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 The purposes of this research were to determine: 1)the level of the administrative behavior of 
administrators in gold certification schools and  non ~ gold  certification schools in temple area of Ratchaburi 
Province, 2) the difference of the administrative behavior of administrators in gold certification schools and 
non-gold certification schools in temple area of Ratchaburi Province, and 3) the difference  of the 
administrative behavior of administrators in gold certification   schools and non - gold  certification schools  as 
perceived by the teachers,monks and school board panels. The sample consisted of 68 schools by stratified 
random sampling from 34 gold certification schools and non-gold certification schools in temple area of 
Ratchaburi Province. The  respondents were 612 people,they were composed of the teachers, monks and school 
board panels. The instrument used for gathering data was questionnaire, which based on the approach of 
Stogdill and Christensen. The statistics used for analysis were percentage(%), mean  (X ) , standard deviation 
(S.D.), One  Way  ANOVA  and  Scheffe. 
 The results of the study were as follows : 
 1) The administrative behavior of  administrator in gold certification schools and non-gold 
certification schools  in over all and each aspect were at a high level. When  considering  by respondent groups, 
it  was  found that  in  overall  and each aspect were at a high level. 
 2)The comparison  of  administrative behavior of  administrator  in gold certification schools and 
non-gold certification schools was significantly difference at the  0.05 level. When considering each aspect, it 
was found that  situational adjustment, responsibility, support for participation of community, and  resource 
seeking, were significantly difference at the 0.05 level. When considering by respondent groups, it what found 
that  support for participation of community,  resource seeking , responsibility , humanity, and art of speech,    
as perceived  by  monks were significantly difference at the 0.05 level, and situational adjustment as perceived 
by school board panels was significantly difference  at  the  0.05  level. 
 3) The comparison of  administrative behavior of  administrators  in gold certification schools and 
non-gold certification schools as perceived by   respondent groups were not significantly difference at the  0.05 
level in overall  and each aspects. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 เปนเวลายาวนานที่ทุกคนยอมรับวาการศึกษาเปนเครื่องมืออันวิเศษในการพัฒนามนุษย
ใหมีความรูความสามารถ เปนคนเกง เปนคนดี สรางสรรคสังคมและประเทศชาติไปสูความเจริญ 
รุงเรือง แตในปจจุบัน ประชาชนในสังคมเริ่มไมแนใจวาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาระดับตางๆ มีมาตรฐานเดียวกันหรือไม แมผูจัดการศึกษาจะมีความพยายามที่จะจัด  
องคประกอบตางๆ ที่อยูในสถานศึกษาใหสมบูรณ แตสังคมกําลังลดความเชื่อถือตอองคประกอบ
เหลานี้เพราะผลผลิตของการศึกษาต่ํากวาความคาดหวัง1 ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่  
สงผลใหการบริหารงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาไดรับผลกระทบโดยตรง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา จึงไดบัญญัติใหมีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐและภาคเอกชน
ตางๆ2 รวมไปถึงการแสวงหาแหลงการเรียนรู เลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการตางๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน3 แหลงที่จะสามารถ
ตอบสนองหลักการนี้ไดแหลงหนึ่งก็คือวัด ซ่ึงมีความผูกพันกับการจัดการศึกษามาตั้งแตอดีตจน
ปจจุบัน และโรงเรียนสวนใหญนั้นไดตั้งอยูในพื้นที่วัดอยูแลว ถาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมสามารถนําทรัพยากรตางๆ จากวัดมาใช
ประโยชนเพื่อการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 

 

 

 
                                                        
 1สงบ  ลักษณะ,  “แนวคิดเรื่องการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา,” ใน การปฏิรูป
การศึกษา,  พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2540), 28. 
 2“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 116, 
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 29. 
 3เร่ืองเดียวกัน, 16. 
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ภูมิหลัง 

 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีฐานะ
เทียบเทากองในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ.2523 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2523 มีภารกิจ 3 
ประการ คือ 1) จัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมทั้งทางดาน
รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคมและคุณธรรม 2) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใหเด็กใน
วัยเกณฑการศึกษาภาคบังคับ และ 3) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในปจจุบันสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 357 โรง มีบุคลากรในสังกัดทั้งสิ้น 4,550 คน จําแนกเปนผูบริหารการศึกษา 16 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา 426 คน  ขาราชการครูสายผูสอน 3,916 คน ศึกษานิเทศก 47 คน และขาราชการพล
เรือน 145 คน4 จํานวนนักเรียนทุกระดับชั้น 80,152 คน จําแนกเปนระดับกอนประถมศึกษา 19,036 
คน ระดับประถมศึกษา 54,692 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 6,424 คน  ในจํานวนนี้เปน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด ประมาณ  รอยละ 755 
 จากอดีตที่ผานมานับแตที่ยังไมมีโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเริ่มตนขึ้นที่บานโดย
บิดามารดาและญาติผูใหญเปนผูใหความรู สําหรับเด็กผูชายเมื่อโตขึ้นผูปกครองจะนําไปฝากเรียนที่
วัด ใหพระสงฆอบรมสั่งสอนศีลธรรม ศาสนาและความรูวิชาอ่ืนๆ ให แมจะมีการจัดแบบแผนการ
ศึกษาเปนระบบขึ้นแตการศึกษาเบื้องตนก็ยังเริ่มตนที่วัดเปนสวนใหญ จนถึงชวงตนของสมัยกรุง   
รัตนโกสินทร ประเทศไทยมีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น ทําใหเชื้อพระวงศมีโอกาสศึกษาหา
ความรูจากตางประเทศหรือจางชาวตางประเทศมาสอน แตประชาชนโดยทั่วไปก็ยังสงบุตรชายไป
ศึกษาหาความรูเบื้องตนจากวัด โดยเริ่มตนการศึกษาเมื่อโกนจุกแลวไปอาศัยอยูวัด เรียนอาน เขียน 
และคําสอนศาสนาจากพระ หลักสูตรที่ใชก็กําหนดโดยวัดซึ่งก็จะคลายๆ กันคือ เรียนเขียน อาน
และเลข  
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไดจัดตั้งโรงเรียนหลวง
สราญรมยสําหรับเด็กชายและโรงเรียนสุนันทาลัยสําหรับเด็กหญิงขึ้นเพื่อใหเด็กหญิงมีสิทธิไดเลา
เรียนเหมือนเด็กชาย และทรงตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรขึ้นที่วัดมหรรณพาราม เมื่อพ.ศ.2427 และ

                                                        
4 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,  “ขอมูลสารสนเทศการศึกษา 2543,”    

(ราชบุรี : ฝายแผนงานและงบประมาณ, 2543),  59. (อัดสําเนา) 
 5เร่ืองเดียวกัน, 65-66. 
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หลังจากที่เสด็จกลับจากประพาสยุโรป เมื่อพ.ศ.2441 ทรงนําเรื่องขยายการศึกษาและปรับปรุง
การศึกษาใหเจริญกาวหนาโดยกําหนดใหจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแยกเปนโรงเรียนบุรพบท   
โรงเรียน ก.ข.นโม ตามวัด โรงเรียนไทยขั้นต่ําเรียน 3 ป ตอมาในป พ.ศ.2451 กระทรวงธรรมการจึง
มอบหมายใหขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาตามมณฑล โดยใหขาหลวงธรรมการ
ที่กระทรวงธรรมการตั้งออกไปเปนผูจัดการศึกษาภายใตับังคับบัญชาของขาหลวงเทศาภิบาล และมี
การสํารวจวัดทั่วราชอาณาจักร จํานวน 12,364 วัด โดยแบงออกเปน 4 ระดับ พบวา วัดชั้นที่ 1 
ไดแกวัดที่ตั้งโรงเรียนขึ้นเปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดการเรียนการสอนสมบูรณเรียบรอย  คิด
เปนรอยละ 3.67 วัดชั้นที่ 2 ไดแกวัดที่ยังไมไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเปนระเบียบเรียบรอย แตมีการสอน
ศิษยวัดเปนหมวดหมู คิดเปนรอยละ 24.82  วัดชั้นที่ 3 ไดแก วัดที่จัดการเรียนการสอนอยูบาง แต
ไมไดมีการสอนศิษยวัดเปนหมวดหมู อยูในลักษณะที่วา “ศิษยใครศิษยมัน” และวัดชั้นที่ 4 ไดแก 
วัดที่ยังไมไดมีการจัดการเรียนการสอนเลย  
 ตั้งแตป พ.ศ.2454 มีการรางระเบียบการศึกษาสําหรับประเทศสยาม และมีการมอบให
เทศาภิบาลมณฑลตางๆ เปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามมณฑล สวนกระทรวงมหาดไทยรับ
จัดการศึกษาประชาบาลทั่วประเทศ และการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาเรียกวา กรรมการ
ตําบล ประกอบดวย กํานัน เจาอาวาส และแพทยประจําตําบล เปนเจาหนาที่จัดการศึกษา6 ความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเริ่มโอนมาสูทองถ่ินซึ่งเปรียบเสมือนบานของนักเรียน 
 จะเห็นไดวาวัดและบานมีบทบาทในการจัดการประถมศึกษาตั้งแตอดีตมาเปนเวลา    
ชานาน บทบาทของวัดเริ่มลดลงไปตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 
มาถึงพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 แตในสภาพความเปนจริงนั้นวัดและบาน
ยังคงใหการสนับสนุนชวยเหลือการจัดการศึกษาในชนบทตลอดมา ไมวาจะเปนการใหโรงเรียน
ตั้งอยูในพื้นที่วัด การใหความชวยเหลือในดานการเงิน วัสดุอุปกรณการศึกษา การใชพื้นที่วัดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเปนสถานที่อบรม               
ศีลธรรมจรรยาใหกับนักเรียนประถมศึกษา ตลอดจนการใหที่พักพิงแกนักเรียนยากจนที่มาอาศัยอยู
กินในวัด จึงนับวาเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่งถาในอนาคตโรงเรียนประถมศึกษาจะตัดขาด
ความสัมพันธกับวัดและบานซึ่งเปนสถาบันหลักแหงหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัด 
การศึกษาในอนาคตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ของโรงเรียนประถมศึกษา  

                                                        
 6สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประถมศึกษาเพื่อปวงชนใน
ประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2528),  2 - 8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  4 

 

ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประมาณรอยละ 75 ที่ตั้งอยูในเขตวัด ซ่ึงจะตอง
ประสานสัมพันธ  แสวงหาความรวมมือและความชวยเหลือจากวัดและบาน 
  จากการศึกษาสภาพที่เปนจริงในปจจุบันพบวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา        สวน
ใหญยังขาดความตระหนักถึงการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวัด  จึงทํา
ใหเกิดปญหาระหวางผูบริหารโรงเรียนกับเจาอาวาสเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการศึกษาในหลายๆ กรณี
จะพบวาผูบริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมตามความคาดหวังของวัดสามารถบริหารการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพโดยการชวยเหลือและสนับสนุนอยางเต็มที่จากวัด เมื่อผูบริหารโรงเรียนเหลานั้นยาย
ไปและผูบริหารโรงเรียนคนใหมยายมาแทนและไมมีพฤติกรรมการบริหารตามความคาดหวังของวัด
แลวก็ประสบปญหาการบริหารงานและมีเร่ืองราวจนไมสามารถดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนั้นตอไป
ได และยังสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย 
  เมื่อพิจารณาในดานคุณภาพการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีได
จัดทําโครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ โดยยึดนโยบายประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพ 
และการประกันโอกาสทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาตินั้น ก็
เพื่อเปนการประกันคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับของประชาชน 
นอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดใหไดมาตรฐาน เนื่องจาก สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีพิจารณาเห็นความแตกตางของโรงเรียนทั้งในดานขนาด ปจจัยและ
ความพรอมของโรงเรียนในสังกัด7 
  การประเมินโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ โรงเรียนที่
จะไดรับปายทองรับรองคุณภาพตองผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ 1) มาตรฐาน
คุณภาพนักเรียน ประกอบดวย 9 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้  2) มาตรฐานการเรียนการสอน 
ประกอบดวย 10 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้  และ 3) มาตรฐานการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 5 
มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 24 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้8  
 จะเห็นไดวามาตรฐานที่ใชในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับปายทอง ซ่ึงยึดตามมาตรฐาน 
โรงเรียน พ.ศ.2541 ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาตินั้น มีความครอบคลุม       

                                                        
7 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   คูมือการประเมินมาตรฐานโรงเรียน

ประถมศึกษา  โครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  
(ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2541), 1. 

8 เร่ืองเดียวกัน, 7 – 10. 
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มาตรฐานทุกดานสําหรับการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการประเมินมาตรฐานในอนาคต  จึงนาที่
จะยอมรับไดวาโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนโรงเรียนปายทองนั้นมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
สังคม และสวนใหญจะเปนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่วัด 

ปญหา 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อส้ินปการศึกษา 2543 พบวา การจัดการศึกษาของ
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ยังประสบกับปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาคือการ
ประเมินโรงเรียนปายทองเพื่อรับรองคุณภาพของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี    ในป
การศึกษา 2542 และ 2543 ยังไมประสบผลตามเปาหมายที่กําหนดไวคือทุกโรงเรียนจะตองมี   
คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
โดยในชวงเวลาสองปที่กลาวมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีไดรับ
ปายทองจํานวน 93 โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 355 โรงเรียน ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับปายทองรับรองคุณภาพในปการศึกษา 2542 และ 2543 
 

 โรงเรียน โรงเรียนปายทอง  โรงเรียน 
อําเภอ ทั้งหมด ป 2542 ป 2543 รวม ในเขตวัด 

เมือง 54 4 8 12 4 
บานโปง 55 4 8 12 4 
โพธาราม 55 8 6 14 8 
ดําเนินสะดวก 28 3 3 6 3 
บางแพ 24 5 3 18 5 
จอมบึง 41 10 5 15 4 
ปากทอ 52 8 7 15 4 
วัดเพลง 7 1 1 2 1 
สวนผึ้ง 20 3 3 6 - 
บานคา 19 5 2 7 1 

รวม 355 47 46 93 34 

ที่มา  : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี, “รายงานการประเมินผลโครงการปายทองรับรอง
คุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,” (ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2543),  6.     
(อัดสําเนา) 
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 จากตารางที่ 1 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับปายทอง 93 โรงเรียนนั้น พบวาเปนโรงเรียนที่
ตั้งอยูในเขตวัดเพียง 34 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 12.83 จากโรงเรียนที่ตั้งในเขตวัดทั้งหมด 265    
โรงเรียน  ซ่ึงนับวายังต่ํามากเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดําเนินงานมาสองปการศึกษา9 
  ในปการศึกษา 2545 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีเปาหมายที่จะ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น โดยจัดทําโครงการโรงเรียนคุณภาพ
หาดาว โดยการประเมินคุณภาพการบริหารหาดาน  โรงเรียนที่มีคุณภาพหาดาวจะตองผานการ
ประเมินทั้งหาดานคือ การประกันคุณภาพ คุณภาพผูเรียน คุณภาพครู คุณภาพผูบริหาร และการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงผลการประเมินพบวามีโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี ผานการประเมินตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ทั้งหาดานจํานวน 17 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนในเขตวัด 12 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 4.53 
จากโรงเรียนในเขตวัดทั้งหมด 265 โรงเรียน10 
  จากปญหาดังที่กลาวมาแลว พบวาปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษายังไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยูในเขตวัดซึ่งควรจะไดรับการ
สนับสนุนทางดานทรัพยากรมากกวาโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมไดตั้งในเขตวัด การแกปญหา
ดังกลาวนอกจากโรงเรียนโดยผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติหนาที่ตามาตรฐานกําหนดตําแหนง
เต็มตามความสามารถของตนแลว ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษายังตองสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนที่ดีพอที่จะระดมความชวยเหลือจากชุมชนได11 ทั้งนี้ ผูบริหารตองบริหารโรงเรียนโดยแสดง
พฤติกรรมการบริหารที่พึงประสงคออกมาเพื่อใหชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงเรียนเห็นความสําคัญและใหความชวยเหลือแกโรงเรียนมากขึ้นดวย12 

                                                        
9 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   “รายงานการประเมินผลโครงการ       

ปายทองรับรองคุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,” (ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 
2543),  6. (อัดสําเนา) 

10 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   “หนังสือที่ ศธ  1154/1593,”  11 มีนาคม 
2546. 
 11 จันทรานี  สงวนนาม,  “งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด       
องคการบริหารสวนจังหวัดในภาคกลาง”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), บทคัดยอ. 
 12 ปรัชญา  เวสารัชช,  การประถมศึกษาในชนบทไทย  (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527),  40-41. 
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  ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัดที่ไดรับปายทองกับโรงเรียนที่ไมไดรับปายทอง มีพฤติกรรมการบริหารที่
แตกตางกันเพียงใด 
ประพจนปญหา 
 เพื่อเปนแนวทางไปสูการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจึงนําปญหาที่กลาวมาแลวขางตนมา
ประพจนปญหาใหมวา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตวัด จังหวัด
ราชบุรี ระหวางโรงเรียนที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทองมีความแตกตางกัน” 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษานั้น มีภารกิจและขอบขายงานหลัก 6 งานคือ 
งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การบริหารงานทั้ง6 งานของโรงเรียนประถมศึกษาที่กลาวมา
นั้นจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงาม มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถทางการอาชีพ 
เปนพลเมืองดีของชาติ และมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือไมนั้น การ
ประเมินมาตรฐานจะเปนเครื่องมือที่บงช้ีถึงผลสําเร็จของการจัดการศึกษาไดซึ่งโดย   ขอเท็จจริงที่
ปรากฏวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งมากกวารอยละ 75 ต้ังอยูในบริเวณพื้นที่วัดยังไมเปนไปตามเปาหมายของ สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี วัดซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่เปนสถาบันหลักของสังคมไทยมาชานาน
นั้นมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนไทยอยางมากทั้งในดานการใหการศึกษาตั้งแตสมัยที่ยังไมมี
โรงเรียนของรัฐและใหการสงเคราะหเด็กนักเรียนยากจนที่มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเลาเรียน13 นาจะ
มีสวนชวยใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลตามเปาหมายไดหลายวิธีการ เชน การชวยเด็กที่
ดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษา อบรมศีลธรรมจรรยา ใหทุนการศึกษา จัดตั้งมูลนิธิเพื่อ
การศึกษา  และจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนเพื่อใหเด็กศึกษาคนควา14 การที่วัดจะใหการชวยเหลือการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไดดีหรือไมนั้น พฤติกรรมการบริหารของ    ผูบริหารโรงเรียนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่
กอใหเกิดผลดังกลาวไดเพราะวาพฤติกรรมการบริหารเปน    

                                                        
 13สุธรรม   ธีรภัทรธํารง, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและกิจกรรมของวัดและ     
พระสงฆที่มีตอการสงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
กับนครศรีธรรมราช”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร    
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2537),  ก.  
 14เร่ืองเดียวกัน,  ข. 
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 การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่แสดงออกในฐานะผูนําของครูในโรงเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตางๆ15 โดยนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่เพื่อการบรรลุเปาหมายของโรงเรียน16 ทั้งนี้ 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอขวัญและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและผูเกี่ยวของ17 
  จากเหตุและผลที่กลาวมาแลว ผลการศึกษาวิจัยที่ไดวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในเขตวัด มีพฤติกรรมการบริหารอยูระดับใด มีความแตกตางกันหรือไม 
และแตกตางกันที่องคประกอบใด ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษายอมสามารถนําไปใชปฏิบัติเพื่อ
การจัดการศึกษาใหไดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งที่ตั้งและไมไดตั้งในเขตวัดไดดีขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากปญหาและความสําคัญของวิจัยที่ไดกลาวแลว       ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของ
การวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อทราบระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด 
จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและโรงเรียนไมไดรับปายทอง และตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล
ทั้ง 3 กลุม 
 2. เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของพฤติกรรมการบริหาร     ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ระหวางโรงเรียนที่ไดรับปายทองและ   โรงเรียนไมไดรับ
ปายทอง 

                                                        
15 สมภพ  ศักดิษฐานนท, “พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”        
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532),  18. 

16 Georgia Jo. Christensen,  “The Role of the Principal in Transformating Accelerated 
Schools : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of Principals” 
(Ph.D. Dissertation, Standford University, 1995), 90. 
 17สมถวิล  ชูทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 
บทคัดยอ. 
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3. เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในเขตวัด ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง  ตามความคิดเห็น
ของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม  

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามเพื่อ
วิจัยดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ที่
ไดรับปายทองและโรงเรียนไมไดรับปายทอง และตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลท้ัง 3 กลุม อยูใน
ระดับใด 
 2. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  จังหวัดราชบุรี 
ระหวางโรงเรียนที่ไดรับปายทองและโรงเรียนไมไดรับปายทอง มีความแตกตางกันหรือไม 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  จังหวัดราชบุรี ที่
ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง  ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกัน
หรือไม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางของการตรวจสอบผลการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัย
คร้ังนี้วา “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี  มีความแตกตาง
กันทั้งระหวางโรงเรียนที่ไดรับปายทอง และไมไดรับปายทอง  และระหวางผูใหขอมูล” 

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีตางๆ และผลงานการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
พบวาการที่ผูบริหารโรงเรียนจะสามารถแสวงหาความชวยเหลือจากวัดซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ไดนั้น พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเปนปจจัยที่เกี่ยวของดวย ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 การศึกษาที่ดีจะเปนเครื่องมือพัฒนาบุคคลใหเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และแขงขันไดใน
กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ชวยกันรักษาสังคมไทยใหเปน
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สังคมที่สันติ อบอุน และเอื้ออาทรตอกันตลอดไป18 หากแตการจะไดมาซึ่งการศึกษาที่ดีนั้นจะตอง
อาศัยปจจัยหลายประการ อาศัยความรวมมือของบุคคลหลายๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซ่ึง
เปนหนวยงานปฏิบัติจําเปนจะตองแสวงหาความรวมมือจากชุมชน โรงเรียนตองทําตัวใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับทองถ่ิน ชวยสืบทอดภูมิปญญาและอาชีพในทองถ่ิน ตลอดจนใหคนในทองถ่ิน
มาใชประโยชนทรัพยากรของโรงเรียน ไดนั้น ก็ตองใหทองถ่ินเขามารวมบริหารจัดการโรงเรียนให
ไดตามที่ทองถ่ินตองการ โดยกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการมี สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร     
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ เชน วัด19  เพื่อผลสําเร็จของการปฏิรูปการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งที่มีการบริหารงานในลักษณะเชิงระบบคือมีปจจัยนําเขา 
(input)  กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output)20 ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  
(context)   ทั้งภายในและภายนอกองคกรซ่ึงไมใชองคประกอบทางการศึกษา แตสามารถสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา ไดแกสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมิศาสตร  เปนตน  ปจจัยนําเขา 
ในระบบการศึกษา  คือ  องคประกอบที่เกี่ยวของกับทรัพยากรทางการศึกษาที่นําเขาสูระบบ  ไดแก  
นโยบาย บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ เปนตน  ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ
ขององคกร  ซ่ึงไดแก การบริหาร  การนิเทศ และการจัดระบบการเรียน การสอน ใหเปนผลผลิต คือ
คุณภาพของโรงเรียนตามนโยบายของหนวยเหนือ เปาหมายของหลักสูตร และความตองการของ
ชุมชนและสังคม21   ดังปรากฏในแผนภูมิที่  1 
 
 
 
 
 

                                                        
 18สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษาในมุมประชาชน (กรุงเทพฯ : พิมพดี 
จํากัด, 2544),  5. 
 19เร่ืองเดียวกัน,  10-11. 
  20 Danial  Katz  and   Robert  L. Kahn ,  The  social  Psychology  of Organizations,  
2nd ed.  (New  York :  John  Wiley  &   son,  1978 ), 20. 

21 สุนันทา  เลาหนันท,  การพัฒนาองคกร  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39. 
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  สภาวะแวดลอม (Context)   

  
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม 
- สภาพทางภูมิศาสตร 

  

     
ตัวปอน ( Input )  กระบวนการ  ( Process )  ผลผลิต  ( Output ) 

     
นโยบายการจัดการศึกษา 
จุดหมายของการศึกษา 

 
กระบวนการบริหาร 

  

บุคลากร     
ชุมชน 

- องคกรปกครอง 
- วัด 

 
กระบวนการจัดการเรียน      

การสอน 

   - คุณภาพของนักเรียน 
  - ความพึงพอใจของ              
     ผูปกครองและชุมชน 

นักเรียน     
งบประมาณ  กระบวนการนิเทศ   
วัสดุอุปกรณ     

     

ขอมูลยอนกลับ 

แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   :   Danial  Katz  and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations, 2nd ed. 
(New York : John  Wiley & Son, 1978 ),  20. 
 :  สุนันทา  เลาหนันท,  การพัฒนาองคกร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา,  2531),  39. 

ขอบเขตของการวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมพบวา 
ในดานของพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้น ไลเคิรท (Likert) ได
เสนอทฤษฎีพฤติกรรรมการบริหารองคการที่มีประสิทธิผลไววามีองคประกอบแปดประการ คือ 1) 
การจูงใจ  2) การติดตอส่ือสาร  3) ภาวะผูนํา  4) การมีปฏิสัมพันธ 5) การตัดสินใจ  6) การกําหนด
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เปาหมาย 7) การควบคุม และ 8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและการฝกอบรม22   ตอมา สต็อกดิลล 
(Stogdill) ไดเสนอวา คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จควรประกอบดวยทั้งลักษณะและ
ทักษะ ซ่ึงลักษณะประกอบดวย 1) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ (adaptable to 
situations)  2) มีความปรารถนาและมุงผลสัมฤทธิ์ (ambitious and achievement oriented)  3) การ
ยืนหยัด (assertive)  4) การตัดสินใจ (decisive)  5) มีความขยันขันแข็ง (energetic)  6) เชื่อมั่นใน 
ตนเอง (self-confident) 7) มีความรับผิดชอบ (willing to assume responsibility)  8) ตื่นตัวตอ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม (alert to social environment)  9) ตองการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน (dominant) 10) 
ใหความรวมมือ (cooperative) 11) พึ่งพาอาศัยได (dependable) 12) มุงมั่นที่จะเอาชนะ (persistent) 
และ13) ทนทานตองานหนัก (tolerant of stress) ในดานทักษะ ประกอบดวย 1) ความเฉลียวฉลาด 
(clever) 2) ทักษะทางมโนทัศน (conceptually skilled)  3) ความคิดสรางสรรค (creative)  4) มี
ทักษะการทูตและไหวพริบ (diplomatic and tactful) 5) มีศิลปะในการพูด (fluent in speaking) 6) 
ความรูเกี่ยวกับภารกิจของกลุม (knowledgeable about group task) 7) ความสามารถเชิงบริหาร 
(organized) 8) การจูงใจ (persuasive) และ 9) ทักษะทางสังคม (socially skilled)23  คริสเตนเซน 
(Christensen) ไดเสนอพฤติกรรรมการบริหารที่มีประสิทธิผล ซ่ึงมีองคประกอบ 13 ประการคือ 1) 
การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน (promoting the accelerated school model)  2) การสงเสริม      
วิสัยทัศนของโรงเรียน (promoting the vision of)  3) การสนับสนุนผูรวมงาน (supporting the staff)  4) 
การสนับสนุนการดําเนินงาน (fostering the process)  5) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (promoting 
communication)  6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ (exhibiting positive human relations skills)  7) 
การอํานวยความสะดวกในการประชุม (facilitating meeting) 8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
(interacting with students) 9)  การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน (interacting with state and/or district)  
10) การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม (promoting parental involvement) 11) การจัดหาทรัพยากร 

                                                        
 22Rensis Likert,  New Pattern of Management  (New York : McGraw-Hill, 1967),   
120-121. 

23 Stogdill,  quoted in Gary A. Yukl,  Leadership in Organization  (Englewood Cliffs : 
Prentice-hall, Inc., 1981),  70. 
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(providing resource)  12) การสงเสริมการเรียนการสอน (promoting learning) และ 13) การใชทักษะ
การบริหาร (demonstrating administrative skills)24 
 จากทฤษฎีที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะประยุกตทฤษฎีของ สต็อกดิลล 
(Stogdill) กับทฤษฎีของ คริสเตนเซน (Christensen) เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่วัด โดยมีองคประกอบ 9 ประการคือ 
1) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร 2) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ 3) การสงเสริมชุมชนใหมี
สวนรวม 4) การสงเสริมการเรียนการสอน 5) การจัดหาทรัพยากร 6) การปรับตัวเขากับสถานการณ  
7) ความรับผิดชอบ  8) ศิลปะในการพูด และ 9) ทักษะทางสังคม ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 2 

ขอตกลงเบื้องตน 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูล และการแปลความหมายตรงกัน จึงได
กําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้ 
  1. การตอบคําถามหรือการใหขอมูลในลักษณะตางๆ ของผูใหขอมูลถือวาเปนอิสระตอ
กัน 
  2. กรณีการใหขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของในเวลาที่แตกตางกันภายในชวงเวลาวิจัย ถือ
วาไมมีผลตอการวิจัย 
 3. ในการวิจัยคร้ังนี้ใหถือวา  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี มีทรัพยากรในการบริหารงานโครงสราง และภาระงานไมแตกตางกัน เนื่องจาก
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติกําหนด 

ขอจํากัดของการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่วัด แมผูวิจัยจะไดพยายามเตรียมการในเรื่องตางๆ อยาง 
รอบคอบแลวก็ตาม แตก็ยังมีขอจํากัดที่ไมสามารถขจัดใหหมดไปไดคือ มีตัวแปรบางตัวที่ยังไมได
ศึกษา  ซ่ึงอาจมีผลทําใหผลการวิจัยเบี่ยงเบนออกไปไดตามกลุมของผูใหขอมูล 

                                                        
 24Georgia Jo. Christensen,  “The Role of the Principal in Transformating Accelerated 
Schools : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of Principals” 
(Ph.D. Dissertation, Standford University, 1995), 97. 
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โรงเรียนประถมศึกษาใน     
เขตวัด  จังหวัดราชบุรี 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

  1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร  
  2. การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ  

ที่ไดรับปายทอง  3. การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม  
  4. การสงเสริมการเรียนการสอน  

  5. การจัดหาทรัพยากร 
  6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   

ไมไดรับปายทอง  7. ความรับผิดชอบ   
  8. ศิลปะในการพูด  

  9. ทักษะทางสังคม  
   

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Stogdill,  quoted in Gary A. Yukl,  Leadership in Organization  (Englewood Cliffs : 
Prentice-hall, Inc., 1981),  70. 
 : Georgia Jo. Christensen,  “The Role of the Principal in Transformating Accelerated 
Schools : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of Principals” 
(Ph.D. Dissertation, Standford University, 1995), 97. 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามหรือความหมายของศัพทเฉพาะ 
ตางๆ ดังนี้ 

  พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่แสดงออกในฐานะ
ผูนําของครูในโรงเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ  โดยนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
การบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 
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 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่
แสดงออกในฐานะผูนําของครูในโรงเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ  โดยนําบุคลากรในโรงเรียนให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อการบรรลุเปาหมายของโรงเรียนเกาดานคือ  1) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร       
2) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ 3) การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม 4) การสงเสริมการเรียน
การสอน 5) การจัดหาทรัพยากร 6) การปรับตัวเขากับสถานการณ  7) ความรับผิดชอบ  8) ศิลปะใน
การพูด และ 9) ทักษะทางสังคม 

 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน  
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในเขตวัด ทั้งที่ไดรับการประเมินใหไดรับปายทองและ    
ไมไดรับปายทอง 

  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ ครูใหญ รวมถึงผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่วัด  
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บทท่ี 2 

 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัด
ราชบุรี ประกอบดวยรายละเอียดหัวขอ คือ  การศึกษาของไทยกับวัด  การบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

การศึกษาของไทยกับวัด 

 ประวัติการศึกษาของไทยนั้นมีความผูกพันกับชุมชนมาเปนเวลาชานานแลว นับตั้งแต
การศึกษาเลาเรียนตามวัดและในวัง จากอดีตที่ผานมานับแตที่ยังไมมีโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษา
เร่ิมตนขึ้นที่บานโดยบิดามารดาและญาติผูใหญเปนผูใหความรู เด็กชายเมื่อโตขึ้น ผูปกครองจะนําไป
ฝากเรียนที่วัดใหพระสงฆอบรมสั่นสอนศีลธรรม ศาสนาและความรูวิชาอ่ืนๆ ให แมจะมีการจัดแบบ
แผนการศึกษาเปนระบบขึ้นแตการศึกษาเบื้องตนก็ยังเริ่มตนที่วัดเปนสวนใหญ จนถึงชวงตนของสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยมีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น เชื้อพระวงศมีโอกาสศึกษาหา
ความรูจากตางประเทศหรือจางชาวตางประเทศมาสอน และประชาชนโดยทั่วไปก็จะสงบุตรชายไป
ศึกษาหาความรูเบื้องตนจากวัด โดยเริ่มตนการศึกษาเมื่อโกนจุกแลวไปอาศัยอยูวัด เรียนอาน เขียน 
และคําสอนศาสนาจากพระ หลักสูตรที่ใชก็กําหนดโดยวัดซึ่งก็จะคลายๆ กันคือ เรียนเขียน อานและ
เลข  
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไดจัดตั้งโรงเรียนหลวงสราญ
รมยสําหรับเด็กชายและโรงเรียนสุนันทาลัยสําหรับเด็กหญิงขึ้นเพื่อใหเด็กหญิงมีสิทธิไดเลาเรียน
เหมือนเด็กชาย และทรงตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรขึ้นที่วัดมหรรณพาราม เมื่อพ.ศ.2527 และหลังจาก
ที่เสด็จกลับจากประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ.2441 ทรงนําเรื่องขยายการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาให
เจริญกาวหนาโดยกําหนดใหจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแยกเปนโรงเรียนบุรพบท   โรงเรียน ก.
ข.นโม ตามวัด โรงเรียนไทยขั้นต่ําเรียน 3 ป ตอมาในป พ.ศ.2451 กระทรวงธรรมการจึงมอบหมายให
ขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาตามมณฑล โดยใหขาหลวงธรรมการที่กระทรวง
ธรรมการตั้งออกไปเปนผูจัดการศึกษาภายใตับังคับบัญชาของขาหลวงเทศาภิบาล และมีการสํารวจวัด
ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 12,364 วัด โดยแบงออกเปน 4 ระดับ พบวา วัดชั้นที่ 1 ไดแกวัดที่ตั้ง
โรงเรียนขึ้นเปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดการเรียนการสอนสมบูรณเรียบรอย คิดเปนรอยละ 3.67 
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วัดชั้นที่ 2 ไดแกวัดที่ยังไมไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเปนระเบียบเรียบรอย แตมีการสอนศิษยวัดเปน
หมวดหมู คิดเปนรอยละ 24.82  วัดชั้นที่ 3 ไดแก วัดที่จัดการเรียนการสอนอยูบาง แตไมไดมีการสอน
ศิษยวัดเปนหมวดหมู อยูในลักษณะที่วา “ศิษยใครศิษยมัน” และวัดชั้นที่ 4 ไดแก วัดที่ยังไมไดมีการ
จัดการเรียนการสอนเลย  
 ตั้งแตป พ.ศ.2454 มีการรางระเบียบการศึกษาสําหรับประเทศสยาม และมีการมอบให
เทศาภิบาลมณฑลตางๆ เปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามมณฑล สวนกระทรวงมหาดไทยรับจัด
การศึกษาประชาบาลทั่วประเทศ และการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาเรียกวา กรรมการตําบล 
ประกอบดวย กํานัน เจาอาวาส และแพทยประจําตําบล เปนเจาหนาที่จัดการศึกษา1 
 จะเห็นไดวาวัดมีบทบาทในการจัดการประถมศึกษาตั้งแตอดีตมาเปนเวลาชานาน และ
บทบาทของวัดเริ่มลดลงไปตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 
มาถึงพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 แตในสภาพความเปนจริงนั้น วัดยังคงใหการ
สนับสนุนชวยเหลือการจัดการประถมศึกษาในชนบทตลอดมา ไมวาจะเปนการใหโรงเรียนตั้งอยูใน
พื้นที่วัด การใหความชวยเหลือในดานการเงิน วัสดุอุปกรณการศึกษา การใชพื้นที่วัดใน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การเปนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนสถานที่อบรม             
ศีลธรรมจรรยาใหกับนักเรียนประถมศึกษา ตลอดจนการใหที่พักพิงแกนักเรียนยากจนที่มาอาศัยอยู
กินในวัด จึงนับวาเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่งถาในอนาคตโรงเรียนประถมศึกษาจะตัดขาด
ความสัมพันธกับวัดซ่ึงเปนสถาบันหลักแหงหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการศึกษาใน
อนาคตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประมาณรอยละ 75 ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด ที่จะตองระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษา 

 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญที่สุด ซ่ึงผลการจัดการศึกษา
จะเปนเชนใดนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยเฉพาะภารกิจหลักในการปฏิบัติงานก็คือ การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพ
ที ่พึงประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ มประสบการณ มีคุณลักษณะที ่    พึง
ประสงคและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการประถมศึกษามีอยูหลายประการ 

                                                        
 1สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประถมศึกษาเพื่อปวงชนใน
ประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2528),  2 - 8. 
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เชน ระบบการบริหาร ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน   แตปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือการ
บริหารโรงเรียน  ซ่ึงการจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จ และเกิดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสูงนั้น ตองอาศัยกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนทั้งหกงาน คือ  1) งานวิชาการ  2) งาน
บุคลากร  3) งานกิจการนักเรียน  4) งานธุรการและการเงิน  5) งานอาคารสถานที่ และ 6) งาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน2 
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โอนมาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ.2523 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2523  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการบริหารที่เคยอยู
ภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทยมาเปนการบริหารแบบองคคณะบุคคลในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงเปนสวนราชการในสวนกลางที่มีฐานะเปนกรม3  แตใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนประถมศึกษาที่โอนมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดมาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนั้น เปนโรงเรียนที่มีทั้งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ และตั้งอยูในพื้นที่แตกตางกันไป
ตามสภาพ เชน ตั้งในพื้นที่วัด ที่สาธารณะ  ที่ราชพัสดุ  ที่ปาสงวนแหงชาติ  ซ่ึงโรงเรียนประมาณ 400 
กวาโรงเรียนที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตองดูแลตั้งแตแรกจนมาถึงปจจุบันที่มีการยุบโรงเรียน
ไปจนเหลือประมาณ 355 โรงเรียนนั้นกอใหเกิดปญหาดานการจัดสรรงบประมาณที่ สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดไดรับอยางจํากัดในแตละปเปนอยางมาก ทําใหโรงเรียนประถมศึกษาไมสามารถ
พัฒนาดวยเงินงบประมาณของทางราชการไดเพียงอยางเดียว จําเปนที่โรงเรียนจะตองหางบประมาณ
เพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ เชน ชุมชน ซ่ึงประกอบดวยสถาบันหลักไดแก ครอบครัว วัด องคกรปกครอง
สวน   ทองถ่ิน ซ่ึงดูเหมือนวาโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตวัดซึ่งมีจํานวนประมาณรอยละ 75 ของโรงเรียน
ทั้งหมดนาจะมีโอกาสดีที่จะไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาไปสูมาตรฐานไดดีกวาโรงเรียนที่ตั้งบนพื้นที่
อ่ืนๆ4  

                                                        
 2สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   กองพัฒนาบุคคล,   คูมือ        การ
ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  (ฉบับปรับปรุง)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ      คุรุสภา
ลาดพราว, 2536),  4. 
 3สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา,  คูมือผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรเตรียมอาจารย
ใหญ  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.),  ก-ข. 

4 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,  “ขาวประถมราชบุรี,”  (ราชบุรี :          งาน
บริหารทั่วไป,  2541), 1. (อัดสําเนา) 
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 ปจจุบันโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี มีจํานวน
ทั้งส้ิน 255 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่อยูในเขตวัดจํานวน 265 โรงเรียน นอกเขตวัด 90 โรงเรียน5 จากการ
ประเมินผลตามโครงการปายทองรับรองคุณภาพ ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวามี
โรงเรียนที่ผานการประเมินใหไดรับปายทองรับรองคุณภาพ จากเกาอําเภอ จํานวน 34 โรงเรียนและ 
ทั้งหมดเปนโรงเรียนที่ตั้งในเขตวัด จึงยังคงเหลือโรงเรียนในเขตวัดที่ยังไมไดรับปายทองอีกจํานวน 231 
โรงเรียน และโรงเรียนที่ไมอยูในเขตวัดและไมไดรับปายทองอีก 90 โรงเรียน6 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอ

การปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงไดมีสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ           พ.ศ.2542 
ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโดยใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่ เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก7 
 สาระบัญญัติดังกลาว เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจแกพอแมและ
ประชาชน วา ลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ8 

                                                        
5 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   “ขอมูลสารสนเทศการศึกษา 2543,”  

(ราชบุรี : ฝายแผนงานและงบประมาณ. 2543), 59.  (อัดสําเนา) 
6 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,  “รายงานการประเมินผลโครงการปายทอง

รับรองคุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,”   (ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2543), 6. 
(อัดสําเนา) 

7 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,”  ราชกิจจานุเบกษา   เลมที่ 116,  ตอนที่ 74 ก  (19 
สิงหาคม 2542) : 14. 

8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,   แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543),  1 – 3. 
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การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนนโยบายสําคัญที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติกําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด
และ สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรกําหนดและสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยมีเปาหมายเพื่อให   1) 
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม 
ตามเกณฑและมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา 2) นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนทุกคนได รับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะที่ เหมาะสม  ดังนี้คือ  มีความรู 
ความสามารถ และทักษะตามที่หลักสูตรกําหนด มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดี มีสุขภาพสมบูรณตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความคิด
สรางสรรค และ 3) นักเรียนทุกคนไดพัฒนาความรู ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพ 
โดยเฉพาะกลุม เด็กปญญาเลิศ เด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส9 
 ในชวงเ ร่ิมตนของการกอตั้งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ     
มาตรฐานที่นํามาใชยังคงเปนมาตรฐานที่สรางโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2522 ที่เนนมาตรฐานโรงเรียน 4 หมวด  คือ หมวดอาคารสถานที่และอุปกรณ  หมวดการ
บริหารโรงเรียน  หมวดการเรียนการสอน  และหมวดการจัดบริการและความรวมมือกับชุมชน 
 ระยะที่สอง เปนระยะที่เร่ิมตนที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเร่ิม
สรางมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเองโดยมีแนวคิดวา การ
ประถมศึกษาควรเปนการศึกษาที่สรางคน ที่มีคุณภาพออกไปสูสังคมใหมากที่สุด ดังนั้น จึงยึด    
จุดหมายหลักสูตรเปนพื้นฐานในการสรางเกณฑมาตรฐานในป 2528 ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานขั้น
ต่ําโรงเรียนประถมศึกษาในเชิงระบบ ประกอบดวยเกณฑปจจัยสนับสนุน  เกณฑกระบวนการ  และ
เกณฑผลผลิต  รวมทั้งส้ิน 13 เกณฑมาตรฐาน ซ่ึงไดนําไปทดลองใชโดยกําหนดเปาหมายวานักเรียนที่
จบการศึกษาในแตละระดับไมต่ํากวารอยละ 80 มีความสามารถทุกดานตามเกณฑ    มาตรฐานขั้นต่ําที่
กําหนดจนถึงระดับที่แสดงออกดวยการปฏิบัติเปนประจําในสภาพปกติ ในป 2532 ไดมีการปรับ
เกณฑจาก 13 เกณฑ เหลือเพียง 11 เกณฑ แตครอบคลุมเกณฑปจจัยสนับสนุน กระบวนการ และ

                                                        
9 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   “นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

,”  ประชาศึกษา   49,  5  (กรกฎาคม 2542) : 3. 
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ผลผลิต เชนเดิม ตอมาในป 2533 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521  จึงทําใหตองมีการปรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนักเรียนขั้นต่ํา ทั้ง 11 เกณฑ  อีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป  หลังจากที่ไดนําไปทดลองใชนํามา
พัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกัลระดับการศึกษาตางๆ ไดแก ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในป 
2537  ซ่ึงครอบคลุม 6 ภารกิจหลักของโรงเรียน ไดแก งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 
งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยสราง
เปนเกณฑมาตรฐานโรงเรียนทั้งหมด 17 เกณฑ และ             ไดประกาศใชในปตอมา  นอกจากนั้นยัง
ไดมีการกําหนดมาตรฐานสํานักงานวัสดุครุภัณฑและส่ิงกอสรางควบคูไปพรอมกัน 
 ระยะที่สามเปนระยะที่อยูในชวงของการตื่นตัวเพื่อเขาสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ที่เนนมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานอีก
ครั้งหนึ่ง และไดประกาศใชในปการศึกษา 2541 หลังจากไดทดลองใชและทําประชาพิจารณ     1 ป 
กอนที่จะผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กปช.) สาระสําคัญของ
เกณฑมาตรฐานชุดนี้เปนมาตรฐาน 3 ดานคือมาตรฐานดานการบริหารจัดการ จํานวน 5    มาตรฐาน 
มาตรฐานการเรียนการสอน 10 มาตรฐานและมาตรฐานคุณภาพนักเรียน จํานวน 9   มาตรฐาน รวม
ทั้งส้ิน 24 มาตรฐาน10 

โครงการปายทองรับรองคุณภาพของ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
  จากการที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีไดจัดทําโครงการปายทองเพื่อ     
รับรองคุณภาพ โดยยึดนโยบายประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพ และการประกันโอกาสทาง
การศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาตินั้น ก็เพื่อเปนการประกันคุณภาพ
และประสิทธิภาพของโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับของประชาชน นอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดใหไดมาตรฐาน เนื่องจาก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีพิจารณาเห็น
ความแตกตางของโรงเรียนทั้งในดานขนาด ปจจัยและความพรอมของโรงเรียนในสังกัด11 
 
 
                                                        

10 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  20 ป สปช.  (กรุงเทพฯ :         โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 102-104. 

11 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   คูมือการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา  โครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  
(ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2541), 1. 
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 การประเมินโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ โรงเรียนที่จะ
ไดรับปายทองรับรองคุณภาพตองผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพ
นักเรียน ประกอบดวย 9 มาตรฐาน 20 ตัวบงชี้  2) มาตรฐานการเรียนการสอน ประกอบดวย 10 
มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้  และ 3) มาตรฐานการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 5 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ 
รวมทั้งหมด 24 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้12 
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณาหลกเกณฑและวิธีการประเมินโรงเรียนใหไดรับปายทองรับรองคุณภาพ โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1) จัดทําโครงการโครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพและประชุมคณะทํางานเพื่อ
กําหนดมาตรฐานโรงเรียน ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ตามแนวทางเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียน พ.ศ. 2541 ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   2) ประชุมปฏิบัติการสราง
แนวทางประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี   3) 
ประชุมสัมมนาหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ และศึกษานิเทศกอําเภอเพื่อรับทราบนโยบาย
โครงการปายทองเพื่อรับรองคุณภาพ และแนวทางในการพัฒนามาตรฐานโรงเรียน  4) ประชุม
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือประเมินมาตรฐานโรงเรียน  5) โรงเรียนประเมินมาตรฐานของตนเอง 
เพื่อใหสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอประเมินมาตรฐานโรงเรียนในสังกัด และมอบปาย
ทองรับรองคุณภาพระดับอําเภอแกโรงเรียนที่ไดมาตรฐานระดับอําเภอ  6) สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดประเมินมาตรฐานโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงกวามาตรฐานระดับอําเภอ และมอบปายทอง
รับรองคุณภาพระดับจังหวัดแกโรงเรียนที่ไดมาตรฐานระดับจังหวัด  และ 7) เผยแพรผลงานของ
โรงเรียนที่ไดปายทองรับรองคุณภาพระดับจังหวัดและสงเสริมใหโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานโรงเรียน
ปายทอง13 
 จากการประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา พบวามีโรงเรียนในสังกัดที่ผานการ
ประเมินใหไดรับปายทอง ในปการศึกษา 2542 จํานวน 47 โรงเรียนและปการศึกษา 2543 จํานวน 46 
โรงเรียน รวม 93 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 21.19 จากโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 355 โรงเรียน  ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนประถมศึกษาใน 

                                                        
12 เร่ืองเดียวกัน, 7 – 10. 
13 เร่ืองเดียวกัน, 1 – 2. 
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เขตวัด ที่ไดรับปายทอง จํานวน 34 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 12.83 และโรงเรียนที่ไมไดรับปายทอง 
231 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 87.1714 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 

คําวา “พฤติกรรม”  (Behavior)  รวมตลอดไปจนถึง  “พฤติกรรมการบริหารโรงเรียน”  มีผู
อธิบายไวมากมาย  โดย กูด  (Good)  อธิบายวา  พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือกิจกรรมของ
หนวยงานหนึ่ง  ไดแก  บางสิ่งบางอยางที่หนวยงานไดกระทํา   ทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็น
ได กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในทางกายภาพ  และทางอารมณ  และกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลที่มีจิตใจ
ปกติ15   โวลแมน (Wolman) ใหนิยามวา  พฤติกรรมหมายถึงผลรวมทั้งหมดของการกระทําโดยตรง 
และที่เกี่ยวของของบุคคล ทั้งที่เกิดอยูภายใน และที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมทางกาย  และทาง
สังคม16  สมภพ  ศักดิษฐานนท  ใหนิยามวา พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติของ
ผูบริหารที่แสดงออกในฐานะผูนําของครูในโรงเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย17  
และคริสเตนเซน (Christensen) กลาววา พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารที่
จะนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติไปสูเปาหมายของโรงเรียน18   

                                                        
14 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,   “รายงานการประเมินผลโครงการ       ปาย

ทองรับรองคุณภาพ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี,” (ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2543),  
6. (อัดสําเนา) 

15 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGraw – Hill 
Book Co., 1973), 58. 

16 Benjamin B. Wolman, Dictionary of Behavioral Science (New York : McMillan, 
1973),  41. 

17 สมภพ  ศักดิษฐานนท, “พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”        
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532),  18. 

18 Georgia Jo. Christensen,  “The Role of the Principal in Transformating Accelerated 
Schools : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of Principals” (Ph.D. 
Dissertation, Standford University, 1995), 90. 
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 สรุปวา พฤติกรรมการบริหารหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่แสดงออกใน
ฐานะผูนําของครูในโรงเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ  โดยนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อการบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนหนวยงานหลักในการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนใหดีขึ้นดวยการ
นําพฤติกรรมการบริหารหลาย ๆ ดานมาบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึง     ไลเคิรท 
(Likert) ไดเสนอทฤษฎีพฤติกรรรมการบริหารองคการที่มีประสิทธิผลไววามีองคประกอบแปด
ประการ คือ 1) การจูงใจ  2) การติดตอส่ือสาร  3) ภาวะผูนํา  4) การมีปฏิสัมพันธ 5) การ      ตัดสินใจ  
6) การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุม และ 8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและการ   ฝกอบรม19  ซ่ึง
ตอมา สต็อกดิลล (Stogdill) ไดเสนอวา คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จควรประกอบดวยทั้ง
คุณลักษณะและทักษะ  ซ่ึงคุณลักษณะประกอบดวย 1) ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณ (adaptable to situations)  2) มีความปรารถนาและมุงผลสัมฤทธิ์ (ambitious and 
achievement oriented)  3) การยืนหยัด (assertive)  4) การตัดสินใจ (decisive)  5) มีความขยันขันแข็ง 
(energetic)  6) เช่ือมั่นในตนเอง (self-confident)  7) มีความรับผิดชอบ (willing to assume 
responsibility) 8) ตื่นตัวตอส่ิงแวดลอมทางสังคม (alert to social environment)  9) ตองการมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ืน (dominant) 10) ใหความรวมมือ (cooperative) 11) พึ่งพาอาศัยได (dependable) 12) มุงมั่น
ที่จะเอาชนะ (persistent) และ 13) ทนทานตองานหนัก (tolerant of stress)  สวนในดานทักษะ 
ประกอบดวย 1) ความเฉลียวฉลาด (clever)  2) ทักษะทางมโนทัศน (conceptually skilled)  3) 
ความคิดสรางสรรค (creative)  4) มีทักษะการทูตและไหวพริบ (diplomatic and tactful) 5) มีศิลปะใน
การพูด (fluent in speaking)  6) ความรูเกี่ยวกับภารกิจของกลุม (knowledgeable about group task)  7) 
ความสามารถเชิงบริหาร (organized)  8) การจูงใจ (persuasive) และ 9) ทักษะทางสังคม (socially 
skilled)20 ตอมางานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่นํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีขึ้นมี 13  พฤติกรรม ดังนี้ 1) การ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน  3) การสนับสนุน
ผูรวมงาน  4) การสนับสนุนการดําเนินงาน   

                                                        
 19Rensis Likert,  New Pattern of Management  (New York : McGraw-Hill, 1967),   120-
121. 

20 Stogdill,   quoted in Gary A. Yukl,  Leadership in Organization  (Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall, Inc., 1981), 70. 
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5) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร  6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี  7) การอํานวยความสะดวก
ในการประชุม  8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน  9) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 10) การ
สงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 11) การจัดหาทรัพยากร  12) การสงเสริมทางดานการเรียน  และ 13) 
การใชทักษะดานการบริหาร21  

จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการบริหาร พบวา พฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงมีควรประกอบดวยพฤติกรรมการบริหารซ่ึงผสมผสานแนวคิด
ของ  สต็อกดิลล (Stogdill) และ คริสเตนเซน (Christensen) ซ่ึงมีองคประกอบ 9 ประการคือ 1) การ     
สงเสริมการติดตอส่ือสาร 2) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ 3) การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม 4) 
การจัดหาทรัพยากร 5) การสงเสริมการเรียนการสอน 6) การปรับตัวใหเขากับสถานการณ         7) 
ความรับผิดชอบ  8) ศิลปะในการพูด และ 9) ทักษะทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การสงเสริมการติดตอสื่อสาร 

 การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหาร  จะเห็นไดวาองคการทุก
องคการไมวาจะมีขนาดใดทุกสิ่งทุกอยางอยูไดก็ดวยการติดตอส่ือสาร  และไมวาจะเปนขั้นตอนใด 
ในกระบวนการ  เชน การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  การตัดสินใจสั่งการ การ
ประสานงานและควบคุม ลวนตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยงความคิดจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ 
 คําวา communication  มาจากคําภาษาลาตินวา  communis  ซ่ึงหมายความวา  commoness 
หรือรวมกัน เหมือนกัน ตรงกัน หรืออาจกลาวงาย ๆ วา การติดตอส่ือสารคือ การสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางผูสงและผูรับ นั่นคือ ผูสงตองการใหผูรับมีความเขาใจตรงกัน หรือเหมือนกันกับตน 
ในขาวสารขอมูล ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และอื่นๆ จากศัพทของ communication นี้ทําใหทราบ
ความหมายกวาง ๆ ของการติดตอส่ือสารวา หมายถึง การทําใหเกิดความเขาใจรวมกันนั่นเอง22    โฮว
แลนด (Hovland) ใหคําจํากัดความวาการติดตอส่ือสาร หมายถึงกระบวนการซึ่งมีผูสงขาวสารสง

                                                        
 21Georgia Jo. Christensen,  “The Role of the Principal in Transformating Accelerated 
Schools : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of Principals” (Ph.D. 
Dissertation, Standford University, 1995), 97. 

22 เสาวลักษณ  สิงหโกวินห,  การสื่อขอความในการบริหาร  (กรุงเทพฯ : บริษัท    
ประชาชน จํากัด, 2526),  3-4. 
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ขาวสารโดยใชสัญลักษณหรือภาษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับ23 ในทํานองเดียวกัน เดวิส  
(David) ใหความหมายของการติดตอส่ือสารวาเปน      กระบวนการของการสงขาวสารขอมูลและความ
เขาใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง24   สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความหมายของการติดตอส่ือสาร
วา  หมายถึง “การกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ ที่ดําเนินไปในลักษณะที่แลกเปลี่ยนความเห็นกัน
โดยทั่วไปอยางสามัญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การสื่อสารเปน “กระบวนการที่นํา   ขาวสาร 
(message)  ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง”25 ซ่ึงถาพิจารณาในทางการบริหาร
องคการอาจจะกลาวไดชัดเจนขึ้นวา การติดตอส่ือสารคือ การกระจายหรือส่ือความเกี่ยวกับนโยบาย
และคําส่ังลงไปยังเบื้องลาง พรอมกันนี้ก็รับเอาขอเสนอแนะความเห็นและความรูสึกตาง ๆ กลับมา   

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดสรุปความหมายของการติดตอส่ือสารในแงตางๆ ดังนี้       1) 
การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตอกันและรวมถึงการที่จะ
อํานวยการสั่งการใหเกิดการปฏิบัติงาน และเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายฝายรวมกัน
ปฏิบัติ  2) การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปสูอีก
บุคคลหนึ่ง  3) การติดตอส่ือสารคือกระบวนการใดก็ตามที่คํากลาวหรือขอคิดที่ไดตัดสินใจไปแลวได
ถูกสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคการ กระบวนการนั้นก็คือการติดตอส่ือสาร และ 
4) การติดตอส่ีอสารเปนกระบวนการที่จะกอใหเกิดความสัมพันธหรือทําลายความสัมพันธของคนใน
หนวยงานซึ่งจะทําใหหนวยงานเจริญกาวหนาหรือเกิดอุปสรรคขัดขัดแยงขึ้นได26 
 นอกจากนี้ยังมีคํานิยามความหมายของการติดตอส่ือสารที่อาจจะนําไปปรับปรุงเขากับ
เหตุการณตางๆ ได คือ ความหมายที่วา “การสื่อสาร คือ กระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารที่     

                                                        
23 Carl I. Hovland, J. L. Janis, and H. H. Kelly,  Communication and Pervasion    (New 

Haven, Conn : Yale University Press, 1953), 66. 
24 Keith  Davis, Human Relations at Work,  3rd ed. (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1967), 316-320. 
25 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535), 

240-253. 
26 นพพงษ  บุญจิตราดุลย และธรรมรส  โชติกุญชร, บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.),  74-75. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

27

ถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสารดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร”27    ดังนั้น 
จึงพอสรุปความหมายของการติดตอสื่อสารไดวา การติดตอสื่อสารเปนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยน
ความคิด ความเห็น ขอเท็จจริง หรือความรูสึก ซึ่งอาจจะเปนคําพูดอักษร สัญลักษณหรือขาวสารใหบุคคล
หรือกลุมบุคคลอื่น ไดเขาใจความหมายตามเจตนาที่ตองการ 
 ในฐานะที่โรงเรียนเปนสถานที่ประกอบไปดวยบุคคลจํานวนมากและเปนองคการที่ใหการ
บริการ (service organization)  ตอสังคม ผูบริหารโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของ     โรงเรียน
จําเปนจะตองเขาใจถึงสาระของการสื่อสารในองคการ (organizational communication)  เพื่อเปนการ
สรางความเขาใจในการบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนเปนวิธีที่จะกระจายความรูสึก   นึกคิดหรือเรื่องราว
อื่น ๆ ทุกประการใหเปนที่ชัดแจงตอสมาชิกของโรงเรียน  อันมีผลตอการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
บริหารใหสูงสงย่ิงขึ้น การติดตอสื่อสารจะเปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะใชสําหรับการสั่งการตางๆ ไปใหบุคคล
หรือกลุมบุคคล ไมวาจะเปนการแจงนโยบาย การกําหนด มอบหมายงาน หรือการประสานงานดานตาง ๆ 
และในขณะเดียวกันการติดตอสื่อสารก็จะเปนวิธีที่ผูใตบังคับบัญชาจะใชในการรายงานหรือสอบถาม  
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาดวยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาการติดตอสื่อสาร
เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารแลวจะเห็นวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เร่ืองนี้ สมพงษ เกษมสิน 
ไดใหความเห็นวา ประการแรก  การติดตอสื่อสารถูกจัดใหอยูในเรื่องของการอํานวยการ (directing) และ
ประการหลังพิจารณาการติดตอสื่อสารในลักษณะของหนาที่การงานก็จะประจักษวา ลําดับขั้นตอนที่
สําคัญเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารมีความเกี่ยวพันกับการติดตอสื่อสารอยูเสมอ ไมวาจะเปน 
การควบคุมงาน การวินิจฉัยสั่งการ การประสานงานหรือการคลัง การงบประมาณก็ตาม ตางตองเกี่ยวของ
อาศัยการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือทั้งสิ้น จนอาจจะกลาวไดวา ไมอาจแยกการติดตอสื่อสารออกจาก
กระบวนการบริหารได28   ฟลิปโป (Flippo)  ยังไดสรุปถึงความมุงหมายของการติดตอสื่อสารการ
บริหารงานในองคการวา มีจุดมุงหมายอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก การติดตอสื่อสารมีความมุง
หมายเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามแผนที่ไดกําหนดไว ประการที่สอง การติดตอสื่อสารเปน
เครื่องกระตุนและชักใหมีการปฏิบัติตามแผนเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางเอาไว29        

                                                        
27 Everett M. Rogers,  Communication Strategies for Family Planning  (New York : The 

Free Press, 1973), 43. 
28 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร,   254. 
28 Edwin B.Flippo, Management : Behavioral Approach  (Boston, Mass : Allyn and 

Bacon, Inc., 1966),  329-330. 
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 ธงชัย  สันติวงษ ไดกลาวถึงความสําคัญของการติดตอส่ือสารในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
องคการวา “ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่เปนสวนประกอบสําคัญของความสําเร็จของความเปนผูนําไป
ทางการบริหารก็คือ การติดตอส่ือสาร (communication) ผูบริหารจะประสบผลสําเร็จในการสั่งการ
และบริหารงานดานตางๆ ไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระบบของการติดตอส่ือสารวา มีอยูพรอม
เพรียงขนาดใด และชัดแจงเพียงใด  เหตุผลที่การติดตอส่ือสารมีความสําคัญดังกลาวก็เพราะ ผูบริหาร
จะกระทําการหรือปฏิบัติตนเปนผูนําอยูไดก็โดยระบบการติดตอส่ือสารดังกลาวเปนเครื่องชวยให
ผูบริหารติดตอไปยังสมาชิกฝายตางๆ  ที่เกิดขึ้นในทางมนุษยสัมพันธ สวนมากก็เกิดขึ้นจากความ
บกพรองของกระบวนการติดตอส่ือสารนี้เอง30 งานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen)  เกี่ยวกับการ
สงเสริมทางดานการติดตอส่ือสารในเรื่อง 1) การแจงขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใหคณะครูทราบ  2) แจงขาวสารถึงผูปกครอง  3) ใหความ
กระจางในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปนการอธิบาย การแสดงทาทาง การใชเหตุผล  การรับรองดวย   
จดหมาย เปนตน  4) ใชการติดตอส่ือสารหลายวิธี เชน คําสั่งหนังสือเวียน ประกาศเสียงตามสาย   5) 
อํานวยความสะดวกดวยการสื่อสารใหมีความเปนกันเองทุกระดับ  6) ผูบริหารมีเวลาใหครู
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน  7) แสวงหาแหลงขอมูลขาวสารมาใชในการ
บริหารงาน  และ 8) จัดเตรียมตารางสําหรับการสื่อสารทุกสัปดาห31 
 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสารมีผูศึกษาวิจัยทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ดังนี้ คือ เดวิส (Davis) ศึกษาพบวา ผูบริหารทุกคนมีเจตคติเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารวา
เปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง และการสื่อสารที่ดีจะชวยลดความขัดแยงในองคการ
และกอใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน32  สเตียร (Steers)  ไดศึกษาพบวา การ
ติดตอส่ือสารมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอื่นขององคการ เชน การใชภาวะผูนํา การตัดสินใจและ
การปรับตัวขององคการ จึงควรใชชองทางการติดตอส่ือสารหลายทางเพื่อเพิ่มโอกาสที่ขาวสารจะ
ไดรับอยางถูกตอง และขาวสารที่สําคัญควรไดรับการย้ํา ซํ้า เพื่อใหแนใจวาไดแพรหลายโดย   

                                                        
30 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา       

พานิช, 2523),  383. 
31 Georgia Jo. Christensen.  “The Role of the Principal in Transforming  Accelerated 

Schools,”  198. 
32 Keith Davis, Human Relationsat at Work, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1972),  380. 
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ทั่วถึง33  พลันเกต  (Plunkett)  ไดศึกษาพบวา การติดตอส่ือสารของผูบริหารกับผูไดบังคับบัญชาจะ
สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน34  วาสนา  สิชฌรังษี  ทําการวิจัยพฤติกรรมการสื่อสารในการ
บริหารโครงการที่สัมพันธกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 
พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารงานตามองคประกอบการสื่อสารในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสารที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0535 พัชรีพันธ รัตโนดม ไดวิจัยองคประกอบพฤติกรรมการติดตอ    
ส่ือสารและกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาระดับองคประกอบการติดตอส่ือสารของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
และความสัมพันธระหวางองคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารกับการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยภาพรรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .0136  

 จะเห็นไดวา  การติดตอส่ือสาร มีความสําคัญอยางยิ่ง ไมเฉพาะแตการใชประโยชนใน
ดานทําความเขาใจอันดีตอกันโดยทั่วๆ ไป เทานั้น การติดตอส่ือสารยังเปนสิ่งที่ขาดมิไดใน
กระบวนการบริหารงานเพราะถาขาดการติดตอส่ือสารแลวการดําเนินงานในองคการจะไมสามารถ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองทําตนใหผูรวมงานเขาใจ  และในขณะเดียวกันก็
ตองพยายามเขาใจผูรวมงานเพื่อสรางความเขาใจ และทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน        

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

Report 2 (Oregon : Office of Naval Research, University of Oregon, 1976), 151. 
34 Elezabeth Ann Plunkett, “A Study of the Relationship Between Superior-Subordinate 

Communication and Job Satisfaction,” Dissertation Abstracts International 43,6 (December 1982): 
92-93. 

35 วาสนา สิชฌรังษี, “พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการที่สัมพันธกับขวัญของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), บทคัดยอ. 

36 พัชรีพันธ  รัตโนดม, “องคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารและกระบวนการ   
ตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร     
การศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ. 
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ผูบริหารตองใชการติดตอส่ือสารใหเหมาะสม  ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารแบบพิธีการ และแบบไม
เปนพิธีการ  การจัดใหมีการติดตอส่ือสารที่ดีทั้งการติดตอส่ือสารจากบนลงมาลาง หรือจากลางขึ้นบน 
หรือในระดับแนวนอนก็ตาม ยอมทําใหเกิดความเขาใจที่ดี  ผูบริหารโรงเรียนพึงระลึกวาการ
ติดตอส่ือสารที่ดี ควรมีลักษณะเปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง  การจัดใหมีระบบการติดตอ   
ส่ือสารที่ดีเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพของผูบริหาร  
โรงเรียนเปนอยางดี 
 สรุปวา การสงเสริมการติดตอส่ือสาร หมายถึง พฤติกรรมในการติดตอส่ือสารกับ
ผูรวมงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นทราบเหตุการณและความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ 

 การบริหารโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปดวยดีนั้นผูบริหารจําเปนตองมีทักษะทางดาน
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ดวย การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธเปนอีก      
คุณลักษณะหนึ่งของผูนํา  และผูนําในการปฏิบัติงานโรงเรียนคือ ผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงตรงกับขอสรุป
ของ สแตท (Stadt)  ที่พบวาคุณลักษณะของผูนําที่ดีมีดังนี้  1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  2) เปน
ที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได  3) มีความกลา กลาที่จะคิด กลาที่จะเสี่ยง  4) มีความ    รับผิดชอบ  
5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ  6) มีวินัยในตนเอง  7) มีมโนภาพ 8) มีมนุษย
สัมพันธดี  9) มีความสามารถในการสื่อความคิด  10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มี         สติปญญา  
12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน และ 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมี      เหตุผล37   ซ่ึง
สอดคลองกับ เกอรตัน (Gorton)  ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนไว 6 ประการ คือ 
1) เปนผูจัดการ  2) เปนผูนําทางการสอน 3) เปนผูมีวินัย 4) เปนผูมีมนุษยสัมพันธและใหความรวมมือ 
5) เปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง และ 6) เปนคนกลางที่คอยจัดหรือประสานงานในเรื่องความ
ขัดแยงตาง ๆ38   สวน ไวลส (Wiles)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนิเทศไวดังนี้ 
1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธ 2) บทบาทในฐานะผูนํา 3) บทบาทในดานการจัดและดําเนินการใน
หนวยงาน  4) บทบาทการคัดเลือกและการใชประโยชนบุคลากร 5) บทบาท 

                                                        
37 Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs (Englewood Cliffs  

: Prentice-Hall Inc., 1973),  49-53. 
38 Richard A. Gorton, School Administration (Dubugue, Iowa : Brown Company, 1976), 

65-69. 
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ในการสรางขวัญของครู  6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร39    จากบทบาทหนาที่ของผูบริหารจะ
พบวา การมีมนุษยสัมพันธเปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริหาร คําวามนุษยสัมพันธตรงกับภาษาอังกฤษ
วา Human Relations แยกออกเปนมนุษย (Human)  ซ่ึงแยกออกเปน มนะ แปลวา ใจ กับ  อุษยะ 
แปลวา สูง  ดังนั้นคําวามนุษยก็แปลวา ผูมีใจสูง สัมพันธ (Relations) หมายถึง ความสัมพันธ ผูกพัน
ระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกัน  การติดตอระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับคณะหรือคณะกับคณะ 
ธรรมรส โชติกุญชร กลาววามนุษยสัมพันธ คือ วิชาที่วาดวยศาสตรและศิลปะในการสรางเสริมความ
เขาใจอันดีระหวางบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่งความรักใครนับถือ ความจงรักภักดีและความรวมมือ40 อรุณ 
รักธรรม กลาววามนุษยสัมพันธเปนความเกี่ยวพันระหวางคนใดคนหนึ่งกับคนอื่นๆ ระหวางสมาชิก
ของกลุม ระหวางกลุมหนึ่งกับกลุมหนึ่ง ระหวางคนหลายคนในกลุมขององคการ ระหวางคนใน
องคการหนึ่งกับอีกองคการหนึ่ง  ตลอดจนกระทั่งระหวางคนหลายๆ คน กลุมหลายๆ กลุม องคการ
หลายๆ องคการในวัฒนธรรมเดียวกันและตางวัฒนธรรมกัน41  สกอต (Scott)  ไดกลาววา มนุษย
สัมพันธ  คือ  กระบวนการจูงใจผูปฏิบัติงานในสถานการณที่ เปนอยูอยางไดผล   และทําให
วัตถุประสงคของผูปฏิบัติงาน และองคการไดดุลกัน  โดยเพิ่มความพอใจใหแกผูปฏิบัติ  และชวยให
เปาหมายขององคการสําเร็จผล  คีท เดวิส (Keith  Davis)  กลาววา มนุษยสัมพันธ คือ แรงกระตุนของ
คณะบุคคลที่กอใหเกิดวัตถุประสงคของหนวยงานจะใหบุคคลรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยรวมมือรวมใจกันใหเกิดผลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม42 

 จากที่กลาวมาจะพบวา มนุษยสัมพันธ เปนทั้งศาสตรและศิลปะที่สรางความเขาใจอันดี
ระหวางบุคคลและบุคคล บุคคลกับหมูคณะ หรือระหวางคณะกับคณะ เพื่อกอใหเกิดความเคารพนับ
ถือ ความจงรักภักดี ความสามัคคี  ความสําเร็จในหนาที่การงานและความสุข  ผูบริหารที่ดีจะตองมี
มนุษยสัมพันธกับผูร วมงานเพื่อทําใหการปฏิบัติงานโรงเรียนประสบผลสํา เร็จและเพิ่ม      
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาวิจัยของ วิลเล่ียม เจมส (Willian James)    
นักปราชญชาวอเมริกา  ไดทําการวิจัยพบวา การสรางบรรยากาศมนุษยสัมพันธโดยวิธีการจูงใจจะทํา
ใหคนสามารถทํางานเพิ่มขึ้นประมาณ 80-90 เปอรเซ็นต  ตามปกติคนเราทํางานเพียง 20 – 30 
เปอรเซนตเทานั้น  พอล เฮอรเซย  (Paul Herrey)  และเคนเนธ  บลังชารด (Kenneth H.Blanchard) 

                                                        
39 Kimball Wiles,  อางถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศเบื้องตน, 300. 
40 ธรรมรส  โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2519),  6. 
41 อรุณ  รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 

2522),  39-40. 
42 Keith Davis, Human Development of Work (New York : McGraw-Hill, 1967), 5. 
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กลาววาในการทํางานนั้นจะตองอาศัยทักษะ 3 ประการ คือ 1) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) คือ 
ความสามารถใชความรู สติปญญา และประสบการณตาง ๆ มาใชในการทํางาน 2) ทักษะทางมนุษย
สัมพันธ (human skill)  ความสามารถทํางานเขากับเพื่อนรวมงานไดอยางดี การอาศัยไหวพริบในการ
ชักจูงเพื่อนรวมงาน  การรวมมือรวมใจกันในการทํางาน และ 3) ทักษะทางความคิด (conceptual skill) 
สามารถเขาใจลักษณะคนที่รวมงาน  และลักษณะงานตลอดถึงวิธีการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ถูกตอง  จากการวิจัยพบวา บุคคลที่ทํางานรวมกับคนอื่น ๆ มาก ๆ หรือผูที่มีหนาที่ควบคุมในระดับ
ตาง ๆ ที่ถูกปลดออกจากงาน หรือไมไดรับเลื่อนฐานะความดีความชอบเพราะขาดหลักมนุษยสัมพันธ 
มีเปอรเซนตสูงมากที่สุดดังนี้  เกิดจากการขาดความรู ถูกปลดออก 10 % ไมไดเล่ือนฐานะ 24.5 % 
ขาดความสามารถที่จะเขากับคนอื่นไดถูกปลดออก 89.9 % จึงสรุปความสําคัญของมนุษยสัมพันธได
ดังนี้คือ 1) กอใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม 2) กอใหเกิดความรวมใจในการทํางาน  3)  
กอใหเกิดความรักใครนับถือซ่ึงกันและกัน  4) กอใหเกิดความสําเร็จและกาวหนาในงานที่ทํา และ 5) 
กอใหเกิดความสุขสามัคคีในวงงานที่ทํา43 

งานขั้นปฏิบัตินั้นปกติแลวเปนงานที่ผูใตบังคับบัญชาจะตองทํา  จึงเห็นไดวางานจะสําเร็จ
หรือไมสําเร็จนั้น   ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชาเปนสวนใหญ  ดังนั้น     
ผูบังคับบัญชาจะตองมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 1) รูจักควบคุมตนเอง เชน ไมโมโห
ฉุนเฉียว  อยาหลงอํานาจ  อยาหลงตนเองวาเกงกวาคนอื่น อยาตัดสินใจเวลาโกรธ อยาเลือกที่รักมักที่
ชัง  2) รูจักสงเสริมกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา เชน อยาใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความนอยใจ 
พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา แสดงความเชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองเมื่อเขาทําดี เห็นใจใน
ความยากลําบากของเขา  3) รูจักการใหรางวัล  โดยไมทําใหรางวัลนั้นเปนเครื่องมือทําใหคนอื่น
เกลียดชัง  หลีกเล่ียงการขมขูและขูเข็ญ  ใหรางวัลดีกวาการทําโทษ  ใหรางวัลพอเหมาะกับผลงานที่
กระทําสําเร็จ ใหรางวัลเปนเครื่องแสดงน้ําใจมากกวาจะเปนเครื่องแสดงสินน้ําใจใครทําดีก็ใหรางวัล
ตอบแทน  4) รูจักวิพากษวิจารณ เชน อยาตําหนิตอหนาคนอื่น หลีกเล่ียงการตําหนิอันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย  ตําหนิวาอะไรผิดดีกวาตําหนิวาใครผิด  กอนจะตําหนิใหฟงความเห็นของเขากอน วิจารณ
หรือตําหนิดวยอาการสุภาพ  มิใชตําหนิเวลาโกรธ  5) รูจักฟง  เชน พยายามฟงใหมาก  พูดเทาที่จําเปน  
แสดงความเอาใจใสและตั้งใจฟง เพื่อหาขอยุติ มิใชเพื่อขัดแยง หรือจับผิดฟงใหตลอด อยาขัดจังหวะ
ถาไมจําเปน  6) รักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชา  ใครดีพยายามสนับสนุน อยากีดกัน หรือ
พยายามสกัดกั้น ใครเดือดรอนพยายามหาทางชวยเหลือเอาใจใสในทุกขสวนตัวและครอบครัวของเขา

                                                        
43 เริงชัย  หมื่นชนะ, มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2535),  5 – 6. 
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บาง  7) ใชงานใหเหมาะสมกับคน  คํานึงถึงอยูเสมอวาทุกคนมีความสามารถ ควรใชความสามารถ
ของเขาใหเต็มที่ เปดโอกาสใหเขาทํางานในสิ่งที่เขามั่นใจวาจะทําได  และ 8) สงเสริมความกาวหนา
ในอาชีพ  ผูนําควรจะคิดเสมอวาความกาวหนาเปนความตองการอยางหนึ่งของมนุษย  จึงควรสงเสริม
ความกาวหนาในการเรียนการศึกษาคนควาวิจัยใหมีความกาวหนาในอาชีพเพื่อที่เขากลับมาแลวจะ
ไดมาชวยเหลือสรางความเจริญกาวหนาในหนวยงานที่ทําอยู44   

 เชนเดียวกับงานวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา การแสดงออกทางดานมนุษย
สัมพันธที่ดีของผูบริหารประกอบดวย 1) การสรางความไววางใจทําดีตอหนาทุกคนเสมอกัน  2) 
เขาใจความรูสึกของผูรวมงาน 3) มองโลกทางดานบวกมากกวาดานลบ 4) ยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเอง  5) ใชทักษะการแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 6) ชวยกันแกปญหาและอุปสรรค  7)    ซ่ือสัตย
ตอส่ิงที่ไดรับมอบหมาย  8) รักษาคําพูดของตัวเอง  9) เปดโอกาสใหมีการวิจารณและ   ยอมรับคํา
วิจารณเพื่อนํามาปรับปรุง45 
 สรุปวา การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางบวกทั้ง
ดานการกระทําและความรูสึกที่มีตอผูที่มีปฏิสัมพันธดวย เขาใจถึงความรูสึก ความตองการของ
ผูรวมงานไดเปนอยางดี การปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม 

 การบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น  ผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชน  โดยอาศัยการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของตนมาชวยสงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมหรือ  มี
บทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บทบาทสรางความสัมพันธชุมชนของผูบริหาร  ทําให
โรงเรียนและชุมชนมีความใกลชิดกันมากขึ้น  ซ่ึงแอนเดอรสันและวิลเล่ียม (Anderson and William)  
ไดกลาววา  ผูมีบทบาทโดยตรงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นคือครูใหญ 
อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียน46  เพราะผูบริหารโรงเรียนสามารถติดตอทําความสัมพันธกับ
ชุมชนไดทั้งทางตรงและทางออม  ซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน การประชุมปรึกษาหารือ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การติดตอพูดคุยในสถานที่ทุกเวลาตามแตโอกาสจะอํานวย  

                                                        
44 เร่ืองเดียวกัน,  86-87. 
45 Georgia Jo. Christensen, “The Role of the Principal in Transforming Accelerated 

Schools,” 198-199. 
46 Vernon E. Anderson and Gruhn T. William, Principles and Practices of Secondary 

Education, 2nd ed.  (New York : The Ronald Press Company, 1962), 136. 
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รวมทั้งการโตตอบจดหมายหรือการเยี่ยมเยียนถึงบาน การสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้นเปนความ
พยายามที่ผูบริหารตองทําใหชุมชนเกิดความประทับใจและเขาใจ ผูบริหารจึงเปนเสมือน     ตัวแทน
ของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน  บทบาท  และภาระหนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้ 

1. บทบาทในดานการประสานงานราชการแกชุมชนโรงเรียนเปนสวนราชการ หรือ
หนวยงานที่อยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด  โรงเรียนจึงเปนแหลงเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหว 
หรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของทางราชการและของชุมชน โดยปกติผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ
การยกยองใหเปนผูนําชุมชน ผูบริหารจึงเปนเปนที่ปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ตางๆ ใหกับชุมชน 

2. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพอันดีในโรงเรียน  สัมพันธภาพในโรงเรียนมี
ความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับภายนอกเปนอยางมาก  ถาความสัมพันธระหวางบุคลากรทุก
ฝายในโรงเรียนไมดี  มีความแตกราวภายในก็จะเปนเครื่องทําลายความรวมมือ และกระทบศรัทธา
เชื่อถือโรงเรียนการจะใหชุมชนรวมมือสนับสนุนจึงเปนเรื่องยาก ผูบริหารควรคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก
และหากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในโรงเรียน ผูบริหารตองพยายามหาทางแกไขปญหาใหหมดสิ้นไป 
และควรรําลึกอยูเสมอวาสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดอยางดีอยูที่การทําให
ชุมชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการปฎิบัติงาน และการปฏิบัติตนของคณะครูในโรงเรียน   ผูบริหาร
ควรใหความเปนกันเอง และใกลชิดกับผูรวมงาน เปดโอกาสใหคณะครู-อาจารยไดรวมกําหนดนโยบาย 
วางแผน ตัดสินใจ และเพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับปฏิบัติงานโรงเรียน ผูรวมงานจะเกิด
ความพึงพอใจ เมื่อผูบริหารใหการยอมรับ ยกยองนับถือ การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีภายใน
โรงเรียนจะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับครู และครูกับผูบริหาร 

3. บทบาทในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  การประชาสัมพันธเปนวิธีการวางแผน
ตอเนื่องเพื่อสราง หรือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหโรงเรียนและ
ชุมชนมีความรู ความเขาใจรวมมือกัน  งานประชาสัมพันธเปนงานระดับนโยบายและแผนงาน     
วิธีการและบทบาทการทํางานของโรงเรียน  คือ การนําเอาความจริงเผยแพรและรับฟงความคิดเห็น 
ของชุมชน 

4. บทบาทการใชชีวิตรวมในชุมชนปกติผูบริหารตองติดตอกับประชาชนทุกคน  ไมวาจะ
เปนระหวางเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ตามถนนหนทาง ตามรานคา ตามบานหรือตามงาน
สังคมตาง ๆ ไมวาจะเปนการพบปะโดยบังเอิญหรือเหตุการณปกติ  ผูบริหารไมควรละเลยที่จะสราง
ความสัมพันธ  โดยการพูดทักทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี  ผูบริหารบางคนอาจเปนคนใน
ทองถ่ิน  ใชชีวิตอยูในชุมชน  ควรไดศึกษาและทําความเขาใจชีวิตและความเปนอยูของคนใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

35

 ชุมชนนั้นเปนอยางดี  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปรับตัวเขากับสังคมของชุมชน  
ผูบริหารควร สงเสริม สนับสนุนและจูงใจคณะครูและนักเรียนใหคํานึงถึงบทบาทดานนี้อยูเสมอ  การ
ทําใหคนในชุมชนเห็นวาโรงเรียนกับชุมชนไมไดแยกออกจากกัน โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
สมาชิกของชุมชนจะเกิดความรูสึกมีสวนรวมในโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนมากขึ้น 

5. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพตอบิดามารดาและผูปกครอง  การพัฒนา
การศึกษาของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุง ทั้งทางดานหลักสูตร วิธีสอน อุปกรณ      
การสอน  แบบเรียน  รวมถึงคุณภาพของครูที่ได รับการพัฒนาสงเสริมใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ ความตองการใหเด็กไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เปน
ที่ทราบกันในวงการศึกษาวา องคประกอบของการเรียนการสอนที่จะทําใหเด็กมีคุณภาพ มีอิทธิพลมา
จากสภาวะแวดลอมของชุมชน ส่ิงแวดลอมภายในบาน กลุมเพื่อน ฯลฯ การปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาจึงไมอาจจะละเลยกับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับเด็ก   
เมื่อเด็กอยูในโรงเรียนจะมีครูเปนผูแนะนําสั่งสอนอบรม เมื่อเด็กอยูที่บานจะมีบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเปนฝายสนับสนุนชวยเหลือทั้งทางดานการศึกษา  การสั่งสอนอบรม จึงเห็นไดวา        
บทบาทของบิดามารดาหรือผูปกครอง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาของเด็ก ดังนั้น ครูและบิดา
มารดาหรือผูปกครองจําเปนที่ตองมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด  บทบาทและหนาที่ของ  
ผูบริหารคือการชวยใหครูและบิดามารดาหรือผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอกัน  ใหผูปกครองและครูได
มีโอกาสพบปะกันซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับครูมีความแนนแฟ
นยิ่งขึ้น  ผูปกครองจะไดสนใจในกิจกรรมของโรงเรียน  อันจะสงผลตอการพัฒนาของเด็ก   และเปน
การกระชับความสนิทสนมระหวางกันใหมั่นคง นอกจากนี้โรงเรียนยังอาจไดรับความ ชวยเหลือใน
ดานทรัพยากรตาง ๆ จากผูปกครองดวย 

6. บทบาทในดานสัมพันธภาพตอนักเรียนและศิษยเกา  นักเรียนและศิษยเกาเปนกลุม
บุคคลที่มีบทบาทตอการเผยแพรเกียรติคุณของโรงเรียน โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
และบุคคลในชุมชน  เมื่อโรงเรียนสามารถสรางความพึงพอใจแกนักเรียนและศิษยเกา  ดังนั้นบุคคล
เหลานี้ จึงมีบทบาทมากในการชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน  ผูบริหารจึงไมควรละเลยที่จะ
สรางสัมพันธภาพอันดีตอนักเรียนและศิษยเกา  เพราะเขาเหลานั้นเปนกําลังสําคัญในการชวยพัฒนา
โรงเรียนใหเจริญกาวหนา 
 จากบทบาทของผูบริหารที่มีหนาที่สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ดัง
ไดกลาวไปแลวนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ คริสเตนเซน  ที่พบวา การสงเสริมผูปกครองใหมีสวน
รวมในโรงเรียนมีดังนี้ 1) ชักชวนใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในโรงเรียน การชักชวนอาจเปนการ
ชักชวนดวยตนเอง สงจดหมาย แถลงการณ การจัดการประชุม การโทรศัพท การสอบถาม 
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ความคิดเห็นของผูปกครองหรือเชื้อเชิญผูปกครองมาเปนกรรมการโรงเรียน  2) ใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมกับโรงเรียน  ในเรื่องของการตัดสินใจการขอความชวยเหลือ หรือการทํากิจกรรมรวมกับ
นักเรียน  3) ผูบริหารควรอํานวยความสะดวกสบายในการประชุมผูปกครอง 4) ผูบริหารควร 
ติดตอส่ือสารกับผูปกครองดวยภาษาของพวกเขา ควรเรียนรูภาษาถิ่นของผูปกครอง ถาไมใช
ภาษาสากล  หรือควรจัดหาลามสําหรับแปลเมื่อจําเปน 5) สงขาวสารถึงผูปกครอง แจงเหตุการณที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนใหผูปกครองทราบ  6) ยอมรับผูปกครองที่มีความชํานาญและจัดโอกาสใหเขาได
ใชความชํานาญนั้นในการชวยเหลือโรงเรียน รวมทั้งเสริมแรงใหเขาสมัครใจชวยเหลืองานในชั้นเรียน  
7) ขอบคุณผูปกครองดวยความจริงใจ 8) อนุญาตใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการโรงเรียน  9) 
กระตุนใหครูเกิดความรับผิดชอบตอส่ิงที่ผูปกครองย้ําเตือนในเรื่องที่เกี่ยวของกับครูและนักเรียน  
ชวยเหลือเด็กตามที่ผูปกครองตองการ และ 10) รวมกับผูปกครองเพื่อจัดหาสิ่งตางๆ มาชวยเด็ก47  

 การบริหารโดยใหชุมชนมีสวนรวม หากจัดไดเหมาะสมแลวจะเปนประโยชนมาก เพราะ 
1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ชุมชนในฐานะเจาของการศึกษาจะรูดีวาบุตรหลาน
ของตนตองการอะไรจากการศึกษา และไมตองการอะไรจากระบบการศึกษา ความตองการเหลานี้เกิด
จากการสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในชีวิตการทํางานและการดํารงชีวิตทั่วไป 2) การใชชุมชนมีสวนรวม
ทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ และเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้น
พื้นฐาน 3) การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินกิจการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ควบคุมการดําเนินงานของระบบราชการใหรอบคอบ สอดคลองกับความตองการของชุมชน และ 4) 
การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหใชทรัพยากรของ    ทองถ่ินมากขึ้น เพราะชุมชนจะรูวาตน
ไมไดเปนผูรับเพียงอยางเดียว จะตองเปนผูใหดวย 
 อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาก็มีส่ิงที่ควร
คํานึงถึงดังตอไปนี้คือ 1) ความสอดคลอง (relevance) กับสภาพสังคมไทย  2) หลักการของการมีสวน
รวมโดยประชาชนจะตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค (equity) 3) หลักของความเปนระบบ
ควบคูกับความหลากหลาย (uniformity vs heterogeneity) การศึกษาจะตองมีหลายรูปแบบเพราะ
ปญหาของแตละชุมชนไมเหมือนกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่แตกตางกัน สภาพ
ภูมิศาสตรที่แวดลอมก็แตกตางกัน เมื่อการศึกษาเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูกําหนดแลว อาจ
จัดการศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในแงปรัชญาและการดําเนินงานที่หลากหลาย ยืดหยุน และควรมี
การเรียนรูความสําเร็จของชุมชนหนึ่ง เพื่อเปนประโยชนแกสวนอ่ืนๆ ดวย และ 4) การดําเนินงาน

                                                        
47 Georgia Jo. Christensen, “The Role of the Principal in Transforming Accelerated 

Schools,”  201-202. 
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จะตองมีประสิทธิภาพสูงสุด (efficiency) โดยมีระบบการจัดการที่ดี สถานศึกษาตอง   เขาใจกลไก
และระบบการบริหารงานในองคกรขนาดใหญ ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ     ชุมชนตองตอง
อยูบนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกัน 
 แนวคิดของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน แมวายังมีความไม
ชัดเจนเปนรูปธรรมและมีปญหาบางประการ แตการมีสวนรวมของชุมชนก็เปนสวนหนึ่งในความ
พยายามที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน48 
 สรุปวา การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมหมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในการ
เชิญชวนใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อชวยเหลือโรงเรียนในดานการ
เรียนการสอน  

การสงเสริมการเรียนการสอน 

 ผูบริหารโรงเรียนทุกตําแหนง รวมไปถึงผูชวยของผูบริหารโรงเรียน ตางมีตําแหนงเปน
ผูบริหาร ซ่ึงถาทําหนาที่ผูบริหารอยางเดียวนั้น โรงเรียนนั้นก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ ผูบริหาร
โรงเรียนตองเปนผูนําทางการศึกษา โดยการนําความรูความสามารถและแนวคิดที่เปนประโยชนตอ
การศึกษามาใชในการบริหารโรงเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน   

ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางไร ในเรื่องนี้
มีผูใหความเห็นไวหลายทาน ไดแก กรีนฟลด (Greenfield)  กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมี 
บทบาทการสงเสริมการเรียนการสอนโดยตั้งจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสภาพการทํางานที่นาพอใจและมี
ประสิทธิภาพสําหรับครู รวมทั้งสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพตอ
นักเรียน49  ซ่ึง เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรเนนกิจรรมการ 
สงเสริมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหองเรียนของครู50 ทั้งนี้  ดีเบวอส (Debevoise)    ได
กําหนดวา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทการสงเสริมการเรียนการสอนดังนี้ 1) เปนผูมีความคิดหรือ
ความตั้งใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 2) เปนผูบริหารและผูนําของ    

                                                        
48 ศิริกาญจน  โกสุมภ,   “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน,”  57-62. 
49 Greenfield, quoted in Gary Davis and Magaret A. Thomas, Effective Schools and 

Effective Teachers  (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1989),  21. 
50 Davis and Thomas, Effective Schools and Effective Teachers,  21. 
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โรงเรียน และ 3) มุงเนนกิจกรรมดานการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของครูในหองเรียน51   
เฮนเคลยและคณะ (Hencley and others) ใหความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาควรจะแสดง
บทบาทผูนําทางวิชาการในเรื่องตอไปนี้  1) แผนงานทางการศึกษาและกระบวนการสอน  2) บุคลากร
ดานนักเรียน ครู คนงานภารโรง การเงินและธุรการตางๆ 3) จัดบรรยากาศของสิ่งแวดลอมเพื่อให
กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลดีที่สุด 4) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  5) เปนผูนํา
การวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาความรูและประโยชนในการเรียนการสอน และ 6) พัฒนาทัศนคติของ
บุคลากรในโรงเรียน52  สวน ทรัสตี  (Trusty)  ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในฐานะ
ผูนําทางวิชาการไว 17 ประการคือ 1) สงเสริมใหครูพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของ
โรงเรียนได  2) สงเสริมใหครูนําเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนไปปฏิบัติ  3) สรางความ
เชื่อมั่นวากิจกรรมของโรงเรียนสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน  4) สรางความ
เชื่อมั่นวาโครงการวิชาการของโรงเรียนเปนผลมาจากการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา  5) มีการ
วางแผนรวมกับครูเกี่ยวกับโครงการตางๆ ทางวิชาการเพื่อใหบรรลุความตองการของนักเรียน 6) 
สงเสริมใหครูนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ 7) ปฏิบัติงานรวมกับคณะครูในการประเมินผล
โครงการทางวิชาการของโรงเรียน 8) ติดตอส่ือสารกับครูและนักเรียนดวยความคาดหวังที่สูงในดาน
มาตรฐานทางวิชาการ  9) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน  10) ใหการ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน  11) มีการจัดสรรเวลาเพื่องาน
วิชาการรวมกับครูอยางชัดเจน  12) ใหความรวมมือกับนักเรียนในการกําหนดกฎเกณฑที่สรางขึ้นวินัย 
13) รวมกับนักเรียนในการนํากฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชแกปญหาดานระเบียบวินัย 14) รวมมือกับคณะ
ครูในการนํากฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชแกปญหาดานระเบียบวินัย 15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับ
โครงการของโรงเรียน  16) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม และ 17) ชวยเหลือครู
ในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ53 

                                                        
51 DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” quoted 

in Davis and Thomas, Effective Schools and Effective Teachers,  21. 
52 Hencley and others, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,  การศึกษาภาวะผูนําทาง

การศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525),  40. 
53 Trusty, อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  

บรรยากาศของโรงเรียน และความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533),  62-63. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

39

 สรุปวา การสงเสริมการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร และของโรงเรียน มีการทํางานรวมกับครูในการ
นําหลักสูตรและกฎเกณฑที่สรางขึ้นไปปฏิบัติ 

การจัดหาทรัพยากร 

 ภารกิจอยางหนึ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ก็คือ การจัดหา
ทรัพยากร  มาใชในการบริหารงานใหสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทรัพยากรตางๆ ที่ 
โรงเรียนกลาวถึงไดแก 1) คน  (man)  2) เงิน (money)  3) วัสดุ อุปกรณ (materials) และ4) การจัดการ  
(management) ผูบริหารจะตองบริหารปจจัยส่ีดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน เพราะ
บทบาทหนาที่องผูบริหารคือ การสรรหาทรัพยากรที่ขาดแคลน การดํารงรักษาทรัพยากรที่มีอยูและ
การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทะภาพสูงสุด บทบาทหนาที่ของผูบริหารดังกลาวสอดคลอง
กับ เคเนสเซวิส (Knezewich) ที่กลาวถึงบทบาทและความสามารถของผูบริหารการศึกษาไว 17 
ประการ คือ 1) เปนผูช้ีทางไปสูจุดมุงหมาย 2) เปนผูนํากระตุน 3) เปนผูวางแผน 4) เปนผูตัดสินใจ  5) 
เปนผูจัดองคการ  6) เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลง  7) เปนผูประสานงาน 8) เปนผูส่ือสาร 9) เปน
ผูบริหารความขัดแยง  10) เปนผูแกปญหา 11) เปนผูจัดทําระบบการทํางาน 12) เปนผูจัดการเรียนการ
สอน 13) บริหารงานบุคคล 14) เปนผูจัดทรัพยากรตางๆ 15) เปนผูประเมินผล 16) เปนนัก
ประชาสัมพันธ และ 17) เปนผูนําทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี54   สวน วิจิตร ศรีสะอาน ไดเสนอ
หนาที่ของผูบริหารการศึกษาสี่ประการ คือ 1) บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2) บทบาท
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล 3) บทบาทในการจัดหาเงินและเครื่องอํานวยความสะดวกทั้งหลาย และ 4) 
บทบาทการประชาสัมพันธโรงเรียน55 สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (American 
Association of School Administrators)  ไดเสนอกระบวนการบริหารหาขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 
(planning) 2) การจัดสรรทรัพยากร (allocation) 3) การเสริมกําลังบํารุง (stimulating) 4) การ
ประสานงาน (coordination)  และ  5) การประเมินผล  (evaluation)56    สําหรับสมพงษ เกษมสิน  ได

                                                        
54 Stephen J. Knezewich, Administration of Public Education (New York : Harper 

And Rows, 1962), 45-50. 
55 วิจิตร  ศรีสะอาน, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบการบริหารการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2523),  29. 
56 American Association of School Administrators, Staff Relations in School 

Administration (Washington D.C. : The Association Process, 1955), 17. 
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กลาวถึงพฤติกรรมที่เปนกระบวนการทางการบริหารไววา การบริหารที่ดีจะตองดําเนินการเกี่ยวกับ
องคประกอบ 7 ประการ คือ 1) การวางแผน  2) การจัดองคการ  3) การจัดบุคคลเขาทํางาน  4) การ
อํานวยการ  5) การประสานงาน 6) การรายงานและติดตอส่ือสาร และ 7) การคลังและงบประมาณ57   
ภิญโญ สาธร ใหแนวความคิดวา ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน 8 ประการ ดังนี้คือ 
1) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกฝาย  2) การปกครองและการแนะ
แนว หรือการบริหารงานกิจการนักเรียน  ตลอดจนการติดตอกับผูปกครองนักเรียน 3) การบริหารงาน
วิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน หนังสือ วัสดุอุปกรณการสอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ 
และการบริหารการสอน เพื่อกอใหเกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  4) การบริหารงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับชุมชน เพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน และรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมชนดวย  
ในทํานองกระบวนการสองทาง  5) การจัดระบบบริหารโรงเรียนกําหนดอํานาจหนาที่และแผนภูมิ
ของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีระเบียบแบบแผนสมเปนองคกรที่ดี  6) การจัดการ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่บริเวณและพัสดุ ครุภัณฑ 7) การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน เอกสารตาง 
ๆ การเงิน และงานบริการตางๆ ของโรงเรียน  8) การประเมินผลงาน ซ่ึงตองทําเปนระยะ ๆ 
ตอเนื่องกันไมขาดสาย58   

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนตามที่ไดกลาวไปแลวนั้นพบวาการบริหาร
ดานทรัพยากรตาง ๆ ของโรงเรียนเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัติ ตั้งแตการวางแผนใน
การดําเนินงานวาควรจะเปนไปทิศทางใดองคการจึงจะเจริญกาวหนา การจัดหาบุคลากรเขาทํางานให
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ก็เปนหนาที่ที่ผูบริหารตองจัดทํา เมื่อไดบุคคลเขาทํางานแลว จะตองมี
การอํานวยการและประสานงานใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปโดยราบรื่น มีการติดตอส่ือสารระหวางกัน
เปนรายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด  รวมทั้งกาจัดงบประมาณการเงินใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนด
ไว พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารนี้นํามาใชในการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวย 
1) ผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ โรงเรียน 2) การเงินหรืองบประมาณของโรงเรียน 3) 
อาคารสถานที่และอุปกรณตางๆ ในโรงเรียน และ 4) การจัดการบริหารโรงเรียน ทรัพยากรดังกลาว
ลวนตองไดรับการทะนุบํารุงและสงเสริมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมเปน
หนาที่ของผูบริหารในการแสดงประสิทธิภาพของการบริหารวามีมากนอยเพียงใด การศึกษาวิจัยโดย 
คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา พฤติกรรมการจัดหาทรัพยากรของ         ผูบริหาร ประกอบดวย  
1) จัดหาอุปกรณตางๆ  เพื่อใชในโรงเรียนและหองเรียน  2) จัดโปรแกรม 

                                                        
57 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร,   14. 
58 ภิญโญ  สาธร,  หลักการบริหารการศึกษา,  356 – 357. 
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สําหรับโรงเรียนเพื่อชักชวนคนในชุมชนมาจัดทําหลักสูตรรวมกัน และจัดงบประมาณในการ
สนับสนุนโปรแกรมเฉพาะ 3) จัดหาเครื่องมือสําหรับโรงเรียนและหองเรียน โดยจัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับหองเรียน จัดหาอุปกรณมาทดแทนอุปกรณที่ชํารุด หรือเสียหายใหเร็วที่สุด และการจัดวาง
บุคคลใหเหมาะสมกับอุปกรณนั้นๆ 4) ใหขอมูลขาวสารแกหมูคณะเทาที่จะทําไดโดยการกระจาย
ขาวสารเกี่ยวกับการเงินที่รัฐบาลชวยและแลกเปลี่ยนขาวสารในความคิดใหมๆ เกี่ยวกับการสอน 5) 
จัดหาบุคลากรภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียน โดยพบปะบุคคลภายนอกเพื่อนํามาบุคคลภายนอกมาสู
โรงเรียน  ติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทธุรกิจเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและจัดหาประชาชนโรงเรียน
ที่จะชวยเหลือโรงเรียนได    6) จัดโอกาสในการพัฒนาความสามารถโดยแจงขาวสาร แผนงาน ใหหมู
คณะทราบ  จัดหาทุนเพื่อสงหมูคณะไปฝกงาน/ดูงาน  เชื้อเชิญวิทยากร ภายนอกมาใหความรูในการ
ทํางาน และจัดเวลาใหหมูคณะไดมีโอกาสพัฒนางานที่ตัวเองสนใจ  7) เชิญชุมชนใหเขามามีสวนรวม 
และ 8) วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ59   

สรุปไดวา การจัดหาทรัพยากร หมายถึงที่ที่ผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมในการ
แสวงหาวัสดุอุปกรณ บุคลากร และเงินทุน มาสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน โดยเปน
ผูจัดวางแผนในการสรรหาทรัพยากรมาใชในโรงเรียนใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนมากที่สุด เพื่อ
นํามาเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

การปรับตัวเขากับสถานการณ 

 การดําเนินชีวิตอยูในสังคมทุกวันนี้  มนุษยเราจําเปนตองแสวงหาทางที่จะตอบสนอง
ความตองการทั้งของตนเองและสังคมอยูตลอดเวลา  ชีวิตของคนทุกคนยอมเต็มไปดวยความตองการ  
ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการบําบัดอยูเสมอ  ความตองการที่สําคัญ  เชน  ความตองการทางกาย  ไดแก  
เส้ือผา  อาหาร  ส่ิงจําเปนแกการครองชีพ  ฯลฯ  ความตองการทางใจ ไดแก  ความรัก  ความปลอดภัย  
ความสําเร็จในชีวิต ฯลฯ  ความตองการทางสังคม ไดแก การยกยอง  เปนที่ยอมรับ  ฯลฯ การหาทาง
ตอบสนองความตองการนั้น บางครั้งก็มีอุปสรรคมาขัดขวางไมใหสนองความตองการของตนได เมื่อ
เผชิญกับปญหายอมเกิดความไมสบายใจ บางครั้งตัดสินใจแกปญหาไมถูก  เกิดความเครียด (tension)  
เกิดความกดดันทางอารมณ  (stress)  เกิดความคับของใจ  (frustration)  ทําใหเกิดความวิตกกังวล  
(anxiety)  มีความทุกข  จึงเปนเหตุใหบุคคลตองหาวิธีการตาง ๆ ขจัดความไมสบายใจใหหมดไปดวย
การปรับตัว  (adjustment)  เปนธรรมดาเมื่อบุคคลมีความตองการ  

                                                        
59 Georgia Jo. Christensen, “The Role of the Principal in Transforming Accelerated 

Schools,”  201. 
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 ก็ยอมจะตองตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตองการ การตอสูดิ้นรนเปนความพยายามที่จะแกปญหาใน
ความเปนอยูประจําวัน  ซ่ึงทางจิตวิทยาเรียกวา  การปรับตัว  (adjustment)  “adjustment”  แปลวา  การ
ทําใหเหมาะ, การทําใหเขากันได    อุปสรรคที่ทําใหเกิดความไมสมหวัง เปนความขัดแยงในใจ 
(conflict)   ได  บุคคลตองปรับตัวใหเขากับสถานการณนั้นๆ ใหได  มิฉะนั้น จะเปนผลใหสุขภาพจิต
เสีย  โดยท่ัว ๆ ไปคนเราทุกคนไมวาใครจะมีปญหา  หรือทรัพยสมบัติสักเพียงใด ก็มีโอกาสตองพบ
กับปญหาความคับของใจ  และไมวาจะใชวิธีใดแกปญหาที่เกิดขึ้น  ก็ไมสามารถหลีกเล่ียงความรูสึก
วาจิตใจถูกบีบคั้นไดอยางสิ้นเชิง  กวาเราจะบรรลุถึงเปาหมายเราตองเอาชนะอุปสรรค ตองตัดอกตัด
ใจเลือกและตองรูจักอดกลั้น  คนเราทุกคนตางก็มีวิธีแกปญหาของตน  วิธีที่แตละคนแกไขความคับ
ของใจของตนคือการปรับตัวนั่นเอง60 
 ตามธรรมชาติแลวมนุษยรูจักปรับตัวอยูเสมอ  โดยเริ่มตั้งแตเด็กไปจนกระทั่งตาย  เด็ก
ตองการความรัก ความเอาใจใสจากพอแม  จึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของพอแม  
เชน  ขยันทําการบาน  รูจักไหวผูใหญ  ขยันทํางาน  ทําความสะอาด  พูดจาไพเราะ ฯลฯ เมื่อโตขึ้นก็
รูจักปรับตัวใหเขากับมิตรสหาย  เมื่อเปนผูใหญก็ปรับตัวใหเขากับสังคม  เพื่อนรวมงาน  การ   
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  สุภาษิตโบราณกลาววา “เขาเมืองตาหลิ่วใหหล่ิวตาตาม”   
 ในดานความหมายของการปรับตัวนั้น นักวิชาการหลายทานไดให ความหมายดังนี้    
ไดแก ร.ศ.สุโท  เจริญสุข  กลาววา  การปรับตัว  หมายถึง การจัดตัวใหมใหอยูในสภาพการที่ดี61  
อบรม  สินภิบาล กลาววา การปรับตัวหมายถึงการที่บุคคลพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
พฤติกรรมของตนใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ62   ชวนพิศ   ทองทวี กลาววา  การ
ปรับตัว คือการที่มนุษยพยายามเอาชนะความคับของใจที่เกิดจากมีอุปสรรคมากีดขวางทางนําไปสู
จุดมุงหมายที่ตองการ  เพื่อรักษาสมดุลของชีวิต63   และ ทองหลอ  วงษอินทร  กลาววา  เมื่อมีความคับ
ของใจหรือความขัดแยงในใจเกิดขึ้น คนเรายอมหาวิธีการตาง ๆ ที่จะจัดความคับของใจใหหมด 

                                                        
60 จิระวัฒน  วงศสวัสดิ์วัฒน และคณะ,  คูมือเรียนจิตวิทยาทั่วไป  (เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2517),  381. 
61 สุโท  เจริญสุข, จิตวิทยาการศึกษา  (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519),  79. 
62 อบรม  สินภิบาล, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ม.ป.ป.),  164. 
63 ชวนพิศ  ทองทวี, จิตวิทยาการศึกษา  (ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑออฟเซ็ท, 2522),  

222. 
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ไป หรือเพื่อแกไขสถานการณืนั้นใหดีขึ้นอยางนอยก็เพื่อระบายความเครียดใหเบาบางลง การกระทํา
เพื่อใหหลุดพนจากความอึดอัดไมสบายใจนี้ เราเรียกวา “การปรับตัว”  (adjustment)64 
 มนุษยเปนสัตวสังคม ตองรวมอยูกับคนอื่น  การจะทําอะไร นอกจากใหเปนที่สุขใจกับ
ตัวเองแลว  ก็ตองใหเปนไปตามแนวคิดของสังคมอื่น ๆ อีกดวย  เร่ืองแนวคิดของสังคมนี้ บางทีก็เปน
อุปสรรคในการดํารงชีวิตของคนเราอยูมาก 
 ในทางจิตวิทยา  กลาววา  การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวของบุคคลนั้นมีอยู 2 ทาง
ดวยกัน คือ การปรับตัวภายใน กับการปรับตัวภายนอก ผูที่มีการปรับตัวภายในของตัวเองไดดีเรียกวา 
well adjusted  และสวนลักษณะการปรับตัวเขากับภายนอกคือ ส่ิงแวดลอมไดดีเรียกวา well adapted  
และเรียกบุคคลที่มีการปรับตัวทั้งภายในและภายนอกไดดีทั้งคูนี้วาเปนคนที่มีความสมบูรณทาง
บุคลิกภาพอยางเต็มที่ (integrated personality)  ดังนั้น  ถามนุษยจะตองปรับตัวกันแลว ตามแนวทาง
กวาง ๆ ก็คงจะเปนในเรื่อง  1) ปรับตัวใหอยูรวมกับมนุษยดวยกันเอง  2) ปรับตัวใหเขากับสภาพดิน
ฟาอากาศ   3) ปรับตัวใหเขากับระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมในทองถ่ิน  4) ปรับตัวใหเขากับแนวคิด
ทางสังคม  ไมเปนคนขวางโลก และ  5) ปรับตัวใหเขากับตัวของตัวเอง 

พิจารณาจากขอ 1) – 4) เปนเรื่องของการปรับปรุงตัวภายนอก ที่เรียกวา adaptation   สวน
ขอ 5) นั้น ตรงกับเรื่องของเรา คือ การปรับตัวภายใน ที่เรียกวา adjustment และในที่นี้เราก็พูดกันใน
ดานของ human adjustment โดยตรง คือ “การปรับตัวของมนุษย”65 

ความมุงหมายของการปรับตัว 
 มนุษยตองการอยูในสภาวะสมดุลระหวางตัวเองกับสิ่วแวดลอม ซ่ึงบางครั้งสิ่งแวดลอมก็
มีอิทธิพลเหนือมนุษย  แตในทางกรณีมนุษยก็สามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได  ดังนั้นการปรับตัวจึงมี
ความมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ  1) ปรับตัวเพื่อเอาชนะสิ่งแวดลอม เพื่อถวงดุลส่ิงที่ตนยังขาดอยู 
และ 2) ปรับตัวเพื่อใหเขาไดกับสิ่งแวดลอม  คือยอมตามสิ่งแวดลอม  เมื่อไมสามารถจะเอาชนะ
ส่ิงแวดลอมซึ่งมีพลังเหนือกวาได ก็ทําตัวเองใหสอดคลองตามสิ่งแวดลอมนั้นเพื่อรักษาดุลไว 
 การปรับตัวเปนเรื่องของการปรับส่ิงที่ยังดอย  (inferiority)  ที่มีอยูในตัวใหสมดุล หรือ
ปรับสวนที่เดน  (superiority)  ใหสมดุลกับสิ่งแวดลอม  การปรับตัวมีทั้งการปรับตัวทางกายและจิต  
 

                                                        
64 ทองหลอ  วงษอินทร, จิตวิทยาการศึกษา,พิมพคร้ังที่ 3 (ปทุมธานี : แผนกบริการ

การศึกษา, วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ, 2523),  143. 
65 สุโท  เจริญสุข, หลักจิตวิทยาสําหรับคร ู(พระนคร : รวมสาสน, 2514),  305-306. 
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ซ่ึงถาเกิดการขัดแยงกันขึ้น (conflict)  เมื่อขัดแยงแลวจะเกิดความคับของใจ (frustration) หรือความ
กระวนกระวายใจ (anxiety)  จึงทําใหเกิดการปรับตัวขึ้น 
 ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น  เราตองเผชิญปญหาตาง ๆ ตั้งแตปญหาที่ยากที่สุดจนถึง
ปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ  และถึงแมคนเราจะมีวิธีตาง ๆ มากมายแกไขปญหาก็ตาม  แตสภาพของสังคม
และส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหเราตองพบกับความกดดันและความตึงเครียดอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  เพราะเราไมสามารถสนองความตองการของเราไดอยางงายดายเสมอไป66 

สาเหตุที่กอใหเกิดการปรับตัวมีอยูสามประการคือ 1) แรงขับและความตองการ  (drives 
and needs)  ในชีวิตของบุคคลมีความตองการเปนพื้นฐาน เชน ความตองการทางกาย (physica needs)  
และความตองการทางจิต  (psychological Need)  ความตองการทั้งสองนี้ทําใหเกิดแรงขับ (drives)  
เชน  เกิดความหิว  (thirsty)  เปนแรงขับใหมนุษยดิ้นรน แสวงหา เพื่อสนองความอยากของตน  ถาเกิด
อุปสรรคมาขัดขวางไมสามารถสนองความตองการ ไมสามารถหามาบําบัดความอยากไดรางกายก็จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปตาง ๆ เพื่อใหคลายจากความกระวนกระวายอันเนื่องมาจากความอยาก  
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อคลายความทุรนทุรายนี้เรียกวา การปรับตัว  2) แรงกระตุนจากสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วหรือการที่มีส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนมีปญหาในการ
ปรับตัวใหทันตามภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ราคาสิ่งของแพงขึ้น แฟชั่นแตงกาย การเปนอยู 
การคมนาคม ความเจริญทางวัตถุ ตางก็กระตุนใหมนุษยวิ่งตามตลอดเวลา ตองตกอยูภายใตอิทธิพล
ของสังคม มีปญหาเดินแถวกันมาใหแกตลอดเวลา ถาแกไดก็มีความสุข ถาแกไมไดก็เกิดความคับของ
ใจกระวนกระวายใจจึงหาทางปรับตัวโดยวิธีการตางๆ และ 3) เจตคติ  ความสนใจ จุดหมายของชีวิต
ของตัวเองเปลี่ยนแปลงไป จําเปนตองปรับพฤติกรรม67 
 สรุปวา การปรับตัวเขากับสถานการณ หมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่
แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวทั้งทางรางกายและจิตใจใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปน
ความตองการ แรงกระตุนของสังคมตลอดจนเจตคติ ความสนใจและจุดหมายของชีวิต  

ความรับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบเปนสวนประกอบสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตภายในสังคม บุคคลแตละคน
มีบทบาทที่จะตองปฏิบัติตอสังคมหลายบทบาทดวยกัน  เชน  บทบาทของพลเมืองที่ดี  บทบาท 

                                                        
66ราศี  ธรรมนิยม, สุขวิทยาทางจิต  (พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 

2522), 35.  
67 บุญทัศน ทุนคํา, จิตวิทยาการศึกษา (นครสวรรค : วิทยาลัยครูนครสวรรค, 2522), 87. 
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ของพอ  บทบาทของลูก  บทบาทของนักเรียน  เปนตน  ถาทุกคนในสังคมมีความรับผิดชอบใน  
บทบาทและหนาที่ตางๆ ของตนเองเปนอยางดีแลว   สังคมก็ยอมสงบสุข การกระทําทุกอยางจะดีหรือ
เลว  จะสําเร็จหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของบุคคล บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงยอม
เอาใจใสตอหนาที่ของตนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับตนเองและที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน สวนบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่ํายอมไมสนใจในหนาที่ของตน ทําสิ่งใดก็ปลอยปละละเลย กอใหตนเองและสังคมเกิด
ความเสียหาย  ดังที่  อภิสิทธิ์  วงษา  ไดอางถึงคํากลาวของ คาเทล  (Cattell)  วา บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบสูงจะตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความบากบั่นพากเพียร ถือ     ศักดิ์ศรี  ยึดมั่นใน
กฎเกณฑ สวนบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่ํานั้นจะถือเอาความสะดวกเปนเกณฑ มักหลีกเลี่ยงกฎ
ขอบังคับ68  ฟนด  และ เวคแนลส (Funk and Wagnalls) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบไดวา 
ความรับผิดชอบ คือ การแสดงออกถึงการรับผิดและรับชอบในการกระทําของตน  มีความซื่อสัตย
ไวใจได  สามารถจัดการเงินและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังหมายถึงความสา
มารรถในการตอบสนองตอหนาที่หรือขอตกลงที่ตั้งไวตามอุดมคติและหลัก      ศีลธรรมดวย69  บราว
เน และ คอหน  ไดสรุปองคประกอบของความรับผิดชอบวา ไดแก ความ     ไววางใจได ความคิดริเร่ิม 
ความไมยอทอตออุปสรรค การทํางานแข็งขัน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความปรารถนาที่จะทําให
ดีกวาเดิม ผูที่มีความรับผิดชอบตองเปนผูที่สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมาย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และตรงตอเวลา70  ชวาล แพรัตกุล ไดใหความหมายของความรับผิดชอบไววา ความ
รับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจที่จะทํางานและติดตาม   ผลงานที่ไดทําไปแลวเพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหเปนผลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระทําลงไปทั้งในดานที่เปนผลดี
และผลเสีย โดยแสดงออกในรูปการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

                                                        
68 Cattell, อางถึงใน อภิสิทธิ  วงษา,  “ความสัมพันธระหวางความรูสึกรับผิดชอบ การ

ปรับตัว และลักษณะความเปนผูนําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ในเขตเทศบาลเมืองตาก”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, 2517),  6. 

69 Funk and Wagnalls,  New  Standard Dictionary of the English Language 2       (New 
York : Funk and Wagnalls, 1961), 1073, อางถึงใน อภิสิทธิ  วงษา,  “ความสัมพันธระหวางความรูสึก
รับผิดชอบ การปรับตัว และลักษณะความเปนผูนําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 7 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตเทศบาลเมืองตาก,”  6. 

70 C. C. Browne and Thomas S. Cohn,  The Study of Leadership  (Illinois :               The 
Interstate Printers and Publishers, Inc., 1958),  58. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46

ดวยความเต็มใจ ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังอยางมีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับ
งานมา71 ดนัย งามมานะไดนิยามวา ความรูสึกรับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึง
ความเอาใจใส จดจอ และรับเปนภาระตอหนาที่การงาน การดําเนินชีวิตความเปนอยูของตนและ ผูอยู
ในความดูแลตลอดจนสังคม  พยายามทําหนาที่ตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
โดยไมยอทอตออุปสรรค72  จรูญ  สุภาพ  ไดกลาววา  ความรับผิดชอบตอสังคม คือ การยอมรับรูและ
สํานึกในการกระทําของตน  ยอมรับผลแหงการกระทําของตนดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนผลดีหรือ
ผลราย  ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก  ไมปดความผิดไปใหผูอ่ืน  และพรอมที่จะ   ปรับปรุงแกไขเพื่อให
ไดผลดียิ่งขึ้น  ความรูสึกรับผิดชอบนี้เปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติตามหนาที่ของตน  โดยไมตอง
มีการบังคับเขมงวดจากผูอ่ืน73   

ในเรื่องพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบนั้น ประณต เล็กสวาสดิ์  
กลาววา  ผูมีความรับผิดชอบจะตองสามารถปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้  1) ชวยเหลืองานของครอบครัวและ
สวนรวมดวยความเต็มใจ  2) ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ไวใจได  3) กลาเผชิญตอความเปนจริง        4) ตั้งใจ
ทํางานโดยไมยอทอตออุปสรรคทั้งปวง  5) รับผิดชอบตนเองทั้งการเงิน การงาน และ     การพัฒนา
ตน  6) ดูแลรักษาของสวนรวมเสมือนของตัวเอง และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และ        7) รักษาสิทธิ
และหนาที่ของตนเอง  โดยไมละเมิดสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน74  สวน อภิสิทธิ์ วงษา  ไดสรุปลักษณะ
พฤติกรรมของผูที่มีความรับผิดชอบไดเปน 35 ลักษณะ ดังนี้คือ  1) ตรงตอเวลา     2) พยายามทํางาน
ใหเสร็จ  3) ติดตามผลงานเสมอ  4) ยอมรับความผิดพลาด  5) รักษาชื่อเสียงของตนเอง  6) เห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  7) ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน  8) มีความซื่อสัตย  9) 
รักษาคําพูด  10) ตั้งใจทํางาน  11) ทํางานพิถีพิถัน  12) ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย  13) มีความ
อดทนและอดกลั้น  14) รําคาญในความโลเล  15) พยายามทํางานใหดี  16) มีการวางแผนในการ

                                                        
71 ชวาล  แพรัตกุล,  หลักสูตรพิเศษวิชาการวัดผลการศึกษาระยะสั้น  (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานทดสอบ  วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2514),  33. 
72 ดนัย  งามมานะ,  “ความรูสึกรับผิดชอบ ความอยากรูอยากเห็น และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ของนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยกับแบบเอาใจใสมากเกินไป” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2517),  5. 

73 จรูญ  สุภาพ,  แบบเรียนสังคมศึกษา  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520),  84. 
74 ประณต  เล็กสวาสดิ์, “ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู การพึ่งผูอ่ืน พฤติกรรม

ดานความเปนผูนําและความรูสึกรับผิดชอบ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2517),  9. 
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ทํางาน  17) รูจักตั้งจุดมุงหมายในการทํางาน  18) สนใจงานที่ทํา  19) คิดถึงเรื่องงานที่จะทํา
ตลอดเวลา  20) กระตือรือรน  21) ชอบใฝหาความรู  22) เห็นความสําคัญของงาน  23) เต็มใจทํางาน  
24) มีความขยันขันแข็ง  25) มีความเสมอตนเสมอปลาย  26) ทํางานเพื่องาน  27) เชื่อมั่นในตนเอง  
28) ชอบแสดงความคิดเห็น  29) ปฏิบัติตามหนาที่โดยเครงครัด  30) กลาเสี่ยงตอการทํางาน 31) ใช
เหตุผลมากกวาอารมณ  32) ยึดถือกฎเกณฑ  33) ประหยัด  34) มีความคิดริเร่ิม  และ 35) ไววางใจได75 
 จากที่กลาวมาพอสรุปวา ความรับผิดชอบ  เปนพฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหาร
โรงเรียนที่ทําใหผุเกี่ยวของทุกคนยอมรับในความขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน ตรงตอเวลา       กลา
หาญ เสียสละและไววางใจได เพื่อใหงานประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว 

ศิลปะในการพูด 

 การพูดหมายถึง การแสดงออกหรือการถายทอดความคิด ความรู ความรูสึกและความ
ตองการของผูพูดออกมาโดยอาศัยถอยคํา น้ําเสียง รวมทั้งกิริยาทาทาง ทําใหผูฟงไดยินและเขาใจ 
จุดมุงหมายของผูพูด การพูดที่ดีจะสงผลใหบรรลุผลสมดังจุดมุงหมายที่ตองการ76 

องคประกอบของการพูด 
 ในการบริหารโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีศิลปะในการพูด
เพื่อใหสามารถถายทอดความคิด ความตองการ ตลอดจนความรูสึกของตนไปสูครู เพื่อนรวมงาน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนี้ ผูบริหารโรงเรียนตองทําความเขาใจองคประกอบของการพูด ดังนี้ 
 1. ผูพูด หมายถึง ผูถายทอดความคิด ความรู ความรูสึกและความตองการตางๆ ไปยัง   
ผูฟง เพื่อใหผูฟงเกิดปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจุดประสงคของตน ซ่ึงควรมีความนาประทับใจ มี
เหตุผลที่ดี มีอารมณรวมกับผูฟง 
 2. สาร หมายถึง ถอยคําหรือเรื่องราวที่เปนสาระที่ผูพูดตองการสื่อไปยังผูฟง ซ่ึงสารที่ดี
ควรมีลักษณะคือ มีความถูกตองตามขอเท็จจริง มีความชัดเจน ไมกํากวม สับสน หรือวกวน ใช 
 

                                                        
75 อภิสิทธิ  วงษา,  “ความสัมพันธระหวางความรูสึกรับผิดชอบ การปรับตัว และลักษณะ

ความเปนผูนําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 7 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตเทศบาล
เมืองตาก,”  26-27. 
 76นันทา  ขุนภักดี,  การพูด  (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร     
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528),  1. 
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ภาษาที่มีความหมายตรงกัน เขาใจงาย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่และกลุมผูฟง มีลักษณะ
สรางสรรค ใหแนวคิดแปลกใหม และมีความสัมพันธกันในทุกๆ ตอนและพอเหมาะกับเวลาที่มีอยู 
 3. ส่ือ หมายถึง ส่ิงที่จะชวยใหการถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูพูดไปยังผูฟงรวดเร็ว 
และชัดเจน ไดแก น้ําเสียง สีหนา แววตา กิริยามารยาท รวมไปถึงวัสดุ เชน รูปภาพ ของจริง และ
อุปกรณตางๆ เชน เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉาย เปนตน 
 4. ผูฟง หมายถึง ผูที่ไดยินหรือไดฟงสารและมีการแสดงออกตอบโตซ่ึงกันและกัน ผูฟงที่
ดีควรมีลักษณะคือ มีประสาทในการรับฟงดี สามารถรับฟงไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และรูเร่ือง มีสมาธิ
มั่นคง ทนตอเสียงรบกวนได  มีความรูในเรื่องที่ฟงอยูบาง  มีความรูเกี่ยวกับถอยคําที่ใชในเรื่องนั้นๆ 
มีใจกวางพอที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สนใจเรื่องที่ผูพูดพยายามถายทอด และมีความสามารถ
ในการจับใจความไดอยางครบถวนและสามารถนําไปถายทอดตอไดถูกตอง 
 5. ผลการพูด หมายถึง ผลกระทบตอบโตของผูฟงที่แสดงใหผูพูดทราบระหวางพูดหรือ
เมื่อพูดจบแลววาผลเปนอยางไร ทั้งนี้จะตองมีลักษณะคือ มีความตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ  มี
เจตนาไปในทางสรางสรรค ไมคิดทําลายกัน  
 6. ประสบการณรวม หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นของทั้ง  ผู
พูดและผูฟง เชน พื้นฐานความรู ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม เปนตน ถา    ผูพูด
และผูฟงอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันจะทําใหเขาใจตรงกันและงายขึ้น ประสบการณรวมจึงเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญซึ่งเปนประโยชนตอการพูดเปนอยางยิ่ง77 

ศิลปะการพูด 
 ศิลปะการพูด หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาถายทอดความคิดใหผูฟงเขาใจ เห็น
ใจ และชื่นชม ตลอดจนสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงใหเกิดศรัทธาเลื่อมใส คลอยตามและปฏิบัติตามผู
พูดไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถดังกลาวจัดวาเปนศิลปะอยางหนึ่ง ผูบริหารโรงเรียนจึงควร
ใหความสําคัญกับศิลปะการพูด เพราะเปนสิ่งชวยเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไดแสดงความสามารถ
และความตั้งใจในการปฏิบัติงานออกมาอยางชัดเจน ศิลปะการพูดเปนสิ่งที่ฝกฝนได ดังนี้ 
 1. พูดใหเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ บุคคลและขอความ  ผูพูดตองพิจารณาถึงโอกาสที่
กําลังพูดวาอยูในบทบาทใด  สถานที่ซ่ึงกําลังพูดนั้นเปนสถานที่ประเภทใด  บุคคลที่กําลังฟงมี พื้น
ฐานความรูระดับใด  อยูในวัยใด และขอความที่พูดตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพที่กําลังดําเนินการ
อยู 

                                                        
 77เร่ืองเดียวกัน,  2 - 5. 
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 2. พูดใหถูกตองกับสถานการณ คําพดไมไดเปนเครื่องแสดงความคิดของผูพูดทั้งหมด 
กลาวคือ ผูพูดอาจจะคิดสิ่งตางๆ มากมายในขณะเดียวกัน แตมิใชคิดอยางไรก็พูดออกมาอยางนั้น ควร
พิจารณาใหสอดคลองกับเหตุการณที่กําลังเปนจริง 
 3. พูดในสิ่งที่ควรพูด ถาผูพูดรูสึกวาคําพูดนั้นจะทําใหผูฟงรูสึกกระทบกระเทือนหรือไม
พอใจก็ไมควรพูด แตถาไมสามารถหลีกเลี่ยงได ก็ควรกลั่นกรองใหเปนคําพูดที่นาฟงมากกวา 
 4. พูดใหฟงแลวสบายใจ  ความสําคัญของการพูดไมไดอยูที่วาพูดนอยหรือพูดมาก 
หากแตอยูที่พูดดวยความจริงใจ เปนธรรมชาติ และมีจุดมุงหมายใหผุฟงมีกําลังใจ แสดงความ สนใจ
และความเปนกันเองกับผูฟงตลอดเวลา 
 5. พูดใหมีคุณคานาสนใจ อยูที่การเตรียมความพรอมในเรื่องที่พูดและวิธีการพูด รูจักใช
น้ําเสียงและจังหวะที่ดี เราความสนใจใหผูฟงอยากติดตาม 
 6. พูดในสิ่งที่เกิดปะโยชน ผูพูดตองคํานึงถึงวา ผูฟงไดสละเวลามาฟงแลวก็ควรไดรับ
ประโยชนจากการพูดในครั้งนั้นใหคุมคากับเวลาที่ตองเสียไป 
 7. พูดใหขบขัน ส่ิงที่ผูพูดควรจะปฏิบัติเพื่อใหการพูดเกิดความขบขันคือผูพูดตองไปพูด
ไปหัวเราะไป เพราะแทนที่ผูฟงจะขําในเรื่องที่พูด กลับขบขันตัวผูพูดซ่ึงอาจทําใหเสื่อมศรัทธาผูพูด
ไปเลย78 
 สรุปวา  ศิลปะการพูด หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาถายทอดความคิดใหผูฟง
เขาใจ เห็นใจ และชื่นชม ตลอดจนสามารถโนมนาวจิตใจใหผูฟงเกิดความเลื่อมใส คลอยตามและ
ปฏิบัติตามผูพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะทางสังคม 

 ทักษะทางสังคมเปนทักษะที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีผูกลาวถึงความหมายของคําวา ทักษะทางสังคมไวหลากหลาย  เชน  
ลีเบทและ เลวินสัน  (Libet and Lewinsohn) กลาววา ทักษะทางสังคมเปนความสามารถอันซับซอนที่
แสดงออก  เนื่องมาจากการเสริมแรงทั้งทางบวก และทางลบ พฤติกรรมเหลานี้จะไมแสดงออก ถาถูก
ลงโทษหรือถูกตอตานจากบุคคลอื่น79   สวน เบลแลค และ เฮอรเซน (Bellack  and  

                                                        
 78 เร่ืองเดียวกัน,  17-18. 

79 J. M. Libet and P. M. Lewinsohn,  “Concept of Social Skills with Special Reference 
to the Behavior of Depressed Person,”  Journal of Consulting and Clinical Psychology  12,  6  
(1973) : 304. 
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Hersen)  ใหความหมายวา ทักษะทางสังคมเปนความสามารถของแตละบุคคลในการแสดงความ       
รูสึกทั้งในดานบวกและลบตอบุคคลรอบขาง80 สําหรับ ฟลิป (Philip) กลาววา บุคคลเปนทักษะในทาง
สังคม เนื่องจากเขาสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ตามสิทธิ ความตองการ ความพึงพอใจ หรือ
การถูกบังคับดวยเหตุผล  โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลอื่นๆ81 นอกจากนี้  ลาวัณย  วิทยา
วุฒิกุล  กลาววา  ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะทํางาน และดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางประสิทธิภาพ82 
 ทักษะทางสังคมนี้ นักการศึกษาบางทานก็กลาววา  เปนทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน (Living 
with other skills)  และทักษะทางมนุษยสัมพันธ (human  relations skills) กลาววา ทักษะทางสังคม
แบงออกเปน 2 กลุมทักษะ  ดังนี้ 

1. ทักษะการทํางานรวมกันในกลุมหรือทักษะกระบวนการกลุม (Group Working skills 
หรือ  group process skills)  เปนความสามารถในการทํางานรวมกันอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  
เนนลักษณะประชาธิปไตย ประกอบดวย  การรวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานกลุมยอยและกลุมใหญ  
การมีสวนรวมในงาน  การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายของกลุมอยางสรางสรรค  ความ
รับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม  การรวมวางแผน
งานในกลุม  การส่ือสารกับสมาชิกของกลุมอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การเคารพสิทธิ 
และความคิดของผูอ่ืน 

2. ทักษะการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม  (social living skills)  เปนความสามารถในการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น มีน้ําใจ มีความเปนประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ใหความ
รวมมือ และมีสวนรวมในการทํางานกับบุคคลอื่น มีความโอบออมอารี เห็นแกประโยชน สวนรวม83 
 นาตยา ภัทรแสงไทย  กําหนดพฤติกรรมที่เปนทักษะทางสังคมไว ดังนี้คือ 1) การ      
วางแผนรวมกับผูอ่ืน  2) การมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ  3) การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม    

                                                        
80 A. S. Bellack  and M. Hersen,  Research and Practice in Social Skills  (New York : 

Plenum, 1977), 145. 
81 E. L. Philip,  The Social Skills Basis of Psychopathology : Alternative to Abnormal 

Psychology and Psychiatry  (New York : Harper & Row Publisher, 1978),  13. 
82 ลาวัณย  วิทยาวุฒิกุล,  การสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยม  (กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533),  129. 
83 เร่ืองเดียวกัน. 
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 4) การตอบสนองอยางมีมารยาทตอคําถามของผูอ่ืน  5) การเปนผูนําการอภิปราย  6)การแสดงความ
รับผิดชอบ และ 7) การชวยเหลือผูอ่ืน84 

เลียวนารด  (Leonard)   กลาวถึงลักษณะของผูที่มีทักษะทางสังคมไววาเปนผูที่สามารถ  
1)  ฟงผูอ่ืนอยางสนใจและชื่นชม  2) เปนผูรวมสนทนาที่ดีและมีมารยาท  3) รวมงานอยางดีและ
รับผิดชอบในคณะกรรมการหรือกลุม  4) ปฏิบัติตนตามมารยาทในวัฒนธรรมของตน  และวัฒนธรรม
สากล  อยางมีประสิทธิภาพ  เปนผูมีมารยาทดีตามมาตรฐานของสังคม  5) แสดงความชื่นชมตอ     
ผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม  6) อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค  7) แสดงความเปนมิตร  มี
เมตตา  สนใจ  จริงใจ และเคารพในผูอ่ืน  8) เคารพชื่นชมบุคคลอื่นดวยความผูกพันหวงใยใน
ความรูสึก สวัสดิการ และความสุข  9) เปนผูนําและผูตามในฐานะสมาชิกของกลุมไดอยางมี      
ประสิทธิภาพ  10) เคารพและปฏิบัติตามกติกา  กฎเกณฑของกลุมและสังคมดวยความเต็มใจ  11) 
รวมมือและมีสวนรวมในงานของกลุม  ของสังคม  อยางรับผิดชอบ  12) รวมสรางความรูสึก  ความ
ผูกพันทางสังคมแกสาธารณชน  13) เขาใจและเคารพในสิทธิ์ของผูอ่ืน  และ 14) มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น85 
 จอหน และ จอหนสัน  (Johnson  and Johnson)  กลาววา  ทักษะทางสังคมมีความ      
จําเปนในการทํางานกลุม  การทํางานของกลุมจะบรรลุเปาหมาย สมาชิกในกลุมตองมีความไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน  มีการสื่อสารที่ถูกตองแมนยํา  รูจักยอมรับและใหการสนับสนุนผูอ่ืน  ตลอดจนตอง
ขจัดความขัดแยงใหหมด  สมาชิกในกลุมจะมีคุณสมบัติดังกลาวได  จะตองไดรับการฝกทักษะการ
ทํางานกลุม  หรือทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ทักษะ จากทักษะตาง ๆ ดังนี้คือ  การเคลื่อนยายโตะเพื่อ
เขากลุม  การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด  การพูด  การฟง  การแบงงาน  การสราง     ความคิด   การ
ผลัดเปลี่ยนนบทบาท  การชมเชยซึ่งกันและกัน  การสนับสนุนใหมีสวนรวมในกลุม  การตรวจสอบ
ความเขาใจ การถามเพื่อการอธิบาย  การวิจารณความคิดแตไมวิจารณบุคคล  การสรุปความคิด  การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน86 
 

                                                        
84 นาตยา  ภัทรแสงไทย,  ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525),   

199. 
85 Leonard,   อางถึงใน ลาวัณย  วิทยาวุฒิกุล, การสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยม,  

130. 
86 D. W. Johnson  and R. T. Johnson,  “Social Skill for  Successful Group Work,” 

Educational Leadership 47, 4 (December 1989/January 1990) : 30. 
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 สรุปวา ทักษะทางสังคม เปนการแสดงออกของผูบริหารโรงเรียนซึ่งความสามารถในการ
อยูรวมกับผูอ่ืน และสังคมไดอยางดี เปนที่ยอมรับและชมเชยของผูเกี่ยวของ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและ
หนวยงานอื่นๆ ดังนี้ 
 จิราภรณ  อ่ิมวิทยา  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ การมี
สวนรวมในการดําเนินงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานระดับสูง ตามแนวคิด
และทฤษฎี “ระบบ 4” ของ เรนซีส ไลเคอรท พบวา ระบบการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระบบที่สาม หรือระบบการปรึกษาหารือ87   
 สมภพ ศักดิษฐานนท ไดศึกษาวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนคร    ศรี
อยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารทั้งแบบมุงสัมพันธ และแบบมุงงานในระดับ
ปานกลาง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง พฤติกรรมการบริหารแบบมุง
สัมพันธและแบบมุงงานในระดับที่แตกตางกัน มีผลทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
แตกตางกัน พฤติกรรมการบริหารทั้งแบบมุงสัมพันธและแบบมุงงานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู88   
 สมาน บุญเหาะ ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนทุกดานอยูในระดับสูง การบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ดานวิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการและการเงิน อาคารสถานที่อยูในระดับสูง สวนการบริหารงาน 

                                                        
 87จิราภรณ  อ่ิมวิทยา, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานระดับสูง” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), บทคัดยอ. 
 88สมภพ ศักดิษฐานนท, “พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศิลปากร, 2532), บทคัดยอ. 
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ดานบุคลากรและความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนอยูในระดับปานกลาง ปจจัยพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารงานโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมการบริหารใน
ดานการตัดสินใจ การควบคุมงาน การติดตอส่ือสาร และการกําหนดเปาหมาย89   
 รัตนา  เหหาสุข  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารในระดับปานกลาง โดยมี
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมายมากที่สุด แตมีการแสดงออกซึ่งพฤติ
กรรมการบริหารดานการจูงใจนอยที่สุด ครูโรงเรียนประถมศึกษามีสภาพขวัญในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง พฤติกรรมการบริหารทุกดานมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนประถมศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล หรือเทศบาล และโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตสุขาภิบาล หรือเทศบาล และ
โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีความแตกตางกัน90   
 อรวรรณ จันทรชลอ ไดศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของ
ครูที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารดานแบบผูนําสวนใหญเปนแบบประชาธิปไตย 
พฤติกรรมการบริหารดานบุคลิกภาพในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน  พฤติกรรมการบริหารดานวุฒิ
ภาวะไมแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูไมแตกตางกัน ทั้งที่นับถือศาสนาตางกัน 
ลักษณะผูนําแบบอัตตาธิปไตย พบวาพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของครูที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก วุฒิภาวะและบุคลิกภาพดานการเขาสังคม และ 
 

                                                        
 89สมาน   บุญเหาะ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการ  
บริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), บทคัดยอ. 
 90รัตนา  เหหาสุข, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 
บทคัดยอ. 
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ลักษณะผูนําแบบประชาธิปไตย พบวาพฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของครูที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก การบริหารแบบประชาธิปไตยและ วุฒิภาวะ91 
 สมถวิล  ชูทรัพย ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขต
การศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ระบบการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน          โรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวม อยูในระบบที่สามหรือระบบการ
ปรึกษาหารือ (consultative) การใชพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการ ปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลโดยภาพรวมมีส่ีองคประกอบ คือ การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม การเปนผูนํา การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน และการติดตอส่ือสาร92 

พนิดา  ลิปการกุล  ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตางกัน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง ทั้งโดยภาพรวมและแตละรายพฤติกรรมอยูในระดับมาก สวน  
พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
แยกพิจารณาแตละรายพฤติกรรมพบวาอยูในระดับมาก 8 พฤติกรรมและระดับปานกลาง 5  
พฤติกรรม  โดยพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตางกัน ทั้งโดย 
ภาพรวมและรายพฤติกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 93 

                                                        
 
 91อรวรรณ  จันทรชลอ, “พฤติกรรมการบริหารของครูใหญตามการรับรูของครูที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
ศิลปากร, 2536), บทคัดยอ. 
 92สมถวิล  ชูทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 
บทคัดยอ. 

93 พนิดา  ลิปการกุล,  “พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ตางกัน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), ฆ-ง. 
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กาญจนา  ชูช่ัง  ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
กับความผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวา พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12 อยูในระดับมาก และไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ของขาราชการครู94 

ชูศักดิ์  ชาญชาง  ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการมี
สวนรวมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พบวา 1) พฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งในภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน95 

สรุปยอ 

 การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาที่โรงเรียนจะตองพัฒนา
โรงเรียนใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวา   
นักเรียนจะไดรับการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพนั้น ในฐานะที่โรงเรียนมีความสัมพันธกับวัดมาเปน
เวลาชานานแตอดีต ถาผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสมและมี   บทบาท
เปนไปตามคาดหวังของผูเกี่ยวของแลว ยอมไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน ซ่ึง
โดยทั่วไปแลว พบวา ถาผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับวัดก็จะไดรับการสนับสนุนและการ
ชวยเหลือใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   
โรงเรียนประถมศึกษา ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัดนั้น จากการศึกษาพบวาควรจะมีองคประกอบ 9 ประการ
ตามแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) และคริสเตนเซน (Christensen) คือ การสงเสริมการ
ติดตอส่ือสาร  การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวม  การจัดหา
ทรัพยากร  การสงเสริมการเรียนการสอน  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ  ความรับผิดชอบ ศิลปะ
ในการพูด และทักษะทางสังคม โดยการวิจัยนี้เชื่อวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรีที่ไดรับปายทองและโรงเรียนทั่วไป ยอมจะมีความแตกตางกัน 

                                                        
94 กาญจนา  ชูช่ัง,   “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับความ

ผูกพันตอโรงเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543),  ง. 

95 ชูศักดิ์  ชาญชาง,  “พฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544),  บทคัดยอ. 
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����� 3

��	
������	����� 

�����	
���
������
������������������ ��!���������"��#��$��%&'"��#��(�������
�������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� ������,���	
*������ �)�(��������������� �)#'�� 
�����-.�/���&�$�� �����	
���
�����0������	
��+�����1�� (descriptive  research) (*�)+'(�������
�������� � �
��
*�,��
��������������� �	
�#�
*��+"�����0�#�?���������#� (unit of analysis)  
(*�%&'��	
�F*'�,�#�*���"�����*,����������	
�GH����"��"��.���	
� ������H�����**
���

�������	
������	����� 

�����)#'���*,����������	
�)���
���"��H�%H����
���������� %&'��	
�	���,�#�*���H�����*
$�����*,����������	
�F�'��0����$
���� ��� 
�������� 1 ��	��
��	�����	���	����� 

��0�$
���������� ��/���IJ#��������
"�!���������"��#��$��%&'"��#��(�������
GH�%H��������������K��$��(��������������� � 	���,��� ������-����+���� $'��&H
������-� GH������������	
��?��L �����$��,�G���,�GH������#M�+�")����	
*-,�(����?�����
��	
�	���1��������%&'��"�����-������.� GH'��,�����/����+� �����$�����
��(����?�������	
�
	��"
1N����-��H
��?�F� �����F*'�
"����
��(����?��GH'�	��F*'��'������������ /��)�'����,��
"*&GH
$����	����-������ ���-������.� 
�������� 2 ��	
�����������	���	����� 

��0�$
����-��%&'��	
���'������������ �,�����������-��)+')������	
���*,�����������	��"
��1/��(*���.����#������-�������*'������#�GH������+����
��GH'�F���M"��"���$'��&H�H�?�
�
���?�� GH'��,�$'��&H-����M"��"���F*'�����	��"�����&��'�� �������#�$'��&H-�������GH�G�H
%H����������#�$'��&H 
�������� 3 ��		��������	����� 

��0�$
����-��%&'��	
�	
*-,��?��������%H�����	
������?��1��������%&'��"���
��-������.���������	��"�����&��'�� ��
"����G�'F$$'�"���?������,�G���,�$��
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�1�������� �����	
*-,������������	
�P"
"��"&�1������?�"
1N����-��H
��������	��1�����
��
	"������ � 

	�������� ������ 

�����)#'�����	
��������!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � )��$��
*
	
�#�
*��+"��� ���������-.�/��GH������-.�%H�&���*����
����������$�������	
� %&'��	
�	��
�,�#�*���H�����*�?��L �������
"���"��"��.������	
�F�' Q��������"*'��G%�G""�����	
� ���+��� 
�
���?��GH���.�����H����
���?�� �
�G��-����� � ����������GH������'������������ �����M"��"��� 
$'��&H ����������#�$'��&HGH������-��)+')������	
� �����H�����**
���

!�!����	����� 
�����	
���
�����0������	
��+�����1�� (descriptive research) -����G%�G""�����	
�)�

H
� 1�%&')#'$'��&H#�����H�?� F�?�����-*H�� ��M"$'��&H��
��*��� (the one-shot,  two-groups, non-
experimental case study) Q����$�����0�G%�%
� F*'*
���

O1

R1 X
R2 X

O2

R1 #������ �
���?��-��F*'��	������H���	��(��������������� �)��$��
*
	
�#�
*��+"��� -��F*'�
"�]��-�� 	,���� 34 (������� 

R2 #������ �
���?��-��F*'��	�������?�	��(��������������� �)��$��
*
	
�#�
*��+"��� -��F�?F*'�
"�]��-�� 	,���� 34 (������� 

X #������ �
�G��-����� � 
O1 #������ $'��&H-��F*'	�������� �	��(��������������� �)��$��
*

	
�#�
*��+"��� -��F*'�
"�]��-�� 
O2 #������ $'��&H-��F*'	�������� �	��(��������������� �)��$��
*

	
�#�
*��+"��� -��F�?F*'�
"�]��-�� 
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"	�#��	 
���+���-����0���]�#����,�#�
"�����	
�)���
��� F*'G�? (��������������� � �
��
*

�,��
��������������� �	
�#�
*��+"��� -���
���&?)����-���
* �a������ � 2543 	,�������-
����
265 (������� ��0�(�������)��$��
*-��F*'�
"�]��-�� 34 (������� GH�(�������)��$��
*-��F�?F*'�
"
�]��-�� 231 (������� 

�����$��!����	��%�������$�� 
�
���?���,�#�
"�����	
���
��� ��0�(�������-��F*'	�������?�G""G"?�+
� (stratified 

random  sampling) (*�%&'��	
�F*'�,�#�*$
��������H����
���?��*
��?�F���
$
�-�� 1  �H���(��������������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� -��F*'�
"�]��-��)��a

������ � 2542 b 2543  -����-
�#�*	,���� 34 (������� Q�����&?)��,��/��?��L 9 �,��/� F*'*
���
�,��/��������+"��� 4 (������� �,��/� "'��(�d� 4 (������� �,��/�(�.���� 8 (������� �,��/�
*,�������*�� 3 (������� �,��/�"��G� 5 (������� �,��/����-?� 4 (������� �,��/�	��"�� 4
(������� �,��/��
*��H� 1 (������� GH������,��/�"'���� 1 (������� 

$
�-�� 2 ��?��
���?��(�������-����0�(��������������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� -��
F�?F*'�
"�]��-��)��,��/�-����(�������-��F*'�
"�]��-��	,�����-?�L�
� 	,���� 34 (�������*
���
�,��/��������+"��� 4 (������� �,��/� "'��(�d� 4 (������� �,��/�(�.���� 8 (������� �,��/�*,�����
��*�� 3 (������� �,��/�"��G� 5 (������� �,��/����-?� 4 (������� �,��/�	��"�� 4 (������� 
�,��/��
*��H� 1 (������� GH������,��/�"'���� 1 (������� *
�-��G�*�)������-�� 2 

%&')#'$'��&H)�G�?H�(�������-����0�(��������
���?�� �,�#�*%&')#'$'��&H(�������H� 9 �� 
	,�G����0�����H�?� �H�?�H������*
���

�H�?�-�� 1 ������?� �H�?�(������� �����"*'����&-����0�#
�#�'����)*���#���� 1 ��GH�
��&�e�"
�������� 2 �� 

�H�?�-�� 2 ������?� �H�?��
* �����"*'�� �	'������ 1 �&� ���#���%&'+?���	'������ 1 �&�
GH����)��
* 1 �&� ��� 3 �&�

�H�?�-�� 3 ������?� �H�?�"'�� �����"*'�� �1��������������� �$
����K��-����0� 
%&'-����1��f� 1 �� %&'�������
������ 1 �� GH��� ����?� 1 �� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�������� 2 ��	
��� �������������������	���������������������

���� �
��!��
��
"#��

"���$�%� $&'���� (������
)	(�

"���& ������ ���"*� �(�&�� ���� �.
"���+�

�� �����
�	��#��

��	
��� 49 44 47 22 23 30 26 5 8 265
,(���"�-����� 4 4 8 3 5 4 4 1 1 34��#���������

�.�.������( ,��,(���"�-��
���

4 4 8 3 5 4 4 1 1 34

��#�� ��.��� 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68
$������� +�����)�� 16 16 32 12 20 16 16 4 4 136 204

�������) 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68
������ ��#���( ���
�� 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68 204
������ &�	���( 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68

��#��
�������

������
+#.#/�

8 8 16 6 10 8 8 2 2 68

)0�� �����+��� 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68 204
1*�2� 1�2�3���� 8 8 16 6 10 8 8 2 2 68
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���!"	���&'�(� 
�����	
���
��� �
�G��-����� � �����"*'���
�G�����K�� GH��
�G���!������$�� 

%&'"��#��(������� Q��������H�����**
���
1. ���!"	*%�+� F*'G�? �
�G��-���������
"����/��$��%&'��"G""��"��� ��	,���� 

6 �
�G�� *
���
1.1 ��� F*'G�? ���+��GH����#J��
1.2 ���� #������ ����$��%&'��"G""��"��� 	,�G����0� 4 +?��*
��� F�?���� 30 

�a, 31 - 40 �a, 41 - 50 �a GH� 50 �a$��F� 
1.3 ��*
"������ � #������ ��*
"������ �-��%&'��"G""��"���F*'�
"�&���* 

	,�G����0� 3 +?�� ��� ��,���?����JJ���� ���JJ���� GH��&���?����JJ���� 
1.4 �����$��%&'��"G""��"��� #������ ���*,����,�G#�?�$��%&'��"

G""��"��� F*'G�? ��&-��#
�#�'���� ��&�e�"
�������� �	'�������
* ���#���%&'+?���	'������ 
���)��
* �������������� �-����0�%&'-����1��f� �������������� �-����0�%&'�������
������ 
GH��������������� �-����0��� ����?�$��(������� 

1.5 ������H�)�������I		�"
� #������ 	,�����a-��%&'��"G""��"���*,���
������I		�"
� 	,�G����0� 4 +?�� ��� F�?���� 5 �a, 6 - 10 �a, 11 - 15 �a GH� 16 �a$��F� 

2. ���!"	*,���		�����-.�	�/�	�	��	�� (X) ��0��
�G��-���������
"�!������ $�� 
%&'"��#��(��������������� �  	
�#�
*��+"���  -���
 ���&? )����-���
*  )+'���"G����*�!��
�������"��#�� $�� ��M��*�HH� (Stogdill) GH� ��������Q� (Christensen) Q��������������" 9 
������ G�?H��
�G��������#���GH����H�����*$���
�G�� *
���

2.1 ����?�����������*�?�������� (X1) #������ �!������)������*�?��������
�
"%&'�?����� GH�"���H-��������$'�� �����)#'"���H�#H?��
�-��"�#�����1�GH�������H����F#�
$��(���������?�����,����� 

2.2 ���G�*����*'����� ��
��
�.� (X2) #������ �!���������G�*����
-��"��-
�*'��������-,�GH������&'���-�����?�%&'-�����e��
��
�.�*'�� 
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2.3 ����?������+��+�)#'���?���?�� (X3)#������ �!������)�����+�J+��)#' 
+��+��$'������?���?��)���	����$��(������� �����+?���#H��(�������)�*'���������������� 

2.4 ���	
*#�-�
����� (X4) #������ �!������)����G���#��
�*������1� 
"��H��� GH�����-�� ����
"����)�����
f��(�������GH��
������ (*���0�%&'	
*���G%�)����
���#�-�
�������)+')�(�������)#'���*���(�+��G�?(����������-����* ������,�����0��I		
��,��
J
)����"��#�����(�������)#'����1/��GH������-.�/�� 

2.5 ����?�������������������� (X5) #������ �!������)����	
*��������
������)#'��0�F������]�#���GH��
����������$��#H
��&�� GH�$��(������� �����-,����
�?���
"��&)�����,�#H
��&��GH��k��1N�-����'��$��F��e�"
�� 

2.6 �����
"�
��$'��
"�������1� (X6) #������ �!������-��G�*����
����������$��%&'"��#��(�������)������
"�
�-
�-���?�����GH�	��)	)#'�$'��
"�/��G�*H'��
-����0������'����� G�������'�$���
����H�*	��	���� ������)	GH�	�*#���$��+����

2.7 �����
"%�*+�" (X7) #������ �!���������G�*����$��%&'"��#��
(�������-��-,�)#'%�'������$'��-��������
")�����$�
� Q����
��� ���#�
* �*-� ����?���H� �H'�
#�J �����H�GH�F�'���)	F*' �����)#'�������"�����,���M	���-���
���]�#���F�' 

2.8 ��H������&* (X8) #������ ����������)����)+'/� ��?��-�*������*)#'
%&'lI��$'�)	 �#M�)	 GH�+���+� �H�*	�������(�'��'��	��)	%&'lI�)#'���*��
-.��H����)� �H'�����
GH��e�"
�����%&'�&*F*'��?���������-.�/�� 

2.9 -
� �-���
��� (X9) #������ ���G�*����$��%&'"��#��(�������Q���
����������)������&?�?���
"%&'���� GH��
���F*'��?��*� ��0�-������
"GH�+��+�$��%&'������$'�� 

��	%����%����0#.0��	����� 
����������-��)+')������	
���
����� 1 P"
" ��0�G""��"����������
"�!��

�������"��#��$��%&'"��#��(��������������� �	
�#�
*��+"��� -���
���&?)����-���
* G"?������0� 2 
��� ��� 

���-�� 1 ��0�G""��"����������
"����/���?���
�$��%&'��"G""��"��� 	,�G��
��0� 1) ��� 2) ���� 3) ��*
"������ � 4) �����$��%&'��"G""��"��� GH� 5) ������H�)�
������I		�"
� ��H
� 1���0�G""�
��H���-���,�#�*�,���"F�')#' 
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���-�� 2  ��0�G""��"����������
"�!���������"��#��$��%&'"��#��(�������
�������� �  )��$��
*  	
�#�
*��+"���  (*�%&'��	
���������$����	�����"G����*�!��
�������"��#��$�� ��M��*�HH� (Stogdill) GH���������Q� (Christensen) ��H
� 1���0�������?��
�����1�?�#'� ��*
" $�� FH�����- (Likertos rating scale) (*��,�#�*��G��$��G�?H���*
"
�!������*
���

��*
" 5 #������ ������e�"
�����-����*GH�)#'���,�#�
��?���G�� 5
��*
" 4 #������ ������e�"
����� GH�)#'���,�#�
��?���G�� 4
��*
" 3 #������ ������e�"
������H�� GH�)#'���,�#�
��?���G�� 3
��*
" 2 #������ ������e�"
���'�� GH�)#'���,�#�
��?���G�� 2
��*
" 1 #������ ������e�"
���'��-����* GH�)#'���,�#�
��?���G�� 1

��	1	.����	%����%� 
%&'��	
�F*'*,����������'��������������0�G""��"��� ���$
����*
���
$
�-�� 1  ��� ����1���� #H
���� G����* GH�-! k�-��������$'��	�������� �,��� 

GH������	
�-��������$'��-
�)�GH��?������-��������0�G��-��)������'������������ (*�)+'G����*
�������
"�!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� (*� 
%&'��	
���'��$��	�����"G����*�!���������"��#��$�� ��M��*�HH� (Stogdill) GH� ��������Q� 
(Christensen) /��)�'�,�G���,�$����	����-������ � 

$
�-�� 2  ���	��"�����-��������+������#� (content validity) (*��,�G""��"���
���� %&'-����1��f����	��" (*���&?)�����*&GH$���1��������%&'��"�����-������.� 

$
�-�� 3  �,�G""��"���-����
"����G�'F$GH'�F�-*H��)+' (try out) �
"��&-����0� 
#
�#�'����)*���#���� ��&�e�"
��������)�(��������������� �  �
��
*�,��
�������
�������� �	
�#�
*��+"��� �	'������ ���#���%&'+?���	'������ ���)��
* �������������� �-��
��0� %&'-����1��f� %&'������ GH��� ����?� -��F�?)+?(��������
���?�� 3 (������� 	,���� 30 �� 
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$
�-�� 4  �,�G""��"���-��F*'�H
"����� �,���1#��?������+����
�� (reliability)       
��� ��.����$������"�� (Cronbach)1 (*�)+'�?��
������-.�qG�Hl� (α-coefficient) F*'�?�����
�+����
�� = .9857 
 

��	��2�	��	���.��-� 
�����)#'�����	
�*,�����F���?����"����GH��&��'��������"��"$��-����+��� %&'��	
�	��

F*'*,����������M"��"���$'��&H��#�?���
�-�� 12 b 30 .
����� 2545 (*�*,�����������$
����
�?��L *
��?�F���

1. %&'��	
�-,�#�
��������1"*�"
1N����-��H
� �#���-��H
���H���� �����-,�#�
����$�
�����?�����	��%&'�,������������������ �	
�#�
*��+"��� �����$�������������#�)�������
#�
����$������?�����)����-,���	
�F��
�(��������������� � �
��
*�,��
��������������� �
	
�#�
*��+"���-����0��
���?�� 

2. %&'��	
��,�#�
����$������?�����)����-,���	
�	��%&'�,������������������ �
	
�#�
*��+"���F��
�(��������
���?�������$�������������#�)������"G""��"���	����&
��	����)�(�������-����0��
���?�� 

3. �����M"��"���$'��&H %&'��	
��*��-��F�G	�G""��"���GH���M"$'��&HF*'*'��
�����#�����"#���)#'�
�G-�+?��G	�GH���M"��"����H
"����� #��H?�+'���?��,�#�* %&'��	
�	�
��*���*'������� 

��	����	��/3�.��-� 
�����	
���
��� )+'#�?���������#� (unit of analysis) ��0�(��������������� � �
��
*

�,��
��������������� �	
�#�
*��+"��� 	,���� 68 (������� �,�#�*%&')#'$'��&H(�������H� 9 �� 
	,�G����0� 3 �H�?� �H�?�H� 3 �� ��� 1) �H�?�(������� �����"*'����&-����0�#
�#�'����)*���#����

1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed.  (New York : Harper & 
Row Publishers, 1978),  161. 
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1 ��GH���&�e�"
�������� 2 �� 2) �H�?�-��������$'���
"�
* �����"*'�� �	'������ 1 �&� ���
#���%&'+?���	'������ 1 �&� GH����)��
* 1 �&� GH� 3) �H�?�"'�� F*'G�? �������������� �-����0�
%&'-����1��f� 1 �� %&'�������
������ 1 �� GH��� ����?� 1 �� �����0�%&')#'$'��&H-
�#�* 612 �� 
(*�*,��������*
������ ���	��"������"&�1�$��G""��"��������F*'�
"G""��"����H
"���
�� 	
*���"��"$'��&HGH�H��#
� GH� �,�$'��&H*
��H?��F��,���1�?�-������� (*�)+'(��G���
�,���M	�&� SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science for Windows)  

14������0#.1��/	����	����� 
�����)#'����������#�$'��&H�������
����������$�������	
�-����� �GH�$'��,����-��

�'�����-��")������	
���
��� %&'��	
�F*')+'�����)�����������#�$'��&H*
���
1. ����������#�$'��&H�������
"����/���?���
�$��%&'��"G""��"��� ��� ��� ���� 

������+��� ��*
"������ � �,�G#�?� GH�����"���1����-,����)�(��������I		�"
� )+'
�?�������� (frequencies) GH��?��'��H� (percentage) 
 2.  ����������#���*
"�!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � 	
�#�
*
��+"��� -���
���&?)����-���
* -
�(*�/�����GH�	,�G������H�?�%&')#'$'��&H )+'�?��PH��� (X ) GH� �?�
�����"�����"�����K�� (S.D.)  -
���%&'��	
�F*')+'��1N�)�����������#������1N�$���"��� (Best) 
*
���

�?��,�#�
���G���PH��� 1.00 ��� 1.49 #������ ������e�"
���'��-����* 
�?��,�#�
���G���PH��� 1.50 ��� 2.49 #������ ������e�"
���'�� 
�?��,�#�
���G���PH��� 2.50 ��� 3.49 #������ ������e�"
������H�� 
�?��,�#�
���G���PH��� 3.50 ��� 4.49 G�*��?� ������e�"
����� 
�?��,�#�
���G���PH��� 4.50 ��� 5.00 G�*��?� ������e�"
�����-����*2

3. �������#�����G���?��$���!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � 
)��$��
*	
�#�
*��+"��� -��F*'�
"�]��-��GH�(�������-
��F� )+'���-*��"�?�-� ( t-test)   
 4. �������#�����G���?��$���!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � 
)��$��
* 	
�#�
*��+"��� ����H�?�$��%&')#'$'��&H )+'����������#�����G������G""	,�G��

 
2John W. Best, Research in Education (New Jersey : Prentice-Hall, 1970),  190. 
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-���*��� (One Way ANOVA) GH��'��"����G���?��	�*,��������-*��"��0�����&?*'����.����$��
�+l�l (Scheffeos)  
 

1	5"�$�

�����	
������� ��!���������"��#��$��%&'"��#��(��������������� � )��$��
*
	
�#�
*��+"���� ��0�����������-��	��'�#�G��-�����"��#��$��%&'"��#��(��������������� � 
	
�#�
*��+"��� -���
���&?)����-���
* ������,�%H-��F*'F���
"�������"��#��$��%&'"��#��(�������
�������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� )#'�������-.�/���&�$�� ��0�����������'�������?������
"
�
*��������G���#�����+?���#H��GH���
"�����,�#�
"����
f�������� �)������ �����	
���
�
����0������	
��+�����1�� (descriptive research) �����+�����0�(��������������� ��
��
*
�,��
��������������� �	
�#�
*��+"��� -���
���&?)����-���
* 	,���� 265 (������� �
���?��F*'��
	�������?�G""G"?�+
� (stratified random sampling) (*�)+'(�������)��$��
* -��F*'�
"�]��-�� 
	,���� 34 (�������-���
���&?)��,��/��?��L 9 �,��/� GH'���?�(�������)��$��
*-��F�?F*'�
"�]��-��)�
G�?H��,��/�	,�����-?�L �
�	,���� 34 (������� ���(��������
���?��	,���� 68 (������� %&')#'
$'��&H(�������H� 9 ��(*�	,�G����0� 3 �H�?�L H� 3 �� F*'G�? 1) �H�?�(������� �����"*'�� ��&-��
��0�#
�#�'����)*���#���� 1 �� ��&�e�"
��������(�������H� 2 �� 2) �H�?��
* �����"*'���	'�
����� 1 �&� ���#���%&'+?���	'������ 1 �&� ���)��
* 1 �&� GH� 3) �H�?�"'�� F*'G�? �1��������
������� �$
����K�� -����0�%&'-����1��f� 1 �� %&'�������
������ 1 �� GH��� ����?� 1 �� %&'�����
%&')#'$'��&H-
���� 612 �� ����������-��)+')������	
��� 1 P"
" ��0�G""��"����������
"�!������ 
���"��#��$��%&'"��#��(��������������� � )��$��
* 	
�#�
*��+"��� -����'��	�����"G����*
$�� ��M��*�HH� (Stogdill) GH� ��������Q� (Christensen) �����-��)+')�����������#�$'��&HF*'G�? 
�?��'��H� (percentage) �?��PH��� (X ) �?������"�����"�����K�� (S.D.) ���-*��"�?� -� (t-test) 
GH�����������#�����G������ G""	,�G��-���*��� (One Way ANOVA)   �'��"����G���?��
-*��"��0�����&? *'����.����$���+l�l (Scheffeos) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จงัหวดั
ราชบุรี  มีจุดประสงคเพื่อทราบระดับและความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามกลุม     
ผูใหขอมูล การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีประชากรเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด จํานวน 265      
โรงเรียน  ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) จํานวน 68 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 9 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 612 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 612 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม        
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สรางจากแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) และคริสเตนเซน 
(Christensen) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One Way ANOVA)  และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s)    

ผลการวิเคราะหมูลจะนําเสนอดวยตารางประกอบคําบรรยาย โดยจําแนกออกเปน 4 
ตอนคือ   

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหขอมูล   
ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง

และไมไดรับปายทอง    
ตอนที่ 3 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง   
ตอนที่ 4 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูใหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ ตามกลุม
ของผูใหขอมูล ระหวางโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ปรากฏผลดังนี้ 
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 โรงเรียนที่ไดรับปายทอง มีผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถามสงคืนมาจํานวน 306 คน 
เปนผูใหขอมูลขอมูลในกลุมโรงเรียน  อันประกอบดวยหัวหนางาน 34 คน และ ครูผูสอน 68 คน 
รวม 102  คน พบวา สวนใหญเปนหญิง 66 คน คิดเปนรอยละ 64.70  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 72 
คน คิดเปนรอยละ 70.59 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 90 คน คิดเปนรอยละ 88.24  และมี
ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 69 คน คิดเปนรอยละ 67.65 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมวัด ซ่ึงประกอบดวยเจาอาวาส  รองเจาอาวาส และพระในวัด มีจํานวน 102 รูปโดยแบง
ออกเปน 3 สวนเทาๆ กันสวนละ 34 รูป พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป 33 รูป คิดเปนรอย
ละ 32.35 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 91 รูป คิดเปนรอยละ 89.22  และมีระยะเวลาใน
ตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 31 รูป คิดเปนรอยละ 30.39 สวนผูใหขอมูลในกลุมบาน ซ่ึง
ประกอบดวย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ผูปกครอง และศิษยเกา จํานวน
กลุมละ 34 คนเทาๆ กันรวมเปน 102 คน พบวาเปนชายและหญิงอยางละครึ่งหนึ่งคือ 51 คนเทาๆ 
กัน  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 51 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
72 คน คิดเปนรอยละ 70.59 และมีระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป 57 คน คิดเปนรอยละ 
55.88 
 สวนไมไดรับปายทอง  มีผูใหขอมูลท่ีตอบแบบสอบถามสงคืนมาจํานวน 306 คน
เชนกัน เปนผูใหขอมูลขอมูลในกลุมโรงเรียน  อันประกอบดวยหัวหนางาน 34 คน และ ครูผูสอน 
68 คน รวม 102  คน พบวา สวนใหญเปนหญิง 82 คน คิดเปนรอยละ 80.39  มีอายุระหวาง 41 – 50 
ป 69 คน คิดเปนรอยละ 67.65 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 96 คน คิดเปนรอยละ 94.12 และมี
ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 67 คน คิดเปนรอยละ 65.69 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมวัด ซึ่งประกอบดวยเจาอาวาส  รองเจาอาวาส และพระในวัด มีจํานวน 102 รูปโดยแบง
ออกเปน 3 สวนเทาๆ กันสวนละ 34 รูป พบวาสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป 34 รูป คิดเปนรอยละ 
33.33 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 93 รูป คิดเปนรอยละ 91.18  และมีระยะเวลาในตําแหนง
ปจจุบัน6 – 10 ปและมากกวา 16 ปขึ้นไปกลุมละ 33 รูป คิดเปนรอยละ 32.35 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมบาน ซ่ึงประกอบดวย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ผูปกครอง และศิษย
เกา จํานวนกลุมละ 34 คนเทาๆ กันรวมเปน 102 คน พบวาสวนใหญเปนชาย 67 คน คิดเปนรอยละ 
65.96  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 45 คน คิดเปนรอยละ 44.12 มีการศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี 73 คน คิดเปนรอยละ 71.57 และมีระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป 53 คน คิดเปนรอย
ละ 51.96 รายละเอียดของสถานภาพผูใหขอมูล ไดแสดงไวในตารางที่ 3 
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ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง และตามความคดิเห็นของผูใหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง  ดวยคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อ
ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับ 
ปายทอง  
 

พฤติกรรมการบริหาร ร.ร.ที่ไดรับปายทอง ไมไดรับปายทอง 
ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. ระดับ X b S.D. ระดับ 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.00 .37 มาก 3.85 .46 มาก 
2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.90 .39 มาก 3.76 .42 มาก 
3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.09 .40 มาก 3.85 .47 มาก 
4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.06 .36 มาก 3.92 .42 มาก 
5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.92 .42 มาก 3.67 .49 มาก 
6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.05 .33 มาก 3.79 .45 มาก 
7. มีความรับผิดชอบ (X7) 4.20 .35 มาก 3.95 .47 มาก 
8. มีศิลปะในการพูด (X8) 4.10 .34 มาก 3.94 .46 มาก 
9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.16 .32 มาก 4.08 .39 มาก 

รวม (X) 4.06 .33 มาก 3.87 .42 มาก 

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทองและไมไดรับปายทอง อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกตามรายดาน โดย    
โรงเรียนที่ไดรับปายทอง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการบริหารตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยดังนี้ ความรับผิดชอบ ( X a07= 4.20 , S.D. = .35) ทักษะทางสังคม ( X a09= 4.16, S.D. = .32) 
ศิลปะในการพูด ( X a08=   4.10, S.D. = .34)  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม ( X a03 = 4.09, S.D. = 
.40)  การสงเสริมการเรียนการสอน ( X a04=   4.06, S.D. = .36)  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   
( X a06 = 4.05, S.D. = .33) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร ( X a01= 4.00, S.D. = .37)  การจัดหา
ทรัพยากร ( X a05=   3.92, S.D. = .42)  และการแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ ( X a02=   3.90, S.D. = 
.39) 
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สวนไมไดรับปายทอง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนตาม       
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะทางสังคม ( X b09=4.08, S.D.=.39) ความรับผิดชอบ ( X b07=3.95, 
S.D. =.47) ศิลปะในการพูด ( X b08= 3.94, S.D. =.46) การสงเสริมการเรียนการสอน ( X b04 = 3.92, 
S.D. = .42) การสงเสริมการติดตอสื่อสาร ( X b01=3.85, S.D. = .46) การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม 
( X b03 =  3.85, S.D.=.47) การปรับตัวเขากับสถานการณ ( X b06 = 3.79, S.D.=.45) การแสดงออกดาน
มนุษยสัมพันธ ( X b02 =   3.76, S.D. = .42)  และการจัดหาทรัพยากร ( X b05 = 3.67, S.D. = .49) 

ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล
ปรากฏรายละเอียดดังนี้  (แสดงไวในตารางที่ 5) 

โรงเรียนที่ไดรับปายทอง ผูใหขอมูลกลุมโรงเรียนมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a1 =4.03, S.D. = .46) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบ ( X a17=  4.16 , S.D. = .49)  
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ ( X a12= 3.85, S.D. = .58)  ผูใหขอมูลกลุมวัด มี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a2=4.08, 
S.D. = .51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการบริหารท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความ
รับผิดชอบ ( X a27=  4.26 , S.D. = .74) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการสงเสริมการติดตอสื่อสาร 
( X a21= 3.95, S.D.= .59) สวนผูใหขอมูลกลุมบานมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของ           
ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a3=4.05, S.D.= .39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม ( X a39=  4.19, S.D. = .53) คาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X a5=   3.89, S.D. = .49) 

สวนโรงเรียนที่ไมไดรับปายทอง ผูใหขอมูลกลุมโรงเรียน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรม การ
บริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b1=3.89, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม ( X b19=  4.10, S.D. 
=.59) คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X b15= 3.6088, S.D.=.6751) ผูใหขอมูลกลุมวัด มี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b2=3.78, 
S.D. = 52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะ
ทางสังคม ( X b29=3.96, S.D.=.49)  คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร   ( X b25= 3.64, 
S.D.=.58) สวนผูใหขอมูลกลุมบานมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของ            ผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b3=3.92, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติ
กรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม  ( X b39= 4.08, S.D. = .46)  คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X b35=   3.77, S.D. = .59) 
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ตอนที่ 3 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ดวยการทดสอบคาที  (t-test)  เพื่อตอบ 
คําถามการวิจยัขอที่ 2  ปรากฏผลดังที่แสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6   ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได 
รับปายทองและไมไดรับปายทอง 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.00 .37 3.85 .46 1.527 .132 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.90 .39 3.76 .42 1.396 .170 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.09 .40 3.85 .47 2.289* .025 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.06 .36 3.92 .42 1.543 .128 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.92 .42 3.67 .49 2.263* .027 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.05 .33 3.79 .45 2.665* .010 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.20 .35 3.95 .47 2.495* .015 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.10 .34 3.94 .46 1.643 .105 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.16 .32 4.08 .39 1.322 .190 

รวม (X) 4.06 .33 3.87 .42 2.070* .042 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 6 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทองและไมไดรับปายทอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 
2.070) เมื่อพิจารณาโดยจําแนกเปนรายดาน  พบวา มีพฤติกรรมการบริหาร 4 ดานที่มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   มีความรับผิดชอบ   
การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  และการจัดหาทรัพยากร   
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 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง
และไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 7 - 9 
 
ตารางที่ 7 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  

จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมโรงเรียน 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.08 .47 3.92 .53 1.369 .176 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.85 .58 3.78 .60 .478 .634 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.06 .52 3.89 .58 1.294 .200 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.07 .46 3.95 .57 .922 .360 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.88 .51 3.60 .67 1.941 .057 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.03 .49 3.79 .67 1.616 .111 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.16 .49 3.99 .61 1.275 .207 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.05 .47 4.00 .62 .323 .747 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.10 .47 4.10 .59 .015 .988 

รวม (X) 4.03 .46 3.89 .57 1.106 .273 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุม    
โรงเรียน  ไมมีความแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน 
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ตารางที่ 8 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  
จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมวัด 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 3.95 .59 3.72 .58 1.632 .107 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.95 .53 3.66 .57 2.221* .030 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.13 .58 3.74 .61 2.695* .009 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.08 .55 3.82 .59 1.832 .071 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.98 .57 3.64 .58 2.442* .071 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.02 .48 3.77 .54 1.983 .052 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.26 .74 3.87 .63 2.339* .022 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.16 .55 3.86 .59 2.193* .032 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.19 .53 3.96 .49 1.846 .069 

รวม (X) 4.08 .51 3.78 .52 2.390* .020 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 8 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมวัด
แตกตางกันโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
แตกตางกันหาดานคือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  การจัดหาทรัพยากร  ความรับผิดชอบ  การ
แสดงออกดานมนุษยสัมพันธ     และศิลปะในการพูด      
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ตารางที่ 9 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  
จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมบาน 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 3.97 .41 3.90 .76 .482 .631 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.89 .44 3.85 .45 .442 .660 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.03 .45 3.93 .54 1.389 .170 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.05 .39 3.99 .46 .632 .530 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.89 .49 3.77 .59 .979 .331 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.10 .51 3.82 .45 2.435* .018 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.17 .45 3.99 .49 1.649 .104 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.11 .45 3.97 .48 1.196 .236 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.19 .45 4.08 .46 1.029 .307 

รวม (X) 4.05 .39 3.92 .45 1.299 .198 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 9 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมบาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
แตกตางกันหนึ่งดานคือ การปรับตัวเขากับสถานการณ   

 
ตอนที่ 4 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ

ปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ดวยการ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ปรากฏผลตามตารางที่ 10 – 12 ดังนี ้
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .927 .463 1.429 .242 

Within Groups 201 65.186 .324   
Total 203 66.112    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .157 0.79 .274 .761 

Within Groups 201 57.762 .287   
Total 203 57.920    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .210 .105 .334 .716 

Within Groups 201 63.182 .314   
Total 203 63.392    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .191 .095 .359 .699 

Within Groups 201 53.394 .266   
Total 203 53.585    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .288 .144 .424 .655 

Within Groups 201 68.369 .340   
Total 203 68.657    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .185 .093 .317 .729 

Within Groups 201 58.731 .292   
Total 203 58.916    
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .004 .002 .006 .994 

Within Groups 201 70.073 .349   
Total 203 70.077    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .030 .015 .051 .950 

Within Groups 201 57.782 .287   
Total 203 57.812    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .116 .058 .230 .795 

Within Groups 201 50.815 .253   
Total 203 50.931    

รวม (X)      
Between Groups 2 .108 .054 .220 .803 

Within Groups 201 49.263 .245   
Total 203 49.371    

 
 จากตารางที่ 10 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตาม
ความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง  
โดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .343 .172 .698 .500 

Within Groups 99 24.336 .246   
Total 101 24.679    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .175 .088 .321 .726 

Within Groups 99 26.966 .272   
Total 101 27.141    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .069 .035 .127 .881 

Within Groups 99 27.011 .273   
Total 101 27.080    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .012 .006 .027 .973 

Within Groups 99 22.392 .226   
Total 101 22.404    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .174 .087 .340 .713 

Within Groups 99 27.359 .245   
Total 101 27.533    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .167 .083 .340 .713 

Within Groups 99 24.244 .245   
Total 101 24.410    
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .212 .106 .318 .728 

Within Groups 99 32.895 .332   
Total 101 33.107    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .236 .118 .482 .619 

Within Groups 99 24.186 .244   
Total 101 24.422    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .193 .096 .407 .667 

Within Groups 99 23.413 .236   
Total 101 23.606    

รวม (X)      
Between Groups 2 .040 .020 .097 .908 

Within Groups 99 20.682 .209   
Total 101 20.723    

 
 จากตารางที่ 11  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทอง ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  ไมไดรับปายทอง ตามความคดิเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .803 .402 1.010 .368 

Within Groups 99 39.382 .398   
Total 101 40.186    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .632 .316 1.073 .346 

Within Groups 99 29.179 .295   
Total 101 29.812    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .685 .342 1.039 .358 

Within Groups 99 32.617 .329   
Total 101 33.302    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .509 .255 .852 .429 

Within Groups 99 29.582 .299   
Total 101 30.091    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .522 .261 .691 .504 

Within Groups 99 37.409 .378   
Total 101 37.931    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .044 .022 .070 .932 

Within Groups 99 31.182 .315   
Total 101 31.226    
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ตารางที่ 12(ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .293 .147 .434 .649 

Within Groups 99 33.482 .338   
Total 101 33.775    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .389 .194 .607 .547 

Within Groups 99 31.683 .320   
Total 101 32.072    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .363 .182 .684 .507 

Within Groups 99 26.287 .266   
Total 101 26.650    

รวม (X)      
Between Groups 2 .364 .182 .682 .508 

Within Groups 99 26.436 .267   
Total 101 26.801    

 จากตารางที่ 12  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ไมได
รับปายทอง  ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 

สรุป 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จงัหวดั
ราชบุรี” มีจุดประสงคเพื่อทราบระดับและความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร      
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามกลุม     
ผูใหขอมูล การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีประชากรเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด จํานวน 265      
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โรงเรียน  ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) จํานวน 68 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 9 คน  รวมมีผูใหขอมูลท้ังสิ้น 612 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 1 ฉบับ 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สรางจากกรอบแนวคิดของ 
สต็อกดิลล (Stogdill) และคริสเตนเซน (Christensen) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก          
คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) 
และการวิเคราะหความแปรปรวน  แบบทางเดียว     (One Way ANOVA)        ถาพบความแตกตาง
จะดําเนินการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s)  ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน และเมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของ
กลุมผูใหขอมูล พบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน  
 2. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยจําแนกเปน 
รายดาน  พบวา มีพฤติกรรมการบริหาร 4 ดานที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   มีความรับผิดชอบ   การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  
และการจัดหาทรัพยากร เมื่อพิจารณาตามกลุมผูใหขอมูล พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมวัดหาดานคือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  การจัดหาทรัพยากร 
ความรับผิดชอบ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ และศิลปะในการพูด  และกลุมบานหนึ่งดานคือ
การปรับตัวเขากับสถานการณ 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง  ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและเปนรายดาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จงัหวดั
ราชบุรี  มีจุดประสงคเพื่อทราบระดับและความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร       
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามกลุม     
ผูใหขอมูล การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีประชากรเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด จํานวน 265      
โรงเรียน  ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) จํานวน 68 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 9 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 612 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 612 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม        
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สรางจากแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) และคริสเตนเซน 
(Christensen) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One Way ANOVA)  และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s)    

ผลการวิเคราะหมูลจะนําเสนอดวยตารางประกอบคําบรรยาย โดยจําแนกออกเปน 4 
ตอนคือ   

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหขอมูล   
ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง

และไมไดรับปายทอง    
ตอนที่ 3 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง   
ตอนที่ 4 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูใหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ ตามกลุม
ของผูใหขอมูล ระหวางโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ปรากฏผลดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67

 โรงเรียนที่ไดรับปายทอง มีผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถามสงคืนมาจํานวน 306 คน 
เปนผูใหขอมูลขอมูลในกลุมโรงเรียน  อันประกอบดวยหัวหนางาน 34 คน และ ครูผูสอน 68 คน 
รวม 102  คน พบวา สวนใหญเปนหญิง 66 คน คิดเปนรอยละ 64.70  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 72 
คน คิดเปนรอยละ 70.59 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 90 คน คิดเปนรอยละ 88.24  และมี
ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 69 คน คิดเปนรอยละ 67.65 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมวัด ซ่ึงประกอบดวยเจาอาวาส  รองเจาอาวาส และพระในวัด มีจํานวน 102 รูปโดยแบง
ออกเปน 3 สวนเทาๆ กันสวนละ 34 รูป พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป 33 รูป คิดเปนรอย
ละ 32.35 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 91 รูป คิดเปนรอยละ 89.22  และมีระยะเวลาใน
ตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 31 รูป คิดเปนรอยละ 30.39 สวนผูใหขอมูลในกลุมบาน ซ่ึง
ประกอบดวย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ผูปกครอง และศิษยเกา จํานวน
กลุมละ 34 คนเทาๆ กันรวมเปน 102 คน พบวาเปนชายและหญิงอยางละครึ่งหนึ่งคือ 51 คนเทาๆ 
กัน  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 51 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
72 คน คิดเปนรอยละ 70.59 และมีระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป 57 คน คิดเปนรอยละ 
55.88 
 สวนไมไดรับปายทอง  มีผูใหขอมูลท่ีตอบแบบสอบถามสงคืนมาจํานวน 306 คน
เชนกัน เปนผูใหขอมูลขอมูลในกลุมโรงเรียน  อันประกอบดวยหัวหนางาน 34 คน และ ครูผูสอน 
68 คน รวม 102  คน พบวา สวนใหญเปนหญิง 82 คน คิดเปนรอยละ 80.39  มีอายุระหวาง 41 – 50 
ป 69 คน คิดเปนรอยละ 67.65 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 96 คน คิดเปนรอยละ 94.12 และมี
ระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันมากกวา 16 ปขึ้นไป 67 คน คิดเปนรอยละ 65.69 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมวัด ซึ่งประกอบดวยเจาอาวาส  รองเจาอาวาส และพระในวัด มีจํานวน 102 รูปโดยแบง
ออกเปน 3 สวนเทาๆ กันสวนละ 34 รูป พบวาสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป 34 รูป คิดเปนรอยละ 
33.33 มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 93 รูป คิดเปนรอยละ 91.18  และมีระยะเวลาในตําแหนง
ปจจุบัน6 – 10 ปและมากกวา 16 ปขึ้นไปกลุมละ 33 รูป คิดเปนรอยละ 32.35 สวนผูใหขอมูลใน
กลุมบาน ซ่ึงประกอบดวย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  ผูปกครอง และศิษย
เกา จํานวนกลุมละ 34 คนเทาๆ กันรวมเปน 102 คน พบวาสวนใหญเปนชาย 67 คน คิดเปนรอยละ 
65.96  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 45 คน คิดเปนรอยละ 44.12 มีการศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี 73 คน คิดเปนรอยละ 71.57 และมีระยะเวลาในตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป 53 คน คิดเปนรอย
ละ 51.96 รายละเอียดของสถานภาพผูใหขอมูล ไดแสดงไวในตารางที่ 3 
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ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง และตามความคดิเห็นของผูใหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง  ดวยคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อ
ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับ 
ปายทอง  
 

พฤติกรรมการบริหาร ร.ร.ที่ไดรับปายทอง ไมไดรับปายทอง 
ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. ระดับ X b S.D. ระดับ 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.00 .37 มาก 3.85 .46 มาก 
2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.90 .39 มาก 3.76 .42 มาก 
3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.09 .40 มาก 3.85 .47 มาก 
4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.06 .36 มาก 3.92 .42 มาก 
5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.92 .42 มาก 3.67 .49 มาก 
6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.05 .33 มาก 3.79 .45 มาก 
7. มีความรับผิดชอบ (X7) 4.20 .35 มาก 3.95 .47 มาก 
8. มีศิลปะในการพูด (X8) 4.10 .34 มาก 3.94 .46 มาก 
9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.16 .32 มาก 4.08 .39 มาก 

รวม (X) 4.06 .33 มาก 3.87 .42 มาก 

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทองและไมไดรับปายทอง อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกตามรายดาน โดย    
โรงเรียนที่ไดรับปายทอง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการบริหารตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยดังนี้ ความรับผิดชอบ ( X a07= 4.20 , S.D. = .35) ทักษะทางสังคม ( X a09= 4.16, S.D. = .32) 
ศิลปะในการพูด ( X a08=   4.10, S.D. = .34)  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม ( X a03 = 4.09, S.D. = 
.40)  การสงเสริมการเรียนการสอน ( X a04=   4.06, S.D. = .36)  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   
( X a06 = 4.05, S.D. = .33) การสงเสริมการติดตอส่ือสาร ( X a01= 4.00, S.D. = .37)  การจัดหา
ทรัพยากร ( X a05=   3.92, S.D. = .42)  และการแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ ( X a02=   3.90, S.D. = 
.39) 
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สวนไมไดรับปายทอง ผูบริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนตาม       
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะทางสังคม ( X b09=4.08, S.D.=.39) ความรับผิดชอบ ( X b07=3.95, 
S.D. =.47) ศิลปะในการพูด ( X b08= 3.94, S.D. =.46) การสงเสริมการเรียนการสอน ( X b04 = 3.92, 
S.D. = .42) การสงเสริมการติดตอสื่อสาร ( X b01=3.85, S.D. = .46) การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม 
( X b03 =  3.85, S.D.=.47) การปรับตัวเขากับสถานการณ ( X b06 = 3.79, S.D.=.45) การแสดงออกดาน
มนุษยสัมพันธ ( X b02 =   3.76, S.D. = .42)  และการจัดหาทรัพยากร ( X b05 = 3.67, S.D. = .49) 

ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล
ปรากฏรายละเอียดดังนี้  (แสดงไวในตารางที่ 5) 

โรงเรียนที่ไดรับปายทอง ผูใหขอมูลกลุมโรงเรียนมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a1 =4.03, S.D. = .46) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบ ( X a17=  4.16 , S.D. = .49)  
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ ( X a12= 3.85, S.D. = .58)  ผูใหขอมูลกลุมวัด มี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a2=4.08, 
S.D. = .51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการบริหารท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความ
รับผิดชอบ ( X a27=  4.26 , S.D. = .74) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการสงเสริมการติดตอสื่อสาร 
( X a21= 3.95, S.D.= .59) สวนผูใหขอมูลกลุมบานมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของ           
ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X a3=4.05, S.D.= .39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม ( X a39=  4.19, S.D. = .53) คาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X a5=   3.89, S.D. = .49) 

สวนโรงเรียนที่ไมไดรับปายทอง ผูใหขอมูลกลุมโรงเรียน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรม การ
บริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b1=3.89, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม ( X b19=  4.10, S.D. 
=.59) คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X b15= 3.6088, S.D.=.6751) ผูใหขอมูลกลุมวัด มี
ความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b2=3.78, 
S.D. = 52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะ
ทางสังคม ( X b29=3.96, S.D.=.49)  คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร   ( X b25= 3.64, 
S.D.=.58) สวนผูใหขอมูลกลุมบานมีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของ            ผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X b3=3.92, S.D. = .45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติ
กรรมการบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานทักษะทางสังคม  ( X b39= 4.08, S.D. = .46)  คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือดานการจัดหาทรัพยากร ( X b35=   3.77, S.D. = .59) 
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ตอนที่ 3 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ท่ีไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ดวยการทดสอบคาที  (t-test)  เพื่อตอบ 
คําถามการวิจยัขอที่ 2  ปรากฏผลดังที่แสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6   ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได 
รับปายทองและไมไดรับปายทอง 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.00 .37 3.85 .46 1.527 .132 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.90 .39 3.76 .42 1.396 .170 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.09 .40 3.85 .47 2.289* .025 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.06 .36 3.92 .42 1.543 .128 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.92 .42 3.67 .49 2.263* .027 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.05 .33 3.79 .45 2.665* .010 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.20 .35 3.95 .47 2.495* .015 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.10 .34 3.94 .46 1.643 .105 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.16 .32 4.08 .39 1.322 .190 

รวม (X) 4.06 .33 3.87 .42 2.070* .042 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 6 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทองและไมไดรับปายทอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test = 
2.070) เมื่อพิจารณาโดยจําแนกเปนรายดาน  พบวา มีพฤติกรรมการบริหาร 4 ดานที่มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   มีความรับผิดชอบ   
การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  และการจัดหาทรัพยากร   
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 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง
และไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 7 - 9 
 
ตารางที่ 7 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  

จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมโรงเรียน 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 4.08 .47 3.92 .53 1.369 .176 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.85 .58 3.78 .60 .478 .634 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.06 .52 3.89 .58 1.294 .200 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.07 .46 3.95 .57 .922 .360 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.88 .51 3.60 .67 1.941 .057 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.03 .49 3.79 .67 1.616 .111 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.16 .49 3.99 .61 1.275 .207 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.05 .47 4.00 .62 .323 .747 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.10 .47 4.10 .59 .015 .988 

รวม (X) 4.03 .46 3.89 .57 1.106 .273 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุม    
โรงเรียน  ไมมีความแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน 
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ตารางที่ 8 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  
จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมวัด 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 3.95 .59 3.72 .58 1.632 .107 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.95 .53 3.66 .57 2.221* .030 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.13 .58 3.74 .61 2.695* .009 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.08 .55 3.82 .59 1.832 .071 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.98 .57 3.64 .58 2.442* .071 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.02 .48 3.77 .54 1.983 .052 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.26 .74 3.87 .63 2.339* .022 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.16 .55 3.86 .59 2.193* .032 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.19 .53 3.96 .49 1.846 .069 

รวม (X) 4.08 .51 3.78 .52 2.390* .020 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 8 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมวัด
แตกตางกันโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
แตกตางกันหาดานคือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  การจัดหาทรัพยากร  ความรับผิดชอบ  การ
แสดงออกดานมนุษยสัมพันธ     และศิลปะในการพูด      
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ตารางที่ 9 ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด  
จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
กลุมบาน 

t.05,66 = 2.00 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
โรงเรียนที่ไดรับ

ปายทอง 
ไมไดรับปายทอง   

ของผูบริหารโรงเรียน X a S.D. X b S.D. t-test Sig. t 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1) 3.97 .41 3.90 .76 .482 .631 

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ (X2) 3.89 .44 3.85 .45 .442 .660 

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3) 4.03 .45 3.93 .54 1.389 .170 

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4) 4.05 .39 3.99 .46 .632 .530 

5. การจัดหาทรัพยากร (X5) 3.89 .49 3.77 .59 .979 .331 

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6) 4.10 .51 3.82 .45 2.435* .018 

7. ความรับผิดชอบ (X7) 4.17 .45 3.99 .49 1.649 .104 

8. ศิลปะในการพูด (X8) 4.11 .45 3.97 .48 1.196 .236 

9. ทักษะทางสงัคม (X9) 4.19 .45 4.08 .46 1.029 .307 

รวม (X) 4.05 .39 3.92 .45 1.299 .198 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 9 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
วัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมบาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
แตกตางกันหนึ่งดานคือ การปรับตัวเขากับสถานการณ   

 
ตอนที่ 4 ความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ

ปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ดวยการ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ปรากฏผลตามตารางที่ 10 – 12 ดังนี ้
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .927 .463 1.429 .242 

Within Groups 201 65.186 .324   
Total 203 66.112    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .157 0.79 .274 .761 

Within Groups 201 57.762 .287   
Total 203 57.920    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .210 .105 .334 .716 

Within Groups 201 63.182 .314   
Total 203 63.392    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .191 .095 .359 .699 

Within Groups 201 53.394 .266   
Total 203 53.585    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .288 .144 .424 .655 

Within Groups 201 68.369 .340   
Total 203 68.657    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .185 .093 .317 .729 

Within Groups 201 58.731 .292   
Total 203 58.916    
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .004 .002 .006 .994 

Within Groups 201 70.073 .349   
Total 203 70.077    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .030 .015 .051 .950 

Within Groups 201 57.782 .287   
Total 203 57.812    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .116 .058 .230 .795 

Within Groups 201 50.815 .253   
Total 203 50.931    

รวม (X)      
Between Groups 2 .108 .054 .220 .803 

Within Groups 201 49.263 .245   
Total 203 49.371    

 
 จากตารางที่ 10 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตาม
ความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง  
โดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 
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ตารางที่ 11  การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาที่ไดรับปายทอง ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .343 .172 .698 .500 

Within Groups 99 24.336 .246   
Total 101 24.679    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .175 .088 .321 .726 

Within Groups 99 26.966 .272   
Total 101 27.141    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .069 .035 .127 .881 

Within Groups 99 27.011 .273   
Total 101 27.080    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .012 .006 .027 .973 

Within Groups 99 22.392 .226   
Total 101 22.404    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .174 .087 .340 .713 

Within Groups 99 27.359 .245   
Total 101 27.533    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .167 .083 .340 .713 

Within Groups 99 24.244 .245   
Total 101 24.410    
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .212 .106 .318 .728 

Within Groups 99 32.895 .332   
Total 101 33.107    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .236 .118 .482 .619 

Within Groups 99 24.186 .244   
Total 101 24.422    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .193 .096 .407 .667 

Within Groups 99 23.413 .236   
Total 101 23.606    

รวม (X)      
Between Groups 2 .040 .020 .097 .908 

Within Groups 99 20.682 .209   
Total 101 20.723    

 
 จากตารางที่ 11  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ
ปายทอง ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 
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ตารางที่ 12 การวิเคราะหความแตกตางของระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  ไมไดรับปายทอง ตามความคดิเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

1. การสงเสริมการติดตอส่ือสาร (X1)      
Between Groups 2 .803 .402 1.010 .368 

Within Groups 99 39.382 .398   
Total 101 40.186    

2. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธ  (X2)      
Between Groups 2 .632 .316 1.073 .346 

Within Groups 99 29.179 .295   
Total 101 29.812    

3. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม (X3)      
Between Groups 2 .685 .342 1.039 .358 

Within Groups 99 32.617 .329   
Total 101 33.302    

4. การสงเสริมการเรียนการสอน (X4)      
Between Groups 2 .509 .255 .852 .429 

Within Groups 99 29.582 .299   
Total 101 30.091    

5. การจัดหาทรัพยากร (X5)      
Between Groups 2 .522 .261 .691 .504 

Within Groups 99 37.409 .378   
Total 101 37.931    

6. การปรับตัวใหเขากับสถานการณ (X6)      
Between Groups 2 .044 .022 .070 .932 

Within Groups 99 31.182 .315   
Total 101 31.226    
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ตารางที่ 12(ตอ) 
 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน df SS MS F Sig. 

7. มีความรับผิดชอบ (X7)      
Between Groups 2 .293 .147 .434 .649 

Within Groups 99 33.482 .338   
Total 101 33.775    

8. มีศิลปะในการพูด (X8)      
Between Groups 2 .389 .194 .607 .547 

Within Groups 99 31.683 .320   
Total 101 32.072    

9. ทักษะทางสงัคม (X9)      
Between Groups 2 .363 .182 .684 .507 

Within Groups 99 26.287 .266   
Total 101 26.650    

รวม (X)      
Between Groups 2 .364 .182 .682 .508 

Within Groups 99 26.436 .267   
Total 101 26.801    

 จากตารางที่ 12  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ไมได
รับปายทอง  ตามความคิดเหน็ของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อจําแนกเปนรายดาน 

สรุป 

 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จงัหวดั
ราชบุรี” มีจุดประสงคเพื่อทราบระดับและความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร      
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตวัด จังหวัดราชบุรี ที่ไดรับปายทองและไมไดรับปายทอง ตามกลุม     
ผูใหขอมูล การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีประชากรเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่ตั้งอยูในพื้นที่วัด จํานวน 265      
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โรงเรียน  ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) จํานวน 68 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 9 คน  รวมมีผูใหขอมูลท้ังสิ้น 612 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 1 ฉบับ 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สรางจากกรอบแนวคิดของ 
สต็อกดิลล (Stogdill) และคริสเตนเซน (Christensen) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก          
คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) 
และการวิเคราะหความแปรปรวน  แบบทางเดียว     (One Way ANOVA)        ถาพบความแตกตาง
จะดําเนินการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s)  ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน และเมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของ
กลุมผูใหขอมูล พบวาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดาน  
 2. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยจําแนกเปน 
รายดาน  พบวา มีพฤติกรรมการบริหาร 4 ดานที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ  การปรับตัวใหเขากับสถานการณ   มีความรับผิดชอบ   การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  
และการจัดหาทรัพยากร เมื่อพิจารณาตามกลุมผูใหขอมูล พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมวัดหาดานคือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม  การจัดหาทรัพยากร 
ความรับผิดชอบ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธ และศิลปะในการพูด  และกลุมบานหนึ่งดานคือ
การปรับตัวเขากับสถานการณ 

3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับปายทองและไมได
รับปายทอง  ตามความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและเปนรายดาน 
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