ์ของการบริหารในพ้ืนท่ีให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีเอกภาพและสามารถ

บูรณาการ เพื่อเช่ือมโยงการทาํงานในระหว่างมิติและภาคส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเง่ือนไขสาํคญัของ

ความสําเร็จในการบริหารในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและพฒันาในแต่ละพื้นท่ี คุณภาพและ

ความสามารถของผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ี

สะทอ้นความตอ้งการและนาํไปสู่ประโยชน์สุขของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการควบคุมให้มีการเปล่ียนแปลงแผนงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective Strategic Plan Executive and Control) ดงันั้น ใน

กระบวนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์เขตพื้นท่ีการศึกษาน้ี หัวใจสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การบริหารเพื่อ

ร่วมทาํไม จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วม 

ใครจะร่วม ผูท่ี้ควรจะมีส่วนร่วม 

ร่วมเร่ืองอะไร เร่ืองท่ีควรจะมีส่วนร่วม 

ร่วมอยา่งไร วิธีการมีส่วนร่วม 

ร่วมมากนอ้ยเพียงใด ปริมาณของการมีส่วนร่วม 
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ประโยชน์สุขของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง จึงอยูท่ี่กระบวนการนาํภาคประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

เขา้มามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ230 

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 11  กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขั้นท่ี 1 มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและวางแผนงาน 

 ประกอบดว้ย การรับรู้ เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบติัและดาํเนินการ 

 ประกอบดว้ยการเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆ และการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 3 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน 

                                                        
230

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม.2553),64 
 

 

1) มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและ

วางแผนงาน 

2) มีส่วนร่วมในการปฏิบติั

และดาํเนินการ 
4) มีส่วนร่วมในการ

จดัสรรผลประโยชน ์

3) มีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผลงาน 
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 เป็นการตรวจติดตามถึงผลงานท่ีไดท้าํ หรือปฏิบติัไปแลว้เพื่อหาขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 4 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรรประโยชน์ ผลของ

กิจกรรม หรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน231 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

1. ทาํใหก้ารบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหามีความหลากหลายเป็นไป 

อยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ เพราะเป็นการระดมความคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งความรอบรู้

และประสบการณ์ 

2. ทาํใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั  โดยมิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีอาํนาจมาก 

เกินไป ซ่ึงอาจนาํไปสู่การใชอ้าํนาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้งอนัเกิดผลเสียหายแก่องคก์ารได ้

3. เป็นการขจดัปัญหา มิใหก้ารดาํเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดโดยมิใหก้ลุ่มใดกลุ่ม 

หน่ึงมากหรือนอ้ยเกินไป ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมในการดาํเนินการต่อทุกฝ่ายได ้

4. ก่อใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี ทาํใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมี 

ประสิทธิภาพ 

5. การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อใหเ้กิดพลงัท่ีเขม้แขง็ สามารถขบัเคล่ือน 

กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงเป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ232 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
231

 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม.2553),64 -65. 

232
 ชุดเคร่ืองมือการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นบริหารการศึกษา “การสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วม” คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กทม.2553),67. 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 

วรุณี  ดวงจาํปา ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ีปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

เอกชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นบรรยากาศองคก์าร ดา้น

แรงจูงใจ ดา้นลกัษณะบุคคล ดา้นสถานศึกษาและดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลาํดบัการ

จดัการความรู้233สอดคลอ้งกบั    เสรี  ขามประไพ  สรุปไดว้่า สภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนกล

ยุทธ์สถานศึกษาของขา้ราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  ดา้นการศึกษาสภาพของสถานศึกษา ดา้นการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา ดา้นการ

กาํหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา และดา้นการกาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์และผลผลิตหลกั ตามลาํดบั234

และชูชาติ  พว่งสมจิตร์  วิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรใน

สถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ดาํเนินงานวิชาการ ดา้นกลยทุธ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเลก็235 

 สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การท่ีบุคคล  ชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน  ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ และอ่ืน ๆ การมี

ส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการบริหารโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

                                                        
233 วรุณี  ดวงจาํปา, “ปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ใน

สถานศึกษาเอกชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา”,บทคดัยอ่. [Online], accessed 9 July 2013. Available from 

http://thesis.rru.ac.th/thesis.php?id=484 

234 เสรี  ขามประไพ, “การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์สถานศึกษาของขา้ราชการครู

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชการบริหาร

การศึกษา สถาบณัราชภฎัเลย, 2547), บทคดัยอ่. 
235 ชูชาติ  พว่งสมจิตร์ ,”สภาพและปัญหาการดาํเนินงานจดัทาํระบบสารสนเทศงาน

วิชาการโรงเรียนสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษา 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี , 2552), 

บทคดัยอ่. 
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การบริหารงานทีมี่ประสิทธิผล 

การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results Based Management ) 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management ; RBM) เป็นการบริหารท่ีให้

ความสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและการตรวจวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงานขององคก์าร ทั้งในแง่

ของปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ซ่ึงจะต้องมีการกาํหนดตัวบ่งช้ีวดัผลการ

ดาํเนินงาน (Key Performance Indicators ; KPIs) รวมทั้งการกาํหนดเป้าหมาย (Targets) และ

วตัถุประสงค ์(Objectives) ไวล่้วงหน้า โดยอาศยัการมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิกของ

องคก์าร และตลอดถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

ขององคก์าร  ดงันั้นการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Results Based Management ; RBM) จึงเป็นการ

บริหารเพื่อการจดัหาให้ไดท้รัพยากรการบริหารมาอย่างประหยดั (Economy) เน้นใชท้รัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล(Effectiveness)คือการได้ผลงานท่ีบรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญัๆ 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

     1. การวางแผนกลยทุธ์ขององคก์าร ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งทาํการกาํหนดทิศทางโดยรวมว่า

ตอ้งการท่ีจะทาํอะไรอย่างไร  ซ่ึงเป็นเร่ืองของการวางยทุธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือทาํการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร (SWOT Analysis) และให้ไดม้าซ่ึง

เป้าประสงคสุ์ดทา้ยท่ีตอ้งการขององคก์ารหรือวิสัยทศัน์ (Vision) อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดพนัธกิจ 

(Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยทุธ์การดาํเนินงาน (Strategy) 

รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัสาํคญัแห่งความสาํเร็จขององคก์าร (Critical Success Factors) และสร้างตวั

บ่งช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดา้นต่างๆ 

 2. การกําหนดรายละเอียดของตัวบ่งช้ีวดัผลดําเนินงาน เม่ือองค์การได้ทาํการ 

ตกลงร่วมเก่ียวกบัตวับ่งช้ีวดัผลการดาํเนินงานแลว้ จะเร่ิมดาํเนินการสาํรวจเพ่ือหาขอ้มูลหลกัฐาน

เก่ียวกบัสภาพในปัจจุบนั (Baseline Data) เพื่อนาํมาช่วยในการกาํหนดความชดัเจนของตวับ่งช้ี

ดงักล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ

ครอบคลุม (Place) อนัเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการของแต่ละตวับ่งช้ี 

 3. การวดัและการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบและ

รายงานผลการดาํเนินงานของแต่ละตวับ่งช้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้เช่น รายเดือน รายไตรมาส ราย

ปี เป็นตน้ เพื่อแสดงความกา้วหน้าและสัมฤทธ์ิผลของการดาํเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ตอ้งการหรือไม่ อย่างไร นอกจากน้ีในบางกรณีอาจจะจดัให้มีคณะบุคคลเพื่อทาํการตรวจสอบผล

การดาํเนินงานเป็นเร่ืองๆไปกไ็ด ้
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 4. การให้รางวลัตอบแทน หลงัจากท่ีไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมี

การให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได้ตกลงกันไว้ นอกจากน้ีอาจจะมีการให้

ข้อเสนอแนะหรือกําหนดมาตรการบางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  จากรายละเอียดของกระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ินั้นสามารถจะ

สรุปเป็นแผนภาพเพื่อเพิ่มความเขา้ใจไดด้งัน้ี236 

แผนภาพท่ี   6   กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

 

การวางแผนกลยทุธ์ 

ขององคก์าร 

 

การใหร้างวลั     การกาํหนดรายละเอียด 

ผลตอบแทน     ของตวับ่งช้ี 

 

การวัดและตรวจสอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

 

ท่ีมา : ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 

2543), 21-23. 

ลกัษณะองคก์ารท่ีมีการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

องคก์ารท่ีไดใ้ชร้ะบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี   

1. มีพนัธกิจ วตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีชดัเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม โดยเนน้ท่ี

ผลผลิตและผลลพัธ์ ไม่เนน้กิจกรรมหรือการทาํงานตามกฎระเบียบ 

        2. ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ารต่างมีเป้าหมายของการทาํงานท่ีชดัเจน และเป้าหมาย

เหล่านั้นสั้นกระชบั ไม่คลุมเครือ และเป็นเป้าหมายท่ีมีฐานมาจากพนัธกิจขององคก์ารนั้น 

                                                        
236 S. Williams Richard Performance Management : Perspectives on Employee  

Performance. (An International Thomson Publishing Company, 1998), 25-27.  
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3. เป้าหมายจะวดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมโดยมีตวับ่งช้ีท่ีสามารถวดัได ้เพื่อใหส้ามารถติดตาม

ผลการปฏิบติังานได ้และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ี

เทียบเคียงกนัได ้

4. การตดัสินในการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณาจาก

ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการให้ค่าตอบแทน สวสัดิการและรางวลัแก่

ผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั 

5. เจา้หนา้ท่ีทุกคนรู้ว่างานท่ีองคก์ารคาดหวงัคืออะไร ทุกคนในองคก์ารจะคิดเสมอว่างาน

ท่ีตนทาํอยู่นั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ

องคก์ารอย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานท่ีไดก้าํหนดไวอ้ย่างเหมาะสมกบักาํลงั

ความสามารถของแต่ละคน 

6. มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การบริหาร สู่หน่วยงานระดบัล่างเพื่อให้สามารถ

ทาํงานบรรลุผลไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัตน้และ ระดบักลาง ซ่ึง

นอกจากช่วยลดขั้นตอนในการทาํงาน แกปั้ญหาการทาํงานท่ีล่าชา้แลว้ ยงัเป็นการเพิ่มความ

ยดืหยุน่และประสิทธิภาพในการทาํงานอีกดว้ย 

7. มีวฒันธรรมและอุดมการณ์ร่วมกนัเพื่อการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์เป็นองคก์ารท่ีมุ่งมัน่จะ

ทาํงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เป็นองค์การเอ้ือการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งต่อ

ความคิดและความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆไดดี้ 

8. เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและกาํลงัใจดี เน่ืองไดมี้โอกาสปรับปรุงงานและใชดุ้ลยพินิจในการ

ทาํงานท่ีกวา้งขวางข้ึน ทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ ส่วนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเองก็จะ

ไดก้ารตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงาน237 

  สรุป การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นนวตักรรมทางการบริหาร ซ่ึงนํามาใช้ในการ

ปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงวิธีการ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ินั้นอยูท่ี่การสร้างตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังาน ท่ีมีความตรง เป็นท่ียอมรับ 

และสะดวกในการนาํไปใช ้สาํหรับการกาํกบั ติดตาม และรายงานผลการดาํเนินงานขององคก์าร. 

                                                        
237 ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน, ,2543), 21-23. 
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การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร   (Total  Quality  Management  :  TQM)    

 การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร  เป็นการบริหารโดยมุ่งให้เกิดคุณภาพในทุก

ขั้นตอน  ทุกกิจกรรม  ทุกกระบวนการ  และทุก ๆ  ส่วนของหน่วยงานวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัคือ  

การปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้การดาํเนินงานในทุก ๆ  ดา้นมีคุณภาพ  เพื่อใหไ้ด้

ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  มีหลกัการ

สาํคญั  3  ประการ  ดงัน้ี 

 1)  การมุ่งเนน้ความสาํคญัของลูกคา้  (Customer  Focus)  การทาํงานทุกขั้นตอนมุ่ง

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 2)  การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน  (Process  Improvement)  เพื่อใหก้ารทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  จะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยูเ่สมอ  โดยใชว้งจร  PDCA  

(Plan – Do – Check – Action)   

 3)  การใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  (Total  Involvement)  ทุกคนในองคก์ารมีภาระหนา้ท่ี 

ชดัเจนและตอ้งรับผดิชอบภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและผลการปฏิบติังานโดยรวมทั้งหน่วยงาน 

ร่วมกนั  

  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบการบริหารแบบ  TQM  สรุปได ้ 7  ประการ  ดงัน้ี  

1)  ภาวะผูน้าํ  (Leadership)  2)  การศึกษาและการฝึกอบรม  (Education  and  Training)   3)  การจดั

โครงสร้างเสริม  (Supportive  Structure)   4)  การติดต่อส่ือสาร  (Communication)5)  การพิจารณา

ความชอบ  (Reward  and  Recognition)   6)  การใชก้ระบวนการทางสถิติ  (Statistical  Process  

Control)  7)  การทาํงานเป็นทีม  (Teamwork) 

 การนาํแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารมาใชใ้ห้เกิดผลในทาง

ปฏิบติั  หน่วยงานโดยผูบ้ริหารจะตอ้งประกาศนโยบายคุณภาพ  (Quality  Policy)  และกาํหนด

ระบบงานท่ีมีกิจกรรมท่ีมุ่งคุณภาพงานและเน้นการปรับปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ือง โดยนาํ

หลกัเกณฑก์ารบริหารตามแนวคิดของ เดมม่ิง  (Deming’s  14  Management  Principles)มาใชคื้อ 

1)  การมีวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงคุณภาพท่ีแน่นอนและชดัเจน  2)  การปรับใหเ้ขา้กบัปรัชญา

ใหม่ ๆ  และยอมรับการเปล่ียนแปลง   3)  การสร้างคุณภาพการผลิตโดยใชก้ระบวนการทางสถิติ  

4)  ผลตอบแทนทางธุรกิจจะกาํหนดจากราคาของสินคา้   5)  ปรับปรุงระบบการทาํงานเพื่อใหเ้กิด

คุณภาพการผลิตและการลดตน้ทุน   6)  มีสถาบนัเพื่อการฝึกอบรม   7)  สร้างภาวะผูน้าํใหก้บั

บุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทาํงาน   8)  ขจดัความกลวัหรืออุปสรรคในการแสดงความคิดเห็น

ของบุคลากร  โดยมีการส่ือสารแบบสองทาง  และใชว้ธีิปรึกษาหารือมากกวา่การสัง่การ  9)  มีการ

ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม  10)  มุ่งคุณภาพเป็นหลกัโดยไม่ยดึติดกบัคาํขวญัหรือเป้าหมาย 11)  ขจดัส่ิง
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ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของบุคลากร 12)  สนบัสนุนใหมี้การศึกษาและฝึกอบรม   13)  จดัคน

เขา้ทาํงานใหเ้หมาะสมเพื่อนาํสู่การเปล่ียนแปลงท่ีทาํใหเ้กิดคุณภาพ 238 

 สรุปการนาํแนวคิด  TQM  มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รนั้น ผูน้าํควรมีความเขา้ใจและมี

ความตระหนกั และ ควรให ้ ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง  มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือส่งผลใหเ้กิดคุณภาพ

ของการทาํงาน  ซ่ึงจะนาํไปสู่การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   

การบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี (Good  Governance)   

 การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี    เป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้

สังคมทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  มีความรู้รัก

สามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาน  และเป็นส่วนเสริมความเขม้แขง็  หรือสร้าง

ภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยติุธรรม  ความโปร่งใส  และความมีส่วนร่วม  

ประกอบดว้ยหลกัพื้นฐาน  6  ประการ  ดงัน้ี  

 1)  หลกันิติธรรม  ไดแ้ก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ใหท้นัสมยั  และเป็น

ธรรม  เป็นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ขอ้บงัคบั 

เหล่านั้น  โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจ  หรืออาํนาจของตวับุคคล 

 2)  หลกัคุณธรรม  ไดแ้ก่  การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม  โดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ี

ของรัฐยึดถือหลกัน้ีในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม  และส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั  เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสตัย ์ จริงใจ  ขยนั  อดทน  มีระเบียบ

วินยั  ประกอบอาชีพสุจริต 

 3)  หลกัความโปร่งใส  ไดแ้ก่  การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ 

โดยปรับกลไกการทาํงานขององคก์ารทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก  

และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้

 4)  หลกัความมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และ

เสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศ  ไม่ว่าดว้ยการแจง้ความเห็น  การไต่

สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืน ๆ 

                                                        

 238 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์, เทคนิกการบริหารสาํหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ  

(สาํนกัพิมพ ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พิมพค์ร้ังท่ี 2, 2552 ),111. 
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 5)  หลกัความรับผดิชอบ  ไดแ้ก่  การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี  ความสาํนึกในความ

รับผดิชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง  และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา

ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตน 

6) หลกัความคุม้ค่า  ไดแ้ก่  การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั  เพื่อใหเ้กิด 

ประโยชน์สูงสุดแกส่วนรวม  โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั  ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรค์

สินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก  และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

ให้สมบูรณ์ย ัง่ยืน  239สอดคลอ้งกบั    ปรัชญา  เวสารัชช์   ไดเ้สนอ หลกัการบริหารจดัการในเขต

พื้นท่ีการศึกษาท่ีผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งควรยดึเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) หลกัประสิทธิผล หมายความวา่จุดเนน้ของการบริหารอยูท่ี่เป้าหมาย ผลงานท่ีตั้งอยูบ่น 

พื้นฐานของความเป็นเอกภาพ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา นัน่คือ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

แต่ละแห่งตอ้งกาํหนดเป้าหมายผลงานของงานไวช้ดัเจนในลกัษณะท่ีวดัได ้ประเมินไดท้ั้งในเชิง

ประมาณและคุณภาพ 

(2) หลกัประสิทธิภาพ หมายความวา่ การปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้ง 

มีความถูกตอ้งรวดเร็ว ตรงตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการและใชง้บประมาณอยา่งประหยดั 

(3) หลกัความคุม้ค่า หมายความวา่ การใชจ่้ายเงินภาษีอากรของประชาชน ตอ้งเกิดผลดี  

คือ ใชต้ามความจาํเป็น มุ่งสู่เป้าหมาย แผนงานและพนัธกิจของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและประชาชน หลกัความคุม้ค่ายงัหมายความถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูแ่ละ

ประชาชน 

(4) หลกัการเปิดเผยโปร่งใส หมายความวา่ กระบวนการทาํงานตอ้งเป็นท่ีรับรู้รับทราบ 

ของผูเ้ก่ียวขอ้ง เร่ืองใดท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนตอ้งเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ การ

ทาํงานทุกขั้นตอนตอ้งมีเหตุผลและขอ้มูลสนบัสนุน มีความพร้อมใหต้รวจสอบได ้

(5) หลกัความรับผดิชอบ คาํวา่ ความรับผดิชอบมีหมายอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ ประการ 

แรก ต้องมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรของสํานักงาน ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานและกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างชดัเจนเพื่อตอบสนองหลกัความรับผิดชอบ และ

ประการท่ี 2 ตอ้งมีผูก้าํกบัใหเ้กิดความรับผดิชอบท่ีชดัเจน 

                                                        
239 เร่ืองเดียวกนั,236-237. 

 



 
 

 

150 

(6) หลกัความเป็นธรรม หมายความรวมทั้งความเป็นธรรมต่อบุคลากรและความเป็นธรรม 

ต่อประเทศชาติและสงัคม ประการแรกกฎเกณฑแ์ละรูปแบบการบริหารงานบุคคลตอ้งมีความเสมอ

ภาคเปิดเผยเป็นท่ีรับรู้ทัว่ไป ไม่มีการกีดกนั ไม่เลือกปฏิบติัหรือเอ้ือประโยชน์เฉพาะบางคนบาง

กลุ่ม ประการท่ีสอง การบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งตอบสนองประโยชน์ท่ีจะพึงเกิดกบัผูเ้รียน

และประชาชนในเขตพื้นท่ีเป็นสาํคญั กล่าวคือ เขตพื้นท่ีตอ้งมีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติ  

(7) หลกัการมีส่วนร่วม การบริหารงานยคุใหม่เนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งลกัษณะ 

การส่วนร่วมนั้ น อาจเป็นการร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการหรือร่วมแสดงความคิดเห็น

เรียกร้องสนับสนุนดว้ย ในแง่น้ีการมีส่วนร่วมจึงอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การมีส่วนร่วมจาก

ภายนอก และการมีส่วนร่วมจากภายในการมีส่วนร่วมจากภายนอก หมายถึง การมีส่วนร่วมจาก

บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รท่ีมิไดส้ังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น ร่วมในคณะกรรมการ

ชุดต่าง ๆ ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ร่วมแสดงความตอ้งการ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่วมสนบัสนุน

การจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วย ส่วนการมีส่วนร่วมจากภายใน หมายถึง การเปิด

โอกาสใหบุ้คลกรท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมดาํเนินการตามกิจกรรมของเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้ง

โดยร่วมในคณะกรรมการต่าง ๆ และในการแสดงความคิดเห็น หรือการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินการของเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 

(8) หลกัการมอบอาํนาจ หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บความไวว้างใจใหท้าํงานท่ี 

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี สามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้ โดยเน้นผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นหลกั 

ผูบ้ริหารสามารถเลือกตดัสินใจหรือใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมได ้หากก่อให้เกิดผลดีต่อการทาํงานและ

ต่อส่วนร่วม ตามหลกัการมอบอาํนาจน้ี ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจตอ้งมีพนัธะรับผิดชอบในการกระทาํ

ของตน 

(9) หลกัความเป็นอิสระและความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร การบริหารงานยคุใหม่ ซ่ึงเนน้ 

เป้าหมายผลงานมากกว่าการติดยึดกบัระเบียบและการทาํตามกระบวนการขั้นตอนมาตรฐานนั้น 

ส่งผลให้จาํเป็นต้องเปล่ียนวิธีคิดใหม่ในการบริหาร คือ ต้องเปล่ียนจากการสร้างกฎระเบียบ

หยมุหยมิและกาํหนดใหทุ้กคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด มาเป็นการใหค้วามไว้

เน้ือเช่ือใจผูบ้ริหาร และส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบสามารถใช้ดุลยพินิจท่ี
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เหมาะสมในการบริหารได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และเกิดประสิทธิภาพ โดยตดัสินใจจาก

ผลงานท่ีเกิดมากกว่าตดัสินใจจากรูปแบบวิธีการบริหาร แต่ทั้งน้ียงัตอ้งเป็นไปตามนโยบายและ

กฎเกณฑท์ัว่ไปดว้ย240 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  

การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการบริหารจัดการภาครัฐ  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนําไปใช้ในการ

ประเมินองคก์ารดว้ยตนเอง   ท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้

เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบดา้นและอย่าง

ต่อเน่ืองครอบคลุม   7 ดา้น คือ   

(1)  การนาํองคก์าร   เป็นการประเมินการดาํเนินการของผูบ้ริหารในเร่ืองวิสัยทศัน์ 

เป้าประสงค ์ค่านิยม ความคาดหวงัในผลการดาํเนินการ การให้ความสาํคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ 

การกาํกบัดูแลตนเองท่ีดี และดาํเนินการเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 

(2)  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์   เป็นการประเมินวิธีการกาํหนดและถ่ายทอดประเด็น

ยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์หลกั และแผนปฏิบติัราชการ เพ่ือนาํไปปฏิบติัและ

วดัผลความกา้วหนา้ของการดาํเนินการ 

(3) การใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    เป็นการประเมินการกาํหนด

ความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพนัธ์ และการกาํหนดปัจจยั

สาํคญัท่ีทาํใหผู้รั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มีความพึงพอใจ        

(4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้   เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม 

วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และการจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององคก์าร 

(5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความ

ผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ีตาม

ทิศทางองคก์าร 

                                                        
240 ปรัชญา  เวสารัชช,์ การบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา: เพื่อคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ภาพพิมพ,์2545), 17-20. 
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(6) การจดัการกระบวนการ  เป็นการประเมินการจดัการกระบวนการ การให้บริการ และ

กระบวนการอ่ืนท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกระบวนการสนบัสนุน 

เพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจขององคก์าร 

(7) ผลลพัธ์การดาํเนินการ   เป็นการประเมินผลการดาํเนินการและแนวโนม้ของส่วน

ราชการในมิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพ และมิติดา้นการ

พฒันาองคก์าร241  
 

                                                        
241 http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153. 

http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153
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สาํนกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

การบริหารงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงานดงัน้ี 

แผนภูมิท่ี    12   โครงสร้างของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
242

 Herbert A.Simon อา้งถึงใน  จอมพงศ ์ มงคลวนิช  การบริหารองคก์รและบุคลากร

ทางการศึกษา (  กรุงเทพ .สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไทย เขตปทุมวนั

,.2555),21. 
 

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

สถานศึกษา 

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการ 

ศึกษา 

กลุ่ม

อาํนวยการ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มการเงิน 

และ 

สินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมนิผล 

 

กลุ่มส่งเสริม

สถานศึกษา

เอกชน 

 

กลุ่มนโยบาย          

และแผน 
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บทบาทหน้าทีข่องสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นส่วนราชการสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาํหนา้ท่ีบริหารและจดัการศึกษา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น

กลุ่มตามงานดงัน้ี  

(1) จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให ้

สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

(2) วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และ 

หน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้

รับทราบ รวมทั้งกาํกบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 

              (4) กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

              (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม 

สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(7) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคลองคก์รชุมชนองคก์รวิชาชีพสถาบนัศาสนาสถานประกอบการ

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(9) ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษาใน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดาํเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานดา้น 

การศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  

เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
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(12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็น 

หนา้ท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

นอกจากบทบทหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีภารกิจท่ีตอ้ง

ดาํเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 

 1. กลุ่มอาํนวยการ    

 งานอาํนวยการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบ

บริหารองคก์าร  การประสานงานและใหบ้ริการ  สนบัสนุน  ส่งเสริม ใหก้ลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ 

ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถบริหารจดัการและดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอาํนาจ

หน้าท่ีไดอ้ย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตอ้งโปร่งใส 

ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  ส่ือ  อุปกรณ์ทางการศึกษา และ

ทรัพยากรท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา   เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการไดอ้ยา่งสะดวก  

คล่องตวัมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  งานบริหารทัว่ไป 

     (ก) ปฏิบติังานสารบรรณของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (ข) ดาํเนินการเก่ียวกบังานช่วยอาํนวยการ 

     (ค) ดาํเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และยานพาหนะ 

     (ง) จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์รสาํนกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 

     (จ) ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และส่วนราชการในสงักดั 

     (ฉ) เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 

     (ช) ประสานการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (ซ) ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่าง ๆ 

   (ฌ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของสาํนกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาท่ีมิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

   (ญ) ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

     (ฎ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี 

เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย      
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  (2) งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 

(ก) ดาํเนินงานเก่ียวกบังานบริหารการเงิน 

(ข) ดาํเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบญัชี 

(ค) ดาํเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานพสัดุ 

(ง) ดาํเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบริหารสินทรัพย ์

(จ) ใหค้าํปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งาน 

พสัดุและงานบริหารสินทรัพย ์

(ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   

 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลกัการกระจาย

อาํนาจระบบคุณธรรม  และหลกัธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจดัการมีความคล่องตวั  เกิดความ

อิสระในการปฏิบติังานภายใตก้ฎหมาย  ระเบียบปฏิบติั  ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการพฒันา  มีความรู้

ความสามารถ  มีขวญักาํลงัใจ  นาํไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลกัการ

บริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนต่อไป มีอาํนาจหนา้ท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

      (ก) วางแผนอตัรากาํลงั กาํหนดตาํแหน่งและวิทยฐานะ 

      (ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน และการออกจากราชการของขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

      (ค) ดาํเนินงานบาํเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 

       (ง) พฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 

     (จ) ดาํเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการดาํเนินคดีของรัฐ 

     (ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

     (ช) จดัทาํมาตรฐาน คุณภาพงาน กาํหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑก์าร 

ประเมินผลงานสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     (ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัทาํรายงานประจาํปี ท่ีเก่ียวกบั 

การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ 
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (ฌ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี 

เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน    

 เป็นกลุ่มงานท่ีส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจดั

การศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานตาม

ยทุธศาสตร์เป็นสาํคญั  (Strategic Results – Based Management : SRBM) ใชร้ะบบงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) โดยเนน้

ความโปร่งใส  ทนัสมยั ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึด

หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารท่ีสนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based  

Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดาํเนินการตามแผน การกาํกบั ติดตามผลอยา่งเป็น 

ระบบมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจดัการศึกษา 

(ข) จดัทาํนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน 

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

(ค) วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและแจง้การ 

จดัสรรงบประมาณ 

(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและผลการ 

ปฏิบติัตามนโยบายและแผน 

(จ) ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

(ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 งานส่งเสริมการจดัการศึกษาเป็นงานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกดั

เขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเป็นการบูรณาการ

การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   นอกระบบ  และตามอธัยาศยัไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  นาํ

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกายและ



 

 

158 

สุขภาพจิตใจให้สมบูรณ์  จัดสวสัดิการ  สวสัดิภาพ  และกองทุนเพื่อการศึกษา  ท่ีจะเป็นการ

ช่วยเหลือผูเ้รียนปกติ  ด้อยโอกาส  พิการ และมีความสามารถพิเศษอีกทั้ งส่งเสริมให้บุคคล 

ครอบครัว  ชุมชน  สถาบนัทางการศาสนาสถานประกอบการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

เอกชน  ร่วมจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

(ข) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว  

องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน 

(ค) ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษา 

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

(ง) ส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถ 

พิเศษ 

 (จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนนัทนาการ ลูกเสือ                       

ยวุกาชาด เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินยันกัเรียน การพิทกัษ์

สิทธิเดก็และเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน 

(ฉ) ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

(ซ) ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนั 

แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

(ฌ) ดาํเนินงานวิเทศสมัพนัธ์ 

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้บทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ของ 

ชุมชน 

(ฐ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5. กลุ่มนิเทศ   ติดตาม   และประเมินผลการจดัการศึกษา  

 กลุ่มงานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เป็นกลุ่มงานดาํเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการศึกษา  เพ่ือใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ใน
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การบริหารและการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนัโดยยดึโรงเรียน

เป็นฐาน ส่งผลใหผู้เ้รียนทั้งในระบบ นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายของการศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลกัสูตรการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพเิศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือ่พฒันาหลกัสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รียน 

(ค) วิจยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัและการ 

ประเมินผลการศึกษา 

(ง) วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (ซ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   

        งานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นกลุ่มงานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมใหส้ถานศึกษา 

เอกชนสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการบูรณาการการจัด

การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   นอกระบบ  และตามอธัยาศยัไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  เป็นกลุ่ม

งานท่ีดําเนินการส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสถานศึกษาเอกชน  งานสวัสดิการ

สถานศึกษาเอกชน  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเอกชน   

งานส่งเสริมขอ้มูลสารสนเทศ  งานพฒันาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนมีอาํนาจหน้าท่ี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) กาํกบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

(ข) ดาํเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน และการเปล่ียนแปลง 

กิจการโรงเรียนเอกชน 
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(ค) ดาํเนินการเก่ียวกบัการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน 

เอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนกาํหนด 

(ง) ดาํเนินการอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  ทาํหน้าท่ีเป็น

หน่วยงานควบคุมภายในของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือให้การปฏิบติังาน

บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการส่งสัญญาณเตือน

ความเส่ียงท่ีทาํให้หน่วยงานปฏิบติัไม่บรรลุเป้าหมาย  การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมีการสอบ

ทานท่ีดีสามารถท่ีจะทําให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ประสิทธิผล  ประหยดัและโปร่งใส243 

 นอกจากภารกิจดงักล่าวขา้งตน้แลว้ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํเป็นตอ้งปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษามีการพฒันาอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบดว้ย   5   มาตรฐาน คือ  1) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

บริหารจดัการโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และพฒันาระบบการจดัการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดั

การศึกษาภาครัฐ (PMQA)  2) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดาํเนินการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การ

ปฏิบติัจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพฒันาการศึกษา   3) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการ

กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง                   

4) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  บริหารอตัรากาํลงัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการศึกษา  และ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ   5)  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสร้างและ

พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษา244 สอดคลอ้งกบัท่ี เสรี  ลาชโรจน์  และคณะ  ได้

ทาํการศึกษาแนวทางการบริหารและการจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และได้

                                                        
243 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  13 กนัยายน  2553 ), 1-9. 
244กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกัติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  มาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การดาํเนินการตาม

กลยทุธ์ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ,2553), 4. 
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เสนอหลกัการบริหารจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลกัการจดัระบบ โครงสร้าง และ

กระบวนการจดัการศึกษา ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยไดมี้

การขยายความหลกัการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติั นั่นคือ มีการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพแต่ผูป้ฏิบติัมีอิสระท่ีจะเลือกปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีเหมาะสมของตนเอง ดังนั้ น แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงใช้กรอบนโยบายของ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ และในขณะเดียวกนัจะมีการ

กาํหนดนโยบายตามความตอ้งการและความจาํเป็นของตนเองเพื่อบริหารและจดัการการศึกษาใน

ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 

(1) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน นัน่คือ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจการตดัสินใจขององคก์รหลกั ทั้งสามองคก์รดงักล่าว

อย่างชัดเจนไม่กา้วก่าย ซํ้ าซ้อนกนั ดงันั้น การกระจายอาํนาจ จึงควรถึงมือผูป้ฏิบติัให้มากท่ีสุด

เท่าท่ีจาํได ้ภารกิจหลกัของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงอยู่ท่ีกาํกบัดูแลสนบัสนุนและส่งเสริม

ให้สถานศึกษาไดบ้ริหารจดัการการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยสถานศึกษาท่ีมี

อิสระในการกาํหนดความตอ้งการดาํเนินการและตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ งาน

งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป 

(2) มีการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก 

ระดบัและทุกประเภทการศึกษา นัน่คือ ทั้งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีมาตรฐานและดชันี

ช้ีวดัคุณภาพการศึกษาและการบริหารจดัการท่ีชดัเจนสามารถประเมินและตรวจสอบได ้ดงันั้น ทั้ง

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจึงมีการดาํเนินงาน โดยอาศยัแนวทางและวิธีการต่อไปน้ี 

- มีเกณฑม์าตรฐานคุณภาพขององคก์ร มาตรฐานการปฏิบติังานขององคก์รและ 

มีดชันี 

- ช้ีวดัคุณภาพขององคก์รท่ีสามารถประเมินและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้

- มีการบริหาร และจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน และดชันีช้ีวดัคุณภาพท่ีกาํหนด 

- มีการประเมินคุณภาพขององคก์ร โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก 

องคก์ร 

- มีการรายงานผลการประเมินต่อหน่วยรับผดิชอบและเปิดเผยผลการประเมิน 
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- มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือพฒันาคุณภาพตามเง่ือนไขมาตรการและ 

ช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

(3) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการ 

พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง นั่นคือ ทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาตอ้งมีแผนและโครงการพฒันาบุคลากรท่ีต่อเน่ืองชดัเจน 

(4) มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา นัน่คือ ทั้งเขตพื้นท่ี 

การศึกษาและสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีแนวคิดและวิธีการในการระดมทรัพยากรมาใชใ้นการจดั

การศึกษาจากหน่วยงาน องคก์ร บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดบัหน่วยงาน สถานศึกษาและ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(5) มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน นัน่

คือทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจะไม่บริหารจดัการโดยลาํพงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาจึงบริหารจดัการ โดยอาศยัคณะกรรมการท่ีมาจากผูมี้ส่วนร่วมฝ่ายต่าง ๆ ให้เขา้มา

มีบทบาทในฐานะผูร่้วมคิดร่วมตดัสินใจและร่วมรับผดิชอบไม่ใช่เป็นเพียงคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ี

ใหข้อ้เสนอแนะหรือใหค้าํปรึกษาเพียงอยา่งเดียว245 

นอกจากน้ีกลุ่มวิจัยและพัฒนา สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต

การศึกษา 11ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครราชสีมาพบว่า  1)  บุคลากร มีความรู้ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน อุทิศเวลา 2) ความ

ร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3) กาวางแผนและวิธีดาํเนินงาน 4) งบประมาณ 

สนบัสนุนเพียงพอ  5)  การติดตามประเมินผลโดยวิธีการประชุมคณะทาํงาน 6) มีวสัดุอุปกรณ์ใน

การดาํเนินงาน 7) การประชาสมัพนัธ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการเตรียมความ

พร้อมเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขตท่ี 2 มีดงัน้ี 1) บุคลากร ทีมงาน มีความเสียสละ 

รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ 2) การวางแผน มีกระบวนการวิธีการทาํงานตามขั้นตอนท่ี

ชดัเจน  3) การประสานงาน  4 )การมีส่วนร่วม  5)  เวลา  6) งบประมาณ สนบัสนุนเพียงพอ 

                                                        
245 เสรี  ลาชโรจน์    และคณะ,     แนวทางการบริหารและจดัการศึกษาของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา   (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์, 2545), 4-5. 
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7) การติดตามประเมินผล  8) ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 9) การเปล่ียน

วฒันธรรมในการทาํงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขตท่ี 1 และเขตท่ี 2 ไดด้าํเนินการตาม

กระบวนการวางแผน และนาํ ระบบการทาํงานแบบ PDCA มาใชใ้นการทาํงาน กระบวนการทาํงาน

ตามวงจรน้ี จะมีการตรวจสอบควบคู่ไปกบัการทาํงาน ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงการทาํงานตลอดเวลา 

เป็นการทาํงานท่ีต่อเน่ือง ดงันั้นเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขตท่ี 1 และเขตท่ี 2 จึงประสบ

ความสาํเร็จในการเตรียมความพร้อมเขตพื้นท่ีการศึกษา เน่ืองจากนาํระบบการทาํงานแบบ PDCA 

มาใช้246 และขณะเดียวกนั  ญาณิศา   บุญจิตร์ ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองค์การของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า1. องค์ประกอบและตวัช้ีวดั

ประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบไปดว้ย  4   องคป์ระกอบ คือ 

1)   ดา้นประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  2 )  ดา้นผูรั้บบริการ  3  )  ดา้น

การเงิน   4)  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  2.)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา มี 8  ปัจจยั ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 

โครงสร้างองคก์าร คุณภาพบุคลากร ลกัษณะงาน ลกัษณะผูรั้บบริการ เทคโนโลยี และวฒันธรรม

องคก์าร247และ เสรี  ลาชโรจน์  ไดเ้สนอคุณลกัษณะของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะรองรับ

พนัธกิจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวด้งัน้ี 

(1) เป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับในดา้นการวิเคราะห์แผนและ 

นโยบายและนโยบายของหน่วยเหนือและของสถานศึกษา มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะกาํหนดนโยบาย

และจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี รวมทั้งเป็นองคก์รนาํการพฒันาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

                                                        
246 กลุ่มวิจยัและพฒันา สาํนกัพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เขตการศึกษา 11.  

“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา” (กลุ่มวิจยัและพฒันา สาํนกัพฒันาเก่ียวกบัการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เขต

การศึกษา 11ปี 2546 
247

 ญาณิศา บุญจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2551-2552), บทคดัยอ่. 
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การศึกษาดงันั้น สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงควรเป็นองคก์รท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางใน

ลกัษณะการพฒันามากกวา่การปฏิบติังานตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีหน่วยเหนือกาํหนด 

(2) มีศกัยภาพและความคล่องตวัเพยีงพอท่ีจะกาํกบัดูแลการปฏิบติังานในเชิง 

นโยบาย สนบัสนุน ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดงันั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากร เคร่ืองมือและแผนปฏิบติัการท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาได ้

(3) บุคลากรของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตั้งแต่คณะกรรมการเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ผู ้อ ํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรในองค์การ ควรเป็นท่ียอมรับของ

สถานศึกษาและผูมี้ส่วนร่วมในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้ งในด้านความชํานาญการ ความ

เช่ียวชาญ และคุณธรรม ดงันั้น สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงควรเป็นองคก์รเปิด มีอิสระและมี

วิธีการสรรหาผูช้าํนาญการ หรือผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม โดยมีการหมุนเวียนมา

ปฏิบติังานและใชว้ิธีการและหลกัเกณฑท่ี์เนน้คุณภาพ ไม่ใช่เกิดจากการแต่งตั้งจากหน่วยเหนือใน

ส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 

(4) เขตพื้นท่ีการศึกษาควรเป็นแหล่งบริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการศึกษา  

ควบคู่กบัการกาํกบัดูแลสถานศึกษา ดงันั้น เคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลย ีข่าวสารและศกัยภาพ

ของบุคลากรจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางการศึกษา เศรษฐกิจ 

และสังคมในระดบัประเทศและในระดบัสากล248ขณะเดียวกนัหนูนิล  ศรีสมบติั  ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบวัลาํพู  พบว่า 

1) บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ความสาํเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและ ความรับผิดชอบ 2) การเปรียบเทียบความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ผลปรากฏดงัต่อไปน้ี 2.1) บุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา มี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน 2.2)  บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน

ระหว่าง 11-20 ปี กบั 21 ข้ึนไปและมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในดา้นนโยบาย

                                                        
248 เสรี  ลาชโรจน์, แนวทางการบริหารและจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์,2545), 2. 
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และการบริหาร ส่วนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานระหว่าง 1-10 ปี กบั 21 ปีข้ึนไปและมี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในดา้นนโยบายและการบริหารและดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัและความรับผดิชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5249 

กฤษดา  นิลพฒัน์  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาการดาํเนินการควบคุมพสัดุสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองบวัลาํพู  เขต 1  พบว่า จากการจดัทาํคู่มือการดาํเนินการควบคุมพสัดุ และการนาํ

มาตรฐานการควบคุมภายใน มาใชใ้นการพฒันาการดาํเนินการควบคุมพสัดุของกลุ่มผูร่้วมศึกษาใน

วงรอบท่ี 1 ทาํให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบและมีความชดัเจนในแนวปฏิบติัสามารถพฒันาการ

ดาํเนินการควบคุมพสัดุทั้ง 4 ดา้น ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส่ิงท่ียงัเป็นปัญหา คือ ยงัมีครุภณัฑ์

ไม่ไดน้าํมาลงทะเบียน การเก็บรักษาไม่ตรงตามท่ีระบุไวใ้นทะเบียน ช่วงเวลาเบิกจ่ายยงัไม่ชดัเจน 

ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในสํานักงานไดรั้บทราบถึงการจดัเก็บพสัดุครุภณัฑ์ และขาด

แคลนงบประมาณในการซ่อมแซมพสัดุ ภายหลงัจากไดน้าํขอ้ปัญหาท่ีคน้พบในวงรอบท่ี 1 ร่วมกนั

ประเมินผลการปฏิบติังาน เม่ือมีปัญหาจะรีบดาํเนินการแกไ้ขไดท้นัที เพื่อความถูกตอ้งตามระเบียบ

วา่ดว้ยการพสัดุ ของสาํนกันายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรภายในสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาไดท้ราบถึงแนวทางการควบคุมทั้ง 4 ดา้น ให้ทราบโดยทัว่กนั ทาํให้การดาํเนินการ

ควบคุมพัสดุดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความขัดแยง้ในการดําเนินงาน 

ตลอดจนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุในสํานักงานได้เป็นอย่างดี 250  

ขณะเดียวกัน   ชุติมา  สุดประเสริฐ    ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียน

ประวติัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา พบว่า การพฒันาระสารสนเทศงานทะเบียน

ประวติัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทาํให้งานทะเบียนประวติัมีระบบสารสนเทศในการสืบคน้

รวดเร็ว ขอ้มูลการยืมถูกจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการคน้หานาํมาใชง้าน การติดตาม การ

                                                        
249 หนูนิล  ศรีสมบติั, “ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองบวัลาํภู” (รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547), 56. 
250 กฤษดา  นิลพฒัน์, “การพฒันาการดาํเนินการควบคุมพสัดุ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

หนองบวัลาํพ”ู (รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547), 55. 
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ส่งคืนรัดกุม ควบคุมการสูญหายได้ การแสดงผลการรายงานการปฏิบัติงานครอบคลุมเป็น

หมวดหมู่ตรงตามความตอ้งการ ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนจึงมีประสิทธิภาพในระดบัหน่ึง และ

จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหากไดรั้บการวิเคราะห์ระบบและพฒันาระบบให้สามารถสืบคน้แหล่ง

จดัเก็บทะเบียนประวติั และ ก.พ. 7 ดว้ยกานาํช่ือ ช่ือสกุล ของผูย้ืมเขา้สู่ระบบ ประมวลผล ออก

ผลลพัธ์ ทางจอภาพได ้ในลกัษณะเดียวกนักบัการนาํขา้ช่ือโรงเรียนของผูย้มื อีกทั้งยงัสามารถขยาย

ผลเช่ือมโยงไปยงังานอ่ืน ๆในกลุ่มบริหารงานบุคคลได้251สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  มาลินี  มียิง่   

ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพฒันาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา พบว่า การดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพฒันาบุคลากรสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการการนิเทศ  และติดตาม ทาํให้ระบบ

สารสนเทศกลุ่มงานพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะด้านงานลาศึกษาต่อ และงานพฒันามาตรฐาน

วิชาชีพมีความสมบูรณ์ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความรวดเร็วทนัสมยั เกิดประสิทธิภาพต่อ

องค์กรและบุคคล หากจะให้มีการพัฒนาสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรดูแลดา้นโปรแกรมขอ้มูลให้ทนัสมยัและมีการพฒันาบุคลากรโดยการจดั

วิทยากรผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญ ดา้นโปรแกรม มาให้ความรู้และจดัทาํคู่มือการใช้

โปรแกรม นอกจากน้ีควรมีระบบป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลโดยการกาํหนดรหัสผ่าน (Password) มี

ผูรั้บผดิชอบดา้นการใชโ้ปรแกรมสารสนเทศโดยเฉพาะ252 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ  ทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจากผลการทดลองระบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า มี

ผลการทดลอง คือ การปรับปรุง1) โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาและระบุแผนผงั โครงสร้าง

ภาระงานของแต่ละกลุ่มใหมี้ความชดัเจนเร่ืองการจดัการความรู้ 2) การกาํหนดมอบหมายภารกิจท่ี

                                                        
251 ชุติมา  สุดประเสริฐ, “การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนประวติัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา นครราชสีมา” (การศึกษาคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547), 34. 
252 มาลินี  มียิง่, “การพฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพฒันาบุคลากรสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา นครราชสีมา” (การศึกษาคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547),68. 
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สอดคลอ้งกบัแผนภูมิโครงสร้างการจดัการความรู้ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีคาํสั่งและคู่มือการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจนรับรู้ทัว่ทั้งสาํนกังานโดยกาํหนดให้งานจดัการความรู้ เป็นภารกิจของทุกกลุ่ม

และกลุ่มงานภายใตค้วามรับผิดชอบดูแลของผูอ้าํนวยการกลุ่มหรือหัวหนา้กลุ่ม หัวหนา้หน่วยท่ี

รับผิดชอบ 3) การปรับปรุงดา้นเทคโนโลยีและจดัทาํเวบ็ไซต ์ มีการจดัทาํและพฒันาเวบ็ไซตข์อง

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในมุมมองและมิติใหม่เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 4) การพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามีการดาํเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามระบบการจดัการความรู้ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระดบั

บุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น

ยกเวน้ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงดา้นมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 

อนัดบั จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและ

จริยธรรมและดา้นการบริการท่ีดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของการดาํเนินการจดัการความรู้ระดบับุคคลอยู่

ระหว่าง 3.33-4.00 สาํหรับผลการดาํเนินงานตามระบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ระดบักลุ่มและองคก์ารนั้น โดยผลการดาํเนินงาน ตามระบบการจดัการความรู้ของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบักลุ่มและองคก์าร ในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก พิจารณา

เป็นรายกลุ่มและหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก โดยมี 4 กลุ่มท่ีมี

ผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มส่งเสริมการจดั

การศึกษา 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา และ 4) 

กลุ่มอาํนวยการ สําหรับกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 253 

สอดคลอ้งกนักบั  สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดว้ิจยัประเมินผลการกระจายอาํนาจการ

บริหารการศึกษาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อประเมินผลการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ผลการวิจยัพบว่า 1) งานดา้นวิชาการ มีการ

ดาํเนินการในระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา ส่วน

การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยกีารศึกษา การวิจยัเพื่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัหน่วยงานอ่ืน มีการดาํเนินการในระดบัมาก 2) งานดา้นงบประมาณ การจดัสรร

งบประมาณ มีการดาํเนินการในระดบัมากท่ีสุด ส่วนการจดัทาํและเสนองบประมาณ การบริหาร

                                                        
253 ณนัศภรณ์ นิลอรุณ, “การพฒันาระบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา”(ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปี พ.ศ.2550-2552), บทคดัยอ่. 
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บญัชี การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น และการบริหารการเงิน มีผลการดาํเนินการในระดบัมาก 3) ใน

ดา้นบริหารงานบุคคล การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

การเสริมสร้างในการปฏิบติัราชการ และงานเลขานุการ อ.ก.ค.ส.เขตพื้นท่ี มีการดาํเนินการใน

ระดบัมากท่ีสุด ส่วนการประเมินผลการปฏิบติังาน มีการดาํเนินการในระดบัมาก 4)ดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป การจดั ระบบการบริหารและการพฒันาอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม การ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงาน การศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษามีผลการดาํเนินงานระดบัมากท่ีสุด254 

สอดคลอ้งกบั แคนโดลี คนัเลนและสตฟัฟึบีม(Candoli, Cullen and Stufflebeam) ระบุว่าสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา มีหนา้ท่ีสาํคญัรวม 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1.หนา้ท่ีดา้นการวางแผน (Planning Function)m สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ี 

รับผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการดาํเนินงานของสํานักงาน และของเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุดแก่ผูเ้รียน 

2.หนา้ท่ีดา้นการปฏิบติัตามนโยบายและแผน (Delivery Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานในโรงเรียน 

เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้

3.หนา้ท่ีดา้นการประเมิน (Evaluative Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนา้ท่ี 

รับผิดชอบในการประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนและของสํานักงาน เพื่อประเมินว่าการ

ดาํเนินงานประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด และเพียงนาํผลการประเมินมาใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาคุณภาพการดาํเนินงานในช่วงเวลาต่อไป 

4.หนา้ท่ีดา้นการบริหารจดัการ (Management Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามี 

หนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร เพ่ือให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษา

อยา่งสมบูรณ์และเป็นธรรม 

5.หนา้ท่ีดา้นการส่ือสาร (Communication Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนา้ท่ี 

รับผิดชอบในการส่ือสารทาํความเขา้ใจประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทุกระดบัไดรั้บรู้

และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.หนา้ท่ีดา้นการสนบัสนุนการสอน (Instructional Support Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ี 

                                                        
254 วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1( เดือนมิถุนายน 2549-ตุลาคม 2549) , 89. 



 

 

169 

การศึกษามีหนา้ท่ีรับผิดชอบสนบัสนุนส่งเสริม ประสานงาน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เช่น การพฒันาหลกัสูตรและวิธีการสอนการจดัสร้างห้องสมุด การจดัหา

อุปกรณ์การสอน และการจดัโครงการพิเศษเพื่อพฒันาสุขภาพอนามยัของผูเ้รียน เป็นตน้ 

7.หน้าท่ีดา้นการสนับสนุนงานนอกเหนือจากการสอน (No instructional Support 

Function) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนา้ท่ีรับผิดชอบส่งเสริม และสนบัสนุนการจดักิจกรรม

นอกเหนือจากการสอน ซ่ึงจะทาํให้เกิดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกดา้น เช่น การจดับริการรถ

รับส่งนักเรียน การจดับริการอาหารกลางวนั  การจดัดูแลรักษาความปลอดภยั การจดักิจกรรม

สนัทนาการ และการจดัค่ายพกัแรมฤดูร้อน เป็นตน้255 

 

บทบาทหนา้ท่ีขององคค์ณะบุคคลในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

  1. กาํกบัดูแล  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ดูว่าสถานศึกษาไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ี

หรือไม่   ในการกาํกบัจะตอ้งปล่อยให้สถานศึกษาปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไปก่อน ไม่มีอาํนาจสั่งการ

ได ้  แลว้ดูว่าการปฏิบติันั้นเป็นไปตามหน้าท่ีหรือไม่  ปฏิบติัไดค้รบหรือยงั  มีหน้าท่ีใดยงัไม่ได้

ปฏิบติั    มีการปฏิบัติท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถา้สถานศึกษาได้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบด้วย

กฎหมายและไดค้รบตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ก็ถือว่าสถานศึกษาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีแลว้   ถา้ไม่ได้

ปฏิบติัหรือปฏิบติัแต่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย   ผูท่ี้มีหน้าท่ีกาํกับมีหน้าท่ีทกัทว้งและรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบเพ่ือจะไดส้ั่งการต่อไปผูมี้หนา้ท่ีกาํกบั  มีหนา้ท่ีดูว่าสถานศึกษา

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบหรือไม่  ถา้ชอบแลว้กไ็ม่มีหนา้ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่ ต่อไปอีก 

  2. จดัตั้ง ยบุ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  3. ประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  4. ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

                                                        
255

 C. Candoli, K. Cullen, and D. Stufflebeam, Superintendent Performance Evaluation: 

Current Practice and Directions for Improvement (Kalanazoo Michigan: Westem Michigan 

University Center for Research on Educational Accountability and Teacher Evaluation, 1994), 

230. 
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  5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์รชุมชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ   สถาบนัศาสนา  สถานประกิอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน ท่ีจดั

การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา256 

 ในการปฏิบติัภารกิจ คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เม่ือคณะกรรมการมีมติ ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

กาํกบัดูแล เป็นอยา่งไร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งนาํมติ ขอ้คิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการไปปฏิบติั คณะกรรมการจึงทาํหน้าท่ีช่วยเหลือ ส่งเสริม และ

สนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทั้งสองฝ่ายจึงตอ้งติดต่อ

ประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือ 

ทาํให้การจดับริการทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพ ภายใตก้ารบริหารการจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหก้ารกาํกบัดูแลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล  

จากบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สอดคลอ้งกบั  Oliva and Pawlas ให้

คาํอธิบายว่าคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการศึกษาเขตของสหรัฐอเมริกา เป็นทีมงาน

บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากมลรัฐในการกาํกบัและติดตามดูแลดาํเนินงานของ

สถานศึกษาในสังกัดให้เหมาะสมตามนโยบาย และกฎหมายของมลรัฐ โดยมีอาํนาจในการ

ตดัสินใจเต็มท่ีในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ

การศึกษาเขตทาํไดส้องวิธี เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยละ 95 ใชว้ิธีการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสียง

ของประชาชนเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่วนเขตพื้นท่ีการศึกษาอีกร้อยละ 5 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นท่ี

การศึกษาขนาดใหญ่ใช้วิ ธีการแต่งตั้ ง  จ ํานวนกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษา/

คณะกรรมการการศึกษาของเขตแต่ละพ้ืนท่ีการศึกษาไม่เท่ากนั เขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 80) มีจาํนวนคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตเท่ากบั 7-9 คน จาํนวน

คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตท่ีสูงท่ีสุด 19 คน องคป์ระกอบของคณะ

กรรมการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แต่สัดส่วนของกรรมการเพศหญิงสูงข้ึน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 25 

ในปี ค.ศ. 1980 เป็นร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 1993  ส่วนใหญ่มีอายุเกิน 40 ปี ไดรั้บการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี/ปริญญาโท และเป็นผูมี้ฐานะดีกว่าประชาชนโดยเฉล่ียการประชุม ของคณะกรรมการ

                                                        
256 กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือปฏิบติังาน

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา เมษายน 2547 
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สถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขต มี 3 แบบ คือ การปะชุมสามญั (regular meeting) การ

ประชุมสามญั (special meeting) และการประชุมระดบัผูบ้ริหาร (executive meeting) การประชุม

สองประเภทแรกเป็นการประชุมท่ีเปิดให้สาธารณชนผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมได ้และจดัเป็น

กลไกท่ีช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขต

กบัชุมชนอีกดว้ย สําหรับประชุมระดบัผูบ้ริหารจดัเป็นการประชุมเฉพาะผูบ้ริหารเท่านั้น เพื่อหา

ขอ้สรุปตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการบริหารและการจดัการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ในเขตสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตจดัว่าเป็น

องคก์รท่ีมีความสาํคญัมาก เพราะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการจดัสรรงบประมาณการศึกษาของประเทศ

รวมทั้งหมด ถึง 300 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในแต่ละปี และรับผดิชอบดูแลบุคลกรทางการศึกษากว่า 

4.5 ลา้นคน คณะกรรมการการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาเขตตอ้งดาํเนินงานบริหารจดัการ

ตามท่ีกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อให้นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน ไดรั้บการ

ปฏิบติัท่ีเท่าเทียมเป็นธรรม โดยไม่ล่วงละเมิดอาํนาจหนา้ท่ีของศึกษาธิการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อาํนาจหนา้ท่ี (powers and responsibilities)คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ

สถานศึกษาเขต แบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประเภท ตามลกัษณะงานดงัต่อไปน้ี 

1. งานดา้นนโยบาย (policy) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา 

เขตรับผิดชอบกาํหนดนโยบายให้สถานศึกษาดาํเนินงาน และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานให้

สถานศึกษาปฏิบติั 

2. งานดา้นบุคลากร (staffing) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา 

เขตรับผิดชอบการคดัเลือก แต่งตั้ง โยกยา้ย และปลดศึกษาธิการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเจา้หนา้ท่ี

ระดบัสูงของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งมอบอาํนาจการคดัเลือก แต่งตั้ง โยกยา้ย และ

ปลดศึกษาธิการเขตพื้นท่ีการศึกษา และเจา้หนา้ท่ีระดบัรองใหก้บัผูมี้อาํนาจรองลงไป 

3. งานดา้นบุคลากรสมัพนัธ์ (employee Relations) คณะกรรมการสถานศึกษา/ 

คณะกรรมการการศึกษาเขตรับผดิชอบภาระงานเก่ียวกบับุคลากรสมัพนัธ์ทุกเร่ืองรวมทั้งการเจรจา

ต่อรองกบัสหภาพครู 

4. งานดา้นการเงินและงบประมาณ (fiscal matters) คณะกรรมการสถานศึกษา/ 

คณะกรรมการการศึกษาเขตตอ้งควบคุมดูแลการเงินและงบประมาณของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มี

สภาพคล่องใชป้ระโยชน์เงินภาษีอากรอยา่งประหยดั 

5. งานดา้นนกัเรียน (students) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษา 
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เขตตอ้งกาํกบั ติดตามดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียน รับผิดชอบส่งเสริมการจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตร การตรวจสอบเวลามาเรียน และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาํเร็จการศึกษา

ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

  6. งานดา้นหลกัสูตร (curriculum) คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ

การศึกษาเขตมีหนา้ท่ีในการพฒันาหลกัสูตร และรับรองหนงัสือตาํราแบบเรียน 

  7. งานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (community relastions) คณะกรรมการถาน

ศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขตตอ้งปฏิบติังานสนองความตอ้งการของผูป้กครองและสมาชิกใน

ชุมชน 

  8. งานดา้นบทบญัญติัตามกฎหมาย (legal requirements) คณะกรรมการ

สถานศึกษา/คณะกรรมการการศึกษาเขต มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้การบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทั้งใน

ระดบัปานกลางและรัฐบาลมลรัฐ257 

บทบาทหนา้ท่ีของอ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

  1. พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล    รวมทั้งการกาํหนดจาํนวน  

และอตัราตาํแหน่งและเกล่ียอตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบั  นโยบาย   การบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  

หลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.กาํหนด 

  2.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  การบรรจุและแต่งตั้ง 

  3. ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบ 

  4. พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวินยั  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข ์

  5.  ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันา  การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ  การปกป้อง

คุม้ครองระบบคุณธรรม  การจดัสวสัดิการ   และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

  6. กาํกบั   ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

  7. จดัทาํ  และพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการ 

  8. จดัทาํรายงานประจาํปี  ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอ  ก.ค.ศ. 

                                                        
257

 P.F. Oliva and G.E. Pawlas, Supervision for Today’s Schools, 6th  ed. (New York: 

John Wiley & Sons Inc., 2001), 115. 
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  9. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่

อยูใ่นอาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 

  10. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้น พระราชบญัญติัน้ี  กฎหมายอ่ืน  หรือ

ตามท่ี ก.ค.ศมอบหมาย 258สอดคล้องกับท่ี ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบท่ี

เหมาะสมของการบริหารการศึกษาในระดบัพื้นท่ี สรุปเก่ียวกบัความคิดเห็นรูปแบบการบริหาร

การศึกษา ดงัน้ี 

(1) ดา้นแนวคิด หลกัการและนโยบาย ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัการกระจายอาํนาจไปยงัเขต 

พื้นท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

(2) ดา้นการจดัองคก์าร ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัการจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารเป็นองค ์

คณะบุคคลประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุโดยตาํแหน่ง และโดยการเลือกตั้งจากครูหรือบุคลากรท่ี 

ปฏิบติังานในเขตพื้นท่ีให้มีจาํนวนตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม ส่วนสาํนกังาน จดัให้มีโครงสร้างงาน

แบ่งเป็นหัวหนา้ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายจดัการศึกษา ฝ่าย

ส่ง-เสริมและพฒันา และฝ่ายกิจการพิเศษ ซ่ึงการบริหารงานอยู่ภายใตก้ารควบคุม กาํกบั ติดตาม 

ของเลขาธิการหรือผูอ้าํนวยการโดยตาํแหน่ง 

(3) ดา้นการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบับทบาทหนา้ท่ีของ 

คณะกรรมการโดยรับผิดชอบในการพิจารณากาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณ 

การติดตามผลและประเมินผล การอนุมติัหลกัสูตร การจดัตั้ง ยุบ รวม ยกเลิกสถานศึกษา รวมทั้ง

การพิจารณากาํหนดมาตรฐานการศึกษา 

(4) ดา้นบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัการกาํหนดจาํนวน ท่ีมา และวาระของ 

คณะกรรมการ 

(5) ดา้นการประสานงาน ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบับทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานให้

สถานศึกษา ปฏิบติังานตามแนวนโยบายของกระทรวง ให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาระดบัเขตพื้นท่ี259  

                                                        
258 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 

มาตรา 21, 30.   
259  วารสารสงขลานครินทร์ 6,3 (ก.ย.-ธ.ค.43),205-221. 



 

 

174 

บทบาทของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะบริหารงานให้บรรลุ ตามตวัช้ีวดัความสําเร็จนั้ น  

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตอ้งกาํกบัดูแล การปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง และนโยบายของกระทรวงและสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ซ่ึงสรุป มีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

  1. รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอาํนาจและหนา้ท่ี ของ  อ.ก.ค.ศ.เขต

พื้นท่ีการศึกษา  และบทบาทหนา้ท่ีของ  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง   และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยูใ่น

อาํนาจและหนา้ท่ีของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา   

  3 พิจารณาเสนอความดีความชอบ 

  4. จดัทาํแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการ 

  5. จดัทาํทะเบียนประวติั 

  6. จดัทาํมาตรฐานคุณภาพงาน  กาํหนดภาระงานขั้นตํ่า  และเกณฑก์ารประเมินผล

งาน สาํหรับขา้ราชการของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

  7. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล  และจดัทาํรายงานการบริหารงานบุคคล 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา     เพื่อเสนอ  ก.ค.ศ. ต่อไป 

  8. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีบญัญติัในกฎหมายน้ี  กฎหมายอ่ืน  หรือตามท่ี  ก.ค.ศ.

มอบหมาย260 

                      นอกจากน้ีเพื่อให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถบริหารจัด

การศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  และมีประสิทธิผล  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  จึงไดก้าํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  อันประกอบไปด้วย1.)  มาตรฐานตาํแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

กาํหนดใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยเป็นผูบ้ริหาร

ราชการในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และปฏิบติัราชการเก่ียวกบัการบริหารและ จดัการศึกษา การพฒันา

งานดา้นวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล  การเงินและสินทรัพย ์การบริหารทัว่ไปในเขต

พื้นท่ีการศึกษา  การประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจดัการศึกษาของบุคคล  ทอ้งถ่ิน และ

                                                        
260 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545) 

มาตรา 24, 32-33. 
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หน่วยงานอ่ืน  กาํกบั  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลสถานศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 2) มาตรฐานวิทยฐานะและคุณภาพการปฏิบัติงาน  กาํหนดให้ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานในหนา้ท่ี กฎหมาย 

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  และมีความรอบรู้ทัว่ไปในระดบัสูง มีความสามารถในการ

บริหารจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ดา้นวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการ

บริหารทัว่ไป  โดยแสดงใหเ้ห็นวา่  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดคน้  วิจยั  เพื่อนาํผลไปใชใ้นการ

พฒันาการบริหาร และจดัการศึกษา   และมีการพฒันาตน  และพฒันาวิชาชีพ มีทกัษะอย่างสูงใน

การบริหารจดัการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีการคิดคน้นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหาร จดัการศึกษาส่งผลใหส้ถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมี

คุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูมี้วินัย 

คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  261สอดคลอ้งกบั  ภารดี อนนัตน์าวี ทาํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์

ภาวะผูน้าํของผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาและบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ี

ดีของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคตะวนัออกผลการวิจยัพบว่า    1. ภาวะผูน้าํของผูอ้าํนวยการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคตะวนัออก  มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ภาวะ

ผูน้าํการแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัมาก และภาวะผูน้าํแบบตามสบายอยูใ่นระดบันอ้ย 2. บรรยากาศ

องคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคตะวนัออก โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 3. การบริหาร

จดัการท่ีดีของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคตะวนัออก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4. ตวัแปรท่ี

ส่งผลสูงสุดและมีนยัสาํคญัทางสถิติ ต่อการบริหารการจดัการท่ีดีของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ภาคตะวนัออก คือภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองคก์าร และร่วมกนัทาํนาย 

การบริหาร จดัการท่ีดีโดยภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และบรรยากาศองคก์ารส่งผลทางตรงต่อการ

บริหารจดัการท่ีดีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคตะวนัออกขณะเดียวกนั ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลทางออ้มผ่านบรรยากาศองคก์ารไปยงัการ

บริหารจัดการท่ีดีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคตะวนัออกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05262ในขณะท่ี เพชรรัตน์ น่ิมพนัธ์ุไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า   1. คุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคข์องผูอ้าํนวยการ   สาํนกัการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ 

คุณลกัษณะขององคป์ระกอบส่วนตวัท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลิกภาพและดา้นคุณธรรม 

                                                        
261 เขา้ถึงได ้http://isc.ru.ac.th/data/BA0000645.doc  เขา้ถึงเม่ือ 1สิงหาคม 2554 
262 วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2549-ตุลาคม 2549 , 90.  

http://isc.ru.ac.th/data/BA0000645.doc%20%20เข้าถึงเมื่อ
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จริยธรรม คุณลกัษณะขององคป์ระกอบวิชาชีพท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้และ

ความสามารถทางการบริหาร ซ่ึง วิรัตน์  จนัทร์สุวรรณ ท่ีไดศึ้กษา คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า 1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาตามความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเรียงลาํดบัดงัน้ี การมีภาวะผูน้าํดา้น

การศึกษา ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ความมีประสิทธิภาพ

เฉพาะตน ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การมีภาวะผูน้าํชุมชน และการมีภาวะผูน้าํดา้น

ศาสนา วฒันธรรมและจริยธรรม263  

สรุปไดว้า่   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   มีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารสาํนกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาในการจดัการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  มี

อาํนาจบงัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังาน เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง 

และนโยบาย  ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหาร

ทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด   ประสานกลุ่มงานทุกกลุ่ม ใหป้ฏิบติังานรองรับและสนบัสนุนคณะกรรมการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา  และองคค์ณะบุคคลอ่ืนตามกฎหมาย ใหมี้ การดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล    

 

รูปแบบ (Model) 

ความหมายของรูปแบบ 

สมิธ  และคณะ (Smith and others)  อธิบายความหมายของรูปแบบวา่ รูปแบบเป็นการ

ยอ่ส่วนของจริงใหเ้ลก็ลง เพื่อใหพ้ิจารณาและช่วยทาํความเขา้ใจขอ้เทจ็จริง ปรากฏการณ์หรือ

พฤติกรรมต่าง ๆ โดยการจดัวางแบบแผนใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นเหมือนตวัแทนความจริง แต่มิใช่ 

ขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน264 

 

 

                                                        
263 วิรัตน์  จนัทร์สุวรรณ,  “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา”  (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), บทคดัยอ่. 
264 W Edward.Smith and others, The Education Encyclopedia (New Jersey: Prentice-Hall, 

1971) ,461 – 462. 
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 คีฟส์ (Keeves) นิยามความหมายรูปแบบว่า  ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้ง

ระหวา่งชุดของปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหตุผล 

ซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จริง หรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ265  

 คอร์ซินี  และเออร์บาส (Corsini and Auerbach) ใหค้วามหมายของรูปแบบหมายถึง ชุด 

ความสมัพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปรากฏการณ์ในโลกความจริง  และโครงสร้างของส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา 

ซ่ึงเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์ในโลกความจริง266 

 บาร์โด และฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไวว้่า 

เป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพ่ือใชใ้นการนิยมคุณลกัษณะ/

หรือบรรยายคุณสมบติันั้น ๆ รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่งท่ีเราพฒันาข้ึนมา เพื่อบรรยายคุณลกัษณท่ี

สาํคญัของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจรูปแบบจึงความซบัซอ้น

และยุง่ยากเกินไปในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงจะทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการท่ี

จะระบุว่ารูปแบบหน่ึง ๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น ๆ 

ควรมีองค์ประกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดเป็นการตายตวั ทั้งน้ีแลว้แต่ปรากฏการณ์นั้นๆ

อยา่งไร 267 

 ชวิเรียน  (Schwirian)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไวว้่า “เป็นชุดของขอ้ความ

เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ   เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะและ/หรือบรรยาย

คุณสมบติันั้น ๆ” 268 

 อิงลิช  และ อิงลิช (English and English) กล่าววา่ มีหลายความหมายต่างกนั คือ  

1. แบบจาํลองของจริง 

2. ตวัแบบท่ีใชเ้ป็นแบบอยา่ง 

                                                        
265 John P.Keeves, “Models and model Building”, in Educational Research, Methodology 

and Measurement : An International Handbook (U.K. : Pergamon Press, 1988) , 559. 
266 R.J.Corsinai and  A. J.Auerbach, Concise Encyclopedia of Psychology (New 

York:John Wley and sons, 1996),537-574. 
267 สมาน อศัวภูมิ , การพฒันารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดบัจงัหวดั 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2537), 15. 
268 Schwirian, (สมาน  อศัวภูมิ, เร่ืองเดียวกนั. 2537), 13, อา้งถึงใน Bardo and Hartman, 

(n.p., 1982) , 70. 
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3. รูปแบบท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล สญัลกัษณ์และหลกัการของระบบ 

4. แบบแผนตวัอยา่งของการดาํเนินงานแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆในระบบ269 

จากความหมายต่าง ๆ ท่ีนกัวชิาการกล่าวไวพ้อสรุปไวว้า่ รูปแบบ (model) หมายถึง  

1. แบบอยา่งหรือตวัอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซํ้าหรือ 

ลอกเลียนในอนาคต 

2. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึง 

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีสาํคญัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ 

3. แบบจาํลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าวได ้

ศึกษาและพัฒนาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจง่ายข้ึน และควรแสดง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ยตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

 เมตตา นกเกตุ ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ “รูปแบบ” ว่า เป็นภาพจาํลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเสนอรูปแบบดังกล่าวให้ศึกษาและพฒันาข้ึนมา เพื่อแสดงหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และควรแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนัดว้ยตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป270 

 ถวิลยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ ์ กล่าวว่า  รูปแบบหมายถึงลกัษณะท่ีพึงปรารถนาซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นอุดมคติหรือเกิดข้ึนได้ยากในโลกของความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีเราอยากได้กับ

ความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงแตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอุดมคติ271 

 

 

 

                                                        
269 English and English, (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2536), 40, อา้งถึงใน English and English 

(n.p., 1985) ,326. 
270 เมตตา  นกเกตุ, “การนาํเสนอรูปแบบการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษา

ในโรงเรียนสงักดัเทศบาล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิต

วิทยาลยั สถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา,2546),11. 
271 ถวิลยรั์ฐ  วรเทพพฒิุพงษ,์ การกาํหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ

ประยกุตใ์ช ้(กรุงเทพ : เสมาธรรม, 2540),22. 
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 กรรณิกา  เจิมเทียนชัย กล่าวว่ารูปแบบหมายถึง แบบจาํลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอไดศึ้กษาและพฒันาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจ

ง่ายข้ึน หรืออาจใชป้ระโยชน์ในการทาํนายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางใน

การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป272 

 ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช  ว่ารูปแบบหมายถึง แบบจาํลองอยา่งง่ายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

ท่ีผู ้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาข้ึนเพื่ออธิบายปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงและควรแสดง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรหรือปัจจยัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกนัดว้ย 273 

ประเภทของรูปแบบ 

 คีฟส์ (Keeves) แบ่งประเภทของโมเดล  โดยยึดแนวทางของ แคปแลนและททัสุโอกะ 

(Caplan and Tutsuoka) และพฒันาการของการใชโ้มเดลทางการศึกษาไวเ้ป็น 4 ประเภท คือ  

1. โมเดลเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลกัษณะเป็นโมเดลเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใช ้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น โมเดลแสดงพฒันาการของอะตอม เป็นต้น โมเดลประเภทน้ีทาง

การศึกษาไม่ค่อยนาํมาใชก้นั สร้างข้ึนโดยใชห้ลกัการเทียบเคียงโครงสร้างของโมเดลใหส้อดคลอ้ง

กบัลกัษณะของส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัและทาํใหโ้มเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น

ดว้ย โมเดลท่ีสร้างข้ึนตอ้งมีองค์ประกอบท่ีชัดเจน เพ่ือให้สามารถนําไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิง

ประจกัษไ์ดแ้ละสามารถนาํไปใชห้าขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 โมเดลประเภทท่ีใชใ้นวงการศึกษา  เช่น โมเดลของจาํนวนประชากรนกัเรียนในโรงเรียน 

(Model of  School Poptilation) สร้างข้ึนโดยการเทียบเคียงกบัลกัษณะของแทง้คน์ํ้ าท่ีประกอบดว้ย

ท่อนํ้าเขา้และท่อนํ้าออก กล่าวถึง จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้โรงเรียนประกอบดว้ยอตัราการเกิดของแด็ก 

อัตราการยา้ยเขา้พื้นท่ี และอัตราการรับเด็กอายุต ํ่ากว่าเกณฑ์ ส่วนจาํนวนนักเรียนท่ีออกจาก

โรงเรียน ประกอบดว้ย อตัราการยา้ยออกจากพื้นท่ี อตัราการออกจากโรงเรียนตามระบบ และอตัรา

การออกจากโรงเรียนเน่ืองจากอายพุน้เกณฑ ์จุดมุ่งหมายของโมเดลน้ีเพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง 

                                                        
272 กรรณิกา  เจิมเทียนชยั, การพฒันารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคก์รของวิทยาลยั

พยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2538),82.  
273 ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช, การนาํเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2544),15.  



 

 

180 

ของจาํนวนประชากรนกัเรียนในโรงเรียนนัน่เอง 

 การทดสอบโมเดลประเภทน้ีทาํได้โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเก็บ

รวบรวมไดใ้นขณะนั้น ตามหลกัการใหเ้หตุผลทางตรรกะ อยา่งไรกดี็ โมเดลประเภทน้ีมีจุดอ่อน คือ 

ไม่สามารถระบุความสัมพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบภายในโมเดลไดอ้ยา่งชดัเจนจึงทาํใหน้าํไปใช้

ไดอ้ยา่งจาํกดั 

2. โมเดลเชิงขอ้ความ (Semantic  Model) ลกัษณะสาํคญัของโมเดลประเภทน้ีคือ การ 

แสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบภายในโมเดลในรูปของขอ้ความโมเดลเชิงขอ้ความใช้

หลกัการเทียบเคียงเชิงเชิงแนวคิด จึงให้เน้ือหาสาระมากกว่าโมเดลเชิงเทียบเคียง การท่ีโมเดล

ประเภทน้ีใชข้อ้ความ จึงทาํให้อธิบายรายละเอียดของโมเดลไดดี้ แต่จุดอ่อนของโมเดลประเภทน้ี

คือ ขาดความชดัเจน ยากแก่การทดสอบโครงสร้างของโมเดล อย่างไรก็ตาม โมเดลเชิงขอ้ความก็

นาํมาใชก้นัแพร่หลายทางดา้นการศึกษาเพราะสามารถนาํไปใชศึ้กษาหรือวิจยัเก่ียวกบัปรากฏการณ์

ทางการศึกษาไดดี้ เช่น โมเดลการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นตน้ 

3. โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ไดเ้ร่ิมนาํมาใช ้

ในทางการศึกษา ประมาณปี พ.ศ. 2503 แรก ๆ นาํมาใชท้างดา้นการวดัผลการศึกษา ในสาขาวิชาอ่ืน 

ๆปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะนําไปใช้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึนเพราะ

สามารถทดสอบสมมติฐานได ้ซ่ึงจะช่วยใหน้าํไปสู่การสร้างทฤษฎีในสาขาวิชานั้น 

4. โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model)  

4.1 โมเดลระบบเสน้เด่ียว (Recursive Model) เป็นโมเดลท่ีแสดงความสมัพนัธ์เชิง 

สาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุไปในทางเดียวกันหรือไม่มี

ความสมัพนัธ์ยอ้นกลบั รวมทั้งกรณีความสมัพนัธ์ของตวัแปรเดียวกนั แต่ต่างวนัเวลากนั 

4.2 โมเดลเชิงสาเหตุเสน้คู่ (Non-Recursive Model) เป็นโมเดลท่ีแสดงความสมัพนัธ์ 

เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรโดยทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรภายในโมเดลตวัหน่ึง อาจเป็นไดท้ั้ง

สาเหตุและผลของตวัแปรภายในโมเดลอีกตวัหน่ึง หรือมีทิศทางความสมัพนัธ์ยอ้นกลบันัน่เอง 274 

                                                        
274 Keeves, อา้งถึงใน จิตรา  เตมีย,์ (ม.ป.ท., 2540), 84-85. 
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 จอยซ์และวิล (Joyce and Weil) ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด

หลกัการหรือทฤษฏีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ และไดแ้บ่งกลุ่มรูปแบบการสอน

เอาไว ้4 รูปแบบ คือ 

1. Information-Processing Models เป็นรูปแบบการสอนท่ียดึหลกัความสามารถใน 

กระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. Personal  Models รูปแบบการสอนท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ี  ใหค้วามสาํคญักบัปัจเจกบุคคล 

และการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบและปฏิบติัต่อสรรพ 

ส่ิง (reality) ทั้งหลาย 

3. Social Interaction  Models เป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

บุคคลและบุคคลต่อสงัคม 

4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใชอ้งคค์วามรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเนน้ท่ีสาํคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสงัเกตไดข้องผูเ้รียน 

มากกวา่การพฒันาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้275  

 ชวิเรียน (Schwirian) ไดใ้หท้ศันะถึงแนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในการกาํหนดรูปแบบโดย

แบ่งประเภทของรูปแบบดว้ยการอธิบายลกัษณะ จากลกัษณะของเมืองออกมาเป็นรูปแบบท่ีอธิบาย

โดยลกัษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลกัษณะของประชากร รูปแบบท่ีใชใ้นการอธิบายพื้นท่ี

นั้น มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองว่า ลกัษณะอยา่งไร เช่น Concentric Zone Model 

และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ สาํหรับรูปแบบท่ีใชอ้ธิบายโดยคุณลกัษณะของประชากร

นั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรของเมืองต่าง ๆ เช่น  

Residential Segregation Models และ Group Location Models เป็นตน้ 276 

 

 

 

                                                        
275 Joyce and Weil, อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ , การพฒันารูปแบบการบริหารการ

ประถมศึกษาระดบัจงัหวดั (ม.ป.ท.,2537), 15. 
276  Schwirian, (1982) : 70 – 72, อา้งถึงใน สมาน  อศัวภูมิ, (2537), 15. 
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องค์ประกอบของรูปแบบ 

  ตามแนวคิดของ บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and  Moberg) ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมา 

จากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์  

 

(Contingenc Approach ) และองคป์ระกอบ โดยรูปแบบประกอบดว้ย 

1. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 

2. เทคโนโลย ี(Technology) 

3. โครงสร้าง (Structure) 

4. กระบวนการจดัการ (Management Process) และการตดัสินใจสัง่การ (Decision  

Making) 277 

รูปแบบการศึกษาและการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดัองคก์รและการบริหารของ Brown 

and Moberg มีลกัษณะดงัแผนภูมิท่ี        13 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี   13  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and 

Moberg 

          ท่ีมา : Brown and Moberg. (organization Theory and Management. A Macro Approach, 

(1980), 17 

 

 

                                                        
277 Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro Approach, (n.d., 

1980),17. 

สภาพแวดลอ้ม 

โครงสร้าง เทคโนโลย ี

การตดัสินใจสัง่การ กระบวนการจดัการ 
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คุณลกัษณะของรูปแบบท่ีดี 

 คีฟส์ (Keeves) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้กาํหนด (requirement) 

4 ประการ คือ 

1. ประกอบดว้ยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) มากกวา่  

ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (associative relationship) 

2. ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการ 

สงัเกต ซ่ึงสามารถท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. ควรตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้นนอกจากรูปแบบ 

จะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดแ้ลว้ ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรใน 

ลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา 278 

การทดสอบรูปแบบ 

 คีฟส์ (Keeves) ไดก้ล่าวว่า  ปัญหาท่ีเป็นอนัตรายอย่างสาํคญัในการสร้างหรือพฒันา

รูปแบบทางการวิจยัการศึกษาคือ การสร้างรูปแบบข้ึนมาเพ่ืออธิบายเท่านั้น ไม่ได้มีการนําไป

ทดสอบรูปแบบใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับ ฉะนั้นการสร่างรูปแบบท่ีดีตอ้งมีการทดสอบ

รูปแบบควบคู่ไปดว้ย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์นั้น จะมีขอ้มูลเชิง

ปริมาณและตวัเลขทางสถิติแสดงอยา่งชดัเจน แต่ในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเร่ืองยงัมี

ขอ้จาํกดั ไม่สามารถกระทาํไดช้ดัเจนเชิงสถิต 279 

 อีสเนอร์ (Eisner) ไดเ้สนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมินโดยใชผู้ท้รงคุณวุฒิใน

ประเด็นท่ีตอ้งการสาระ รายละเอียดทางเน้ือหามากกว่าการทดสอบเชิงสถิติ โดยเช่ือว่า การรับรู้ท่ี

เท่ากนัจะเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ ซ่ึงแนวคิดในการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุเป็นดงัน้ี 

 

                                                        
278 J.P. Keeves, Educational research, methodotogy and measurement : An intemational 

Handbook (oxford : Pergamon Press, 1988),560. 
279 J.P. Keeves, Educational research, methodotogy and measurement : An intemational 

Handbook (n.p.,n.d.),52. 
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1. การประเมินตามแนวทางน้ี ผูท้รงคุณวฒิุจะเนน้การวเิคราะห์วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึง  

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีถูกนาํมาพิจารณา โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละการตดัสินใจ แต่

อาจจะมีการผสมผสานปัจจยัต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยกนั ตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ 

โดยทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 

2. การประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทาง (Specialization)  ในเร่ืองท่ีจะประเมิน เป็นการ 

พฒันามาจากรูปแบบการวิพากษ์งานศิลป์ ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย ตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถอย่างแทจ้ริง ไม่สามารถวดัได้ด้วยเคร่ืองมือใด ๆ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา

เท่านั้นจะเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง รูปแบบน้ีจึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นวงการศึกษาท่ีตอ้งการความลึกซ้ึงและ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นอยา่งมาก 

3. รูปแบบท่ีใชต้วับุคคล จะมีผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูป้ระเมิน โดยใหค้วามเช่ือถือผูท้รงคุณวฒิุ 

นั้น มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี โดยมาตรฐานและเกณฑใ์นการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ

นั้นมาจากประสบการณ์และความชาํนาญของผูท้รงคุณวฒิุโดยตรง 

4. เป็นรูปแบบท่ียอมใหค้วามยดืหยุน่ในกระบวนการทาํงานของผูท้รงคุณวฒิุ ตามความ 

ถนดัและความตอ้งการ ตั้งแต่การกาํหนดประเดน็สาํคญั การบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเกบ็รวบรวม 

การประมวลผล การวินิจฉยัขอ้มูล และวิธีการนาํเสนอ 

การตรวจสอบรูปแบบ 

 จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของการสร้างรูปแบบ ก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้น ดว้ย

ขอ้มูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิง

คุณลกัษณะ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantilative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐาน

เชิงคุณลกัษณะอาจใชผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลกัฐานเชิงปริมาณ 

ใชเ้ทคนิคทางสถิติซ่ึงอาจตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลกัษณะ 2 อยา่งคือ  

1. การตรวจสอบความมากนอ้ยของความสมัพนัธ์/ความเก่ียวขอ้ง/เหตุผล ระหวา่ง  

ตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถ 
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ประมาณขา้มกาลเวลา กลุ่มตวัอยา่ง หรือสถานท่ีได ้(Across Time, samples, Sites) หรืออา้งอิงจาก

กลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากรกไ็ด ้โดยผลการตรวจสอบนาํไปสู่คาํตอบ 2 ขอ้ คือ 

2.1 การสร้างรูปแบบใหม่ หรือ 

2.2 การปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดิม280 

ไอส์เนอร์ (Eisner) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผู้ท้รงคุณวฒิุในบางเร่ือง 

ท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากนันั้น เป็น

คุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ และไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุไวด้งัน้ี  

1. การประเมินโดยแนวทางน้ี มิไดเ้นน้ผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายหรือ 

วตัถุประสงคต์ามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองปัญหา

และความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือ

กระบวนการตดัสินใจ (decision making model) แต่อยา่งใด แต่การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิจะเป็น

การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉาพะในประเด็นท่ีนาํมาพิจารณา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบั

วตัถุประสงคห์รือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจยัในการ

พิจารณาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบั คุณภาพ 

ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีทาํการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (specialization) ใน 

เร่ืองท่ีจะประเมิน โดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (art criticism) ท่ีมีความ

ละเอียดอ่อนลึกซ้ึง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉยั เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่

อาจประเมินดว้ยเคร่ืองวดัใด ๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริงต่อมา 

ได้มีการนําแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึนในสาขา

เฉพาะท่ีตอ้งอาศยัผูรู้้ในเร่ืองนั้นจริง ๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล ทั้งน้ี เพราะองคค์วามรู้เฉพาะสาขานั้น ผู ้

ท่ีศึกษาเร่ืองนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

3. เป็นรูปแบบท่ีใชต้วับุคคล คือผุท้รงคุณวฒิุเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน โดย 

ใหค้วามเช่ือถือวา่ ผูท้รงคุณวฒิุนั้นเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี ทั้งน้ี มาตรฐานและเกณฑพิ์จารณา

ต่าง ๆ นั้น จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชาํนาญของผูท้รงคุณวฒิุนั้นเอง 

                                                        
280 อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดล (Model), “วารสารวิชาการ 1,3 (มีนาคม 2541) ,3. 
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4. เป็นรูปแบบท่ียอมใหค้วามยดืหยุน่ในกระบวนการทาํงานของผูท้รงคุณวฒิุ  

5. ตามอธัยาศยั และความถนดัของแต่ละคน นบัตั้งแต่การกาํหนดประเดน็ท่ี 

พิจารณา การบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเกบ็รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉยัขอ้มูล ตลอดจน

วิธีการนาํเสนอ 

ทั้งน้ี การเลือกผูท้รงคุณวฒิุจะเนน้ท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็น 

ท่ีเช่ือถือ (high credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นสาํคญั281 

 อุทุมพร  จามรมาน กล่าวถึงขั้นตอนสําคญั 2 ขั้นตอน คือ การสกดัองคป์ระกอบ (factor 

extraction) และการหมุนแกนองคป์ระกอบ (factor roattion) การสกดัองคป์ระกอบ จะพยายามให้

ไดค้วามแปรปรวนมากท่ีสุดสาํหรับองคป์ระกอบแต่ละตวั หลงัจากสกดัองคป์ระกอบร่วมของตวั

แปรต่าง ๆ ไดแ้ลว้ ก็จะทราบว่า ตวัแปรใดมีองค์ประกอบร่วมกบัตวัแปรใด โดยดูจากเมตริกซ์

นํ้ าหนักองค์ประกอบ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละตัวแปรต่าง ๆ 

เหล่านั้ น องค์ประกอบใดสกัดได้ก่อนการหมุนแกน ในบางคร้ังก็ยากแก่การอ่านและการ

ตีความหมาย วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญประการหน่ึงของการวิเคราะห์องค์ประกอบคือ การหา

องคป์ระกอบท่ีมีความหมาย องคป์ระกอบท่ีไดจ้ะมีความหมายชดัเจน กต่็อเม่ือประกอบดว้ยตวัแปร

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด และมีนํ้ าหนักมากต่อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงเป็นพิเศษ 

หลงัจากสกัดตวัแปรมกัพบว่า องค์ประกอบตวัแรก จะอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการ

อธิบายองค์ประกอบตวัแรก องค์ประกอบตวัท่ีสาม จะอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการ

อธิบายดว้ยองคป์ระกอบ 2 ตวัแรก เช่นน้ีเร่ือยไป จากผลการสกดัองคป์ระกอบ ในบางคร้ังพบความ

สลบัซับซ้อนขององคป์ระกอบ ในกรณีท่ีตวัแปรตวัหน่ึงมีนํ้ าหนัก (factor loading ) บน

องคป์ระกอบมากกว่า 1 ตวั ยิง่มีความสลบัซบัซอ้นขององคป์ระกอบมากเท่าใดความยุง่ยากในการ

แปลความหมายขององคป์ระกอบและตวัแปรก็มีมากเท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งลดความสลบัซับซ้อน

ของตวัแปรใหต้ํ่าลง เพื่อตวัแปรแต่ละตวัจะมีนํ้าหนกับนองคป์ระกอบเพียงตวัเดียว ซ่ึงการลดความ 

ซบัซอ้นของตวัแปรลง ทาํไดโ้ดยการหมุนแกนนัน่เอง282 

 

 

                                                        
281 Eisner E.,  Educational connoisseurship and criticism : Their form and functions in 

Educational Evaluation, “ journl of Aesthetic Education (n.p.,1976) , 192-193. 
282 อุทุมพร  จามรมาน, วิธีวิเคราะห์ตวัประกอบ (กรุงเทพ:ฯ ภาควิชาวิจยัการศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532), 38-40. 
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แนวคิดการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) 

 การวิ เคราะห์องค์ประกอบ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (multivariate 

statistical technique) เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ท่ีสังเกตหรือวดัได ้

ซ่ึงใชไ้ดแ้ทบทุกวงการวิชาการ ไม่วา่จะเป็นทางสงัคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์283 

ความหมายการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 นกัการศึกษาหลายคนไดใ้หค้วามหมาย การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) ท่ี

เหมือนกนัและแตกต่างกนัดงัน้ี 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา ใหค้วามหมายของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) คือ 

เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มตวัแปรหรือรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไว้

ในกลุ่มเดียวกนั จะมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกหรือลบกไ็ด ้284 

 โยธิน  คนัสนยทุธร และชุมพร  ยงกิตติกุล กล่าวว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบยึดหลกัว่า 

ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั เพราะตวัแปรหล่านั้นมีองคป์ระกอบร่วมกนั (common factors)  

ซ่ึงสังเกตจากการจบักลุ่มตวัแปร หรือค่าสัมประสิทธิความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสมมติเรามีตวั

แปร 100 ตวั และตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนั แบ่งออกไดเ้ป็น 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มตวัแปรมี

ความสัมพนัธ์กนัสูง ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราตวัแปรมีองคป์ระกอบร่วมกนั ถา้เราพบว่า องคป์ระกอบ

ร่วมของตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัสูง เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ขอ้มต่าง ๆ อาจใช้

องคป์ระกอบร่วม 10 ตวัจนั้นแทนตวัแปร 100 ตวัเป็นการลดจาํนวนขอ้มูลใหน้อ้ยลง เพื่อสะดวก 

และประหยดัเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล285 

 สาํราญ  มีแจง้ กล่าวว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นวิธีการท่ีจะอธบายขอ้มูลให้ง่ายข้ึน 

ดว้ยการลดจาํนวนตวัแปรใหน้อ้ยลง โดยการพยายามหาโครงสร้างองคป์ระกอบจาํนวนนอ้ย  ๆ ท่ี

                                                        
283 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัสาํหรับการวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลกัการวิธีการและการประยกุต ์ (กรุงเทพ : สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540), 331. 
284 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงดว้ย SPSS, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพ : ธรรม

สาร จาํกดั , 2546), 202 – 204. 
285 โยธิน  ตนัสนยทุธร และชมพร ยงกิตติกลุ, การวิเคราะห์นองคป์ระกอบของ

แบบทดสอบสมรรถภาพทางสมอง  (กรุงเทพ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), 30. 
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จะแทนตวัแปรจาํนวนมาก ๆ ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้น ยึดหลกัการท่ีว่า การท่ีตวัแปรหรือ

ขอ้มูลต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั กเ็พราะตวัแปรต่าง ๆ เหล่านั้นมีองคป์ระกอบร่วมกนั สงัเกตไดจ้าก 

การจบักลุ่มตฃของตวัแปรหรือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กนั

สูงเป็นกลุ่ม ๆ การท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า ตวัแปรเหล่าน้ีมีตวัประกอบร่วมกนัถา้พบว่าตวัประกอบ

ร่วมและตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง แทนท่ีจะใชต้วัแปรจาํนวนมาก ๆ อาจใชต้วัประกอบ

ร่วมแทนตวัแปรเหล่าน้ีได ้ซ่ึงเป็นการลดจาํนวนขอ้มูลใหน้อ้ยละ286 

 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุและลดัดาวลัย ์ รอดมณี การวิเคราะห์องคป์ระกอบ คือ เทคนิคทาง

สถิติท่ีใชใ้นการลดปริมาณขอ้มูลใหน้อ้ยละ (data reduction) เพื่อใหง่้ายต่อการความเขา้ใจ และทาํ

ใหท้ราบถึงโครงสร้างและแบบแผน (Structure and Pattern of Data) กล่าวคือ เม่ือนกัวิจยัมีจาํนวน

ตวัแปรสังเกตมาก ๆ หลายตวั และมีความไม่สะดวกในการท่ีใชต้วัแปรจาํนวนมากดงักล่าว มา

วิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบจะลดจาํนวนตวัแปรเหล่านั้นใหเ้หลือนอ้ยตวั โดยอาศยั 

โครงสร้างและแบบแผนของความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลหรือระหวา่งตวัแปร 287 

วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบไวด้งัน้ี 

 กลัยา วานิชยบ์ญัชา กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ปัจจยั คือ 

1. เพื่อลดจาํนวนตวัแปร กรณีท่ีผูว้ิจยัมีตวัแปรจาํนวนมากและตวัแปรเหล่านั้นมี 

ความสมัพนัธ์กนั จะจดักลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยการ 

2. เพื่อนาํตวัแปรหรือปัจจยัท่ีสร้างข้ึนมาใหม่สาํหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

3. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง (confirmatory) เก่ียวกบัการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งกาํหนด 

ความสําคญัหรือนํ้ าหนักของตัวแปร เช่น ต้องการสร้างดัชนีวดัประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน ซ่ึงจะพฒันาจากตวัแปรหลาย ๆ ตวั 

4. เพื่อศึกษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั หรือปัจจยั 

เดียวกนั288 

                                                        
286 สาํราญ มีแจง้, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจยั, (กรุงเทพ : พิมพค์ร้ังท่ี 2  นิชินแอดเวอร์ไท  

ซ่ิงกรุ๊ฟ, 2546), 196. 
287 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และลดัดาวลัย ์ รอดมณี, เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั

สาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (กรุงเทพ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ,์ 2527), 114. 
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สาํราญ มีแจง้ กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้น ถา้จะจาํแนกตาม 

โมเดลของการวิเคราะห์องคป์ระกอบจะพบวา่ การวเิคราะห์ตวัประกอบมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 

1. เพื่อศึกษาวา่ตวัประกอบร่วม ท่ีจะสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ร่วมกนั 

2. ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ โดยท่ีจาํนวนตวัประกอบร่วมท่ีหาได ้จะมีจาํนวนนอ้ย 

กวา่จาํนวนตวัแปรนั้น มีตวัปอบร่วมอะไรบา้ง โมเดลน้ีเรียกวา่ Exploration Factor Analysis Model 

3. เพื่อตอ้งการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัโครงสร้างของตวัประกอบวา่ ตวั 

ประกอบแต่ละตวั ประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัควรมีนํ้ าหนักหรืออตัรา

ความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบมาน้อยเพียงใด ตรงกบัท่ีคาดคะเนไวห้รือไม่ หรือสรุปไดว้่าเพื่อ

ตอ้งการทดสอบว่า ตวัประกอบอย่างน้ีตรงกับโมเดลหรือตรงกบัทฤษฎีท่ีมีอยู่หรือไม่ โมเดลน้ี

เรียกวา่ Confimatory Factor Analysis Model289 

 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ กล่าววา่ การใชเ้ทคนิควิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) มี

วตัถุประสงคท่ี์สาํคญั 3 ประการ คือ 

1. เพื่อหาองคป์ระกอบร่วม อธิบายถึงความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ เรียกวา่  

Exploratory Factor Analysis 

2. เพื่อยนืยนั สนบัสนุน พิสูจน ์ตรวจสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัโครงสร้างของขอ้มูลหรือ 

ตวัแปรวา่ มีองคป์ระกอบร่วมกนัก่ีตวัประกอบ อะไรบา้ง และแต่ละตวัแปรมีความสมัพนัธ์กบั

องคป์ระกอบอยา่งไร เรียกวา่ Confirmatory Factor Analysis 

3. เพื่อนาํโครงสร้างของความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบและตวัแปรเหล่าน้ีไปใช ้

                                                                                                                                                               
288 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, สถิติสาํหรับการวิจยั, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั , 2548), 202 – 204. 
289 สาํราญ  มีแจง้, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจยั, (กรุงเทพ : พิมพค์ร้ังท่ี 2  นิชินแอดเวอร์ไท  

ซ่ิงกรุ๊ฟ, 2546), 196. 
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สร้างคะแนนองคป์ระกอบ  (factor score)  คะแนนท่ีไดน้ี้เปรียบเสมือน ค่าของตวัแปรใหม่ท่ี

ประกอบดว้ยตวัแปรเดิมหลาย ๆ ตวั ท่ีเรียกวา่ Composite Variable 290 

 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์ไดร้วบรวมและประมวลสรุปจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์

องคป์ระกอบจาํแนกยอ่ยไดห้ลายประการ ไดแ้ก่ 

 1. ช่วยบรรยายเก่ียวกบัพิสยั (domain) ท่ีตอ้งการศึกษา 

 2. ช่วยตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีศึกษา 

 3. ช่วยจดัประเภทของตวัแปร 

 4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ร่วม (functional relation) ระหวา่งตวัแปร 

 5. วิเคราะห์โครงสร้างองคป์ระกอบ (factorial structure) ของตวัแปร ท่ีเป็นเกณฑแ์ละระบุ

ตวัแปรท่ีจะเป็นประโยชนใ์นสมการถดถอย291 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ไวด้งัน้ี 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา ประโยชน์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis)  มีดว้ยกนั 

4  ประการ คือ 

1. ลดจาํนวนตวัแปร โดยการรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัใหอ้ยูใ่นปัจจยัเดียวกนั โดยถือวา่  

ปัจจยัใหม่ท่ีสร้างข้ึนเป็นตวัแปรท่ีสามารถหาค่าของปัจจยัท่ีสร้างข้ึนได ้เรียกว่า factor score จึง

สามารถนาํปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรสาํหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่นการวิเคราะห์ความ

ถดถอยและสหสัมพนัธ์ (regression and correlation analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) การทดสอบสมมติฐาน (t-test} z-test) การวิเคราะห์จาํแนกกลุ่ม (discriminate analysis) 

เป็นตน้ 

2. ใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีตวัแปรท่ีตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย มี 

ความสัมพนัธ์กนั (multicolinearity) วิ.การอยา่งหน่ึงในการแกปั้ญหา (multicolinearity) คือ การ

รวมตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยการสร้างเป็นตวัแปรใหม่ หรือเรียกว่า ปัจจยั 

                                                        
290 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัสาํหรับการวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลกัการ วิธีการ และการประยกุต ์(กรุงเทพ : สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2537), 115. 
291 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ “การวิเคราะห์องคป์ระกอบ”, ในเอกสารการสอน (กรุงเทพ :  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ป.ป.), 8 – 9. 
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โดยใชเ้ทคนิค Factor Analysis แลว้นาํปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์ความ

ถดถอยต่อไปเน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวจะไม่มีความสมัพนัธ์กนัจึงเป็นการแกปั้ญหา multicolinearity) 

3. ทาํใหเ้ห็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา เน่ืองจากเทคนิค factor analysis  

จะหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation) ของตวัแปรทีละคู่ แลว้รวมตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนัมาก

ไวใ้นปัจจยัเดียวกนั จึงสามากรถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ี

อยูใ่นปัจจยัเดียวกนัได ้

4. ทาํใหส้ามารถอธิบายความหมายของแต่ละปัจจยัไดต้ามความหมายของตวัแปรต่าง ๆ  

ท่ีอยูใ่นปัจจยันั้น ทาํใหส้ามารถนาํไปใชใ้นดา้นการวางแผนได้292 

5. ชนิดของตวัแปรหรือสเกลของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา กล่าวว่า ตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ จะตอ้งเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเป็นสเกลแบ่งช่วยและสเกลอตัราส่วน กรณีท่ีมีตวัแปรบางตวัเป็นตวัแปรเชิง

กลุ่ม คือ เป็นสเกลแบ่งกลุ่ม (nominal) หรือสเกลอนัดบั (ordinal scale) จะตอ้งเปล่ียนตวัแปรเชิง

กลุ่มใหอ้ยูใ่นรูปตวัแปรเทียม (dummy) หรือ indicator variable) ก่อน คือตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีจะ 

นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัจะตอ้งมีค่าไดเ้พยีง 2 ค่า คือ 0 กบั 1 เท่านั้น
293 

 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ และลดัดาวลัย ์ รอดมณี กล่าวว่า  ลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช้

ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้นข้ึนอยูก่บัเป้าหมายและแบบของการวิเคราะห์องคป์ระกอบขอ้มูลท่ี

ใชแ้บ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรแบ่งลกัษณะของประชากรหรือตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสาํรวจ เช่น  

อาย ุเพศ การศึกษา รายได ้ขอ้มูลท่ีใชคื้อ ตวัแปรท่ีแสดงค่าต่าง ๆ ของลกัษณะของประชากร ในการ

วิเคราะห์ตวัแปรประเภทน้ี เรียกวา่ ประเภท R (R-type factor analysis) ซ่ึงเป็นแบบท่ีใชก้นัเป็น 

ส่วนใหญ่ 

 

 

 

                                                        
292 กลัยา วานิชยบ์ญัชา, สถิติสาํหรับงานวจิยั, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 

2552., 5. 
293  เร่ืองเดียวกนั, 203. 
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2. ขอ้มูลท่ีเนน้การวิเคราะห์ความคลา้ยคลึงกนัหรือความแตกต่างกนัของหน่วย ซ่ึงอาจ 

เป็นบุคคลหรือวตัถุส่ิงของ (association between individuals or objects) แทนท่ีจะวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์หรือความไม่สัมพนัธ์กันระหว่างตวัแปร ขอ้มูลท่ีต้องเตรียม คือ ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลหรือวตัถุส่ิงของ การวิเคราะห์องคป์ระกอบประเภทน้ี เรียกวา่ Q – type factor nalysis  

ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในวงการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

3. เป็นการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเกบ็จากบุคคล หรือวตัถุส่ิงของกลุ่มเดียวกนั 2 คร้ัง แลว้ 

นาํเอาคุณสมบติัหรือตวัแปรมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์องคป์ระกอบประเภทน้ี เรียกว่า การวิเคราะห์

ปัจจยัแบบ 3 ดา้น (three-model factor analysis) ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 294 

4. เง่ือนไขของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั 

 กลัยา วานิชยบ์ญัชา กล่าววา่ เง่ือนไขของการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีดว้ยกนั 5 ประการ 

คือ 

1. Factor (F) และ  error (e) จะตอ้งเป็นอิสระกนั 

2. ตวัแปรท่ีนาํมาจดักลุ่ม ควรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ และกรณีท่ีมีตวัแปรเชิงกลุ่มผสมอยู ่

ดว้ย จะตอ้งเปล่ียนตวัแปรเชิงกลุ่มใหอ้ยูใ่นรูปแบบตวัแปรเทียม (dummy variable ) ก่อน 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง factor และตวัแปรอยูใ่นรูปเชิงเสน้ (linear) เท่านั้น 

4. สาํหรับเทคนิค principal component analysis ตวัแปรแต่ละตวัหรือขอ้มูล ไม่ 

จาํเป็นตอ้งมีการแจกแจงปกติ แต่ถา้ตวัแปรบางตวัมีการแจกแจงค่อนขา้งมาก และมีคา่ผดิปกติ 

(outlier) ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะไม่ถูกตอ้ง 

5. จาํนวนขอ้มูล (case) ควรมากกวา่จาํนวนตวัแปร ซ่ึงมกัมีคาํถามวา่ ควรมากกวา่ก่ีเท่า  

บางคร้ังจะพบวา่ ตอ้งการใหจ้าํนวนขอ้มูล (case) มากกวา่ จาํนวนตวัแปรอยา่งนอ้ย 10 เท่า 295 

ขั้นตอนการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

                                                        
294 สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และลดัดาวลัย ์ รอดมณี, เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั

สาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ , 116. 
295 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, สถิติสาํหรับงานวจิยั ,( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 

2552.), 11. 
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 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา กล่าววา่ การนาํเทคนิค factor analysis การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดักลุ่ม

หรือจาํแนกกลุ่มตวัแปร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การตรวจสอบวา่ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 ถา้ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัมากหรือมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญั จะสามารถใช้

เทคนิค factor analysis ได ้ถา้ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัหรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย ไม่ควรใช้

เทคนิค factor analysis โดยการตรวจสอบทาํได ้2 วิธี ดงัน้ี 

1. วิธีการตรวจสอบโดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ โดยการสร่างเมทริกซ์แสดง 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรทุกคู ่

2. วิธีท่ีผูว้ิเคราะห์สามารถตรวจสอบโดยใชส้ถิติ KMO 

ขั้นท่ี 2 การสกดัปัจจยั (factor analysis) 

เป็นขั้นตอนยอ่ยของเทคนิค (factor analysis วตัถุประสงคข์องการสกดัปัจจยั คือการหา 

จาํนวน factor ท่ีสามารถใชแ้ทนตวัแปรทั้งหมดทุกตวัได ้หรือเป็นการดึงรายละเอียดจากตวัแปรมา

ไวใ้น factor วิธีการสกดัปัจจยัมีหลายวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ วิธี principal component analysis หรือ 

PCA 

ขั้นท่ี 3 การหมุนแกนปัจจยั (factor rotation)  

ในกรณีท่ีค่า factor loading  มีค่ากลาง ๆ ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตวัแปรวา่ ควรอยูใ่น factor  

ใดไดน้ั้น จะตอ้งทาํการหมุนแกน ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการหมุนแกนปัจจยัคือ เพ่ือให้ค่า factor 

loading 1ของตวัแปรมีค่ามากข้ึนหรือลดลง จนกระทัง่ทาํใหท้ราบวา่ ตวัแปรนั้นควรอยูใ่น factor  

ใด หรือไม่ควรอยูใ่น factor ใด วิธีการหมุนแกนปัจจยัมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

1. Orthogonal rotation เป็นการหมุนแกนปัจจยัแลว้ยงัคงทาํให ้factor ตั้งฉากกนัหรือเป็น 

อิสระกนั แต่ทาํใหค้่า factor loading เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2. Oblique rotation เป็นการหมุนแกนปัจจยัไปในลกัษณะท่ี factor ไม่ตั้งฉากกนั หรือ  

factor ไม่เป็นอิสระกนันัน่เอง แต่ทาํใหค่้า factor loading มากข้ึนหรือลดลง 

ขั้นท่ี 4 การคาํนวณค่า Factor score  

เม่ือสามารถจดัตวัแปรท่ีมีจาํนวนมากเหลือเป็นกลุ่มตวัแปรไม่ก่ีกลุ่ม สามารถคาํนวณหาค่า  

factor score ของแต่ละ case ได ้เช่น  2 factor ก็สามารถคาํนวณหาค่า factor score ของทั้ง 2 factor 

ไดแ้ละถือวา่ทั้ง 2 factor เป็นตวัแปรท่ีนาํไปวิเคราะห์ต่อไปได ้296 

                                                        
296 เร่ืองเดียวกนั, 8 – 10. 
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แนวคดิการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

 ปราณี  นิลกรณ์ ว่า การวิเคราะห์เส้นทางมีกาํเนิดมาจากความพยายามท่ีจะนาํการวิเคราะห์

การถดถอยมาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลโดย Sewall Wright เม่ือทศวรรษ 2473 

ปัจจุบนัการวิเคระห์เชิงเหตุและผลไดข้ยายไปใชต้วัแบบสมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 

modeling) แทน อยา่งไรก็ตาม การเขา้ใจหลกัการวิเคราะห์เส้นทางจะช่วยให้เขา้ใจตวัแบบสมการ

เชิงโครงสร้างท่ีมีความซบัซอ้นไดง่้ายข้ึน การวิเคราะห์เส้นทางเป็นการนาํตวัแบบความสัมพนัธ์ใน

รูปของแผนภูมิ และใชลู้กศรแสดงการเป็นเหตุและผล จะทาํการถดถอยสาํหรับตวัแปรแต่ละตวัท่ี

เป็นตวัแปรอิสระ ท่ีในตวัแบบถือว่าเป็นตวัแปรเหตุนํ้ าหนกัท่ีไดจ้าการถดถอย ถูกเปรียบเทียบกบั

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และมีการคาํนวณค่าตวัสถิติภาวะสารูปสนิทดี (goodness-of-fit-statistic) 

เปรียบเทียบตัวแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด (best-fitting) การวิเคราะห์เส้นทางใช้ขอ้สมมติเบ้ืองต้น 

เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์การถดถอย แต่จะไวต่อการกาํหนดตวัแบบ (model specification) มาก 

เพราะถา้นาํตวัแปรท่ีเกียวขอ้งมาร่วมไวไ้ม่ครบหรือไปนาํตวัแปรท่ีไม่เกียวขอ้งมารวมไว ้จะทาํให้

เกิดผลกระทบต่อสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (path coefficients) มาก ในการวิเคราะห์เส้นทาง จะมีคาํ

เฉพาะซ่ึงแมจ้ะเป็นในความหมายเดียวกบัท่ีเคยพบมาแลว้ในการวิเคราะห์การถดถอย แต่ใช้คาํ

แตกต่างกนัไป จึงจะกล่าวถึงคาํเฉพาะเหล่าน้ีเพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานต่อความเขา้ใจหลกัการของตวัแบบ 

เสน้ทางต่อไป297 

 สาํราญ  มีแจง้  กล่าวว่า เทคนิคการวิจยัท่ีนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุ

และผลนั้น สามารถดาํเนินการได ้2 แนวทาง คือ การวิจยัเชิงทดลองและการวิจยัท่ีไม่ใช่เชิงทดลอง 

การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลด้านการทดลอง เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็น

การศึกษาท่ีไดผ้ลท่ีชดัเจน มีการควบคุมความแปรปรวนและความคลาดเคล่ือนของตวัแปรไดอ้ยา่ง

มีระบบ แต่มีขอ้จาํกดัในการท่ีจะจดัทาํหรือควบคุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รอบคลุมตวัแปรทั้งหมด

ได ้จึงตอ้งอาศยัการวิจยัท่ีไม่ใช่การทดลองโดยการรวบรวมสารสนเทศ เชิงปริมาณและสารสนเทศ

เชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะนาํมาศึกษาความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล ซ่ึง

เทคนิคน้ีเรยกว่า การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) การวิเคราะห์เส้นทางหรือการศึกษา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุและผล เป็นวิธีท่ีมีพื้นฐานทางสถิติมาจากการวิเคราะห์การ

ถดถอย (regression analysis) ดดยอาศยัแผนภูมิและสมการ โครงสร้างของแผนภูมิเป็นหลกัในการ

นาํมาวิเคราะห์และอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปร เหตุท่ีมีต่อตวัแปรผลทั้งในขนาดและทิศทาง 

                                                        
297 ปราณี  นิลกรณ์, “วิธีการทางสถิติประยกุตใ์นพฤติกรรมศาสตร์”, ในเอกสารการสอน

วิชาการ (นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ม.ป.ป.), 1. 
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นอกจากน้ียงัสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ทั้ งความสัมพนัธ์ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงการ

วิเคราะห์เสน้ทางในปัจจุบนัสามารถดาํเนินการไดห้ลายวิธี ตามแนวทางท่ีนกัวิจยัคิดหรือพฒันาข้ึน 

แต่พสรุปได ้2 แนวทาง คือ การวิเคราะห์เสน้ทางแบบดั้งเดิมและการวิเคระห์ดว้ยโปรแกรมเฉพาะ 

ทางคอมพิวเตอร์ 

 การวิเคราะห์เส้นทางแบบดั้งเดิม เป็นวิธีท่ีมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์จากการถดถอยสมการโครงสร้างของทีละสมการและการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ 2 วิธี คือ วิธีของดนัแคน (Duncan) ท่ี

ตรวจสอบความสอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ ดว้ยการเปรียบเทียบค่าสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณ 

ตากสูตรสหสัมพนัธ์ของ เพียร์สัน (Pearson correlation) กบัค่าสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณมาจากค่า

สัมประสิทธ์ิเส้นตรง ซ่ึงเรียกการวิเคราะห์เส้นทางแบบน้ีว่า การวิเคราะห์ทางแบบ PAR (Path 

Analysis with Correlation : PAR) ส่วนการตรวจสอบความสอดคลอ้งอีกวิธีหน่ึงคือ วิธีของ สเปซท ์

(Specht) ท่ีตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบดว้ยค่า สถิติ Q (Q Statistic) จึงเรียกการวิเคราะห์

เส้นทางแบบน้ีว่า การวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAQ (Path Analysis with Q  Statistic : PAQ) 

เน่ืองจากการวิเคราะห์เส้นทางแบบ PAR เป็นวิธีท่ีตอ้งคาํนวณ ค่าความสอดคลอ้งท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก 

เพราะผูว้ิจัยต้องคาํนวณเอง และไม่มีการทดสอบนัยสําคญัทางสถิติของการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งหรือความตรงของรูปแบบ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการอธิบายความหมายของ

รูปแบบได ้จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั จึงทาํใหน้กัวิจยันิยมใชก้ารวิเคราะห์เสน้ทางแบบ PAQ  

เป็นส่วนใหญ่ 

 ส่วนการวิเคราะห์เส้นทางดว้ยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์

พารามิเตอร์ดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มาคาํนวณการวิเคราะห์เส้นทาง โดยเฉพาะ ซ่ึง

ปัจจุบนัมีมากมายหลายโปรแกรมดว้ยกนั เช่น โปรแกรมลิสคอมป์ (LISCOMP) โปรแกรมแอค็ซ์ 

(EQS) โปแกรมลิสเรล (LISREL) เป็นตน้ แต่การวิเคราะห์เส้นทางท่ีทนัสมยัและนกัวิจยัใหค้วาม

สนใจคือ การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปแกรมลิสเรล หรือ PAL (Path Analysis with LISREL : PAL) 

ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยนาํวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์หลาย ๆ วิธีมารวมไวใ้นโปรแกรม “ลิสเรล”  

โดยเฉพาะการประมาณค่าดว้ยวิธีความเป็นไปไดสู้งสุด (Maximum Likelihood : ML) ท่ีสามารถ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิเคราะห์รวมทุกสมการในแผนภูมิไปพร้อม ๆ กัน นอกจากน้ียงั

สามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีเป็นความสัมพนัธ์ยอ้นกลบั ซ่ึงการวิเคระห์แบบ

ดั้งเดิมไม่สามารถวิเคราะห์ได ้นอกจากน้ี โปรแกรมลิสเรลยงัสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
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หรือความตรงของรูปแบบไดห้ลายวิธี298 

ความหมายการวิเคราะห์เสน้ทาง 

 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์เสน้ทางท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 นงลกัษณ์  วิรัชชัย กล่าวว่า การวิเคราะห์เส้นทางเป็นวิธีการประยุกต์การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณตามพื้นความรู้

ทางทฤษฎีให้ทราบว่า ตวัแปรท่ีเป็นเหตุมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีเป็นผลในลกัษณะใด อิทธิพลแต่ละ

ประเภทมีปริมาณและทิศทางอย่างไร และเพ่ือวิเคราะห์ตรวจสอบทฤษฎีว่า รูปแบบความสัมพนัธ์

เชิงเหตุและผลจากปรากฏการณ์จริง สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัความสมัพนัธ์ตามทฤษฎีใน 

ช่วงเวลาเดียวกนั 299 

 สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ุ กล่าวว่า การวิเคราะห์เส้นทางเป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจัยต้องศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัตวัแปรผล โดยเปิดโอกาสให้ตวัแปรเหตุแต่ละตวัมีผลเชิงสาเหตุ

ทางตรงและทางอ้อมต่อตวัแปรผล ตามกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจัยเขียนเป็นแผนภูมิเส้นทาง (path 

diagram) หรือตามแบบสมการโครงสร้าง (structural equations) โดยมกัจะใชแ้ผนภูมิและสมการ

โครงสร้างพร้อม ๆ กนั300 

 สาํราญ  มีแจง้ กล่าววา่ การวิเคราะห์เสน้ทางมีลกัษณะใหญ่ ๆ 3 ประการ ดว้ยกนัคือ 

1. เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศยัการประยกุตก์ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

2. เป็นการศึกษาขนาดและทิศทางของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเหตุท่ีมีต่อการแปร 

ผลทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3. ความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลน้ี สามารถนาํมาเขียนอธิบายไดด้ว้ยรูปแบบจาํลองโมเดล 

และสมการโครงสร้างตามรูปแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน301 

                                                        
298 สาํราญ มีแจง้, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจยั, (กรุงเทพ : พิมพค์ร้ังท่ี 2  นิชินแอดเวอร์ไท  

ซ่ิงกรุ๊ฟ, 2546), 63 – 64. 
299 นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้ (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สาํหรับ

การวิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2537), 40. 
300 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัสาํหรับการวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลกัการ วิธีการ และการประยกุต ์,29. 
301 เร่ืองเดียวกนั, 65. 



 

 

197 

หลกัการของสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง 

 นงลกัษณ์  วิรัชชยั กล่าววา่ รูปแบบแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี ผูว้ิจยัสามารถแยกค่า 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในรูปแบบ  R ออกเป็นผลรวมของพารามิเตอร์ ตามทฤษฏี

สมัประสิทธ์ิเสน้ทางได ้โดยท่ีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัในโมเดล มีค่าเท่ากบั

ผลบวกของอิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect : IE) 

ความสมัพนัธ์เทียม (Spurious Relationship : SR) และอิทธิพลร่วม (Joint Effect : JE) ท่ีไม่สามารถ

แยกไดว้า่เป็นอิทธิพลแบบใด302 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์เสน้ทาง 

 สาํราญ  มีแจง้  กล่าววา่ การวเิคราะห์เสน้ทางมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1. ระดบัของการวดัของตวัแปรต่าง ๆ อยูใ่นระดบัตั้งแต่มาตรอนัตรภาคข้ึนไป 

2. ตวัแปรต่าง ๆ ตอ้งมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงเสน้ตรงเท่านั้น และเป็นการแสดง 

ความสมัพนัธ์ในแบบเหตุและผล 

3. ตวัแปรแอบแฝง (residual variable) ในสมการถดถอยพหุคุณแต่ละสมการ ตอ้งมีการ 

กระจายแบบสุ่ม ตวัแปรเหล่าน้ีตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง และไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร

เกณฑข์องสมการนั้น ๆ ดว้ย 

4. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุและผลในโมเดลน้ี เป็นเหตุและผลทางตรงทางเดียวเท่านั้น ไม่ 

มีผลยอ้นกลบั (recursive) 303 

วิธีการวิเคราะห์เสน้ทาง 

 สาํราญ มีแจง้ วา่ การวเิคราะห์เสน้ทางหรือการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลนั้น มีวิธี

วิเคราะห์ 4 วิธี คือ 

1. การวิเคราะห์ตารางไขว ้(Cross Table Analysis) เป็นวิธีท่ีนกัสงัคมวิทยาใชใ้น 

การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวใ้นตารางไขว ้ซ่ึงจะแจกแจง

ความถ่ีเป็นค่าร้อยละในแต่ละกลุ่มของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุ แลว้ทาํการเปรียบเทียบค่าร้อยละ

                                                        
302 นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้ (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สาํหรับ

การวิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, 180. 
303 สาํราญ  มีแจง้, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจยั, (กรุงเทพ : พิมพค์ร้ังท่ี 2  นิชินแอดเวอร์ไท  

ซ่ิงกรุ๊ฟ, 2546), 73. 
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ระหว่างกลุ่มท่ีมีต่อตวัแปรผล ตวัแปรเหตุผลตวัใดท่ีมีค่าร้อยละสูงกว่าตแัปรเหตุตวัแปรอ่ืน ๆ ก็

แสดงวา่ ตวัแปรเหตุตวันั้นมีความสมัพนั์เชิงเหตุและผลต่อตวัแปรผลมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ๆ การ 

วิเคราะห์ตารางไขวน้ี้เป็นวิธีท่ีง่ายและเป็นวิธีทีสามารถวิเคราะห์ไดดี้กบัขอ้มูลท่ีอยู่ในมาตราฐาน

บญัญติัหรือมาตราเรียงลาํดับ แต่ถา้เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในมาตราอนัตรภาค จะตอ้งนําขอ้มูลนั้นมา

จดัเป็นกลุ่มเสียก่อน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการจดักลุ่มได ้จุดอ่อนของการวิเคราะห์  

ตารางไขวก้คื็อไม่สามารถบอกความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลทางออ้มได ้

2. การวิเคราะห์ดว้ยโมเดลลอ้กลิเนียร์ (Loglinear Model) เป็นวิธีการวเิคราะห์ทางสถิติท่ี 

ใชศึ้กษาความสัมพนั์เชิงเหตุและผล ระหว่างตวัแปรท่ีอยูใ่นมาตรนามบญัญติัและมาตราเรียงลาํดบั 

การวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีจะตอ้งทาํการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เพื่อสร้างรูปแบบข้ึนตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัเสียก่อน แลว้จึงทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย 

3. การวิเคราะห์เสน้ทางแบบดั้งเดิม (Classical Path Analysis) เป็นวิธีท่ีตอ้งทาํการศึกษา 

ทฤษฏี งานวิจัย และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย และมีการ

ประมาณค่าขนาดอิทธิพลหรือค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient : P) ดว้ยเทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยประมาณค่าจากการถดถอยตามสมการในรูปแบบท่ีกาํหนดไวที้ละ

สมการ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficient หรือ Beta 

Weight : β ท่ีไดจ้ากสมการต่าง ๆ ก็คือ ค่าขนาดอิทธิพลทางตรงของตวัแปรตามรูปแบบ ดงันั้นค่า

ขนาดอิทธิพล (P) ของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุต่อตวัแปรท่ีเป็นอิทธิพลทางตรง ก ็คือ ค่า    β   ท่ีปรากฏ

อยูใ่นสมการ 

4. การวิเคราะห์เสน้ทางดว้ยโปรแกรมเฉพาะ หรือการวิเคราะห์เสน้ทางสมยัใหม่  

(modem path analysis) เป็นการวิเคราะห์เส้นทางท่ีสามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยตรง ไม่ตอ้งทาํการวิเคราะห์ดว้ยมือเหมือนการวิเคราะห์ดว้ยวิธีอ่ืนๆ ดงักล่าวขา้งตน้304 

 

 

 

                                                        
304 สาํราญ  มีแจง้, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจยั, (กรุงเทพ : พิมพค์ร้ังท่ี 2  นิชินแอดเวอร์ไท  

ซ่ิงกรุ๊ฟ, 2546), 71 - 72. 
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สรุป 

จากแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอันประกอบไปด้วย  กระบวนการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผล   เทคนิคการบริหารต่างๆ  ซ่ึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ขา้ราชการครู

และ บุคลากรทางการศึกษา และผูที้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จาํเป็นตอ้งนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการ

ดาํเนินงาน รวมถึงความตั้งใจทุ่มเท มุ่งมัน่ในการพฒันา ตลอดจนนาํรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผล มากาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดทิศทางในการทาํงานซ่ึงจะส่งผลถึงความสําเร็จ

ของการบริหารงาน  ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีรูปแบบในการบริหารท่ีหลากหลายเพ่ือนาํมาปรับใชใ้ห้

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาอนัจะส่งผลให้การจดัการศึกษามีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด สามารถท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความก้าวหน้าด้าน

การศึกษาของประเทศต่อไป 



บทที ่ 3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “  รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา”เป็นการวิจยัท่ีใชว้ิธีการวิจยัโดยรวม (mixed methodology)304 โดยขั้นตอนแรก เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทราบองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) นาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาโดยในการดาํเนินการวิจยั  ผูว้ิจยัจาํแนกเป็นสองส่วน คือ  ส่วนท่ี

หน่ึง : ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั และส่วนท่ีสอง: ระเบียบวิธีการวิจยั และสรุปยอ่ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

                  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวิจยัดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ของ

การวิจยักาํหนดไว ้ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย  

 ผูว้ิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบ วิธีการ

ดาํเนินการวิจยั  โดยการศึกษาจากเอกสาร  ตาํรา แนวคิด  ทฤษฏี  งานวิจยั ของหน่วยงานต่าง ๆ 

และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เพื่อจดัทาํโครงร่างการวิจยั เสนอขอคาํแนะนาํความเห็น ในการจดัทาํโครง

ร่างการวิจยัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเสนอขออนุมติั หวัขอ้วิทยานิพนธ์  

ขั้นตอนท่ี 2   การดาํเนินการวิจยั  

เป็นขั้นตอนการศึกษา  กาํหนดกรอบแนวคิด เพ่ือสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ นาํไปทดลอง

ใช ้ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือ นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันา แลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อให้

ไดอ้งค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มี

                                                        

               
304

 Abbas Tanakkori and Charles Tedlie, Mixed methodology : Combining Qualitative and 

Quantitative Approacdes (Theusand Oaks, Califomia:Sage, 1998),21-25. 
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รายละเอียดของขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล แลว้นาํ

ขอ้สรุปท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จากนั้ นนําแบบสัมภาษณ์แบบก่ิง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไปสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 17 คน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) 

โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญใหมี้คุณสมบติัดงัน้ี 

  1)  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการ  ระดบั 

รองศาสตราจารยข้ึ์นไป  ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ 

  2)  มีความรู้ความสามารถ  เช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารหรือ   

  3)  มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ  การบริหารการศึกษา  การบริหารและ

พฒันาองคก์รโดยมีผลงานทางวิชาการในการเขียนตาํรา  เขียนบทความทางวิชาการ  และ 

มีผลงานวิจยัเผยแพร่หรือ    

  4)  เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลงานนโยบายดา้น

การศึกษาหรือมีบทบาทสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษาหรือ   

5.  เป็นหรือเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการนาํแนวคิดท่ีไดม้าจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา นาํไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกกบัแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพ่ือสรุปเป็นกระทงคาํถามในแบบสอบถาม

จากนั้ นนําบทสรุปตัวแปรจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ (Content 

Analysis) เพื่อนาํไปสร้างเป็นขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

ขั้นที ่2 การร่างรูปแบบ  ผูว้ิจยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

2.1นาํตวัแปรการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พฒันาเป็นเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (guestionnaire)  

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งท่ีเรียกว่า IOC 

(Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงพิจารณาค่า IOC ท่ีมีค่ามากกวา่ 0.5 ข้ึนไป  
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2.3 นาํเคร่ืองมือการวิจยัไปทดลองใช ้(try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

เดียวกนักบัการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 5 เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีผูใ้หข้อ้มูลเขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 7 คน 

ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 1 คน  รอง

ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 1 คน  ผูอ้าํนวยการกลุ่ม ใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 4 คน และประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ี

การศึกษา จาํนวน 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 35 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัมา 35 ฉบบั คิดเป็นร้อย

ละ 100 นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ย

การคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha  Coefficeient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffeicent) 305ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั

เท่ากบั 0.9291 

2.4 นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัหน่วยวิเคราะห์(Unit of Analysis) คือ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน จาํนวน 

68 เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ดว้ยการเปิดตารางของเครซีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan)306 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 58 เขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลเขตพื้นท่ี

การศึกษาละ 7 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 406 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 53 เขตพื้นท่ี

การศึกษา  จาํนวน  371  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.37 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์

มาทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor analysis) เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขั้นที ่3 การพฒันารูปแบบ 

3.1ผูว้ิจยันาํองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาท่ีคน้พบนาํมาวิเคราะห์เสน้ทาง (Path Analysis) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นที ่4 การตรวจสอบรูปแบบเหมาะสมและนาํเสนอรูปแบบ 

                                                        
305 Lee J.Cronbach, Essentials of Psychology Test,3rd ed.(New York & Row Publishers, 

1974), 161. 
306 เครซี และมอร์แกน อา้งอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร, 2540), 303. 
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 ผูว้ิจัยนําร่างรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ท่ีไดจ้ากการพฒันารูปแบบในขั้นท่ี 3มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือในการ

สร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม นํารูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  มายนืยนัดว้ยวิธี การอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํร่างรูปแบบท่ี

ไดจ้ากการวิเคราะห์เชิงสํารวจ (Exploratory Factor analysis)  และ วิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis)  มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดยสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบยืนยนัในประเด็นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้และการนําไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะขอ้วิพากษ์ เพ่ือปรับปรุงให้ได้

รูปแบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีเหมาะสมมาก

ยิง่ข้ึน  

ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 

 ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั  อภิปรายผลและ

ขอ้เสนอแนะ หลงัจากนั้นจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยัเป็นขั้นตอนเสนอผลการวิจยัฉบบัร่างต่อ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ปรับปรุงแกไ้ข

ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพท์าํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอ

ต่อบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อขออนุมติัจบการศึกษา 
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แผนภูมิท่ี   14    แผน/กรอบขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นการวจิัย 

 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

รูปแบบการบริหรงานท่ีมี

ประสิทธิผล 

 

 

         ขั้นดาํเนินการวจิยั 

1.1 ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีงานวจิยัเก่ียวกบัองคก์รท่ีมี

ประสิทธิผลและการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผล 

1.2. การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

 

             ผลทีไ่ด้. 

 

ตวัแปรองคป์ระกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

 

 

 

ขั้นท่ี 2 การร่างรูปแบบ 

1.การสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม)  

2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

- Content Validityโดยใช ้IOC  

- Reliability  

3. เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

4.  วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

(Exploratory Factor analysis) 

 

 

ร่างองคป์ระกอบรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  

 

 

ขั้นท่ี 3  การพฒันารูปแบบ 

 

- ร่างรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาโดยการ 

วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  

(Path Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม 

 

 

ร่างรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 

ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบรูปแบบท่ี

เหมาะสม 
 

สร้าง ตรวจสอบ และยนืยนัรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระถมศึกษา

โดย ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

พิจารณาในรูปแบบอา้งอิงผูท้รงคุณวฒิุ 

(Connoisseurship) 

 

 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 

 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียด

ต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัไว ้ ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและขนาด

กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)และใชว้ิธีการวิจยัโดยรวม 

(mixed methodology)307  และการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)  ท่ีมีการศึกษากลุ่มตวัแปร 

แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง  (the one shot, non-experimental, case 

study design)  สามารถเขียนแสดงเป็นแผนผงัได ้(diagram) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R    หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

X    หมายถึง  ตวัแปรต่าง  ๆ ท่ีศึกษา 

O    หมายถึง          ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 

แผนภมิูท่ี 15    แผนแบบการวิจยั 

 

                                                        
307 Abbas Tanakkori and Charles Tedlie, Mixed methodology : Combining Qualitative 

and Quantitative Approaces (Theusand Oaks, Califomia:Sage, 1998),21-25. 

O 

                                                                       O 

 

 

 

R                                             X   
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ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นวเิคราะห์และเกบ็ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์  แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อนาํมาวิเคราะห์ 

สรุปรวมกบัหลกัการ  แนวคิดทฤษฎีในการกาํหนดเป็นตวัแปรท่ีจะศึกษา ประชากรท่ีใชใ้น ขั้นตอนน้ี 

คือ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 กลุ่ม  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีเป็นผูก้าํหนด

นโยบายการบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 6 คน  และ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 8 คน  และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา

จากระดบัมหาวิทยาลยั จาํนวน 3 คนรวมทั้งส้ิน 17 คน  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling)  เป็นผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาวิจยัของขั้นตอน  รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี    5    ผูท้รงคุณวฒิุ ในการสมัภาษณ์ 

 

ลาํดบัท่ี  

ช่ือ-สกลุ 

 

ตาํแหน่ง 

1 นายชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2 นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3 นายพษิณุ  ตุลศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 นายกมล  ศิริบรรณ รองเลขาธิการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 นายรังสรรค ์ มณีเลก็ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6 ดร.ดิเรก  พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา 

7 นายทวีพล  แพเรือง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 

8 นายธวชัชยั  พกิลุแกว้ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี  เขต 4 

9 นายวิพล  นาคพนัธ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 

10 นางสาวศศิธร  วงษเ์มตตา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ชยันาท 

11 นางสาวชูศรี อุดมกศุลศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 

12 นายอนุสรณ์  ฟเูจริญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 1 

13 นายรังสรรค ์ อว้นวจิิตร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 นายกนก  ป่ินตบแต่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

15 รศ.ดร.สุภคั  พิบูลย ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

16 รศ.ดร. ประกอบ  คุณารักษ ์ มหาวิทยาลยัอิทส์เทิร์น 

17 รศ. ดร. สมาน อศัวภูมิ มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
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ขั้นท่ี 2.  วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา   การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามความคิดเห็น จาก

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีได้รับการประเมินจากกลุ่มพฒันาระบบบริหาร

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ในระดบัคุณภาพ3 ข้ึนไป จาํนวน 68  เขต ใชสุ่้มโดย

ตาราง เครซ่ีแอนมอแกน(Krejcie,R.V.and  Morgan)308ได ้58 เขต  เขตละ 7  คน จาํนวนตวัอยา่ง

ทั้งส้ิน 406  คนโดยผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบไปดว้ย ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   ผูอ้าํนวยการกลุ่มใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

(รายละเอียดดงัภาคผนวก) 

 

ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและการยนืยนัรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

และผูท้รงคุณวุฒิในรูปแบบของการอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใชป้ระชากรจากผูบ้ริหารระดบันโยบาย

ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย และคุณภาพของการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีความสามารถในการบริหารงานจนประสบผลสําเร็จ จากการ

เลือกแบบเจาะจง(purposive method) รวม 9 คน โดยแบ่งออกเป็น ผูบ้ริหารระดบันโยบาย จาํนวน 4 

คน และผูบ้ริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 5 คน รายละเอียดดงัตารางดงัน้ี 

 

 

 

 

 

                                                        
308

 Krejcie,R.V.and  Morgan, D.W. Dertermining Sample  Size  far  Research  Ativities  

in  Educational  and  phychological  Measuerement.  Vol. 30.No.3 Autumn(1970).,607-610. 

 



 

 

208 

 

 

ตารางท่ี 6   ผูท้รงคุณวฒิุเพือ่ตรวจสอบยนืยนัความเป็นไปได ้และความเหมาะสมรูปแบบการ   

                  บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา.  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐาน คือตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

ระดบัการศึกษาการดาํรงตาํแหน่งและประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

2. ตวัแปรศึกษา คือตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาซ่ึงไดจ้ากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 

Analysis)แนวคิด ทฤษฎีของ สเตียร์ส ( Steers) แคทซ์และคาน (Katz and Kahn)   ก๊ิบสัน(Gibson) 

บราวน (Brown)  นาฮาเวนดี และมาเลด็ซาเด  (Nahavendi and Malekzadeh) แคมพเ์บลล ์และคณะ          

(Campbell  and  others)   มิลตนั (Milton) ฮทัเจ อารโนล ์และแดรเนียล ซี (Hugh J.Arnold and 

Damicl C.)   มอร์ท (Mott)  และ อุไรวรรณ  แยม้นิยม  แนวคิด   การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Results Based Management) การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร  (Total Quality  Management  

:  TQM) การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  (Good  Governance)  ระบบการจดัการตาม

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายสุเทพ ชิตยวงษ ์ ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 นายพีระ  รัตนวิจิตร ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการศึกษาภาคบงัคบั สพฐ. 

3 ดร.อรทยั  มูลคาํ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 ดร.สมเดช  สีแสง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 

5 ดร.สุวิทย ์ มูลคาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

6 ดร.วสนัต ์  นาวเหนียว ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทยัธานี เขต 1 

7 ดร.พรศกัด์ิ  สุจริตรักษ ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง 

8 รศ.ดร.ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

9 รศ.ดร.ชวนชม  ชินะตงักรู มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการศึกษาภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นสรุปตวัแปรและวิเคราะห์แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

 1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview)  ผูว้ิจยัพฒันามาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการคน้ควา้เก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ วิธีสมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์ (interactive interview) 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ใชเ้พ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละ

พฒันารูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน

ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยนาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ หลกัการแนวคิดทฤษฎี และ

สรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมาสรุปเป็นตวัแปรแลว้สร้างขอ้กระทงคาํถาม

ของแบบสอบถาม เพื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินจากสาํนกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาจาก

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัคุณภาพ 3 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามในคร้ังน้ี

ใช้สอบถามความคิดเห็นของผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา และ ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง เพศ 

อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ในตาํแหน่งปัจจุบนั เป็นแบบเลือกตวัเลือกท่ี

กาํหนดไวใ้หเ้ป็นตวัเลือก (force choice) จาํนวน 5 ขอ้  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ โดยจาํแนกขอ้คาํถามตามตวัแปรยอ่ย จาํนวน 120 ขอ้ ซ่ึงเป็นชนิดจดั
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อนัดบัคุณภาพ 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert)309 โดยผูว้ิจยักาํหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้ าหนกัเป็น 5 

ชนิด ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

 ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบติัอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 1 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 2

คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยู่ในระดบัมาก มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั 4

คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 5 คะแนน 

 3. แบบตรวจสอบรายการ (check list) ใชเ้พื่อตรวจสอบและสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดย

วิธีอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดน้าํร่างองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (factor analysis) ได ้6 องคป์ระกอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ

ตรวจสอบโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

เพื่อตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์ของการนาํไปใช ้และตอนท่ี2 เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(Semi-structured interview )  เก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการ

นาํไปใชป้ระโยชน์และขอ้วิจารณ์อ่ืน ๆ เพ่ือนาํมาสรุปและปรับปรุงเป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและนาํเสนอต่อไป 

การสร้างละพฒันาเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างพฒันาเคร่ืองมือเพื่อนาํไปศึกษาวจิยัของการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured interview) ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี   

                                                        
309 Rensis  Likert, อา้งอิงในพวงรัตน์  ทวีรัตน.์ วิธีวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์, 114-115. 
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1.1 ศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

1.2 วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อให้ไดก้รอบความคิดการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และนาํมาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-structured interview) 

1.3 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา  

1.4 นาํแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 17 คน ผูว้ิจยัใช้

วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive Method)  ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

2.  แบบสอบถาม(questionnaires)  

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ดงัน้ี 

        2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

        2.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ใหค้รอบคลุมการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาโดยผูว้ิจยัสร้างขอ้คาํถาม

จากตวัแปรจากการสรุปผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  

                     2.3 นาํแบบสอบถาม (questionnaires) ความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาพิจารณา 

        2.4 นาํแบบสอบถาม (questionnaires) จาํนวน 120 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ

และผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง เน้ือหา (Content Analysis) และนาํไปหาค่า

ความสอดคลอ้งและความตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ท่ีเรียกว่า ค่า IOC (Index of Item Objective 

Congruence) มากกว่า 0.5 ข้ึนไปจากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ

และผูท้รงคุณวฒิุและคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดข้อ้คาํถามจาํนวน 120 ขอ้ 

      2.5 นาํแบบสอบถามจาํนวน 120 ขอ้ ไปทดลองใช ้(try out) แลว้นาํมาวิเคราะห์เพื่อหา

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  ครอนบาค 
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(Cronbach’s Alpha Coefficient)310 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.9243 

     2.6 ปรับปรุงเคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป 

3. แบบการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview ) ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้าง

โดยการประมวลสรุปองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการ วิจยัในขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 เป็นกรอบในการดาํเนินการ

สมัภาษณ์ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 

โดยการสร้างเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบและสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยนาํร่างองคป์ระกอบ

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือของการสร้างรูปแบบท่ี

เหมาะสม โดยการนาํเสนอร่างองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากขอ้มูลทั้งหมดโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 9 ท่าน โดยนาํเสนอรูปแบบ ท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดพ้ิจารณาประเด็นดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

และนาํไปใชป้ระโยชน์และขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้าง

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 เป็นการตรวจสอบรายการของความคิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบ  

ตอนท่ี 2 เป็นขอ้เสนอแนะและวิจารณ์รูปแบบท่ีไดภ้ายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

แลว้นาํไปสมัภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  9 ท่าน 

4. การวิเคราะห์ปรับปรุง และนาํเสนอรูปแบบ ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้คิดเห็น ขอ้วิจารณ์ และ

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาปรับปรุงองคป์ระกอบของการบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม มี

ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยั ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 

ดงัต่อไปน้ี  

                                                        
310 J. Lee Cronbach, eassential of Psychoiogical Testing, 3rd ed.(New York : Harper& 

Row Publishers, 1974), 161. 
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1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุใน 

การสมัภาษณ์ 

 2. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพื่อทดลองเคร่ืองมือ 

 3. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพื่อดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล 

 4. ในการเกบ็ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการส่งแบบสอบถาม (questionnaires) ถึงสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 58 เขตพื้นท่ีการศึกษา และขอความอนุเคราะห์สาํนักงาน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลตามแบบสอบถามท่ีส่งใหส้าํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารวมผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 406 คน และขอความอนุเคราะห์สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาส่งแบบสอบถามคืนผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์ 

5. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุใน 

การสัมภาษณ์ เพื่อยืนยนัรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จาํนวน 9 คน เพื่อดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ตามระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทุก

ขั้นตอนและนาํมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติในการวิจยัคร้ังน้ี 

 1. การวิเคราะห์เน้ือหา  (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยนาํขอ้มูลมาสรุปเป็นตวัแปรท่ีศึกษา  

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ ใชก้ารวิเคราะห์ 

ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

3.การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาองคป์ระกอบ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใชส้ถิติ  ดงัน้ี 

3.1 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค่้าความถ่ี (frequency) และ 

ค่าร้อยละ (percentage) 

3.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรา 
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ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใชค่้าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ถือ

ว่าค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใดก็

แสดงว่าลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงตามสภาพท่ีเป็นจริงแบบนั้ น โดยผู ้วิจัยได้นําค่าเฉล่ียไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท(์Best)311 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แสดงวา่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แสดงวา่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แสดงวา่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 3.49 แสดงวา่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  แสดงวา่ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากขอ้คาํถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใช้การ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  

 4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา โดยการใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis :EFA) ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ใชโ้ปรแกรม โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัองคป์ระกอบ 

(Principal Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธี

แบบแวริแมกซ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ซ่ึงจาํนวนท่ีมากกว่า 300 อยูใ่นเกณฑดี์ 312  และสอดคลอ้งกบัทา

บาชนิค และ ไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ท่ียืนยนัว่าการวิเคราะห์องคป์ระกอบตอ้งมี

องคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 300 ตวัอยา่ง313   ซ่ึงงานวิจยัน้ีเก็บแบบสอบถามไดจ้าํนวน 371 จาก 406 

ฉบบัจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์ โดยคร้ังน้ีใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมี

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Practically Significan)ซ่ึงถือเกณฑก์ารเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยูใ่นองคป์ระกอบ

                                                        
311 John W.Best, Research in Education, Englewood Cliffs (New Jersey: Prentice – Hall 

Inc., 1970), 190.  

312 Andrew L.Comrey and Howard B.Lee , AFirst Course in Factoy Analysis, 2 nd ed. 

(New jersey:Lawrence erbium Associates Publishers, 1992),217. 

313 Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics( New York : 

Haeper&row Publishing, 2001 ),588. 
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ตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอา

ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวัขององคป์ระกอบนั้นมีค่า ตั้งแต่ 0.50 

ข้ึนไป ท่ีบรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปตามวิธีของไครเซอร์(Kaiser)314 

5.วิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาโดยหาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ค่า

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) และการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path Analysis) ซ่ึง

พิจารณาจากค่า CHI – Square ค่า Goodness-of-fit in dices (GFI) และค่า Root Meadian Squared 

Residual   (RMR) เพื่อศึกษาดูความสอดคลอ้งของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และโมเดลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ของผูว้ิจยั โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป    

 6. การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสมของรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย

ค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

การนาํเสนอขอ้มูล 

 การนําเสนอขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันําเสนอแบบตาราง แผนภูมิ และการ

พรรณนา ตามลกัษณะของขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
314 Kaiser, อา้งอิงใน Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York : Harper& Row, 1983),411. 
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สรุป 

  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ1)ทราบองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  2) นาํเสนอรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ   ขั้นท่ี2 การร่างรูปแบบ  ขั้นท่ี3 การพฒันารูปแบบ ขั้นท่ี4 การตรวจสอบ

รูปแบบ ท่ีเหมาะสม ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาโดย

การสุ่มตวัอยา่งไดส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 58 เขต รวมผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน 

406 คนและผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิดว้ยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive Method)   จาํนวน 17 

คน  ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี1ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 6 คน  กลุ่มท่ี 2 คือผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 8 คน  และกลุ่มท่ี3 คือผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาจากระดบั

มหาวิทยาลยั จาํนวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม (questionnaires)แบบการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview ) แบบตรวจสอบรายการ (check list) สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (  x  )

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  ค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน (Standard error) วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA) 

ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation)และการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path Analysis) ค่า CHI – 

Square ค่า Goodness-of-fit in dices (GFI) และค่า Root  Meadan Squared Residual   (RMR) และ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 

 

 

 

   

 



บทที ่ 4 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา”  

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น 

3 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

     1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีขององคก์ารท่ีมี

ประสิทธิผล  และการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล ดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร (document  analysis) เพื่อ

เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

     1.2 การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัองคป์ระกอบ การบริหารงาน

ท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     1.3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  แลว้นาํมาสร้าง

เป็นตวัแปร 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

           2.1 การวิเคราะห์สถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

           2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

           2.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) 

        2.4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบตรวจสอบรายการ 

  3.1  การวิเคราะห์ขอ้มูล จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีอา้งอิงผูท้รงคุณวุฒิ 

(Connoisseurship) ประกอบดว้ย 

     3.1.1 การวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อ

รูปแบบดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการใชป้ระโยชน์ 
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    3.1.2 การสังเคราะห์ขอ้สรุป ความคิดเห็นในด้านขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา   

ตอนที ่1  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน  

โดยในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและดาํเนินการดงัน้ี 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) 

 ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสารเป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อพฒันาเคร่ืองมือ โดย

ศึกษาจาก แนวคิด ทฤษฎี  บทความ  งานวิจยั  และเอกสารทางวิชาการต่างๆ เพื่อรวบรวมศึกษาขอ้มูล

ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยยดึแนว

ตามแนวคิดของสเตียร์ส (Steers) แคทซ์และคาน (Katz and Kahn)   ก๊ิบสัน(Gibson)  

บราวน์ (Brown)   นาฮาเวนดี และมาเลด็ซาเด (Nahavendi and Malekzadeh) แคมพเ์บลล ์และคณะ       

(Campbell  and  others)   มิลตนั (Milton)  ฮงั เจ อาร์โนล ์และ ดาร์มิค ซี ( Hugh J.Arnold and 

Damicl C.)   มอร์ท (Mott)  อุไรวรรณ   แยม้นิยม แนวคิด   การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results 

Based Management)      การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร   (Total  Quality  Management  :  

TQM)  การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  (Good  Governance)     ระบบการจดัการตาม

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการศึกษาภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัตารางน้ี 
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119  /  /
120    /
121  /
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1.2 การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัองคป์ระกอบ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 17 คนซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีเป็นผูก้าํหนดและควบคุมนโยบาย

การบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 6 คน  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 8 คน  และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา

จากหน่วยงานการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั จาํนวน 3 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Method)ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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1 / / / /
2 / / / / / / /
3  / / / /
4 / / / /
5 / / / / / / / / / / / / /
6 / / / / / / /
7 / / / / / /
8 / / / / / /
9 / / / / / / / /
10 / / /
11  / / / / /
12 / / / / /
13 / / / / / / /
14 / / /
15 / / / / / / / / / /
16 / / / / / /
17 / / / / /

  8   : 

/
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  8   : 

/

18 / / / / / /
19  / / / /
20 / /
21 / / / /
22  / / / / / / /
23  / / / / /
24 / / / / /
25 / / / / / / /
26 / / / / / / / / /
27 / / / /
28 / / / /
29 / / / / / /
30 / / / / / / / / / / /

31
 

/ / / /
32  / / / / / /
33 / / / / /
34 / / / /
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/

35  / / / /
36 /

37
  .   .

 / / / / / / / / /
38 / / / / /
39 / / / / / / / /
40 /
41 / /
42 / / / /
43 / /
44 / /
45 / / /

46
  

/ / /
47 / / /
48   / / /
49 / / / / / / /
50 / / / / / / /
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/

51 /
52 / / / / /
53 / / / / / /
54  / / / / / / / / / /
55   / / / / /
56 / / / / / /
57 / /
58 / / / / / / / / /
59 / / / / / / /
60 / / / /
61 / / / / / / /
62 / / / / /
63 / / / / / / /
64 / / /
65 / / / / / / / / / /
66  / /
67 / / / / / /
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/

68 / / / / / / /
69   / / / / / / /
70 / / / / /
71 / / / /
72 / /
73  / / / /
74 / / / / / / / / / /
75 / / / / / /
76 / / / / / / / /
77     / / / / /
78 / / / / / / /
79 / / / / /
80    / / / / / /
81 / / / / / /
82 / /
83 / / / /
84  / /
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  8   : 

/

85 / / / / /
86  / / / / /
87 / / / / / / /
88 / / / / / / / / /
89 / /
90  / / / / / / / / /
91  / / / / / / / / /
92 / / / / / /
93 / / / / / /
94 / / / / /
95 / / / / / / / / /
96 / / / / / / /
97 / / / / /

98 / / /
99 / / / /

100   / / / /
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  8   : 

/

101 / / / / / /
102  / / / / /
103  / / / /
104 / / / / / /
105 / / / /
106 / / / / /
107  . .  / / / / / / /
108 / / / / /
109 / / / / / / /
110  matrix / /
111 / / / /
112 / / /
113 / / / / / / /
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 1.3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพ่ือสรุปเป็นตวัแปร  แลว้นาํมา

สร้างเป็นกระทงคาํถามของแบบสอบถาม ซ่ึงไดต้วัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบการบริหารงานท่ี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 120  ตวัแปร  ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

ตารางท่ี  10  สรุปสาระสาํคญัจากการสงัเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ 

1 ผูน้าํปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรม เท่ียงตรง                      

2 มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงาน สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร 

3 มีแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจน 

4 มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหวา่งบุคลากรในหน่วยงาน 

5 มีการประสานงานอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

6 ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน 

7 มีการใหข้วญักาํลงัใจและส่ิงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน 

8 ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน 

9 มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน ต่อเน่ือง 

10 มีการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน 

11 มีกลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายขององคก์ร 

12 ผูน้าํเป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งใน

และนอกหน่วยงาน 

13 มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนการดาํเนินงานของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

14 บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั และคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆเพื่อการพฒันาองคก์ร 

15 มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

16 มีการเช่ือมโยงขอ้มูล ดว้ยเทคโนโลย ีระหวา่งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

17 มีการทาํงานท่ีเช่ือมประสานกนั ระหวา่งกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

18 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
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ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ 

19 มีการกาํหนดจุดเนน้ในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

20 มีการวิเคราะห์ภารกิจ  อาํนาจหนา้ท่ีในปัจจุบนัของ องคก์ร. แลว้กาํหนดความคาดหวงัใน

อนาคต 

21 มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

22 ผูน้าํมีความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจ 

23 ผูน้าํมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

24 มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองคค์ณะบุคคล 

25 กาํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์ององคก์ร โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 

26 ใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายใน มาเป็นพื้นฐาน

ประกอบการวางแผนบริหารงาน 

27 ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 

28 ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

29 มีเทคนิคการบริหารหลากหลาย 

30 ผูน้าํมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน 

31 ผูน้าํปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของหน่ายงาน 

32 บุคลากรร่วมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการทาํงาน 

33 จดัระบบการนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

34 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้และการปฎิบติังาน 

35 สถาบนัอุดมศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีส่วนร่วมสนบัสนุนทางดา้นการบริหารและ

วิชาการ 

36 มีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 

37 มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน เหมาะสมกบั

ภารกิจ 

38 ผูน้าํมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี   

39 มีการจดัแผนงานโครงการต่างๆ โดยดาํเนินการในรูปคณะกรรมการ 

40 มีการเปรียบเทียบผลงาน กบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อพฒันา และปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

41 ผูน้าํมีความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
42 บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน 

43 ผูน้าํมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 
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ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ 

44 มีการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงาน หรือบริหารงานควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร 

45 ใหค้วามยติุธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

46 ผูน้าํเป็นนกัอ่าน มีความใฝ่รู้ นาํความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

47 ภูมิหลงัดา้นการศึกษาของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดี 

48 ผูน้าํสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน       

49 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน แต่ละประเดน็วา่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค

ต่อการดาํเนินงานของ องคก์ร  

50 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อพฒันาการบริหารจดัการ 

51 บุคลากรมีความรักและสามคัคี กลมเกลียวกนั 

52 นโยบายทางดา้นการศึกษาของรัฐบาลมีความชดัเจนไม่เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง 

53 บุคลากรไดรั้บสวสัดิการท่ีดีเหมาะสม กบัภารงานของตนท่ีรับผดิชอบ 

54 บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนัและทาํงานเป็นทีม 

55 เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและกระบวนการตดัสินใจ 

56 มีวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงาน 

57 มีการมอบหมายงาน  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม  ตาม

ความรู้ความสามารถ 

58 เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

59 มีบรรยากาศท่ีเก้ือกลู ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

60 บุคลากรมีความรู้และความสามารถในงานท่ีรับผดิชอบ 

61 ผูรั้บบริการมีทศันคติท่ีดีต่อสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

62 สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้รับการอบรมและพฒันาดา้นเทคโนโลย ี

63 มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 

64 มีการนิเทศ กาํกบั และติดตามงานอยา่งมีระบบ 

65 มีซอร์ฟแวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

66 โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

67 เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมาพฒันางาน 

68 มีการสร้างความพร้อมใหอ้งคค์ณะบุคคลทุกคณะ 
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ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ 

69 ส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้ ศึกษา  ดูงานเพื่อการพฒันาองคก์ร 

70 มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยา่งชดัเจน 

71 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

72 มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice) 

73 บุคลากรในสาํนกังานและสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการจดัสภาพแวดลอ้มของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

74 บุคลากรมีความเขา้ใจและยอมรับบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานของตน 

75 มีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน  

76 ผูน้าํสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร 

77 มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยหีลากหลายมาใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 

78 เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

79 มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

80 บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแกปั้ญหาร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

81 มีการกาํหนดเอกลกัษณ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

82 ผูน้าํเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

83 ผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษา 

84 มีการจดักลุ่มสถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นการบริหารงาน 

85 มีการยกยอ่ง ชมเชย และใหค้วามดีความชอบท่ีเหมาะสม 

86 มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง 

87 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

88 มีการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบนั ปัญหาท่ีชดัเจน 

89 การบริหารงานคาํนึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงานภายในท่ีมีความแตกต่างกนั 

90 มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

91 มีการใชร้ะบบการวางแผนเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

92 ผูน้าํมีความเป็นนกัวิชาการ สามารถนาํทฤษฎี หลกัการ มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงาน

อยา่งไดผ้ล 

93 จดัโครงสร้างองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 

94 ผูน้าํมีเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 
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ขอ้ท่ี องคป์ระกอบ 

95 เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมาพฒันางาน 

96 กาํหนดกรอบและแนวทางในการกาํกบั ติดตาม ควบคุม และประเมินผล 

97 มีการประเมินผลความสาํเร็จเป็นระยะ ๆ 

98 มีการจดัระบบการบริหารจดัการความรู้ 

99 มีระบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
100 มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้

101 มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการวางแผนบริหารงาน 

102 มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยา่งเป็นระบบ 

103 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

104 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

105 มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่  หรือประชาสมัพนัธ์ผลการจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

106 มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการแก่ผูป้ฏิบติังาน 

107 ผูน้าํมีวิสยัทศัน ์ไม่ติดอยูก่บัวิธีการทาํงานแบบเดิมๆ 

108 ผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและสามารถใชรู้ปแบบภาวะผูน้าํเหมาะกบัสถานการณ์ 

109 บุคลากรเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

110 มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นแกนนาํทางดา้นการศึกษา และเป็นภูมิปัญญาภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

111 มีการจดักิจกรรม หรือดาํเนินการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

112 ผูน้าํมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

113 จดัอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันางาน 

114 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ 

115 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการทาํงาน 

116 มีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

117 บุคลากรมีความรักและผกูพนัต่อหน่วยงาน     

118 มีแหล่งทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

119 บุคลากรมีความเช่ือและยอมรับในวิสยัทศัน์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

120 มีบุคลากรมีความรู้สึกมัน่คง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ี การงาน 
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      ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา (วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

   2.1 การวิเคราะห์สถานสภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็น ผูอ้าํนวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  ผูอ้าํนวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประธาน

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 58 เขต รวม 406 คน เม่ือแยกพิจารณา ตาม

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนัในการแจกแจงความถ่ี 

(freguency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  รายละเอียดดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี   11      ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    สถานภาพ 

                    

              

  ตาํแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการ    

สพป. 

รองผูอ้าํนวยการ

สพป. 

ผูอ้าํนวยการกลุ่ม

ใน สพป. 

ประธาน

คณะกรรมการเขต

พ้ืนท่ี สพป. 

รวม 

จาํนวน 
ร้อย

ละ 
จาํนวน 

ร้อย

ละ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน 

ร้อย

ละ 

จาํนว

น 

ร้อย

ละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

51 

2 

 

96.23 

3.77 

 

41 

12 

 

77.36 

22.64 

 

86 

126 

 

40.57 

59.43 

 

39 

14 

 

73.58 

22.22 

 

217 

154 

 

58.49 

41.51 

รวม 53 100 53 100 212 100 53 100 371 100 

อาย ุ

 ไม่เกิน 25 ปี 

26-35  ปี 

36-45  ปี 

46   ปีข้ึนไป 

 

- 

- 

4 

49 

 

- 

- 

7.55 

92.45 

- 

- 

   12 

41 

- 

- 

22.64 

77.36 

- 

25 

47 

140 

- 

11.79 

22,17 

66.04 

- 

- 

   12 

41 

- 

- 

22.64 

77.36                                                                                                                      

- 

   25 

27 

271 

- 

6.74 

20.22 

73.04 

รวม 53 100 53 100 212 100 53 100 371 100 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

- 

- 

48 

 5 

 

- 

- 

90.57 

9.43 

 

- 

- 

42 

11 

 

- 

- 

79.25 

20.75 

 

- 

142 

65 

  5 

 

- 

66.98 

30.66 

2.36 

 

- 

48 

5 

- 

 

- 

90.57 

9.43 

- 

   

- 

  142 

203 

 26 

 

- 

38.27 

54.72 

7.01 

รวม 53 100 53 100 212 100 53 100 371 100 

ประสบการณ์ในการ

ทาํงานในตาํแหน่ง

ปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่10 ปี 

11-20 ปี       

20-30 ปี    

31-40 ปี 

41 ปีข้ึนไป 

 

 

 

- 

4 

47 

2 

- 

 

 

 

- 

7.55 

88.68 

3.77 

- 

 

 

 

- 

- 

40 

13 

- 

 

 

 

- 

- 

75.47 

24.53 

- 

 

 

 

- 

- 

148 

    64 

- 

 

 

 

- 

- 

69.87 

30.13 

- 

 

 

 

     53 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

100 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

53 

4 

235 

79 

- 

 

 

 

14.29 

   1.08 

63.34 

21.29 

- 

รวม 53 100 53 100 212 100 53 100 371 100 
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จากตารางท่ี 11 พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 217   คน คิดเป็นร้อยละ  

58.49 เป็นเพศหญิง จาํนวน 154   คน คิดเป็นร้อยละ  41.51   ดา้นอายุ  พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ 

อาย ุ   46   ปี  มีจาํนวน   271 คน   คิดเป็นร้อย73.04     รองลงมาคือ อาย ุ36-45   ปีมีจาํนวน  75  คน 

คิดเป็นร้อยละ   20.22   และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ 26-35  ปีมีจาํนวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 6.74   ดา้น

ระดบัการศึกษาสูงสุดพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทมีจาํนวน    203

คน คิดเป็นร้อยละ 54.72    รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน   142 คน คิดเป็น

ร้อยละ   38.27  และดา้นประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 31-40 ปีมีจาํนวน235    

คน คิดเป็นร้อยละ  63.34   รองลงมาคือประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 41  ปีมี

จาํนวน 79   คน คิดเป็นร้อยละ   21.29 

          2.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D)  

รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
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 ตารางท่ี  12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น

องค์ประกอบของ รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

      (n =53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

1 ผูน้าํปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรม เท่ียงตรง                      4.36 0.63 มาก 

2 
มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงาน 

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร 

4.36 0.61 มาก 

3 มีแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจน 4.36 0.63 มาก 

4 
มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหวา่งบุคลากร

ในหน่วยงาน 

3.71 0.52 มาก 

5 
มีการประสานงานอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

3.94 0.70 มาก 

6 ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน 4.36 0.61 มาก 

7 มีการใหข้วญักาํลงัใจและส่ิงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน 4.36 0.63 มาก 

8 
ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการ

ทาํงาน 

4.37 0.60 มาก 

9 
มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน 

ต่อเน่ือง 

4.39 0.61 มาก 

10 มีการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน 4.41 0.66 มาก 

11 
มีกลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายขององคก์ร 
4.37 0.62 มาก 

12 

ผูน้าํเป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกล

ยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอก

หน่วยงาน 

4.36 0.60 มาก 

13 
มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ 

สนบัสนุนการดาํเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.40 0.69 มาก 

14 
บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั และคิดริเร่ิมส่ิง

ใหม่ๆเพื่อการพฒันาองคก์ร 

3.74 0.53 มาก 
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                          ตารางท่ี  12  (ต่อ)                                                                          (n =53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

15 
มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.38 0.61 มาก 

16 

มีการเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยรีะหวา่ง

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.27 0.59 มาก 

17 
มีการทาํงานท่ีเช่ือมประสานกนั ระหวา่งกลุ่ม

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.53 0.63 มากท่ีสุด 

18 
มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

4.27 0.56 มาก 

19 
มีการกาํหนดจุดเนน้ในการดาํเนินงานของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

4.40 0.63 มาก 

20 

มีการวิเคราะห์ภารกิจ  อาํนาจหนา้ท่ีในปัจจุบนั

ของ องคก์ร. แลว้กาํหนดความคาดหวงัใน

อนาคต 

4.37 0.62 มาก 

21 
มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

4.36 0.63 มาก 

22 
ผูน้าํมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล

พื้นฐานประกอบการตดัสินใจ 

4.35 0.62 มาก 

23 ผูน้าํมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 4.37 0.60 มาก 

24 
มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองค์

คณะบุคคล 

4.40 0.64 มาก 

25 
กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์อง

องคก์รโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 

4.36 0.63 มาก 

26 

ใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายนอกและภายในมาเป็นพื้นฐานประกอบการ

วางแผนบริหารงาน 

4.33 0.62 มาก 
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    ตารางท่ี  12 (ต่อ)                                        ( n=53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

27 ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 4.35 0.62 มาก 

28 

ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

4.36 0.61 มาก 

29 มีเทคนิคการบริหารหลากหลาย 4.32 0.61 มาก 

30 
ผูน้าํมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบั

หน่วยงานและชุมชน 

4.32 0.66 มาก 

31 
ผูน้าํปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของ

หน่ายงาน 

4.36 0.63 มาก 

32 
บุคลากรร่วมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและจดั

บรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการทาํงาน 

3.74 0.52 มาก 

33 จดัระบบการนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 4.45 0.53 มาก 

34 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้และการปฎิบติังาน 

3.94 0.70 มาก 

35 

สถาบนัอุดมศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา มี

ส่วนร่วมสนบัสนุนทางดา้นการบริหารและ

วิชาการ 

4.45 0.68 มาก 

36 มีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 3.97 0.70 มาก 

37 
มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสายงาน

การบงัคบับญัชาชดัเจน เหมาะสมกบัภารกิจ 

4.36 0.63 มาก 

38 ผูน้าํมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี  4.37 0.60 มาก 

39 
มีการจดัแผนงานโครงการต่างๆ โดยดาํเนินการ

ในรูปคณะกรรมการ 

3.67 0.48 มาก 
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                               ตารางท่ี  12 (ต่อ)                                                                        (n=53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

40 
มีการเปรียบเทียบผลงาน กบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อ

พฒันา และปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

4.36 0.63 มาก 

41 ผูน้าํมีความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 4.38 0.61 มาก 

42 
บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบเพื่อมุ่ง

ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน 

3.74 0.53 มาก 

43 ผูน้าํมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 4.37 0.60 มาก 

44 
มีการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงาน หรือ

บริหารงานควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร 

3.24 0.75 มาก 

45 ใหค้วามยติุธรรมแก่บุคลากรทุกคน 3.29 0.91 มาก 

46 
ผูน้าํเป็นนกัอ่าน มีความใฝ่รู้ นาํความรู้และ

แนวคิดใหม่ ๆ  มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

4.36 0.63 มาก 

47 
ภูมิหลงัดา้นการศึกษาของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้ง

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดี 

3.20 0.84 มาก 

48 ผูน้าํสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน       3.23 0.89 มาก 

49 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน 

แต่ละประเดน็วา่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อ

การดาํเนินงานของ องคก์ร  

4.37 0.63 มาก 

50 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหาร

จดัการ 

4.26 0.62 มาก 

51 บุคลากรมีความรักและสามคัคี กลมเกลียวกนั 4.36 0.52 มาก 

52 
นโยบายทางดา้นการศึกษาของรัฐบาลมีความ

ชดัเจนไม่เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง 

4.32 0.65 มาก 

53 
บุคลากรไดรั้บสวสัดิการท่ีดีเหมาะสมกบัภาร

งานของตนท่ีรับผดิชอบ 

3.55 0.69 มาก 

54 
บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั

และทาํงานเป็นทีม 

3.75 0.53 มาก 
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                       ตารางท่ี  12 (ต่อ)                                                                                      (n=53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

55 
เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมใน

การวางแผนและกระบวนการตดัสินใจ 

4.33 0.60 มาก 

56 มีวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงาน 3.71 0.48 มาก 

57 

มีการมอบหมายงาน  แบ่งหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม  ตาม

ความรู้ความสามารถ 

4.69 0.52 มากท่ีสุด 

58 
เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามี

ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

3.18 0.87 ปานกลาง 

59 มีบรรยากาศท่ีเก้ือกลู ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

60 
บุคลากรมีความรู้และความสามารถในงานท่ี

รับผดิชอบ 

3.74 0.52 มาก 

61 
ผูรั้บบริการมีทศันคติท่ีดีต่อสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

3.40 0.96 ปานกลาง 

62 
สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้รับการอบรมและ

พฒันาดา้นเทคโนโลย ี

4.14 0.39 มาก 

63 มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 3.98 0.72 มาก 

64 มีการนิเทศ กาํกบั และติดตามงานอยา่งมีระบบ 4.36 0.63 มาก 

65 มีซอร์ฟแวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั     4.28 0.60 มาก 

66 โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4.36 0.63 มาก 

67 
เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมา

พฒันางาน 

3.97 0.72 มาก 

68 
มีการสร้างความพร้อมใหอ้งคค์ณะบุคคลทุก

คณะ 

4.36 0.63 มาก 

69 
ส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้ ศึกษา  ดูงาน

เพื่อการพฒันาองคก์ร 

3.92 0.70 มาก 

                                                                                                                                                                                                                         

 



248 

 
     ตารางท่ี   12 (ต่อ)                                                                         (n=53)                                                                         

 ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การปฏิบติั 

70 
มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ของบุคลากรอยา่งชดัเจน 

3.28 0.95 ปานกลาง 

71 
ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา 

4.51 0.68 มากท่ีสุด 

72 มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice) 3.96 0.71 มาก 

73 

บุคลากรในสาํนกังานและสถานศึกษา มีความ

พึงพอใจในการจดัสภาพแวดลอ้มของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.36 0.63 มาก 

74 
บุคลากรมีความเขา้ใจและยอมรับบทบาทหนา้ท่ี

ในการทาํงานของตน 

4.36 0.63 มาก 

75 มีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน  3.94 0.70 มาก 

76 
ผูน้าํสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ใน

การปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4.36 0.63 มาก 

77 มีอุปกรณ์-เคร่ืองมือเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.36 0.63 มาก 

78 
เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามี

ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

4.45 0.68 มาก 

79 มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.45 0.66 มาก 

80 
บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและ

แกปั้ญหาร่วมกนัในการปฏิบติังาน 

3.96 0.70 มาก 

81 มีการกาํหนดเอกลกัษณ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 3.68 0.49 มาก 

82 
ผูน้าํเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 

4.36 0.63 มาก 

83 ผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษา 3.60 0.50 มาก 

84 
มีการจดักลุ่มสถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อ

ส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นการบริหารงาน 

4.45 0.68 มาก 

85 
มีการยกยอ่ง ชมเชย และใหค้วามดีความชอบท่ี

เหมาะสม 

4.27 0.55 มาก 
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ตารางท่ี    12 (ต่อ)                                            (  n=53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

86 
มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลง 

4.18 0.38 มาก 

87 
จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

3.95 0.69 มาก 

88 มีการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบนั ปัญหาท่ีชดัเจน 4.36 0.63 มาก 

89 
การบริหารงานคาํนึงถึงความเหมาะสมของ

หน่วยงานภายในท่ีมีความแตกต่างกนั 

4.14 0.51 มาก 

90 
มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

4.36 0.63 มาก 

91 
มีการใชร้ะบบการวางแผนเพือ่พฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

3.94 0.70 มาก 

92 

ผูน้าํมีความเป็นนกัวิชาการ สามารถนาํทฤษฎี 

หลกัการ   มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานอยา่ง

ไดผ้ล 

4.36 0.60 มาก 

93 จดัโครงสร้างองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ 4.36 0.63 มาก 

94 ผูน้าํมีเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 4.23 0.54 มาก 

95 
เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมา

พฒันางาน 

3.97 0.70 มาก 

96 
กาํหนดกรอบและแนวทางในการกาํกบั ติดตาม 

ควบคุม และประเมินผล 

4.36 0.64 มาก 

97 มีการประเมินผลความสาํเร็จเป็นระยะ ๆ 4.36 0.63 มาก 

98 มีการจดัระบบการบริหารจดัการความรู้ 3.96 0.70 มาก 

99 
มีระบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาครูท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.54 0.59 มาก 

100 
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้

4.36 0.63 มาก 
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ตารางท่ี   12 (ต่อ)                                             (  n=53) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่าระดบั             

การ

ปฏิบติั 

101 
มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยหีลากหลาย

มาใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 

4.30 0.60 มาก 

102 
มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการอยา่งเป็นระบบ 

3.77 0.41 มาก 

103 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสถานศึกษา 4.36 0.63 มาก 

104 
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

3.96 0.71 มาก 

105 
มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่  หรือประชาสมัพนัธ์

ผลการจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.38 0.70 มาก 

106 
มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการแก่

ผูป้ฏิบติังาน 

4.35 0.64 มาก 

107 
ผูน้าํมีวิสยัทศัน ์ไม่ติดอยูก่บัวิธีการทาํงาน

แบบเดิมๆ 

4.35 0.62 มาก 

108 
ผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและสามารถใช้

รูปแบบภาวะผูน้าํเหมาะกบัสถานการณ์ 

4.36 0.60 มาก 

109 
บุคลากรเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

3.92 0.69 มาก 

110 

มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นแกนนาํ

ทางดา้นการศึกษา และเป็นภูมิปัญญาภายในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 

4.36 0,63 มาก 
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                    ตารางท่ี 12 (ต่อ)                                                                                  (  n=53) 

ขอ้

ท่ี 

องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

( x ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

(S.D) 

ค่า

ระดบั             

การ

ปฏิบติั 

111 
มีการจดักิจกรรม หรือดาํเนินการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.46 0.65 มาก 

112 ผูน้าํมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.36 0.61 มาก 

113 
จดัอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการพฒันางาน 

4.31 0.61 มาก 

114 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ 4.29 0.58 มาก 

115 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการทาํงาน 3.76 0.53 มาก 

116 
มีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพอยูเ่สมอ 

4.28 0.61 มาก 

117   บุคลากรมีความรักและผกูพนัต่อหน่วยงาน     4.36 0.63 มาก 

118 มีแหล่งทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3.94 0.70 มาก 

119 
บุคลากรมีความเช่ือและยอมรับในวิสยัทศัน์และเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

4.36 0.63 มาก 

120 บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.94 0.70 มาก 

 

จากตารางท่ี  12  พบวา่ โดยภาพรวมตวัแปรทั้ง 120 ขอ้มีค่าเฉล่ีย ( x )อยูร่ะหว่าง 3.14-4.69 

แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัของตวัแปร โดยเฉล่ีย ตั้งแต่ระดบัปานกลาง ถึง

ระดบัมากท่ีสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)อยูร่ะหว่าง 0.38-0.96  แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความ

คิดเห็นต่อตวัแปรในลกัษณะสอดคลอ้งกนั โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (x) สูงท่ีสุดคือตวัแปรท่ี 57 มีการ

มอบหมายงาน  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม  ตามความรู้ความสามารถ

โดยมีค่าเฉล่ีย ( x )เท่ากบั 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.52  แสดงว่าผูใ้หข้อ้มูลมี

ความคิดเห็นแตกต่างกนัในระดบันอ้ย รองลงมาคือตวัแปรท่ี 59 มีบรรยากาศท่ีเก้ือกลู ช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั โดยมีค่าเฉล่ีย (x)  เท่ากบั 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.52  แสดงว่า

ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นต่อตวัแปรในลกัษณะสอดคลอ้งกนั และตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือตวั

แปรท่ี47 ภูมิหลงัดา้นการศึกษาของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดีโดยมีค่าเฉล่ีย 
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(x)  เท่ากบั 3.20ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.84 แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัภูมิหลงัดา้นการศึกษาของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดี อยูใ่นระดบันอ้ย 

และเม่ือพิจารณาจาํนวนของระดบัขอ้เทจ็จริงพบว่า ขอ้เทจ็จริงอยูใ่นระดบัปานกลาง  4  ขอ้ อยูใ่น

ระดบัมาก 112  ขอ้ และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  4  ขอ้ 

          2.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)ซ่ึงวิเคราะห์

เก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบการตรวจสอบจาํนวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ เพื่อสกดัตวับ่งช้ีให้เหลือตวับ่งช้ี  ท่ีสาํคญัผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการ

บริหารท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยใชส้ถิติทดสอบ ซ่ึงในท่ีน้ี

ใชก้ารตรวจสอบโดยสถิติตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test 

โดยค่า Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace อยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ 

KMO Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบตวัแปรต่าง  ๆ มีค่าความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี  13  Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace 

Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace .824 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx.Chi-Square 34853.936 

 Df 7140 

 Sig. .000 

จากตารางท่ี 13  ผลการทดสอบ ค่า Kaiser Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequace 

ของชุดขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากการวิจยั พบวา่มีค่าเท่ากบั.824 ซ่ึงค่า KMO ≥ แสดงว่า ชุดขอ้มูลน้ีมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบไดดี้ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติ

ทดสอบ Bartiett’s Test of Sphericity มีนยัสาํคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความเหมาะสม

ท่ีจะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในขั้นตอนน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 

(Principle Component Analysis : PCA) ดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และ

การหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้กณฑใ์นการเลือกองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 0.50 ข้ึน

ไป 2) มีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑแ์ละมีตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบมีจาํนวน 

3 ตวัแปรข้ึนไป ตามเกณฑข์องไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) เม่ือพิจารณาตามเกณฑด์งักล่าว ดงั

ตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี  14  ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ

องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

องคป์ระกอบ 

(Component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร 

(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 

ร้อยละ  

(% of Variance) 

ค่าความแปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(Cumulative %) 

1 14.145 11.787 11.787 

2 11.623 9.686 21.473 

3 10.931 9.109 30.582 

4 7.380 6.150 36.732 

5 6.629 5.525 42.257 

6 6.018 5.015 47.272 

7 2.031 1.692 48.964 

8 1.964 1.637 50.600 

9 1.880 1.567 52.167 

10 1.829 1.524 53.691 

11 1.732 1.443 55.135 

12 1.725 1.438 56.572 

13 1.629 1.358 57.930 

14 1.627 1.356 59.286 

15 1.615 1.346 60.631 

16 1.594 1.329 61.960 

17 1.569 1.307 63.267 

18 1.534 1.279 64.545 

19 1.512 1.260 65.805 

20 1.510 1.258 67.064 
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21 1.504 1.253 68.317 

22 1.488 1.240 69.556 

23 1.451 1.209 70.766 

 

 

องคป์ระกอบ 

(Component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร 

(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 

ร้อยละ  

(% of Variance) 

ค่าความแปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(Cumulative%) 

24 1.445 1.204 71.969 

25 1.437 1.197 73.167 

26 1.315 1.096 74.263 

27 1.305 1.087 75.350 

28 1.298 1.082 76.432 

29 1.292 1.077 77.509 

 

 จากตาราง ท่ี 14  พบว่า องคป์ระกอบท่ีมีค่า ไอเกน มากกว่า 1 มี 29 องคป์ระกอบ เม่ือหมุน

แกนแลว้อธิบายความแปรปรวน ไดท้ั้งหมดร้อยละ 77.509 และเม่ือพิจารณาตามเกณฑ ์การคดัเลือก

องคป์ระกอบ ท่ีมีค่านํ้ าหนกัตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ตามเกณฑข์องไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion)  พบว่า มี

ค่า ไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรท่ีสามารถอธิบายองคป์ระกอบไดม้ากกว่า 3 ตวั

แปรขั้นไป เพียง 6 องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด คือ องคป์ระกอบท่ี 1-6 

ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ จาํนวน 23  องคป์ระกอบนั้น ขาดคุณสมบติัตามเกณฑ ์จึงไม่เขา้ข่ายการ

วิจยั โดยองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท์ั้ง 6 องคป์ระกอบ เม่ือหมุนแกนแลว้องคป์ระกอบท่ี 

1 มีค่าไอเกนสูงสุด มีค่าไอเกนเท่ากบั  14.145 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ     

11.787 องคป์ระกอบท่ี 2 มีค่าไอเกน เท่ากบั   11.623 สามารถอธิบายองคป์ระกอบความแปรปรวน

ทั้งหมดไดร้้อยละ9.686 องคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าไอเกน เท่ากบั10.931 สามารถอธิบายองคป์ระกอบ

ความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ   9.109  และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถใน

การอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดค่อย ๆ ลดลงตามลาํดบั และองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด คือ องคป์ระกอบท่ี 1-6 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมด   

56.726  นอกจากน้ีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน

สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี  15 
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ตารางท่ี 15  ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน 

ตวั แปร 
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

012 .988      

008 .983      

023 .978      

108 .978      

043 .975      

092 .974      

112 .973      

038 .973      

028 .967      

006 .917      

046 .913      

107 .906      

027 .898      

041 .687      

022 .630      

030 .578      

002  .969     

011  .961     

009  .949     

020  .937     

029  .936     

026  .928     

049  .921     
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015  .912     

106  .880     

096  .877     

055  .863     

 

ตวั แปร 
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

037  .846     

040  .807     

024  .756     

034   .979    

080   .930    

069   .928    

072   .919    

075   .911    

095   .911    

087   .906    

067   .901    

104   .894    

109   .887    

098   .884    

036   .865    

063   .858    

060    .972   

014    .951   

032    .947   

115    .931   

054    .927   

056    .918   

004    .866   

042    .824   
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018     .972  

116     .925  

114     .924  

065     .893  

 

 

ตวั แปร 
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 

016     .879  

050     .861  

101     .856  

113     .768  

017      .951 

071      .900 

013      .766 

010      .755 

078      .747 

035      .739 

084      .736 

079      .662 

105      .656 

111      .615 

 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตามเกณฑ์การคดัเลือกตามเกณฑ์องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 คือ 

จาํนวน 16 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 2 จาํนวน 14 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 3 จาํนวน 13 ตวัแปร 

องคป์ระกอบท่ี 4 จาํนวน 8 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 5 จาํนวน 8 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 6 จาํนวน 10 

ตวัแปร เพื่อความสะดวกในการเรียกช่ือองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนดผูว้ิจยั ไดต้ั้ง

ช่ือองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 10-14  และมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี  16  องคป์ระกอบรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

ลาํดบัท่ี องคป์ระกอบ จาํนวนตวัแปร 

ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ (Factor 

Loading) 

1 องคป์ระกอบท่ี 1 16 0.578 – 0.973 

2 องคป์ระกอบท่ี 2 14 0.756 – 0.969 

3 องคป์ระกอบท่ี 3 13 0.858 – 0.979 

4 องคป์ระกอบท่ี 4 8 0.824 – 0.972 

5 องคป์ระกอบท่ี 5 8 0.768 – 0.972 

6 องคป์ระกอบท่ี 6 10 0.615 – 0.951 

รวม 69 0.615– 0.973 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดมีจาํนวน 6 

องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบมีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้มากท่ีสุด คือ 

องคป์ระกอบท่ี 1 มีจาํนวนท่ีอธิบายองคป์ระกอบ   16  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง   

0.578 – 0.973 รองลงมา คือ องคป์ระกอบท่ี  2  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  14   ตวัแปร 

มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง   0.756 – 0.969   ต่อมาองคป์ระกอบท่ี3มีจาํนวนตวัแปรท่ี

อธิบายองคป์ระกอบ  13  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง     0.858 – 0.979ต่อมา

องคป์ระกอบท่ี4 มีจาํนวนตวัแปรท่ี อธิบายองคป์ระกอบ  8  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่

ระหว่าง     0.824 – 0.972ต่อมาองคป์ระกอบท่ี5 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  8  ตวัแปร 

มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง     0.768 – 0.972 และองคป์ระกอบท่ี6 มีจาํนวนตวัแปรท่ี

อธิบายองคป์ระกอบ  10   ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง     0.615 – 0.951 ซ่ึงรวมมี

จาํนวนตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบ ทั้งส้ิน 69  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง    

0.615– 0.973 
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ตารางท่ี      17     องคป์ระกอบท่ี 1    

ตวัแปร ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

012 ผูน้าํเป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน 

.988 

008 ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน .983 

023 ผูน้าํมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี .978 

108 ผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและสามารถใชรู้ปแบบภาวะผูน้าํเหมาะ

กบัสถานการณ์ 

.978 

043 ผูน้าํมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน .975 

092 ผูน้าํมีความเป็นนกัวิชาการ สามารถนาํทฤษฎี หลกัการ มาประยกุตใ์ช้

ในการบริหารงานอยา่งไดผ้ล 

.974 

112 ผูน้าํมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ .973 

038 ผูน้าํมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี   .973 

028 ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํไปใชใ้น

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.967 

006 ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน .917 

046 ผูน้าํเป็นนกัอ่าน มีความใฝ่รู้ นาํความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  มาปรับปรุง

งานอยูเ่สมอ 

.913 

107 ผูน้าํมีวิสยัทศัน ์ไม่ติดอยูก่บัวิธีการทาํงานแบบเดิมๆ .906 

027 ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ .898 

041 ผูน้าํมีความซ่ือสตัย ์ ต่อตนเองและผูอ่ื้น .687 

022 ผูน้าํมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการ

ตดัสินใจ 

.630 

030 ผูน้าํมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน .578 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 14.145 
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ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 11.787 

จากตารางท่ี 17  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  16   ตวัแปร

หลงัหมุนแกน มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .578  ถึง.988 มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั   14.145  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   11.787  ซ่ึง

เม่ือค่าเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืน ๆพบว่า 

องคป์ระกอบน้ี มีความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี1 กล่าวคือตวัแปรทั้ง  16  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนั

อธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ตวัแปรท่ี  012  ผูน้าํเป็นนกั

วางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน  มี

ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ.988  สาํหรับตวัแปรท่ี   030  ผูน้าํมีความสามารถในการสร้าง

ความร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน พบวา่มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือ .578  และผูว้ิจยั

ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่”ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง” 

   ตารางท่ี  18       องคป์ระกอบท่ี 2    

ตวั

แปร 

ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

002 มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงาน สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร .969 

011 

 

มีกลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายของ

องคก์ร 
.961 

009 มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน ต่อเน่ือง .949 

020 มีการวิเคราะห์ภารกิจ  อาํนาจหนา้ท่ีในปัจจุบนัของ องคก์ร. แลว้กาํหนดความ

คาดหวงัในอนาคต 
.937 

029 มีเทคนิคการบริหารท่ีหลากหลาย .936 

026 ใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในมาเป็นพื้นฐาน

ประกอบการวางแผนบริหารงาน 
.928 

049 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน แต่ละประเดน็วา่เป็นโอกาสหรือ

อุปสรรคต่อการดาํเนินงานของ องคก์ร อยา่งไร 
.921 

015 มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง .912 

106 มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการแก่ผูป้ฏิบติังาน .880 

096 กาํหนดกรอบและแนวทางในการกาํกบั ติดตาม ควบคุม และประเมินผล .877 

055 เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและกระบวนการ

ตดัสินใจ  
.863 

037 มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน .846 
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เหมาะสมกบัภารกิจ 

040 มีการเปรียบเทียบผลงาน กบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อพฒันา และปรับปรุง เปล่ียนแปลง .807 

024 มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองคค์ณะบุคคล .756 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 

11.623 

9.686 

 จากตารางท่ี 18 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  14   ตวัแปรหลงั

หมุนแกน มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง . 756  ถึง.969 มีค่าความแปรปรวนของ

ตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั   11.623 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   9.686  ซ่ึงเม่ือค่า

เทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆพบว่า องคป์ระกอบน้ี มี

ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี  2 กล่าวคือตวัแปรทั้ง  14  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบาย

องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ตวัแปรท่ี 002 มีการกาํหนดนโยบายใน

การบริหารงาน สอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ขององค์กร  มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ.969   

สาํหรับตวัแปรท่ี  024  มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองคค์ณะบุคคล   พบว่ามีค่า

นํ้าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือ. 756  และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่”การวางแผนกลยุทธ์” 

ตารางท่ี       19    องคป์ระกอบท่ี 3   

ตวัแปร ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

034 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้

และการปฎิบติังาน 
.979 

080 บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแกปั้ญหาร่วมกนัในการ

ปฏิบติังาน 
.930 

069 ส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้ ศึกษา  ดูงานเพื่อการพฒันาองคก์ร .928 

072 มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice) .919 

075 มีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน  .911 

095 เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมาพฒันางาน .911 

087 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา .906 

067 มีการสร้างวฒันธรรมคุณภาพในหน่วยงาน .901 

104 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง .894 

109 บุคลากรเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ .887 

098 มีการจดัระบบการบริหารจดัการความรู้ .884 

036 มีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง .865 
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063 มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน .858 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 

10.931 

9.109 

  

 

จากตารางท่ี 19 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 3 อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  13  ตวัแปรหลงั

หมุนแกน มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .858  ถึง .979 มีค่าความแปรปรวนของ

ตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั   10.931และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   9.109 ซ่ึงเม่ือค่า

เทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆพบว่า องคป์ระกอบน้ี มี

ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี  3 กล่าวคือตวัแปรทั้ง   13   ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบาย

องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ตวัแปรท่ี 034  เปิดโอกาสใหบุ้คลากร

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเรียนรู้และการปฎิบติังาน มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด

คือ.979   สําหรับตวัแปรท่ี  063  มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน    พบว่ามีค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือ. 858 และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่”องค์การแห่งการเรียนรู้” 

ตารางท่ี    20        องคป์ระกอบท่ี 4   

ตวัแปร ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

060 บุคลากรมีความรู้และความสามารถในงานท่ีรับผดิชอบ .972 

014 บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั และคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆเพื่อการ

พฒันาองคก์ร 

.951 

032 บุคลากรร่วมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการ

ทาํงาน 

.947 

115 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการทาํงาน .931 

054 บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนัและทาํงานเป็นทีม .927 

056 มีวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงาน .918 

004 มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหวา่งบุคลากรในหน่วยงาน .866 

042 บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของ

หน่วยงาน 

.824 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 

7.380 

6.150 
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จากตารางท่ี 20  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 4  อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  8  ตวัแปรหลงั

หมุนแกน มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .824  ถึง.972  มีค่าความแปรปรวนของ

ตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 7.380 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   6.150 ซ่ึงเม่ือค่า

เทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆพบว่า องคป์ระกอบน้ี มี

ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 4 กล่าวคือตวัแปรทั้ง     8   ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบาย

องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ตวัแปรท่ี 060 บุคลากรมีความรู้และ

ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ  มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ.972   สาํหรับตวัแปรท่ี 

042  บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน พบว่ามีค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือ. 824 และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่”  วฒันธรรมองค์การ” 

 ตารางท่ี    21      องคป์ระกอบท่ี 5  

ตวัแปร ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

018 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

การปฏิบติังาน 
.972 

       116 มีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

อยูเ่สมอ 
.925 

114 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ .924 

065 มีซอร์ฟแวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั .893 

016 มีการเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยรีะหวา่งสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากบัโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
.879 

050 สนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาทรัพยากร เทคโนโลยเีพื่อการ

บริหาร 
.861 

101 

 

มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยหีลากหลายมาใชใ้นการ

ดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 
.856 

113 

 

จดัอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

พฒันางาน 
.768 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 

6.629 

5.525 

จากตารางท่ี 21   พบว่า องคป์ระกอบท่ี 5 อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  8  ตวัแปรหลงั

หมุนแกน มีค่านํ้าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .768 ถึง.972  มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (Eigenvalues) เท่ากบั   6.629  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   5.525 ซ่ึงเม่ือค่าเทียบ
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ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆพบว่า องค์ประกอบน้ี มี

ความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 กล่าวคือตวัแปรทั้ง  8 ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบ

น้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ตวัแปรท่ี 018  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ใช้

เทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังาน มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ.972   สาํหรับตวัแปรท่ี113  

จดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันางาน  พบว่ามีค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดคือ.768และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่”เทคโนโลยสีารสนเทศ” 

ตารางท่ี       22    องคป์ระกอบท่ี 6   

ตวั

แปร 

ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

017 มีการทาํงานท่ีเช่ือมประสานกนัระหวา่งกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง .951 

071 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา .900 

013 มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
.766 

010 มีการสนบัสนุนจากเครือข่ายองคก์รภาครัฐและเอกชน .755 

078 เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษา 
.747 

035 สถาบนัอุดมศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีส่วนร่วมสนบัสนุน

ทางดา้นการบริหารและวิชาการ 
.739 

084 มีการจดักลุ่มสถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นการ

บริหารงาน 
.736 

079 มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต .662 

105 มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่  หรือประชาสมัพนัธ์ผลการจดัการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
.656 

111 มีการจดักิจกรรม หรือดาํเนินการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
.615 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวนร้อยละ (% of Variance) 

6.018 

5.015 

 

จากตารางท่ี 22 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 6 อธิบายดว้ยตวัแปรสาํคญั จาํนวน  10  ตวัแปรหลงั

หมุนแกน มีค่านํ้าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .615 ถึง.951  มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (Eigenvalues) เท่ากบั   6.018  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   5.015  ซ่ึงเม่ือค่า
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เทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆพบว่า องคป์ระกอบน้ี มี

ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี  6 กล่าวคือตวัแปรทั้ง  10   ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบาย

องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ตวัแปรท่ี 017  มีการทาํงานท่ีเช่ือม

ประสานกันระหว่างกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ.951  

สาํหรับตวัแปรท่ี  111 มีการจดักิจกรรม หรือดาํเนินการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา   พบว่ามีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือ. 615  และผูว้ิจยัตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า    

”สนับสนุนการมีส่วนร่วม” 

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่ง มี 6 องคป์ระกอบ  สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี   2  สรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  

จากแผนภูมิท่ี2สรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ประกอบดว้ย  6 ประกอบคือ

1.) ผูน้าํเชิงปฏิรูป   2). กลยทุธ์การบริหาร           3) องคก์รแห่งการเรียนรู้       4).วฒันธรรมองคก์ร     

5)เทคโนโลยสีารสนเทศ   6.) สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

 

  

แผนภูมิท่ี  16  องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี                     

การศึกษาประถมศึกษา 

 

6.สนบัสนุนการมี

ส่วนร่วม 

 

 

องคป์ระกอบการ

บริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

1.ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 

 
2.การวางแผนกลยทุธ์ 

 3.องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ 

 4.วฒันธรรมองคก์าร 

5.เทคโนโลยี

สารสนเทศ        
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 2.4  รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้ไดรู้ปแบบองค์ประกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผูว้ิจยัไดน้าํองคป์ระกอบ

ทั้ง  6  องคป์ระกอบ ซ่ึงไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ดงัน้ี  

              X1 แทน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational   leadership) 

X2 แทน  การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic  planning) 

             X3 แทน  องคก์ารแห่งการเรียนรู้  (Learning organization  ) 

X4  แทน วฒันธรรมองคก์าร(Organizational culture) 

             X5  แทน เทคโนโลยสีารสนเทศ. (    Information   technology) 

                X6  แทน สนบัสนุนการมีส่วนร่วม (Participation  support) 

 จากการวิเคราะห์เส้นทาง  ขององค์ประกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงตรรกะ  โดยมีแนวคิด   ทฤษฎี 

และขอ้คน้พบงานวิจยั ท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  ขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน  ผูว้ิจัยได้

วิเคราะห์เน้ือหา(content  analysis) ดงัน้ี 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ท่ีสนับสนุน ความสัมพนัธ์เชิงตรรกขององคป์ระกอบ  รูปแบบ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

1. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั องคป์ระกอบ   

   การวางแผนกลยทุธ์ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17  แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง กบั  องคป์ระกอบ  การวางแผนกลยทุธ์ 

X1 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

X2 

การวางแผนกลยทุธ์ 
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นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง

องคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั องคป์ระกอบ การวางแผนกลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

นิติมา  เทียนทอง  พบว่า ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหน้า 

ประกอบดว้ย คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และ

วางแผน, ความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม, ความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากร,  

ความสามารถในการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ,  ความสามารถในการติดตามงานและ

ประเมินผล 315สอดคล้องกับ  สมพร  เมืองแป้น พบว่า ผู ้นําการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัทางบวกโดยรวมและราย

ดา้นในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.5 316สอดคลอ้งกบั  วนัชยั  ธงชยั พบว่า  ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ส่งผลต่อบริหารดา้นการวางแผน การจดัระบบ

การจดัซ้ือจดัจา้งและดา้นการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ317สอดคลอ้งกบั สมถวิล ชู

ทรัพย ์ พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 17 คุณลกัษณะ

ไดแ้ก่ 1)คุณลกัษณะทางกาย 2)คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ 3)คุณลกัษณะทางสังคม 4)คุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล 5)คุณลักษณะด้านความรู้ 6)คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 7)

คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ 8)คุณลกัษณะทางแรงจูงใจ 9)คุณลกัษณะทางทกัษะ 10)คุณลกัษณะดา้น

การบริหาร 11)คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 12)คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้าํ 13)คุณลกัษณะ

ดา้นความสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 14)คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการวางแผนการ

ทํางาน 15)คุณลักษณะด้านความสามารถในการทํางานร่วมกับชุมชน 16)คุณลักษณะด้าน

ความสามารถในฐานะผูน้ําด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม และ 17)คุณลักษณะด้าน

                                                        
315

 นิติมา  เทียนทอง, “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหนา้” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2544), 90. 

316 สมพร  สมพร  เมืองแป้น,  “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ใน

สถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่ 

317 วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ 

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2547), บทคดัยอ่. 
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ทศันคติ 318สอดคลอ้งกบั  รังสรรค ์ โฉมยาได ้ ศึกษาประสิทธิผลขององคก์ารตามกรอบแนวคิดของ

ความเป็นเลิศดา้นพฤติกรรมการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตการสาธารณสุข 6  พบว่า 

ภาวะผูน้ํา การวางแผนกลยุทธ์ การให้ความสําคัญกับผูป่้วย ข้อมูลข่าวสารสนเทศ การให้

ความสาํคญักบัทีมงาน การบริหารกระบวนการผลิต มีความสมัพนัธ์กนั 319 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ  การวางแผนกลยทุธ์ 

 

2. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบั องคป์ระกอบ 

   องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  18  แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั 

องคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง

องคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั องคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

 สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) พบวา่พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการทาํงานเป็นทีม   การเนน้ท่ีลูกคา้เป็นสาํคญัและพนัธะสัญญาท่ีจะ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และหลกัการฝึกปฏิบตัิขององค์การแห่งการเรียนรู้ด ้านวิสัยทศัน์ร่วม

รูปแบบการจดัการแบบแผนทางความคิด320สอดคลอ้งกบัไมเคิล โดแนล เทบบาโน (Michael 

                                                        
318 สมถวิล ชูทรัพยจ์นัทร์  อา้งใน สุนทร  สุมาลยโ์รจน“์พฤติกรรมการบริหารของ

ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์  ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 54. 

319 รังสรรค ์ โฉมยา,  “ประสิทธิผลองคก์ารตามกรอบแนวคิดของความเป็นเลิศดา้น

พฤติกรรมการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตการสาธารณสุข 6” (ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญา

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต,์ บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ2546), บทคดัยอ่. 

 320Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract. 

X1 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

X3 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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Donald Tebbano) ไดว้ิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความช่ืนชอบแบบฉบับภาวะผูน้าํของผู ้

ควบคุมสถานศึกษาแห่งตาํบลและความสามารถ   ของสถานศึกษาแห่งตาํบลในการกลายเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นมืออาชีพ ผลการวิจยั พบว่าภาวะผูน้าํของผูค้วบคุมสถานศึกษาแห่ง

ตาํบลมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถของสถานศึกษา    แห่งตาํบลในการกลายเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ท่ีเป็นมืออาชีพ321สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบนเนทท์และโอเบรียน (Bennette and 

O’Brien) ไดเ้สนอองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 12 ประการ ประกอบดว้ย กลยทุธ์หรือ

วิสยัทศัน์ (strategy or vision) การปฏิบติัเชิงการบริหาร (executive practices) การปฏิบติังานเชิงการ

จดัการ (managerial practices) บรรยากาศ (climate) โครงสร้างขององคก์ารหรืองาน (organization 

or job structure) การกระจายของขอ้มูลข่าวสาร (information flow) การปฏิบติังานของบุคคลและ

ทีมงาน (individual and team practices) การฝึกอบรมหรือการใหก้ารศึกษา (training or education) 

การพฒันาบุคลากรหรือทีมงาน (individual or team development) และการให้รางวลัหรือการ

ยอมรับ (rewards or recognition)322 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไคเซอร์ (Kaiser) ไดศึ้กษาวิจยัและ

นาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ (leadership) 

วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) พนัธกิจและยทุธศาสตร์ (mission and strategy) การ

ดาํเนินงานบริหารจดัการ (management practices) โครงสร้างองคก์าร (organizational structure) 

บรรยากาศการทาํงาน (working climate) และการจูงใจ (motivation) 323สอดคลอ้งกบับาลดว์ิน 

(Baldwin) พบวา่ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการนาํรูปแบบการวางแผนกลยทุธ์มาใช ้ไดแ้ก่ ความเป็นวิชาชีพ

ของบุคลากร การสมานสามคัคีของบุคลากร ภาวะผูน้ําของครูใหญ่ท่ีเปิดเผยถึงความตอ้งการ

เปล่ียนแปลงของบุคลากร และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสนบัสนุน324สอดคลอ้งกบั

                                                        

 321Michael Donald Tebbano, “A Study of the Relationship between the Preferred 

Leadership Styles of School District Superintendents and the Capability of Become Professional 

Learning Organizations” (Ed.D. Thesis, Seton Hall University, College of Education and Human 

Services, 2002), 32.  
322 J.Bennelte, and M.O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,” 

Training 31,6 (August 1994), 77-79. 

323 Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of 

Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana 

State University, 2000), 191-195. 

324 Mark D Baldwin, “Implementation of Strategic Planning in a Public School Setting : 

A case Study, “Disssertation Abstiacts International 55,4 (October 1994): 244 – A. 
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มาลี  ธรรมศิริ   พบว่า  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพมีผลกระทบทางบวกอยา่งต่อเน่ือง สู่ความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้325สอดคลอ้งกบัอภิวรรณา  แกว้เลก็ พบว่า   คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนสภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและ

พฒันาสถานศึกษา ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน และมีลกัษณะ

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้หรือองคก์ารแห่งการเรียนรู้326สอดคลอ้งกบัวิโรจน์  สารรัตนะ  ไดเ้สนอ

ปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน ความเป็นองคก์ารวิชาชีพ การตดัสินใจร่วมและการมีวิสัยทศัน์ร่วม กลุ่ม

บริหารตนเองและการติดต่อส่ือสาร การจูงใจเชิงสร้างสรรค ์การเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง การ

สร้างวฒันธรรมและบรรยากาศองค์การเชิงสร้างสรรค์ การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงและ

นวตักรรม การบริหารหลกัสูตรและการสอน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์327สอดคลอ้งกับ

บาทหลวงลือชยั  จนัทร์โป๊  พบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร, พนัธกิจและยทุธศาสตร์

, การดาํเนินงานดา้นการจดัการ, โครงสร้างองคก์าร, ระบบองคก์าร, บรรยากาศการทาํงาน, และการ

จูงใจนั้นมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้328สอดคลอ้งกบัวีรวุธ  มาฆะศิรานนท ์พบว่า 

องคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ (leadership) การเรียนรู้ร่วมกนั

เป็นทีม (team learning) และการคิดและการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ (systems thinking) 329สอดคลอ้ง

กบัอฐัพงศ ์ จารุทรัพยส์ดใส  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

                                                        
325 มาลี  ธรรมศิริ, “การพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยผา่นหน่วยพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

อุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), บทคดัยอ่. 

326 อภิวรรณา  แกว้เลก็  “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), บทคดัยอ่. 

327 วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2544).47. 

328 บาทหลวงลือชยั  จนัทร์โป๊, “รูปแบบการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีว

คาทอลคิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

อาชีวศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546), บทคดัยอ่. 

329 วีรวธุ  มาฆะศิรานนท,์ องคก์รเรียนรู้สู่องคก์รอจัฉริยะ (กรุงเทพ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2542), 

35. 
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เขต 2  พบว่า มีคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียง

ตามลาํดบั คือ ดา้นการเนน้คุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการปฏิบติังานให้

เกิดความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ดา้นการมีความเช่ือว่าองคก์รเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัหรือองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ 330สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราวรรณ บุญศรีวงษ ์ไดศึ้กษาองคป์ระกอบความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ ด้านภาวะผูน้ํา   ด้าน

เทคโนโลย ีดา้นการเรียนรู้ และดา้นการจดัการความรู้331 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

3. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั องคป์ระกอบ  

   วฒันธรรมองคก์าร 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 19  แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั   

องคป์ระกอบ วฒันธรรมองคก์าร 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง

องคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบัองคป์ระกอบ วฒันธรรมองคก์ารไดแ้ก่ 

ดาเนล  และสตั้ม (Daniel and Stumpf) พบวา่  ปัจจยัดา้นรูปแบบผูน้าํ ความพึงพอใจในงาน 

การปรับตวัเขา้กบัองคก์รความรู้ ความสามารถในงาน การปรับตวัเขา้องคก์ร ความรู้ความสามารถ

ในงาน ตลอดจนการสนบัสนุนงาน มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์

                                                        
330 อฐัพงศ ์จารุทรัพยส์ดใส, “ ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

กบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2” (สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 

2554), บทคดัยอ่. 

331 จิราวรรณ บุญศรีวงษ,์ “องคป์ระกอบความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ,บทคดัยอ่ [Online], accessed 

8 July 2013. Available from http://www.gotoknow.org/posts/484235 

X1 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

X4 

วฒันธรรมองคก์าร 
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โดยความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัภาวะผูน้าํในลกัษณะต่าง ๆ 332สอดคลอ้งกบัคุกก้ี

และแลป็เฟอร์ต้ี (Cooke and Lafferty ) พบว่า พฤติกรรมความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะสร้างสรรค ์ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.001 (r= .3717) สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของมาร์ติน (Martin) พบว่า คณะบดีท่ีมีประสิทธิภาพบริหารจดัการองคก์ารสําเร็จ มี

ความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมของผูน้าํผูป้ระสานงาน ผูจ้ดัการ ผูว้างแผน และผูส้นบัสนุนผลจากการ

วิจยัน้ี เป็นพื้นฐานสาํคญัในการเขา้ใจบทบาท การเป็นผูน้าํของคณะบดีว่าเป็นผูมี้ความสาํคญั และ

การเป็นผูน้าํนั้นสามารถเป็นผูน้าํสถาบนั หรือองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีสําเร็จได้333สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของชาร์ลอตเต และ สมิรชิช (Charlotte & Smircich, )อา้งใน อญัชลี  วิสิทธ์ิวงษ ์, พบว่า 

ปัจจยัดา้นรูปแบบผูน้าํ ความพึงพอใจในงาน การปรับตวัเขา้กบัองคก์าร ความรู้ ความสามารถใน

งานตลอดจนการสนบัสนุนของงานมีความสมัพนัธ์ กบัลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์334

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุชา  สระสม  ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษา  องคป์ระกอบดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

การสร้างแรงบนัดาลใจและความคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล335สอดคลอ้งกบัพรพจน์  ศรีตนั 

พบว่า  ตวัแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริหารของผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการกระจาย

อาํนาจ คือ การมีวิสัยทศัน์ การมีส่วนร่วม และวฒันธรรมองคก์าร ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติ

กรรมการบริหารของผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจ คือ วฒันธรรมองคก์าร 

การมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัภาณีนุช  ผสุดีโสภณ  พบว่า ความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างวฒันธรรม

สังคมกบัวฒันธรรมองคก์ารในโรงพยาบาลขององคก์ารมูลนิธิการกุศลท่ีต่างศาสนา ศาสนาคริสต ์

                                                        
332 Daniel and stumpf. “The Organizational Culture Implication for Nursing Service,” 

JONA 23,4 (April 1999), 54. 

333 Martin, J.L. (1993). A pretiminasy theory for explaining the effective leadership of 

academic deans (Leadership). Dissertation Abstracts International1256), 54. 

334 ชาร์ลอตเต และ สมิรชิช (Charlotte & Smircich, 1993, pp. 124 อา้งใน อญัชลี  วิสิทธ์ิ

วงษ ์การศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนยโ์รงพยาบาลทัว่ไป และ

โรงพยาบาลชุมชน สงักดักระทรวงสาธารณสุข, (บณัฑิตวิทยาลยั,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2539, ) 

148. 

335 นุชา สระสม ,  “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์าร

แบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 
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ศาสนาพุทธ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ 3 

ปัจจยั คือ ลกัษณะการใชอ้าํนาจ และลกัษณะความเป็นชาย และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบั 1 

ปัจจยั คือ ลกัษณะเน้นความมีมนุษยธรรม336สอดคลอ้งกบัณัฐวุฒิ  แกว้บางพูด พบว่า ภาวะผูน้าํ

เปล่ียนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกบัวฒันธรรมองคก์ารในลกัษณะสร้างสรรคเ์ทศบาลนคร

ภูเกต็ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  337สอดคลอ้งกบั

กิติมา จิตรีโภชน์  พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารห้องสมุด สถาบนัอุดมศึกษามีความสัมพนัธ์กบั

รูปแบบวฒันธรรมองคก์าร338สอดคลอ้งกบัสมจินตนา คุม้ภยั  พบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูง

และปานกลาง มีวฒันธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลกัษณะมากกว่ารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลตํ่า 

ประกอบดว้ย 1.มุ่งผลสาํเร็จ 2.มุ่งเนน้ลูกคา้ 3.สร้างนวตักรรม 4. ให้ความสาํคญัแก่ภาวะผูน้าํ 5.จดั

องคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6.ทาํงานเป็นทีม 7.จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 8.ลดการควบคุม 9.มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และ 10.มีการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ 339สอดคลอ้งกับพิสิฐ  พูลสวสัด์ิ พบว่า  วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา 

                                                        
336 ภาณีนุช  ผสุดีโสภณ, “การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะวฒันธรรมสงัคม วฒันธรรม

องคก์ารและลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ ของพนกังานระดบับริหารกลางในโรงพยาบาลของ

องคก์ารมูลนิธิการกศุลท่ีต่างศาสนา : ศาสนาคริสต ์ศาสนาพทุธ วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

,2543), บทคดัยอ่. 

337 ณฐัวฒิุ  แกว้บางพดู, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัวฒันธรรม

องคก์รกรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเกต็” (หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล) วารสารวิทยบริการ ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 

1 มกราคม – เมษายน 2554) บทคดัยอ่. 

338 กิติมา จิตรีโภชน์  นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ E-mail:kittima.j@swu.ac.th 

339 สมจินตนา คุม้ภยั,”การเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

องคก์าร:กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์,สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2553),บทคดัยอ่.  
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ประกอบไปดว้ย 5 มิติ คือ   มิติดา้นการบริหารบุคลากร มิติดา้นเง่ือนไขแห่งความสาํเร็จ มิติดา้นยุ

ทธิวิถีท่ีใช ้มิติดา้นคุณลกัษณะของผูน้าํองคก์าร มิติดา้นการมีส่วนร่วม 340 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อ  องคป์ระกอบ  วฒันธรรมองคก์าร 

 

4. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั องคป์ระกอบ  

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  20  แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั

องคป์ระกอบ  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง

องคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบัองคป์ระกอบ เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ  พูลสมบติั  พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 341 สอดคลอ้งกบั   กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร พบว่า ปัจจยัการบริหารดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นงบประมาณ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นบรรยากาศองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัคุณภาพขอ้มูล

และสารสนเทศ ส่วนปัจจยัดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกค่อนขา้งตํ่ากบัคุณภาพขอ้มูลและ

สารสนเทศ342สอดคลอ้งกบั  อวสัดา  อรัญญะ  พบวา่  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี

พึงประสงคมี์ 6 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นการเป็นผูน้าํสามารถสร้างความร่วมมือและประสานสัมพนัธ์กบั

                                                        
340 พิสิฐ  พลูสวสัด์ิ  วฒันธรมองคก์ารต่อความผกูพนักบัสถานศึกษาของครู  สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ” (ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่ 

341 ศิริวรรณ  พลูสมบติั  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่ 

342 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ,  All Rights Reserved บริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน)  (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2548), อดัสาํเนา 

X1 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

X5 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย 2) ดา้นบุคลิกภาพมีความริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ี 3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 4) ด้านความสามารถ/ทักษะ มีความรู้ และความสามารถแก้ปัญหาในการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีบริหารเป็นอย่างดี และเป็นนกับริหารและนักจดัการท่ีสามารถบริหารงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 5)ดา้นการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจดัองคก์รการบริหารตลอดจน

พฒันางานและ 6) ด้านความรู้สึกและรู้รอบ มีความรอบรู้ทันสมยัต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และ

เทคโนโลยสีมยัใหม่343สอดคลอ้งกบั   สุรศกัด์ิ  นาเฮ พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามือ

อาชีพใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) คุณลกัษณะพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 คุณลกัษณะ คือ1)ความรู้ 

ความสามารถดา้นสารสนเทศ และความรู้ทางวิชาชีพ 2) คุณลกัษณะเฉพาะความสามารถและทกัษะ

เฉพาะตวั คือ ภาวะผูน้าํ ความรู้เท่าทนัสถานการณ์ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหาการ

ควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมกล้าเส่ียง การเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและการมีวิสัยทัศน์ 3) 

คุณลกัษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืนและความใฝ่รู้344 

สอดคลอ้งกบั   สุภาวดี  นพรุจจินดา พบว่า องคป์ระกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารวิทยาลยัพยาบาล

วิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข  พบว่า องคป์ระกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารวิทยาลยั

พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ 1) ผูน้าํวิสัยทศัน์ 2) ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง 3) ผูน้าํทางวิชาชีพ 4) ผูน้าํจริยธรรม 5) ผูน้าํสร้างแรงบนัดาลใจ 6) ผูน้าํคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล 7) ผูน้าํดา้นเทคโนโลยี345 สอดคลอ้งกบั  จิรวรรณ  เลงพานิชย ์และกฤตพา  แสน

ชัยธร  พบว่า องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า 1) การบริหารของ

ผูบ้ริหารมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) 

                                                        
343 อวสัดา  อรัญญะ  อา้งใน สุนทร  สุมาลยโ์รจน์“พฤติกรรมการบริหารของผูอ้าํนวยการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์  ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 55. 

344 สุรศกัด์ิ  นาเฮ, “สู่มิติการเป็นนกับริหารการศึกษามืออาชีพ, “วารสารขา้ราชการครู 21, 1 

(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2543), 27-33. 

345 สุภาวดี  นพรุจจินดา, “องคป์ระกอบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารวิทยาลยัพยาบาล สงักดั

กระทรวงสาธารณสุข” (ดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2553), บทคดัยอ่. 
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องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความเขา้กนัได ้และการรับรู้ถึงความง่าย346 
สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

5. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบัองคป์ระกอบ  

    สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  21 แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั 

องคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง

องคป์ระกอบ  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบัองคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
เฮฟเฟอร์แมน (Hefferman) พบว่า ผูบ้ริหารเป็นกุญแจสาํคญัในการสนบัสนุนส่งเสริมให้

ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในระดบัชาติ รัฐและทอ้งถ่ิน ไดพ้ยายามดาํเนินการปรับปรุง

ใหผู้ป้กครองและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ โดยโรงเรียนจะตอ้งเปล่ียนทศันคติ 

ทกัษะความรู้ และบทบาทของกลุ่มในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมบริหารโรงเรียน347สอดคลอ้งกบัโค

คอนเนอร์ (O’Connor) พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีพฒันาแลว้จะทาํใหโ้รงเรียนเปิดกวา้งข้ึน ซ่ึง

ตอ้งมีเพ่ือนร่วมงาน คณะกรรมการและครูให้ความสนบัสนุน348สอดคลอ้งกบัสุภาพร รอดถนอม 

                                                        
346 จิรวรรณ  เลงพานิชย ์, “องคป์ระกอบท่ีส่งผลการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทเพื่อ

การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน” 

(สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม, 2552), บทคดัยอ่. 

347  Ann Nora Hefferman, “ Perception of Involvement of Parents and Community 

Members on School Decision Making Cabinets, “ Disscrtation Abstract International 53 (May 

1992), 1342-A-1371-A. 

348 Geraldine Josephine.  O’ Connor, “A Study of the Leadership Styles and school 

climate. 2001.” Proquest. DAI-A62/11 (Online)  available : http:// proquest.umi.com/pqdweb? 

(acces date: Amy 2006), 22. 

X1 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

X6 

สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
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ศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูอ้าํนวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององค์การ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า 1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์

ระดบัสูงกบัประสิทธิผลองคก์าร 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั

ปานกลางกับประสิทธิผลองค์การ สอดคลอ้งกับพรพจน์  ศรีตนั พบว่า  ตวัแปรท่ีมีผลต่อพฤติ

กรรมการบริหารของผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอาํนาจ คือ การมีวิสัยทศัน์ การมี

ส่วนร่วม และวฒันธรรมองคก์าร ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริหารของผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจ คือ วฒันธรรมองคก์าร การมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบั

กาญจนา  สิริวงศาวรรธน์ :  พบว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  คือ ดา้นภาวะผูน้าํร่วมกนั

บทบาทของผู ้นํา และพฤติกรรมของผู ้นํา  ภาวะผู ้นําของผู ้บริหารกับการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบั รัชนีวรรณ  สุริยะนิมิตชยั 

ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ การบริหารคุณภาพโดยรวม พบว่า พฤติกรรมผูน้ํา  

บรรยากาศองคก์าร  ความรู้  การไดรั้บข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วนรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบั การยอมรับ การบริหารคุณภาพโดยรวม 349สอดคลอ้งกบัจวน แกว้พิทกัษ ์   พบว่า สมรรถภาพ

ในการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความสัมพนัธ์

กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสมรรถนะในการทาํงาน ดา้นการตดัสินใจ ดา้นความเอ้ืออาทร ดา้นมุ่งงาน 

ดา้นการแกปั้ญหา ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุมงาน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นอคติอยู่

ในระดบันอ้ยท่ีสุด350สอดคลอ้งกบั  วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน  พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 9 ดา้น 1) พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) วิสยัทศัน์ของ

ผูบ้ริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพการสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการทาํงานของ

ครู 6) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษา 9) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

                                                        
349 รัชนีวรรณ  สุริยะนิมิตชยั อา้งใน  ศรีจรรยา โชตึก “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ”.   (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยับูรพา, 2551), 26. 

350 จวน แกว้พิทกัษ,์ “สมรรถภาพในการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา 2550), บทคดัยอ่. 
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ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ351 

สอดคล้องกับสมถวิล ชูทรัพย์  พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 17 คุณลักษณะได้แก่ 1)คุณลักษณะทางกาย 2)คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3)

คุณลักษณะทางสังคม 4)คุณลกัษณะส่วนบุคคล 5)คุณลักษณะด้านความรู้ 6)คุณลักษณะด้าน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 7)คุณลักษณะด้านวิชาชีพ 8)คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 9)

คุณลกัษณะทางทกัษะ 10)คุณลกัษณะดา้นการบริหาร 11)คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 12)

คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้าํ 13)คุณลกัษณะดา้นความสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 14)คุณลกัษณะ

ด้านความสามารถในการวางแผนการทาํงาน 15)คุณลกัษณะด้านความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัชุมชน 16)คุณลกัษณะดา้นความสามารถในฐานะผูน้าํดา้นศาสนา วฒันธรรมและจริยธรรม 

และ 17)คุณลกัษณะดา้นทศันคติ 352 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

 

6. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  การวางแผนกลยทุธ์ กบั   องคป์ระกอบองคก์าร 

   แห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 22  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ  การวางแผนกลยทุธ์ กบัองคป์ระกอบ 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่ง การวางแผนกล

ยทุธ์   กบัองคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดแ้ก่   

เบนเนททแ์ละโอเบรียน (Bennette and O’Brien) ไดเ้สนอองคป์ระกอบขององคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ ประกอบดว้ย กลยทุธ์หรือวิสัยทศัน์ (strategy or vision) การปฏิบติัเชิงการบริหาร 

                                                        
351 วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน , “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (ดุษฎีบณัฑิต, การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 

352 สมถวิล ชูทรัพยจ์นัทร์  อา้งใน สุนทร  สุมาลยโ์รจน“์พฤติกรรมการบริหารของ

ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา นครปฐม เขต2 ” (สารนิพนธ์  ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), 54. 

X2 

การวางแผนกลยทุธ์ 

X3 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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(executive practices) การปฏิบติังานเชิงการจดัการ (managerial practices) บรรยากาศ (climate) 

โครงสร้างขององคก์ารหรืองาน (organization or job structure) การกระจายของขอ้มูลข่าวสาร 

(information flow) การปฏิบติังานของบุคคลและทีมงาน (individual and team practices) การ

ฝึกอบรมหรือการใหก้ารศึกษา (training or education) การพฒันาบุคลากรหรือทีมงาน สอดคลอ้ง

กบั(individual or team development) และการใหร้างวลัหรือการยอมรับ (rewards or recognition)353 

สอดคลอ้งกบั  ดาฟท ์(Daft) กล่าววา่องคก์ารเรียนรู้นั้น เป็นองคก์ารออกแบบเพื่อการเรียนรู้ต่อเน่ือง 

โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ คือ โครงสร้าง (structure) การมอบอาํนาจ (empowerment) การสร้าง

เครือข่าย (network กลยทุธ์ (strategy) และวฒันธรรมท่ีปรับตวั (adaptive culture)354สอดคลอ้งกบั

ไคเซอร์ (Kaiser) ไดศึ้กษาวิจยัและนาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ (leadership) วฒันธรรมองคก์าร (organizational culture) พนัธกิจและ

ยุทธศาสตร์ (mission and strategy) การดาํเนินงานบริหารจดัการ (management practices) 

โครงสร้างองคก์าร (organizational structure) บรรยากาศการทาํงาน (working climate) และการจูง

ใจ (motivation) 355สอดคลอ้งกบั  ศศกร  ไชยคาํหาญ  พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย โครงสร้างท่ีเหมาะสมขององคก์าร การคิด

อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ขององค์การ วฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์การ การพฒันาบุคลากร การ

ทาํงานเป็นทีม การมีวิสัยทศัน์ร่วม การสร้างบรรยากาศในองค์การและการสร้างและถ่ายโอน

ความรู้356 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

การวางแผนกลยทุธ์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อ องคป์ระกอบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

                                                        
353 J.Bennelte, and M.O’Brien, “The Building Block of the Learning Organization,” 

Training 31,6 (August 1994), 77-79. 

354 Richard L. Daft., Leadership : Theory and Proctice (Orlando, FL : Dryden.,1999), 

211-212. 

355 Sandra M. Kaiser,”Mapping the Learning Organization : Exploring A Model of 

Organizational Learning” (Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana 

State University, 2000), 191-195. 

356 ศศกร  ไชยคาํหาญ , “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีบณัฑิต, การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2552), บทคดัยอ่. 
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7.  ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ การวางแผนกลยทุธ์ กบั   องคป์ระกอบ 

     เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ กบั  องคป์ระกอบ 

                    เทคโนโลยสีารสนเทศ   

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ การ

วางแผนกลยทุธ์   กบั   องคป์ระกอบ เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่   

ไลนแฮน บาร์ดทรโลมิล (Linehan Bartholomew) พบว่า องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการ

วางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนรัฐควรประกอบดว้ย การจดัอบรม และใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํแผนกล

ยทุธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในการทาํแผนกลยทุธ์แก่บุคลากรของโรงเรียน357 สอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ  

คงเทศ  พบว่า  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ในสถานศึกษาประกอบไปดว้ย การ

บริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีข้ึนอยู่กับการศึกษา ตาํแหน่ง 

ประสบการณ์  เพศ  อาย ุความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูท่ี้มีความรู้แตกต่างกนั

มีผลกระทบต่อความคิดเห็นการใชเ้ทคโนโลยีไม่แตกต่างกนั 358สอดคลอ้งกบั อญัชุลี  เสถียรศรี  

ศึกษาวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ารคา้คุรุสภา พบว่า ผูบ้ริหาร 

และเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการมีปัญหาการใชท้างดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 

ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และดา้นการนาํขอ้มูลไปใช ้อยู่ในระดบัปาน

                                                        
357 Linehan Bartholomew, “ A Study of the status of the strategic planning process as 

used by public districts in six suburban New York City counties” D.ED.Dissertation, Seton Hall 

University, 2006), Abstract. 

358 สมศกัด์ิ  คงเทศ    “ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ของครูใน

สถานศึกษา” (ปริญญาศึกษาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2550),บทคดัยอ่. 

X2 

การวางแผนกลยทุธ์ 

X5 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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กลาง359ศิริวรรณ  พูลสมบติั  พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 360 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

การวางแผนกลยทุธ์ มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

8.  ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัองคป์ระกอบสนบัสนุน

การมีส่วนร่วม 

 

 

  

แผนภูมิท่ี  24  แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้    

กบัองคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่ง องคป์ระกอบ 

องคก์ารแห่งเรียนรู้ กบั องคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่   

คาฟท ์(Daft) กล่าววา่องคก์ารเรียนรู้นั้น เป็นองคก์ารออกแบบเพื่อการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง โดย

พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้าง (structure) การมอบอาํนาจ 

(Cmpowerment) การสร้างเครือข่าย (network) กลยุทธ์ (stratcgy)  และวฒันธรรมท่ีปรับตวั 

(adaptive culture) 361 และ มาร์ซิคและวทักินส์ (Marsick and Watkins) กล่าวว่า องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความเป็นเลิศให้กบัองคก์าร ในขณะเดียวกนั องคก์าร

ตอ้งส่งเสริมความเป็นเลิศให้กบัสมาชิก โดยใชก้ารเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่าง

ต่อเน่ือง และบูรณาการเขา้กบัการปฏิบติังาน มีการมอบอาํนาจใหก้บัสมาชิกเพื่อสร้างความร่วมมือ

และการเรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมการแลกเปล่ียนและการช่วยเหลือกนัระหว่างสมาชิกองคก์ารและ

                                                        
359 อญัชุลี  เสถียรศรี  , “การศึกษาสภาพและปัญหาการใชส้ารสนเทศขององคก์ารคา้ของคุรุ

สภา” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2546), 87-98. 

360 ศิริวรรณ  พลูสมบติั  “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่ 
361 Richard L.Daft, Leadership : Theory and Practice (Orlando, FI. Dryden., 1999),211-212. 

X3 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

X6 

สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
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ชุมชน362สอดคลอ้งกบั  วรุณี ดวงจาํปา  พบว่า ปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

เอกชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นบรรยากาศองคก์าร ดา้น

แรงจูงใจ ดา้นลกัษณะบุคคล ด้านสถานศึกษาและดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามลาํดบัการ

จดัการความรู้สอดคลอ้งกบั วิโรจน์  สารรัตนะ  ไดเ้สนอปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อความเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ความเป็นองคก์าร

วิชาชีพ การตดัสินใจร่วมและการมีวิสยัทศัน์ร่วม กลุ่มบริหารตนเองและการติดต่อส่ือสาร การจูงใจ

เชิงสร้างสรรค ์การเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศองคก์ารเชิง

สร้างสรรค ์การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม การบริหารหลกัสูตรและการสอน และ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์363 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

องคก์รแห่งการเรียนรู้   มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

9.ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ วฒันธรรมองคก์าร  กบั  องคป์ระกอบสนบัสนุน

การมีส่วนร่วม 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  25   แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ วฒันธรรมองคก์าร  กบั 

องคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 

วฒันธรรมองคก์าร  กบั  องคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมไดแ้ก่   

  นันทิยา  น้อยจันทร์  พบว่าวัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 12 

องคป์ระกอบ คือ การกาํหนดทิศทางขององคก์ร การมีส่วนร่วมในองคก์ร การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทํางานเป็นทีมประสิทธิภาพการดําเนินงาน มาตรฐานการ

ดาํเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ การ

สนบัสนุนทางการจดัการ และการบริหารจดัการองคก์ร สอดคลอ้งกบั พิสิฐ  พูลสวสัด์ิ  วฒันธรรม

องคก์ารของสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย 5  มิติ คือ   มิติดา้นการบริหารบุคลากร มิติดา้นเง่ือนไข

                                                        
362 V.Marsick and K. Warkins, “The Learning Organization : an Lategrative Vision for 

HRD,”Human Resourcc Development Quarterly 3,4 (1994),353. 

363 วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2544).47. 

X4 

วฒันธรรมองคก์าร 

 

X6 

สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
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แห่งความสาํเร็จ มิติดา้นยทุธิวิถีท่ีใช ้มิติดา้นคุณลกัษณะของผูน้าํองคก์าร มิติดา้นการมีส่วนร่วม สม

จินตนา คุม้ภยั  พบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงมีวฒันธรรมองคก์ารเชิงประสิทธิผลมากกว่า

รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางบางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 1. ให้ความสําคญัแก่ภาวะผูน้าํ 2. จดั

องคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และ 3. มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และ

พบวา่ รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลสูงและปานกลาง มีวฒันธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลกัษณะมากกว่า

รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลตํ่า ประกอบดว้ย 1.มุ่งผลสาํเร็จ 2.มุ่งเนน้ลูกคา้ 3.สร้างนวตักรรม 4. ให้

ความสําคญัแก่ภาวะผูน้าํ 5.จดัองค์การสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6.ทาํงานเป็นทีม 7.จดัการ

เทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร 8.ลดการควบคุม 9.มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ

สงัคม และ 10.มีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ 

วฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

 

10.  ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบ  เทคโนโลยสีารสนเทศ กบั  องคป์ระกอบ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 26   แสดงความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งองคป์ระกอบเทคโนโลยสีารสนเทศ กบั  

องคป์ระกอบ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้สดงทศันะท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ กบัองคป์ระกอบ  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดแ้ก่ 

ไมเคิล เจ.มาร์ควอร์ดท ์(Michael J. Marquardt) พบว่า  มีหลกัการว่าองคก์ารท่ีจะไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัและพฒันาแบบยัง่ยืนไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น จะตอ้งสร้างแนว

ทางการพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยจะประกอบดว้ย พลวตัแห่งการเรียนรู้ (learning 

dynamics) การปรับเปล่ียนองคก์าร (organization transformation) การมอบอาํนาจ (people 

empowerment) การบริหารจดัการองคค์วามรู้ (knowledge management) และการนาํเทคโนโลยมีา

ประยกุตใ์ชง้าน (technology application) 364สอดคลอ้งกบับุษญา  บูรณาสินทร์(Busaya Branasin) 

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคณะสถานศึกษาสอนธุรกิจและลกัษณะของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ในสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยของไทย ในส่วนของภาวะผูน้ํา 

                                                        
364 M.Marquardt, and A. Reynolds, The Global Learning Organization (New York : 

IRWIN, 1994), 65-77. 

X5 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

X3 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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วฒันธรรม โครงสร้าง และกระบวนการ มีความแตกต่างอยา่งเด่นชดัมาก ลกัษณะของบุคลากรและ

องค์การ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้อินเทอร์เน็ต 365สอดคลอ้งกับศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์  

พบว่า การพฒันารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า ระดบัการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี องคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ ดา้นองคก์าร ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการจดัการความรู้ 

องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพบต่อสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ประกอบดว้ย การบริหารจดัการและวฒันธรรมองคก์าร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 366สอดคลอ้งกบั

อนงค์  สระบัว  พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวช้ีว ัดการจัดการความรู้ของ

สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า องคป์ระกอบตวัช้ีวดัจดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 5 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ไ ด้ แ ก่  

1)  กระบวนการจดัการความรู้  2) การเรียนรู้  3) สมรรถนะ  4) เทคโนโลยีและ 5) โครงสร้าง

องคก์าร367 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มีอิทธิพลโดยตรงต่อองคป์ระกอบ  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

                                                        
365 Busaya Buranasin, “Relationship between Inter usage and learning organization 

characteristics in American and Thai universities” (ScD. Thesis, University of New Haven, 2001), 

Abstract, (Online), accessed 4 February 2004. Available from 

http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/AAT3058248. 

366
 ศนัสนีย ์ จะสุวรรณ์ , “การพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราช

ภฎั” (ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 

บทคดัยอ่. 
367 อนงค ์ สระบวั, “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัช้ีวดัการจดัการความรู้ของ

สถาบนัอุดมศึกษา” (ดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2552), บทคดัยอ่. 
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 จากการวิเคราะห์เส้นทางขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีสอดคล้องกับขอ้มูล  ตามแนวคิด  และทฤษฎีท่ีสนับสนุน

ความสัมพนัธ์เชิงตรรกะขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อกัน ดังนั้ น จากความสัมพันธ์รายคู่  ท่ีปรากฏเส้น

ความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงสมมุติฐานนั้น  ผูว้ิจัยนํามาประกอบกัน เพื่อนําเสนอความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบเชิงทฤษฎี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 

โมเดลสมมุติฐาน รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  27  แสดงรูปแบบเชิงประจกัษค์วามสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล  ตามแนวคิด  และ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

X1 

X2 

X6 X5 

X3 

X4 
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จากแผนภูมิท่ี 27  แสดงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทีมีอิทธิพลต่อกนั ซ่ึงไดจ้ากแนวคิด  และทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลจากการศึกษา  พบว่า องคป์ระกอบของการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ ทั้ง 6  องคป์ระกอบ โดย

องคป์ระกอบ3 ตวัมีความสัมพนัธ์ต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (X3 )คือภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

(X1)การวางแผนกลยุทธ์ (X2) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5 ) ขณะเดียวกนัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง  (X1)มีผลทางออ้มต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้(X3 )โดย ผา่น การวางแผนกลยทุธ์ (X2) 

และผา่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5 )ดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ีองคป์ระกอบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(X5) มีผลทางออ้มโดยผา่น  สนบัสนุนการมีส่วนร่วม (X6) และการวางแผนกลยทุธ์(X2 )ดว้ย 

นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เส้นทาง ขององค์ประกอบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษโ์ดยตรวจสอบความสอดคลอ้ง/ความตรงของรูปแบบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path Analysis  ) ทั้งน้ีเพื่อให้

เขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัขอกาํหนดขอ้ตกลง ดงัน้ี 
 ก. สญัลกัษณ์ในรูปแบบ 

             ความสัมพนัธ์ในรูปเชิงสาเหตุและผล ตวัแปร หางลูกศรเป็นเหตุ 

ส่วนตวัแปรหวัลูกศรเป็นผล 

              X1แทน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational   leadership) 

X2 แทน  การวางแผนกลยทุธ์ (Stratetic  planning) 

             X3 แทน  องคก์ารแห่งการเรียนรู้  (Learning organization  ) 

X4  แทน วฒันธรรมองคก์าร(Organizational culture) 

             X5  แทน เทคโนโลยสีารสนเทศ. (    Information   technology) 

                X6  แทน สนบัสนุนการมีส่วนร่วม (Participation  support) 

ข..ค่าสถิติวดัความสอดคลอ้ง  / ความกลมกลืน / ความตรง ระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

1.χ2 แทน ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติ ไค-สแควร์ 

2.R แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (Regression Coefficient) 

3. GFI แทน ดชันีความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

4.AGFI แทน ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index) 

5. RMR แทน ดชันีรากกาํลงัสองเฉล่ียของเศษ (Root Mean Square Residual) 

6.RMSEA แทน ดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
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                Squared Error of Approximation) 

7.TE แทน อิทธิพลรวม (Total effect) 

8.IE แทน อิทธิพลทางออ้ม (Indirect effect) 

9.DE แทน อิทธิพลทางตรง (Direct  effect) 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 69  ตวั

แปร   โดยเสนอเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย  ดงัน้ี 

ตารางท่ี 23   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

Factor Factor 

2 

Factor 

3 

Factor 

4 

Factor 

5 

Factor 

6 

Factor 

1 

Factor 2 1.00      

Factor 3 0.12 1.00     

Factor 4 0.00 0.00 1.00    

Factor 5 0.01 -0.02 0.00 1.00   

Factor 6 -0.03 -0.09 0.00 -0.07 1.00  

Factor 1 -0.03 -0.06 -0.02 -0.08 -0.04 1.00 

 

จากตารางท่ี 23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหว่าง  องค์ประกอบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ท่ีคาํนวณ พบว่า องคป์ระกอบทั้ง  6 

องคป์ระกอบ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง -0.09- 0.12 
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ตารางท่ี  24  ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคลอ้ง/ ความกลมกลืน/ ความตรงของรูปแบบระหว่าง

โมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ค่าสถิติ ค่า เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 

ค่าไคสแควร์ (Chi - Square Statistic)   2.46 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับ

สมมุติฐานหลกัวา่โมเดล ตามทฤษฎีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

( มากกวา่ .05 ) 

ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit 

Index : GFI)  

1.00 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ระดบัความน่าจะเป็น (p)  0.83 มากกวา่ค่านยัสาํคญัสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์

ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 

(Adjust Goodness of Fit Index : AGFI)  

0.99 มีค่าเขา้ใกล ้1 โมเดลความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ 

(Comparative Fit Index : CFI)  

1.00 มีค่าเท่ากบั 1 โมเดลความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนท่ี

เหลือ(Root Mean Squared Residual : RMR)  

0.023 มีค่าอยูร่ะหวา่ง0- 1 หมายถึงโมเดลความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ(์ตํ่ากวา่ 

0.05) 

ดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์(Root Mean Squared Error of 

Approximation : RMSEA) 

 

0.00 มีค่าอยูร่ะหวา่ง0- 0.05 หมายถึงโมเดล

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ(์เขา้

ใกล ้0แต่ไม่เกิน 0.20) 

 

 

จากตารางท่ี  24    พบว่า  ค่าไคสแควร์ (Chi - Square Statistic  : χ2)  มีค่าเท่ากบั 2.46  

แสดงให้เห็นว่าไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  หมายถึง รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นอกจากน้ียงั

สามารถพิจารณาค่าดชันีช้ีวดัความสอดคลอ้งอ่ืนๆไดอี้ก เช่น   ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness 

of Fit Index : GFI) และค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้(Adjust Goodness of Fit Index : 
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AGFI)มีค่าเขา้ใกล ้1 คือ GFI=1.00   และค่า AGFI =0.99 ซ่ึงมากกว่า 0.90  แสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  มีความสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (Root Mean Squared 

Residual : RMR)มีค่าเท่ากบั 0.023 และค่าดชันีความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์

(Root Mean Squared Error of Approximation : RMSEA)มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหว่าง 0-0.05  

แสดงวา่โมเดลมีความความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัดีมาก 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีมี

ความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีแนวคิด และทฤษฎี ท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์เชิง

ตรรกะ สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

 
 

 

แผนภูมิท่ี   28  รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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จากแผนภูมิท่ี 28 สามารถอธิบายอิทธิพลทางตรง ทางออ้ม และค่าอิทธิพลรวมของ

องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

1.อิทธิพลทางตรง ผลทางตรง  จาํนวน 3 องคป์ระกอบ ท่ีมีต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงัน้ี  

1.1 อิทธิพลทางตรง ผลทางตรงของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง   การวางแผนกลยทุธ์  

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มีค่าเท่ากบั –0.05, -0.03 ,-0.09 ตามลาํดบั 

2  อิทธิพลทางออ้ม ขององคป์ระกอบ ท่ีมีต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงัน้ี  

2.1ผลทางออ้มของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ท่ีมีต่อ  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

      2.1.1  ผลทางออ้มท่ีผา่น การวางแผนกลยทุธ์ มีค่าเท่ากบั 0.09 x -0.03  =  - 0.0027 

                   2.1.2  ผลทางออ้มท่ีผา่น เทคโนโลยสีารสนเทศ  มีค่าเท่ากบั(-0.01) x ( -0.09)  = 0.0009 

                   2.1.3 ผลทางออ้มท่ีผา่น  การวางแผนกลยทุธ์ แลว้ผา่นไป ยงัดา้นเทคโนโลย ี

สารสนเทศ  มีค่าเท่ากบั  0.09 x 0.00 x (-0.09)  = 0 

2.2  ผลทางออ้ม   ของการวางแผนกลยทุธ์  มีต่อ  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 2.2.1  ผลทางออ้มท่ีผา่น  เทคโนโลยสีารสนเทศ   มีค่าเท่ากบั  0.00  x (-0.09 ) = 0 

3.ผลรวมของตวัแปร   ท่ีมีต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดจ้ากผลบวกของอิทธิพลทางตรง 

กบัผลทางออ้มทั้งหมด 

3.1 ผลรวมของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั  

(–0.05) + (- 0.0027) +  0.0009  + 0  =   -0.0518 

3.2 ผลรวมของการวางแผนกลยทุธ์ ท่ีมีต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั  (-0.03 ) +   0   

=  -0.03 

3.3 ผลรวมของ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีมีต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั -0.09 

การประเมิน   ของตัวแปรท่ีมีผลต่อ องค์การแห่งการเรียนรู้ พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายก่อน   แลว้จึงแยกค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และค่าอิทธิพลรวม 

ผูว้ิจยัไดเ้สนอค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และค่าอิทธิพลรวม

ของตวัแปรท่ีมีผลต่อ  องคก์ารแห่งการเรียนรู้ดงัตารางท่ี 25 
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 ตารางท่ี 25 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพล

รวม ของตวัแปรท่ีมีผลต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบ ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออ้ม 

อิทธิพลรวม 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 0.47 -0.05 - -0.05 

การวางแผนกลยทุธ์ 1.00 -0.03 - 0.0027 -0.0327 

วฒันธรรมองคก์าร   0.40 0.00 - 0.00 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.37 -0.09 0.0009 -0.0909 

สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 0.45 0.00 - 0.00 

 

จากตารางท่ี 25  พบวา่ในการประเมินผลของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้

จะตอ้งพจิารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม  

1. เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีค่าค่าสมัประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ จากมากไปหานอ้ย คือ  การวางแผนกลยทุธ์   ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง   สนบัสนุน

การมีส่วนร่วม วฒันธรรมองคก์าร    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรียงลาํดบั  ตวัแปร  ท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ องคก์าร 

แห่งการเรียนรู้ จากมากไปหานอ้ย คือ วฒันธรรมองคก์าร  สนบัสนุนการมีส่วนร่วม   การวางแผน

กลยุทธ์   ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ     เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางออ้ม  

เรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ องคก์ารแห่งการเรียนรู้จากมากไปหาน้อย คือ ไดแ้ก่ 

วฒันธรรมองคก์าร  และ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พิจารณาอิทธิพลรวมเรียงลาํดบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ  องคก์ารแห่งการ 

เรียนรู้  เรียงจากมากไปหานอ้ย   คือวฒันธรรมองคก์าร สนบัสนุนการมีส่วนร่วม การวางแผนกล

ยทุธ์ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตอนท่ี 3 การยืนยนัรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตรวจสอบ ความเหมาะสมของรูปแบบจากการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัได้

นาํร่างองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และพฒันารูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ในขั้นตอนท่ี 2 มาตรวจสอบ

และเพิ่มความเช่ือถือในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจาก
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ขอ้มูลทั้ งหมด ด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยนําเสนอร่างรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิได้พิจารณาความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ และขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง

ให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างจากเกณฑ์ จาํนวน 9 คน ดงัรายละเอียด

ดงัน้ี 

ตารางท่ี   26   แสดงค่าความถ่ี  และร้อยละจากผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีต่อองคป์ระกอบ

ของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

องคป์ระกอบรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน ์
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องคป์ระกอบท่ี 1  

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
9 4.66 100 9 4.55 100 9 4.22 100 9 5.00 100 

องคป์ระกอบท่ี 2 

การวางแผนกลยทุธ์ 
9 4.77 100 9 4.88 100 9 4.77 100 9 5.00 100 

องคป์ระกอบท่ี 3 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
9 5.00 100 9 4.88 100 9 4.88 100 9 5.00 100 

องคป์ระกอบท่ี 4  

วฒันธรรมองคก์าร 
9 4.66 100 9 4.66 100 9 4.77 100 9 5.00 100 

องคป์ระกอบท่ี 5 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9 4.66 100 9 4.55 100 9 4.88 100 9 5.00 100 

องคป์ระกอบท่ี 6 

สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
9 4.55 100 9 4.88 100 9 4.66 100 9 5.00 100 

เฉล่ีย 9 4.72 100 9 4.73 100 9 4.70 100 9 5.00 100 

จากตารางท่ี 25  พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 9 คน มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบ

ของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ว่าผลท่ี

ไดจ้ากการวิจยัมีความเหมาะสม มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้ง และสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3.2 การวิเคราะห์ขอ้สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํร่างองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และพฒันารูปแบบการบริหารงาน 
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ท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ท่ีมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้

มีความถูกตอ้ง และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไ ด ้ ในขั้นตอนท่ี 2 มาตรวจสอบ  และเพิ่มความ

น่าเช่ือถือ  ในการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยการนาํเสนอองคป์ระกอบของการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีผูว้ิจยั ไดจ้ากการ

พฒันาจากขอ้มูลทั้งหมด ดว้ยวิธีการประเมินในรูปแบบ สัมภาษณ์ โดยนาํเสนอรูปร่างแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ให้ผูเ้ช่ียวชาญ และ

ผูท้รงคุณวุฒิ ได้พิจารณาประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้

ประโยชน์ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งจากเกณฑ ์จาํนวน 9  คน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่ 1 “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง” ประกอบดว้ย 16 ตวัแปร คือ 1)ผูน้าํเป็น

นกัวางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน

2) ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน 3) ผูน้าํมีความรับผิดชอบในการปฏิบติั

หนา้ท่ี 4) ผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและสามารถใชรู้ปแบบภาวะผูน้าํเหมาะกบัสถานการณ์ 

5) ผูน้าํมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 6) ผูน้าํมีความเป็นนักวิชาการ สามารถนาํทฤษฎี 

หลกัการมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานอยา่งไดผ้ล 7) ผูน้าํมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้8) ผูน้าํมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี  9) ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

และนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 10) ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน 11) ผูน้าํ

เป็นนกัอ่าน มีความใฝ่รู้ นาํความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 12) ผูน้าํมีวิสัยทศัน์ 

ไม่ติดอยู่กบัวิธีการทาํงานแบบเดิมๆ 13) ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จ 14) ผูน้าํมีความ

ซ่ือสัตย ์ ต่อตนเองและผูอ่ื้น 15) ผูน้าํมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการ

ตดัสินใจ 16) ผูน้าํมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน 

องค์ประกอบที ่ 2 “การวางแผนกลยทุธ์” ประกอบดว้ย 14  ตวัแปร คือ 1) มีการกาํหนด

นโยบายในการบริหารงานท่ีชดัเจน 2) มีกลยุทธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

เป้าหมายของสาํนกังาน 3) มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน ต่อเน่ือง 4) มีการวิเคราะห์

งานตามภารกิจ 5) มีเทคนิคการบริหารท่ีหลากหลาย 6) บริหารงานโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็น

พ้ืนฐานประกอบการวางแผนงาน 7) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 8) มีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 9) มีการกระจายอาํนาจในการ

บริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัรองลงมา 10) มีแผนกาํกบั ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการ

ดาํเนินงาน 11) เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ในการปฏิบติังาน  

12) มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน เหมาะสมกบัภารกิจ 
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13) ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 14) มีการบริหารงานในรูป

คณะกรรมการหรือองคค์ณะบุคคล 

องค์ประกอบที่ 3“องค์การแห่งการเรียนรู้” ประกอบดว้ย  13  ตวัแปร คือ 1) เปิดโอกาสให้

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั 2) บุคลากรในหน่วยงาน

มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบติังาน 3) สร้างความพร้อมให้เจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหาร ท่ี

รับผิดชอบในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 4) มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice) 

5) มีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน ทาํงานอยา่งมีความสุข 6) เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั 

7) จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 8) มีการสร้างวฒันธรรมคุณภาพใน

การดาํเนินชีวิตท่ีดีในหน่วยงาน 9) เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 10) จดัทาํ

คู่มือการปฏิบติังานของคณะกรรมการต่างๆในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 11) มีการจดัระบบการบริหาร

จดัการความรู้ 12) มีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง13)มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 

องค์ประกอบที ่ 4“วัฒนธรรมองค์การ” ประกอบดว้ย  8  ตวัแปร คือ 1) บุคลากรมีความรู้

และความสามารถในงานท่ีรับผดิชอบ 2) บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ี  การ

งาน 3) มีแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจนและเขา้ใจตรงกนั 4) บุคลากรมีความ

ทุ่มเท เสียสละในการทาํงาน 5) บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั 6) มีวฒันธรรม

คุณภาพในการทาํงาน 7) มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 8) บุคลากร

ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่ 5“เทคโนโลยสีารสนเทศ” ประกอบดว้ย 8  ตวัแปร คือ 1) มีการส่งเสริม

และสนบัสนุนใหมี้เทคโนโลยต่ีางๆมาใชใ้นการบริหารสาํนกังาน 2) มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั

ในการวางแผนบริหารงาน 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการ 

4) มีซอร์ฟแวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 5) มีการเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีระหว่าง

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 6) สนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัหาทรัพยากร เทคโนโลยเีพื่อการบริหาร 7) มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยหีลากหลาย

มาใชใ้นการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ 8) มีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการ

ปฏิบติังานและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

องค์ประกอบที่ 6“สนับสนุนการมีส่วนร่วม” ประกอบดว้ย 10  ตวัแปร คือ 1) มีการทาํงาน

ท่ีเช่ือมประสานกนัระหว่างกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมเขา้

มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 3) มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 4) มีการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน 5) เครือข่าย

ผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 6) สถาบนัอุดมศึกษาภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา มีส่วนร่วมสนับสนุนทางด้านการบริหารและวิชาการ 7) มีการจัดกลุ่ม
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สถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นการบริหารงาน 8) มีการส่ือสารผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 9) มีการจดัตั้งกองทุนสนับสนุนการจดัการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา10)บริบท

ของสาํนกังานมีความพร้อมและเอ้ือต่อการบริหารงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จากองค์ประกอบ ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดงักล่าว  ถา้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ไดศึ้กษาและนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง และเป็นระบบ จะส่งผลใหส้าํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานต่อไป 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรรณิกา  เจิมเทียนชยั, การพฒันารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคก์รของวิทยาลยัพยาบาลสงักดั 

 กระทรวงสาธารณสุข วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิต 

 วิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2538 

กระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกัประเมินผลการจดัการศึกษา. รายงานการติดตามการดาํเนินงาน     

 การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 ปีงบประมาณ 2551 : โรงพิมพ ์บริษทั เพลิน สตูดิโอ จาํกดั. 2553. 

กระทรวงศึกษาธิการ การกาํหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจา  

                 นุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553. 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คู่มือคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 . 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกัติดตามและประเมินผลการจดั 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน,  มาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การดาํเนินการตามกลยทุธ์  

 กรุงเทพฯ :โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ,2553. 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือปฏิบติังานคณะกรรมการเขต 

 พื้นท่ีการศึกษา เมษายน2547 

กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกัติดตามและประเมินผลการจดั 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน,  มาตรฐานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การดาํเนินการตามกลยทุธ์   

   (กรุงเทพฯ :โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ,2553. 

กฤษดา  นิลพฒัน์, “การพฒันาการดาํเนินการควบคุมพสัดุ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัลาํพ”ู  

 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิต 

 วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

กลุ่มวิจยัและพฒันา สาํนกัพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เขตการศึกษา 11.  

 “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารจดัการเตรียมความพร้อมเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 นครราชสีมา” กลุ่มวิจยัและพฒันา สาํนกัพฒันาเก่ียวกบัการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

 เขตการศึกษา 11ปี 2546. 

กอ้งเกียรติ  โอภาสวงการ, การบริหารอยา่งมีประสิทธิผล  กรุงเทพฯ :โรงพิมพเ์อส  -  แอนการพิมพ,์  

 2531. 

กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงดว้ย SPSS, พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพ : ธรรมสาร จาํกดั ,  

 2546. 
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กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, สถิติสาํหรับการวิจยั, พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2548. 

กหุลาบ  รัตนสจัธรรม, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารระดบัคณะ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

 ในมหาวิทยาลยัของรัฐ” วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา 

                   วิทยาศาสตร์สุขภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, 2536. 

คงคารัตน์  กิจจานนท,์ “การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใน 

 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 

 บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539. 

ครรชิต  มาลยัวงศ,์ กา้วไกลไปกบัคอมพิวเตอร์ (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2539. 

คาํนึง ผดุผ่อง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์รแห่งการ 

 เรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีพฒันา 

 ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2547. 

จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา   กรุงเทพฯ: โรงพิมพบุ์ค๊พอยท,์  

 2545. 

ชยัยนต ์ เสรีเรืองยทุธ, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนระดับ 

 ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต ศึกษาศาสตร์   

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547.   

ชิดชนก  รอดเงิน, “ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลท่ีส่งผลประสิทธิผลของการบริหาร 
  สถานศึกษา  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี” วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาํนกัวิทย      

      บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2553. 

ชุติมา  สุดประเสริฐ, “การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนประวติัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 นครราชสีมา” การศึกษาคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

ชูชาติ  พว่งสมจิตร์ ,”สภาพและปัญหาการดาํเนินงานจดัทาํระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษา มหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี , 2552. 

ญาณิศา บุญจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี  

  พ.ศ. 2551-2552. 

ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท,์  กลยทุธ์การเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซ์เปอร์เน็ท 

 จาํกดั,  2546. 
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ณนัศภรณ์ นิลอรุณ, “การพฒันาระบบการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา”ปริญญา 

 ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปี พ.ศ.2550-2552. 

วฒันา พฒันพงศ,์ BSC and KPI เพื่อการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื (สาํนกัพิมพแ์ปซิฟิค, 2546. 

ดาํรงค ์ วฒันา, โลกาภิวฒัน์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

ถวิล มาตรเล่ียม.  การปฏิรูปการศึกษา: โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจดัการ.(กรุงเทพมหานคร:เสมา 

 ธรรม.2544. 

ถวิลยรั์ฐ  วรเทพพฒิุพงษ,์ การกาํหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช ้ 

 กรุงเทพ : เสมาธรรม, 2540. 

ทศันีย ์สุวรรณภา. ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปาน   

กลางของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา. ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์   

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.2547. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท(ไทยแลนด)์,2539. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,  2543. 

ธงชยั สนัติวงษ.์  องคก์าร ทฤษฎีและการออกแบบ กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ,2541. 

ธวชัชยั บาํรุงยศ. 2550. การจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 สบเมยวิทยาคม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเสน้ (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สาํหรับการวิจยัทาง 

 สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ กรุงเทพ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537. 

นันทรัตน์ ศรีนุ่นวิเชียร, “ ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและ 

 ประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย ์กระทรวง 

 สาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ 

 บริหารการพยาบาล บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548.   

นิรันดร์  จงวฒิุเวศย,์ อา้งถึงใน วรรณวิไล วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหาร 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศีกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540. 

บดินทร์  วิจารณ์, การจดัการความรู้สู่ปัญญาปฏิบติั (กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2547. 

บุญเรือน  หมั้นทรัพย,์ ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

 เอกชน ทอลิก. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสาขาการบริหารการศึกษา,  

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.2554. 
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บุญศรี ไชยบุดดี. การจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอกนัทรวิชยัจงัหวดั 

 มหาสารคาม. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.2546. 

เบญจพร แกว้มีศรี . “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร , ” วารสารการศึกษาพยาบาล. 9 (1)  

 มกราคม 2541. 

ปทีป  เมธาคุณวฒิุ, เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษา  13 กนัยายน  2553 . 

ประคอง บุญสร้าง. ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขนาดเลก็ สงักดั 

 สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั   

                   บูรพา.2547. 

ประโชค ชุมพล. การบริหารเชิงกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: แมนเจอร์มีเดียร์ 

 กรุ๊ป.2538. 

ประเสริฐ  บณัฑิศกัด์ิ, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารของหน่วยงานการศึกษานิเทศ  กรมสามญั 

 ศึกษา”วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  

 2540. 

ปรัชญา  เวสารัชช,์ การบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา: เพื่อคุณภาพการศึกษา กรุงเทพฯมหานคร:  

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ภาพพิมพ,์2545. 

ปราณี  นิลกรณ์, “วิธีการทางสถิติประยกุตใ์นพฤติกรรมศาสตร์”, ในเอกสารการสอนวิชาการ (นครปฐม  

 : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ม.ป.ป.), 2548. 

ปราณี เอ้ือศิลามงคล. ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี 

 อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง. ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา.2547. 

ผกาทิพย ์ ศิริรัตนชยั,  ศิริธร  ทตัติ  และเอน็ดู  ศิริเจียมรัตน์, ความเคล่ือนไหวการปฏิรูปการศึกษา  

 กรุงเทพมหานคร :  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี,  

 2542. 

แผนปฏิบติัราชการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ  2553 

ฝ่ายวิชาการ มีเดีย อินเทลลิเจนส์ เทคโนโลย ีจาํกดั, รวมกฏหมายการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ กรุงเทพฯ :  

มีเดีย อินเทลลิเจนส์ เทคโนโลย,ี 2546. 

พรพิมล ชินภกัดี. การศึกษาปัญหาการจดัทาแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษาอาํเภอ 

 เมือง จงัหวดันครพนม. ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.2546. 

 



346 

 

พรศิษฐ ์ คาํรอด,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัสิทธิภาพการบริหารงานตาม 

 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  

 ปริญญาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา, 2551. 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545) มาตรา 24,   

     (ออนไลน์) , เขา้ถึงเม่ือ 1 สิงหาคม  2553, เขา้ถึงไดจ้าก   

      http://isc.ru.ac.th/data/BA0000645.doc      

พชัสิรี ชมภูคา. องคก์ารและการจดัการ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั.2552. 

พิณสวนั  ปัญญามาก , “การรับรู้ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา :  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนัพฒัน 

 บริหารศาสตร์,2544. 

พิสิฐธวฒัน์ กล่ินไธสงค,์ “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน 

 เป็นฐาน” วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต ปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2552. 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์, อา้งถึงใน วรรณวิไล  วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหาร

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540. 

ไพโรจน ์ดว้งวิเศษ. การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฎั.ภาคนิพนธ์ 

 ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.2543. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กรุงเทพฯ: สาํนกังานทดสอบทาง  

                  การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540. 
มนู เมืองมุงคุณ. สภาพการจดัทาแผนกลยทุธ์ในสถานศึกษา สงักดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 สกลนคร เขต 3. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.2552. 

มาลินี  มียิง่, “การพฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มงานพฒันาบุคลากรสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 นครราชสีมา” การศึกษาคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

เมตตา  นกเกตุ, “การนาํเสนอรูปแบบการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษาในโรงเรียน 

 สงักดัเทศบาล” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  

 สถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา,2546. 

ยดุา  รักไทย, การบริหารการเปล่ียนแปลง, พิมพค์ร้ังท่ี 3  กรุงเทพฯ : ธีระป้อมวรรณกรรม, 2546. 

โยธิน  ตนัสนยทุธร และชมพร ยงกิตติกลุ, การวิเคราะห์องคป์ระกอบของแบบทดสอบสมรรถภาพทาง 

 สมอง  (กรุงเทพ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สาขาวิชาการบริหารการศึกษา&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยบูรพา&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://isc.ru.ac.th/data/BA0000645.doc
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รวคนธ์  ศรโชติ, “ก่อนจะกา้วสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ : องคก์รควรมีทรัพยากรบุคคลอยา่งไร,”วารสาร 

 การบริหารคน 21,3 กรกฎาคม – กนัยายน 2543. 

ปราชญา  กลา้ผจญั และคณะการบริหารจดัการยคุใหม่  กรุงเทพฯ : บริษทั ก.พล 

   จาํกดั.,  2553. 

วชิราพร  พุม่บานเยน็, เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ : ซอฟทเ์พรส, 2545. 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์, เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 

 การศึกษา (ออนไลน์) , เขา้ถึงเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ 2553, เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4000108/unit7.pdf 

วรรณา สุภาพฒุ. การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดั 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราไพ 

                   พรรณี.2553. 

วรรณี หิรัญญากร, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเพื่อการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัสุขภาพ 

 องคก์ร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  

 เขตการศึกษา 12” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต 

 วิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2546. 

วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ 

 แบบมุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  

 สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2547. 

วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน, “ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพฒันาพื้นท่ี 

  ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก”วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  

  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552. 

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2549-ตุลาคม 2549 . 

วารสารสงขลานครินทร์ 6,3 ก.ย.-ธ.ค.43. 

วรรณวไิล  วรกิจโฆษิต, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองคก์าร 

 บริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุ 

 ศาสตร์มหาบณัฑิต การศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540. 

วิชยั  สายรวมญาติ, “บทบาทหนา้ท่ีของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2”  

 สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบญัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 ศิลปากร, 2548. 

 

 

http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4000108/unit7.pdf
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วิระ รักษามิตร์. ปัญหาการจดัแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 1-3 

 สงักดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม.2548. 

วิรัตน์  จนัทร์สุวรรณ,  “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา”   

 สารนิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 ศิลปากร, 2547. 

วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  

 กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธ์ิ, 2544. 

วิโรจน ์พลขนัธ์. การศึกษาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สงักดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาแพงเพชร เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏักาแพงเพชร.2548. 

วีณา  เพชรจิระวรพงศ ์ “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน 

 มธัยม” สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ปีการศึกษา  

 2552 . 

วีรวธุ  มาฆะศิรานนท,์ องคก์ารเรียนรู้สู่องคก์รอจัฉริยะ กรุงเทพ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2542. 

วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์,  เทคนิคการบริหารสาํหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ  (สาํนกัพิมพ ์แห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (พมิพค์ร้ังท่ี 2), 2552 .  

วีระวฒัน์  ปันตินามยั, การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรุงเทพฯ : บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั,  
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หนงัสือขอความอนุเคราะห์ใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุเพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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แบบสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั 

เร่ือง : รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

----------------------------------- 

เร่ือง   ขอความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์ 

เรียน   ท่านผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

  ดว้ยขา้พเจา้  นายสมหมาย เทียนสมใจ  นกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   กาํลงั

ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้เร่ือง “รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา”  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง  เพ่ือนาํผลการวิจยั

ไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาต่อไป 
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คาํช้ีแจง 

  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการศึกษาเท่านั้น  ขอ้มูลทุกอยา่งจะ

เก็บไวเ้ป็นความลบั  ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านให้

มากท่ีสุด  และกรุณาตอบคาํถามให้ครบทุกขอ้  เพื่อประโยชน์ในการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล และ

นาํไปสู่แนวทางการพฒันาการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  แบบสมัภาษณ์แบ่งเป็น  2  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1     สมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

  ตอนท่ี 2     สัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์เป็นอยา่งดี 

 

นายสมหมาย  เทียนสมใจ 

นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................................. 

ช่ือหน่วยงาน........................................................................................................................................ 

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................ 

กลุ่มงาน/ฝ่าย........................................................................................................................................ 

สถานท่ีตั้ง  ตาํบล.....................................อาํเภอ...................................จงัหวดั................................ 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ.2555  เวลา…….........น. ถึง....................น. 
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ตอนท่ี 2 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

1. ท่านคิดวา่องคป์ระกอบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดวา่รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ควรเป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                3. ขอ้เสนอแนะของท่าน ต่อการบริหารงานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้

มีประสิทธิผลตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

   ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสมัภาษณ์เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 



367 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ/ ผูท้รงคุณวฒิุ ในการสมัภาษณ์เร่ืองรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2 นายอนนัต ์ ระงบัทุกข ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 นายพษิณุ  ตุลศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 นายกมล  ศิริบรรณ รองเลขาธิการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 นายรังสรรค ์ มณีเลก็ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6 ดร.ดิเรก  พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา 

7 นายทวีพล  แพเรือง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 1 

8 นายธวชัชยั  พกิลุแกว้ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี  เขต 4 

9 นายวิพล  นาคพนัธ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 

10 นางสาวศศิธร  วงษเ์มตตา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ชยันาท 

11 นางสาวชูศรี อุดมกศุลศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 

12 นายอนุสรณ์  ฟเูจริญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 1 

13 นายรังสรรค ์ อว้นวจิิตร ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 นายกนก  ป่ินตบแต่ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

15 รศ.ดร.สุภคั  พิบูลย ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

16 รศ.ดร. ประกอบ  คุณารักษ ์ มหาวิทยาลยัอิทส์เทิร์น 

17 รศ. ดร. สมาน อศัวภูมิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 



368 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 

 

 

 

 



370 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 ดร.สามารถ  ทิมนาค ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

2 ดร.เกรียงศกัด์ิ  สงัขช์ยั ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

3 ดร.สุจิตรา  คงจินดา ขา้ราชการบาํนาญ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

4 ดร.โสภณ  เพช็รพวง อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั                       

สุราษฎร์ธานี 

5 ดร.จิรวรรณ  นาคพฒัน ์ ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ง 

หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 
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รายช่ือสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีใชท้ดลองเคร่ืองมือ (try out) 

ท่ี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีอยู ่

1 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบุรี 71140 

2 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หมู่ 1 ตาํบลลุ่มสุ่ม อาํเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี 71150  

3 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย 

จงัหวดักาญจนบุรี 71160 

4 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2 ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรี 76130 

5 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 

เขต 1 

ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมือง จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
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ภาคผนวก จ 

การวิเคราะห์ความความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00001     390.1143       845.8101        .1810           .9291 
VAR00002     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00003     390.9429       853.7025        .0210           .9297 
VAR00004     389.8286       848.7933        .1544           .9291 
VAR00005     390.6571       842.9378        .2225           .9290 
VAR00006     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00007     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00008     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00009     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00010     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00011     389.8286       848.7933        .1544           .9291 
VAR00012     390.6571       842.9378        .2225           .9290 
VAR00013     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00014     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00015     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00016     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00017     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00018     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00019     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00020     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00021     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00022     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00023     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00024     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00025     389.8286       848.7933        .1544           .9291 
VAR00026     390.6571       842.9378        .2225           .9290 
VAR00027     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00028     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00029     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00030     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00031     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00032     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00033     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00034     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00035     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00036     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00037     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00038     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00039     389.8286       848.7933        .1544           .9291 
VAR00040     390.6571       842.9378        .2225           .9290 
VAR00041     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00042     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00043     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00044     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00045     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00046     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00047     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00048     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00049     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00050     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00051     390.8000       848.9294        .1379           .9292 
VAR00052     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00053     390.5143       841.8454        .2811           .9287 
VAR00054     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00055     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00056     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00057     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00058     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00059     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00060     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00061     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00062     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00063     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00064     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00065     390.8000       848.9294        .1379           .9292 
VAR00066     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00067     390.5143       841.8454        .2811           .9287 
VAR00068     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00069     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00070     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00071     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00072     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00073     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00074     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00075     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00076     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00077     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00078     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00079     390.8000       848.9294        .1379           .9292 
VAR00080     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00081     390.5143       841.8454        .2811           .9287 
VAR00082     391.0857       849.2571        .1463           .9291 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
VAR00083     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00084     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00085     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00086     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00087     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00088     390.2000       836.4588        .3186           .9285 
VAR00089     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00090     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00091     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00092     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00093     390.8000       848.9294        .1379           .9292 
VAR00094     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00095     390.5143       841.8454        .2811           .9287 
VAR00096     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00097     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00098     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00099     391.0286       845.6756        .1715           .9292 
VAR00100     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00101     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00102     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00103     390.7714       850.0050        .1411           .9291 
VAR00104     390.6286       817.9462        .6919           .9266 
VAR00105     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00106     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00107     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00108     390.5429       840.8437        .2877           .9286 
VAR00109     391.0571       842.1731        .2862           .9286 
VAR00110     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00111     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00112     390.8000       848.9294        .1379           .9292 
VAR00113     391.0000       831.6471        .4439           .9279 
VAR00114     391.0857       844.0807        .2490           .9288 
VAR00115     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00116     391.0000       849.3529        .1517           .9291 
VAR00117     390.8286       845.2050        .2487           .9288 
VAR00118     389.9429       837.5849        .4263           .9281 
VAR00119     391.0000       834.6471        .5272           .9278 
VAR00120     390.5143       841.8454        .2811           .9287 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     35.0                    N of Items =120 
 
Alpha =    .9291 
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ภาคผนวก  ฉ 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

-------------------- 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี สําหรับผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                          

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการกลุ่มในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา (จาํนวน4 กลุ่ม) ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 2. แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จึงขอความกรุณาจาก

ท่านไดโ้ปรดตอบคาํถามตามความเป็นจริงท่ีปรากฏในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ของท่าน   ซ่ึงคาํตอบเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 

 3. แบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ตอนท่ี 2  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ดว้ยดี 

นายสมหมาย  เทียนสมใจ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท่ี 1      ขอ้มูลทัว่ไป 

คาํช้ีแจง      โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน  □ หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ        □    ชาย        □   หญิง 

2. อาย ุ        □ ไม่เกิน 30 ปี    31-40  ปี 

        □    41-50  ปี □    51  ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา      □ ปริญญาตรี       □ ปริญญาโท 

          ปริญญาเอก       □ อ่ืนๆ ............ 

4. การดาํรงตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

         รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

         ผูอ้าํนวยการกลุ่มในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

5.ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

 □  ไม่เกิน 10  ปี      □ 11-20  ปี  □       21-30  ปี     31  ปีข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2     ขอ้มูลดา้นรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

คาํช้ีแจง  :  แบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จาํนวน  120 ขอ้  แต่ละขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ใหท่้านทาํ

เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยพิจารณาดงัน้ี 

 ระดบั  5 หมายถึง  พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

 ระดบั  4 หมายถึง  พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมาก 

 ระดบั  3 หมายถึง  พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง 

 ระดบั  2 หมายถึง  พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ย 

 ระดบั  1 หมายถึง  พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

1 ผูน้าํปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรม เท่ียงตรง                           

2 มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงาน สอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์ขององคก์ร 

     

3 มีแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจน      

4 มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหวา่งบุคลากรใน

หน่วยงาน 

     

5 มีการประสานงานอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ      

6 ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน      

7 มีการใหข้วญักาํลงัใจและส่ิงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน      

8 ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน      

9 มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน ต่อเน่ือง      

10 มีการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน      

11 มีกลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  

พนัธกิจและเป้าหมายขององคก์ร 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

12 ผูน้าํเป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ได้

กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน 

     

13 มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ 

สนบัสนุนการดาํเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

14 บุคลากรสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนั และคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ

เพื่อการพฒันาองคก์ร 

     

15 มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทาํงาน

ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

     

16 มีการเช่ือมโยงขอ้มูล ดว้ยเทคโนโลย ีระหวา่งสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

17 มีการทาํงานท่ีเช่ือมประสานกนั ระหวา่งกลุ่มและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

18 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     

19 มีการกาํหนดจุดเนน้ในการดาํเนินงานของสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา    

     

20 มีการวิเคราะห์ภารกิจ  อาํนาจหนา้ท่ีในปัจจุบนัของ 

องคก์ร. แลว้กาํหนดความคาดหวงัในอนาคต 

     

21 มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง

ในอนาคตได ้

     

22 ผูน้าํมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน

ประกอบการตดัสินใจ 

     

23 ผูน้าํมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี      

24 มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองคค์ณะ

บุคคล 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

25 มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์ององคก์ร                

โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 

     

26 ใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและ

ภายในมาเป็นพื้นฐานประกอบการวางแผนบริหารงาน 

     

27 ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ      

28 ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

และนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

9 มีเทคนิคการบริหารหลากหลาย      

30 ผูน้าํมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบั

หน่วยงานและชุมชน 

     

31 ผูน้าํปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของหน่ายงาน      

32 บุคลากรร่วมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มและจดับรรยากาศให้

เอ้ือต่อการทาํงาน 

     

33 จดัระบบการนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบ      

34 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการเรียนรู้และการปฎิบติังาน 

     

35 สถาบนัอุดมศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีส่วนร่วม

สนบัสนุนทางดา้นการบริหารและวิชาการ 

     

36 มีการสร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง      

37 มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสายงานการ

บงัคบับญัชาชดัเจน เหมาะสมกบัภารกิจ 

     

38 ผูน้าํมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี        

39 มีการจดัแผนงานโครงการต่างๆ โดยดาํเนินการในรูป

คณะกรรมการ 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

40 มีการเปรียบเทียบผลงาน กบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อพฒันา 

และปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

     

41 ผูน้าํมีความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น      

42 บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบเพื่อมุ่งไปสู่

เป้าหมายของหน่วยงาน 

     

43 ผูน้าํมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน      

44 มีการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงาน หรือบริหารงาน

ควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร 

     

45 ใหค้วามยติุธรรมแก่บุคลากรทุกคน      

46 ผูน้าํเป็นนกัอ่าน มีความใฝ่รู้ นาํความรู้และแนวคิด            

ใหม่ ๆ  มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

     

47 ภูมิหลงัดา้นการศึกษาของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาดี 

     

48 ผูน้าํสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน            

49 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และภายใน แต่ละ

ประเดน็วา่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการดาํเนินงาน

ของ องคก์ร อยา่งไร 

     

50 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ      

51 บุคลากรมีความรักและสามคัคี กลมเกลียวกนั      

52 นโยบายทางดา้นการศึกษาของรัฐบาลมีความชดัเจน                           

ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง 

     

53 บุคลากรไดรั้บสวสัดิการท่ีดีเหมาะสมกบัภารงานของตน

ท่ีรับผดิชอบ 

     

54 บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนัและทาํงาน

เป็นทีม 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

55 เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและกระบวนการตดัสินใจ 

     

56 มีวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงาน      

57 มีการมอบหมายงาน  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ก่

บุคลากรอยา่งเหมาะสม  ตามความรู้ความสามารถ 

     

58 เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วม

ในการบริหารการศึกษา 

     

59 มีบรรยากาศท่ีเก้ือกลู ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั      

60 บุคลากรมีความรู้และความสามารถในงานท่ีรับผดิชอบ      

61 ผูรั้บบริการมีทศันคติท่ีดีต่อสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา       

62 สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานเขา้รับการอบรมและพฒันาดา้น

เทคโนโลย ี

     

63 มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน      

64 มีการนิเทศ กาํกบั และติดตามงานอยา่งมีระบบ      

65 มีซอร์ฟแวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั      

66 โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ      

67 เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมาพฒันา

งาน 
     

68 มีการสร้างความพร้อมใหอ้งคค์ณะบุคคลทุกคณะ      

69 ส่งเสริมใหมี้การแสวงหาความรู้ ศึกษา  ดูงานเพื่อการ

พฒันาองคก์ร 
     

70 มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

บุคลากรอยา่งชดัเจน 
     

71 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฎิบติั 

5 4 3 2 1 

72 มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice)      

73 บุคลากรในสาํนกังานและสถานศึกษา มีความพึงพอใจ

ในการจดัสภาพแวดลอ้มของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

     

74 บุคลากรมีความเขา้ใจและยอมรับบทบาทหนา้ท่ีในการ

ทาํงานของตน 
     

75 มีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน       

76 ผูน้าํสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความมุ่งมัน่ในการ

ปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
     

77 มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ทางเทคโนโลยหีลากหลายมาใชใ้น

การดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 
     

78 เครือข่ายผูป้กครองระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วม

ในการบริหารการศึกษา 
     

79 มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต      

80 บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแกปั้ญหา

ร่วมกนัในการปฏิบติังาน 
     

81 มีการกาํหนดเอกลกัษณ์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา      

82 ผูน้าํเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วน

ตน 
     

83 ผูป้กครองมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการศึกษา      

84 มีการจดักลุ่มสถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนในดา้นการบริหารงาน 

     

85 มีการยกยอ่ง ชมเชย และใหค้วามดีความชอบท่ีเหมาะสม      

86 มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง      
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

87 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

     

88 มีการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบนั ปัญหาท่ีชดัเจน      

89 การบริหารงานคาํนึงถึงความเหมาะสมของหน่วยงาน

ภายในท่ีมีความแตกต่างกนั 

     

90 มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา      

91 มีการใชร้ะบบการวางแผนเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา      

92 ผูน้าํมีความเป็นนกัวิชาการ สามารถนาํทฤษฎี หลกัการ                      

มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานอยา่งไดผ้ล 

     

93 จดัโครงสร้างองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ      

94 ผูน้าํมีเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน      

95 เป็นองคก์ารท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพือ่นาํมาพฒันา

งาน 

     

96 กาํหนดกรอบและแนวทางในการกาํกบั ติดตาม ควบคุม 

และประเมินผล 

     

97 มีการประเมินผลความสาํเร็จเป็นระยะ ๆ      

98 มีการจดัระบบการบริหารจดัการความรู้      

99 มีระบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาครูท่ีมีประสิทธิภาพ      

100 มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้      

101 มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการวางแผนบริหารงาน      

102 มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/

โครงการอยา่งเป็นระบบ 

     

103 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของสถานศึกษา      

104 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

105 มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่  หรือประชาสมัพนัธ์ผลการ

จดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

106 มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการแก่ผูป้ฏิบติังาน      

107 ผูน้าํมีวิสยัทศัน ์ไม่ติดอยูก่บัวิธีการทาํงานแบบเดิมๆ      

108 ผูน้าํเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและสามารถใชรู้ปแบบ

ภาวะผูน้าํเหมาะกบัสถานการณ์ 

     

109 บุคลากรเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์      

110 มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นแกนนาํทางดา้น

การศึกษา และเป็นภูมิปัญญาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

111 มีการจดักิจกรรม หรือดาํเนินการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     

112 ผูน้าํมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้      

113 จดัอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการพฒันางาน 

     

114 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ      

115 บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการทาํงาน      

116 มีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั สามารถใชง้านได้

อยา่งมีคุณภาพอยูเ่สมอ 

     

117   บุคลากรมีความรักและผกูพนัต่อหน่วยงาน          

118 มีแหล่งทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      

119 บุคลากรมีความเช่ือและยอมรับในวิสยัทศัน์และ

เป้าหมายของหน่วยงาน 

     

120 บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ี             

การงาน 
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ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ซ 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นผลการวิจยั 
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ภาคผนวก  ฌ 

แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบผลการวิจยั 
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คาํช้ีแจง 

 แบบสมัภาษณ์น้ี เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีอยูใ่นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการวิจยั ซ่ึงเป็น

การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและการนาํไปใชป้ระโยชน์  ของ

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หลงัจากท่ี

ท่านไดศึ้กษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว้ การใหข้อ้คิดเห็นและขอ้แสนอแนะของท่านจะ

เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการสร้างและการยนืยนั ร่างรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และใหค้วามมัน่ใจต่อการนาํเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม  

ในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  และผูท่ี้มี

ความสนใจท่ีจะพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

 ขอกราบขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี 

 

      นายสมหมาย   เทียนสมใจ 

              นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

               สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ประกอบการตรวจสอบยนืยนัรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

…………………………………………… 

ขอ้มูลพื้นฐาน 

 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์……………………………………………………………… 

 ตาํแหน่ง………………………สถานท่ีทาํงาน……………………………………… 

คาํช้ีแจง 

 ภายหลงัจากท่ีท่านไดพ้จิารณาองคป์ระกอบรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉบบัร่างท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ี

มีความรู้ประสบการณ์ในเร่ืองดงักล่าว ท่านมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของรูปแบบการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยา่งไรบา้ง 

 แบบแสดงความคิดเห็น ดา้นความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได ้

(feasibility standards) ความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards)และ ความเป็นประโยชน์ 

(Utility standards) 

 โปรดพิจารณาองคป์ระกอบรูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้พบ จาํนวน 6 องคป์ระกอบ คือ  

องคป์ระกอบท่ี  1 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

องคป์ระกอบท่ี  2 การวางแผนกลยทุธ์ 

องคป์ระกอบท่ี  3 องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

องคป์ระกอบท่ี  4 วฒันธรรมองคก์าร 

องคป์ระกอบท่ี  5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคป์ระกอบท่ี  6 สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
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รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่ 1 “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดว้ย 16 ตวัแปร คือ 1)ผูน้าํเป็นนัก

วางแผน กลยทุธ์ สามารถบริหารกลยทุธ์ไดก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในและนอกหน่วยงาน2)

ผูน้าํมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน3)ผูน้าํมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี4)

ผูน้ําเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลงและสามารถใช้รูปแบบภาวะผูน้ําเหมาะกับสถานการณ์5)ผูน้ํามี

ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงาน 6)ผูน้าํมีความเป็นนักวิชาการ สามารถนําทฤษฎี หลกัการมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างไดผ้ล7)ผูน้ํามีความโปร่งใส ตรวจสอบได8้)ผูน้าํมีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี  9)ผูน้าํมีความรู้ ความเขา้ใจ  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนาํไปใช้

ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ10)ผูน้าํมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน11)ผูน้าํเป็นนักอ่าน มี

ความใฝ่รู้ นาํความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ12)ผูน้าํมีวิสัยทศัน์ ไม่ติดอยู่กบั

วิธีการทาํงานแบบเดิมๆ13)ผูน้าํมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ14)ผูน้าํมีความซ่ือสัตย ์ ต่อตนเอง

และผูอ่ื้น15)ผูน้ํามีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตัดสิน016)ผูน้ํามี

ความสามารถในการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานและชุมชน 

องค์ประกอบที ่ 2 “การวางแผนกลยุทธ์” ประกอบดว้ย 14  ตวัแปร คือ1)มีการกาํหนดนโยบายใน

การบริหารงานท่ีชดัเจน 2 )มีกลยทุธ์ในการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของ

สาํนกังาน3)มีการวางเป้าหมายในการบริหารงานชดัเจน ต่อเน่ือง4)มีการวิเคราะห์งานตามภารกิจ5)

มีเทคนิคการบริหารท่ีหลากหลาย6 )บริหารงานโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบการ

วางแผนงาน7 )มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม8 )มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง9 )  มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบั

รองลงมา10)มีแผนกาํกบั ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการดาํเนินงาน11)เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  ในการปฏิบติังาน1 2 )มีการจดัโครงสร้างองคก์าร/แผนภูมิและสาย

งานการบงัคบับญัชาชดัเจน เหมาะสมกบัภารกิจ1 3 )ใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัระบบขอ้มูลและ 

สารสนเทศ14)มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการหรือองคค์ณะบุคคล 

องค์ประกอบที่ 3“องค์การแห่งการเรียนรู้” ประกอบดว้ย  13  ตวัแปร คือ1)เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วน

เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของการทาํงานร่วมกนั 2)บุคลากรในหน่วยงานมีจิต

สาธารณะและจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังาน3)สร้างความพร้อมให้เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร ท่ีรับผดิชอบ
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ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา4)มีการเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีดีเด่น(best practice)5)มีบรรยากาศท่ีดี

ในการทาํงาน ทาํงานอย่างมีความสุข6)เป็นองค์การท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั7)จดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา8)มีการสร้างวฒันธรรมคุณภาพในการดาํเนินชีวิตท่ีดี

ในหน่วยงาน9)เป็นหน่วยงานท่ีมีระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง10)จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการต่างๆในเขตพื้นท่ีการศึกษา11)มีการจดัระบบการบริหารจดัการความรู้12) มีการ

สร้างนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง13)มีการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 

องค์ประกอบที ่ 4“วัฒนธรรมองค์การ” ประกอบดว้ย  8 ตวัแปร คือ1)บุคลากรมีความรู้และ

ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ2)บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คง เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน3)มี

แนวทางการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งชดัเจนและเขา้ใจตรงกนั4)บุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละ

ในการทาํงาน5)บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั6)มีวฒันธรรมคุณภาพในการทาํงาน7)

มีการหมุนเวียนงานแทนกนัไดร้ะหวา่งบุคลากรในหน่วยงาน 8)บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความ 

รับผดิชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่ 5“เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดว้ย 8  ตวัแปร คือ1)มีการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหมี้เทคโนโลยต่ีางๆมาใชใ้นการบริหารสาํนกังาน2)มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการ

วางแผนบริหารงาน3)ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาระบบบริหารจดัการ4)มีซอร์ฟแวร์ท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั5)มีการเช่ือมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยรีะหว่างสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากบัโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง6)สนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาทรัพยากร 

เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร7)มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์   ทางเทคโนโลยีหลากหลายมาใช้ในการ

ดาํเนินงานอย่างเพียงพอ8)มีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังานและ

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

องค์ประกอบที ่ 6“สนับสนุนการมีส่วนร่วม” ประกอบดว้ย 10  ตวัแปร คือ1)มีการทาํงานท่ีเช่ือม

ประสานกนัระหวา่งกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง2 )ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา3)มีองคก์รเครือข่ายภายในชุมชน ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนการดาํเนินงาน

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา4 )มีการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน5 )เครือข่ายผูป้กครองระดบั

เขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา6 )สถาบนัอุดมศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มีส่วนร่วมสนบัสนุนทางดา้นการบริหารและวิชาการ7 )มีการจดักลุ่มสถานศึกษาเป็นเครือข่ายเพื่อ
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ส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นการบริหารงาน8 )มีการส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต9 )มีการจดัตั้ง

กองทุนสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 0 )บริบทของสาํนกังานมีความพร้อม 

และเอ้ือต่อการบริหารงานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                   รูปแบบการบริหารงานทีมี่ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
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ตารางแสดงความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

องคป์ระกอบ

รูปแบบการ

บริหารงานท่ีมี

ประสิทธิผลของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา 

ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องคป์ระกอบ 1 

ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง 

                    

องคป์ระกอบ 2 การ

วางแผนกลยทุธ์ 

                    

องคป์ระกอบ 3 

องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ 

                    

องคป์ระกอบ 4 

วฒันธรรมองคก์าร 

                    

องคป์ระกอบ 5 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                    

องคป์ระกอบ 6 

สนบัสนุนการมีส่วน

ร่วม 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

องคป์ระกอบท่ี  1 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

องคป์ระกอบท่ี  2 การวางแผนกลยทุธ์ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

องคป์ระกอบท่ี  3 องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

องคป์ระกอบท่ี  4 วฒันธรรมองคก์าร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

องคป์ระกอบท่ี  5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

องคป์ระกอบท่ี  6 สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบยนืยนัความเป็นไปได ้และความเหมาะสม 

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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