
พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดย
นายอรุณ   อวมเครือ

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2546

ISBN 974 – 653-751-2
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ADMINISTRATORS BEHAVIOR WITH PAST AND UNDER SCHOOL ADMINISTRATION
STANDARDS CRITEREA OF THE PRIMARY SCHOOLS OFFICE

OF THA YANG DISTRICT PRIMARY EDUCATION, PHETCHABURI

By
Aroon    Uamkrua

A Master’s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION

Department of Educational Administration
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2003

ISBN 974-653-751-2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหสารนิพนธเร่ือง  “พฤติกรรมผูบริหาร    
โรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี” เสนอโดย  นายอรุณ   อวมเครือ  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

      …………………………………………
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย)

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
      วันที่……เดือน……………พ.ศ……….

ผูควบคุมสารนิพนธ
ผูชวยศาสตราจารยพิสิฐ  พิษณานนท

คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ

………………………………………….ประธานกรรมการ
  (อาจารย ดร. ศริยา  สุขพานิช)
……../……………………/…………….

………………………………………….กรรมการ
  (ผูชวยศาสตราจารยพิสิฐ   พิษณานนท)
……../……………………/…………….

…………………………………………กรรมการ
  (อาจารย ดร.ประเสริฐ   อินทรรักษ)
……../……………………/…………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K 42461126 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ    :  พฤติกรรม/เกณฑมาตรฐานโรงเรียน

อรุณ   อวมเครือ  : พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร        
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (ADMINISTRATORS BEHAVIOR 
WITH PAST AND UNDER SCHOOL ADMINISTRATION STANDARDS CRITEREA OF THE PRIMARY 
SCHOOLS OFFICE OF THA YANG DISTRICT PRIMARY EDUCATION, PHETCHABURI).  อาจารยผูควบ
คุมสารนิพนธ :  ผศ. พิสิฐ     พิษณานนท.  149 หนา.  ISBN 974-653-751-2.   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) ระดับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทายาง ที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานบริหารโรงเรียน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรม           
ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอทายาง    ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย โรงเรียนประถมศึกษาที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จํานวน 30 โรงเรียน  ผูใหขอมูลประกอบดวย ครู
หัวหนางาน  และครูผูสอน จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของ       
ผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวคิดของ คริสเตนเซน (Christensen) สถิติที่ใชในการวิจัย ใชคารอยละ (%)  
คาเฉลี่ย  (Χ )      คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ t-test

   ผลการวิจัยพบวา
 1) ระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูใน
ระดับมาก สวนระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหาร
อยูในระดับปานกลาง

2) พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน และไมผานเกณฑ        
มาตรฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมดานการติดตอ      
สื่อสารไมแตกตางกัน

ภาควิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย            มหาวิทยาลัยศิลปากร     ปการศึกษา 2546
ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………….
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ ………………………………..

ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K  42461126  :  MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION
KEY WORD  :  BEHAVIOR /STANDARDS CRITERIA

AROON UAMKRUA  :  ADMINISTRATORS BEHAVIOR WITH PAST AND UNDER 
SCHOOL ADMINISTRATION STANDARDS CRITEREA OF THE PRIMARY SCHOOLS OFFICE 
OF THA YANG DISTRICT PRIMARY EDUCATION, PHETCHABURI.  MASTER’S REPORT 
ADVISOR :  ASST. PROF. PISIT PISANANONT. 149  pp. ISBN 974-653-751-2.   

The purposes of this research were: (1) to identify the school administrator’s behavior level
under the provincial primary education office of Amphoe Tha Yang, which had passed and had not
passed the school administrative standards and (2) to compare the school administrator’s behavior which
had passed and had not passed the school administrative standards, under the provincial primary
education office of Amphoe Tha Yang.  The used samples were 30 schools, and the 120 respondents
were comprised of the head of department and teachers.  The questionnaire was used in this research
regarding to the administrative behavior by the Christensen’s concept.  The statistical data analysis were
percentage (%), mean (Χ ), standard deviation (S.D), and t-test.

The results of this research were as followed:
1.The school administrator’s behavior level which had passed the school administrative

standards, under the provincial primary education office of Amphoe Tha Yang, Phetchaburi Province as
a whole view was found that the administrative behavior was high; but the school administrator’s
behavior level which had not passed the school administrative standards, under the provincial primary
education office of Amphoe Tha Yang, Phetchaburi province as a whole view was found that the
administrative behavior was moderate.

2. the school administrator’s behavior which had passed and had not passed the school
administrative standards, under the provincial primary education office of Amphoe Tha Yang,
Phetchaburi Province as a whole view and in details were found that they were significantly at the level
of .01; and when considered in details the promotion in communication was not significant.
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การศึกษาเปนที่ยอมรับกันวา เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองได
อยางเต็มศักยภาพทั้งในดานสติปญญา รางกาย อารมณ และจิตใจ แตการที่จะใหมนุษยสามารถ
พัฒนาการไดตลอดชีวิตที่เรียกวายั่งยืนนั้น การวางรากฐานเปนส่ิงสําคัญ เพราะรากฐานที่ดีจะ
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพที่ดี และขีดความสามารถที่จะดํารงชีพโดยสามารถประกอบอาชีพเล้ียง          
ตัวเอง สรางครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข1 หรือจะกลาววาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ
ในการวางรากฐาน การสรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืนพรอมทั้งเปนส่ิงที่ชวยแกปญหาตางๆ ใหแก
สังคมขั้นพื้นฐาน คือ ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ ตลอดไปจนสังคมโลก ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีจุดเนนในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในทุกมิติ2  โดยมุงให
คนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
ตลอดจนคุณลักษณะตางๆ ของคนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืนตลอด
ชีวิต รัฐจึงมีหนาที่ที่จะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยมีโรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการใหการศึกษาแกเยาวชนของประเทศ ดังนั้นโรงเรียนทุก
โรงเรียนจึงมีความสําคัญในการมีสวนรวมรับผิดชอบที่จะตองพัฒนาคนใหแกสังคม และ
ประเทศชาติ ความสําเร็จหรือความสูญเปลาทางการศึกษาของประเทศและของสังคมโลกซึ่งขึ้นอยู
กับ      โรงเรียน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งทุกส่ิงทุกอยางขึ้นอยูกับครูหรือบุคลากรในโรงเรียน และที่
สําคัญเปนหัวใจของโรงเรียนคือผูนําของโรงเรียน คือ ผูบริหารโรงเรียน เปนสําคัญที่สุด หรืออีกนัย
หนึ่งในการจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้น  “ผูบริหารโรงเรียน” นับเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่ง

                                                        
1สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “ปฏิรูปการศึกษาสูความเปนเลิศ ป 2550,” ใน

เอกสารประกอบการสัมมนายุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : การ
ศาสนา, 2539), 20-21.  

2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540 – 2544) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2539), 24. 
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บุคคลหนึ่ง เพราะการที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดจะจัดการศึกษาไดดีหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับ
การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน หรืออาจกลาวไดวา “ผลการจัดการศึกษาของสถาบันใด 
ยอมสะทอนถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถาบันนั้น”3 
 สาระบัญญัติในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
ทุกแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และใชการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึง่
ของการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเพื่อรับรองการ
ประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคกรมหาชน) โดย
สถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานดังกลาวอยาง
นอย 1 คร้ังในทุกระยะ 5 ป สาระบัญญัติดังกลาวเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหง และหนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองนําไปปฏิบัติ โดยจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคนใหเต็มความศักยภาพ เพื่อเปนมนุษยที่
สมบูรณและมีการพัฒนาที่สมดุลรอบดาน4 ในสภาวะแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน อัน
สืบเนื่องมาจากการเจริญกาวหนาของวิทยาการใหมๆ ที่สงผลใหเกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมา
อยางมากมาย และสิ่งนี้เองทําใหขอมูลขาวสารและการติดตอคมนาคม ถูกสงถึงกันและแลกเปลี่ยน
กันไดดวยความรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ดังที่เราเรียกกัน
วา กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้นการเตรียมคุณภาพของประชากรจึง
เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง5 โดยเฉพาะประชากรที่อยูในวัยเด็กที่จะเจริญเติบโตไปเปนพื้นฐาน
อนาคตของชาติ จะตองมีการพัฒนากันเปนพิเศษ การใหการศึกษาที่ดีดูเหมือนจะเปนส่ิงสําคัญ
ประการแรกที่จะพัฒนาประชากรในวัยเด็กไดเปนอยางดี โรงเรียนจึงเปนสถาบันหลักที่จะให
ความรูที่ถูกตองและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้ได โดยมีครูเปนผูนําในการ
ถายทอดความรูไปสูเด็ก และมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูควบคุมดูแลบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน 
โดยใชพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของตน ทําใหงานบริหารโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

                                                        
3สํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล,  2542), 1. 
4 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ รายงานการวจิัยเร่ืองการประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ,  2544), 182.  
5 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “ปฏิรูปการศึกษาสูความเปนเลิศ ป 2550,” ใน

เอกสารประกอบการสัมมนายุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,  71. 
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อยางแทจริง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดใหประชาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พุทธศักราช 2542 หมวด 2 วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ระบุวา การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย6 

การจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานนี้ จึงจําเปนตองใชรูปแบบการบริหารโดยกลุม
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหชุมชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัด
การศึกษา และจัดทําหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรทองถ่ิน การกํากับ การควบคุมดูแล ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการสนับสนุนทรัพยากรทั้งในดานภูมิปญญาองคความรูตางๆ และดาน
งบประมาณ เพื่อใหการศึกษาของเยาวชนในชุมชนนั้นๆ เปนการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับวิถี
ชีวิต ไมออกหางจากชีวิตความเปนจริงของเยาวชนเหลานั้น และเปนเครื่องชวยในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น โดยผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิตทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและกระบวนการจัดการเรียนการสอนสรางความพอใจและมี
ความสุขในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่สําคัญ โดยใช
ระบบการบริหารและโครงสรางของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 25237 โดยมีโรงเรียนเปนหนวยงานหลักและมีกรม จังหวัด 
อําเภอ และกลุมโรงเรียนเปนหนวยงานรวมสนับสนุนสภาวะหนาที่ที่ตางกัน แตวัตถุประสงคหลัก
เดียวกัน คือ การจัดการศึกษาใหเยาวชนอยางมีคุณภาพตามหลักสูตรที่วางเอาไว โดยมีผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียน 
 ดังนั้นผูบริหารจึงจะตองเปนผูใชพฤติกรรมในดานตางๆ ในการบริหารโรงเรียนอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดปฏิบัติงานเต็มศักยภาพที่จะสรางงานอยางมี  
ประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน จึงจะสงผลใหเกิดกับนักเรียนและชุมชน ดังนั้นผูบริหารจึง
มีความสําคัญตอคุณภาพของการศึกษา ความสําเร็จของโรงเรียนจึงอยูที่ผูบริหารเปนสําคัญ และสิ่ง
ที่จะสงผลใหผูบริหารบรรลุเปาประสงคหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการใชพฤติกรรมของผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารในการปฏิบัติงานทั้ง 6 งานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ คือ  1) งานวิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน 

                                                        
6สํานักนายกรัฐมนตรี, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต,ิ” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 

116, ตอนที่ 74 ก (สิงหาคม 2542) : 7. 
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4) งานธุรการและการเงิน 5) งานอาคารสถานที่ 6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน7 
และในการปฏิบัติงานนี้จะประสงคความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานวาบรรลุ
จุดประสงคของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดเปนมาตรฐานเอาไว 

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ซ่ึงในปจจุบนั
ไดปฏิบัติภาระกิจทางดานการศึกษาหลักๆ 3 ระดับ ดงัตอไปนี้ ระดับกอนประถมศึกษา ระดบั
ประถมศึกษา และระดบัมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา)8 สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอทายาง มีหนวยงานและบุคลากรที่ตองรับผิดชอบดังปรากฏในตารางที่ 1 โดยมี
โรงเรียนในความรับผิดชอบ 48 โรงเรียน แบงเปนกลุมโรงเรียน 7 กลุมโรงเรียน จํานวนครูทั้งส้ิน 
577 คน และจํานวนนักเรยีนทั้งหมด 3 ระดับ จํานวน 9,358 คน แยกเปนหองเรียนได 471   
หองเรียน9 
 

ปญหา 
 
 ในปการศึกษา 2543 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการประเมิน
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาภายในสังกัด โดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียน พุทธศักราช 2541 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ดาน คือ มาตรฐานคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการบริหารโรงเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและจังหวัด ผลของการประเมินในครั้งนี้ โรงเรียนในสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอทายางมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาที่พบดังตอไปนี้ 1) ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนทั้ง 3 ระดับ ผานเกณฑมาตรฐาน 23 โรงเรียน ไมผาน 25 โรงเรียน 2) ผล
การประเมินมาตรฐานการเรียนการสอน ผานเกณฑ 21 โรงเรียน ไมผานเกณฑ 27 โรงเรียน 3) ผล
การประเมิน 

                                                        
7 สํานักนายกรฐัมนตรี, “พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ”  

ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 97, ตอนที่ 158 (ตุลาคม 2523) : 5 - 14.  
8สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดเพชรบุรี, เอกสารเสริมระบบการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพในสถานศึกษา (เพชรบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2544), 33 - 40.  
9 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบรีุ, แผนปฏิบัติงานประจําป 

งบประมาณ 2543 (เพชรบุรี : ฝายแผนงาน, 2543), 7.  
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มาตรฐานการบริหารโรงเรียน ผานเกณฑมาตรฐาน 16 โรงเรียน ไมผานเกณฑ 32 โรงเรียน10 

จากผลการประเมินในครั้งนี้มีทั้งโรงเรียนที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑในสัดสวนที่
ไมเทากัน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

คุณภาพพุทธศักราช 2541 ปการศึกษา 2543 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
ทายาง 

 
จํานวน (คน) คุณภาพมาตรฐาน 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ มาตรฐานรายดาน 

จําน
วน

โร
งเร

ียน
 

ผูบริหาร ครู นักเรียน 
โรงเรียน รอยละ โรงเรียน รอยละ 

1.มาตรฐานคุณภาพนักเรียน 48 - - 9,358 23 47.92 25 52.08 
2. มาตรฐานการเรียนการสอน 48 - 577 - 21 43.75 27 56.25 
3. มาตรฐานการบริหารโรงเรียน 48 48 - - 16 33.33 32 66.67 
 
ที่มา :  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2544 
(เพชรบุรี : ฝายแผนงาน, 2544),  11. 
 
 จากผลคุณภาพการศึกษาขางตนถานําเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2541 มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทายางแลว จะเห็นวาคุณภาพทั้ง 3 ดาน ยังไมผานเกณฑประเมิน นั่น
หมายความวา การจัดการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายางปการศึกษา 2543 ที่จะ
เตรียมความพรอมใหกับเด็กระดับประถมศึกษาและการเตรียมพรอมที่จะรับการประเมินภายนอก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังมีปญหาอยูทุกดานที่จะสงผลโดยตรงตอ
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียนนั้นจะสงผลกระทบไปถึง

                                                        
10 สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดเพชรบุรี, รายงานการประเมินมาตรฐานโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดัเพชรบุรี ปการศึกษา 2543  (เพชรบุรี : หนวยศึกษานิเทศก,  
2543), 1. 
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คุณภาพของการศึกษาดานอื่นๆ ในทุกๆ ดานอีกดวย จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนในการแกไข 
เพราะในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน นับเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งบุคคล
หนึ่ง เพราะการที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดจะจัดการศึกษาไดดีหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับการ
บริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน หรืออาจกลาวไดวา ผลการจัดการศึกษาของสถาบันใดยอม
สะทอนถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถาบันนั้น11  สวนปญหาในดานมาตรฐานการเรียน
การสอนและมาตรฐานคุณภาพนักเรียนที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานนั้นก็จะพบวานาจะเปนผลมา
จากการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียนและการจัดการศึกษาดังกลาวเปนบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารในการบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นไดจากคํากลาวของ เจมส เอฟ 
สมอล (James F. Small) ที่วาผูบริหารจะตองเปนผูริเร่ิม (initiator) เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ เพื่อที่จะพัฒนาใหสถานศึกษาของตนที่ปฎิบัติงานอยูและนอกจากนั้นยังตองเปนผูกระตุน
(stimulator)เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงในดานที่จะใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆดาน12 โดยผูบริหารจะมีผลตอในการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนดวยการใชพฤติกรรมในการบริหารโรงเรียนเปนเครื่องสงเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้นและคุณภาพของโรงเรียนที่สูงขึ้นดังกลาวนั้นในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาตินั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 6 จะวัดจากผลของการประเมินภายในโดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2541 วาผานเกณฑมาตรฐาน
หรือไมตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน  การที่โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน  ยอมแสดงถึงคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาโรงเรียนนั้นสูงกวาโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานและเปนเครื่องชี้วัด
พฤติกรรมของการบริหารวาโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานวามีพฤติกรรมการบริหารที่สามารถเปน
ผูนําของการเปลี่ยนแปลงหรือกระตุน ครู อาจารย  ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดดีกวา
โรงเรียนที่ไมผานเกณฑ      มาตรฐาน  ซ่ึงนั่นหมายถึงคุณภาพของนักเรียนนั่นเอง หรือจะกลาวอีก
นัยหนึ่งวาผูบริหารใน    โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานสามารถใชภาวะผูนําทางวิชาการไดดีกวา
ผูบริหารในโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานและพฤติ-กรรมของผูบริหารนี้เองจะสงผลตอคุณภาพ

                                                        
11 สํานักนายกรฐัมนตรี, รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผู 

บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
และทําปกเจริญผล, 2542),  1.  

12 James F. Small, Role options for school administration in performance objectives 
for school principalship (California: Me Cutchan Publishing Corporation, 1974), 21-22.  
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นักเรียนอีกดวย   ซ่ึงผลการวิจัยของ บุซซี (Buzzy) กลาววา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
มีความสัมพันธกับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและยังเปนเครื่องบอกประสิทธิภาพของ
โรงเรียนและคุณภาพนักเรียนดวย 13   
 จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงมีความสนใจวาพฤติกรรมของผูบริหาร 
โรงเรียนที่ผ านเกณฑมาตรฐานโรงเรียนและโรงเรียนที่ไมผ านเกณฑมาตรฐานมีพฤติ
กรรมการบริหารที่เหมือนกันหรือแตกตางกันหรือไม  อยางไร  เพื่อที่จะไดนําผลของการศึกษาที่
ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานในโรงเรียนใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ป รั บ ป รุ ง 
คุณภาพของผูเรียนมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากเหตุของปญหาและจากการพิจารณาเหน็ความสําคัญของการวิจยั  จึงไดกําหนด 
วัตถุประสงคของการวิจยัไวดังตอไปนี้  คือ 
 1. เพื่อทราบระดับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอทายางทีผ่านและไมผานเกณฑมาตรฐานบริหารโรงเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอทายาง  
 
ขอคําถามของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนมี 
พฤติกรรมการบริหารอยูในระดับใด 
 2. ผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนมี 
พฤติกรรมการบริหารแตกตางกันหรือไม 
 
 

                                                        
         13 Michael  Joseph  Buzzi,  “The  relationship  of  school  effectiveness  to  selected  

dimension of  principal ’s  intermentional  leadership  in  elementary  school  in  the  state  of  
connecticut,”  Dissertation  abstracts  international  51 ,  12  (June 1991) : 3167 – A.  
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สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเชิงสถิติผูวิจัยไดตั้ง 
สมมติฐานในการวิจยัไวดังนี้ 
  ผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนม ี
พฤติกรรมการบริหารแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 โรงเรียนในปจจุบันในแตละโรงเรียนจะจัดการศึกษาอยางเปนลักษณะเชิงระบบดัง 
ตอไปนี้ คือ มีตัวปอน(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต(output)14 โดยมีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม(context) ของโรงเรียนซึ่งไมไดรวมอยูในระบบการจัดการศึกษาแตจะมีอิทธิพลตอผล
ของการศึกาษาได  เชน สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  เปนตน  การจัดการศึกษานั้นสิ่งที่มีผลโดยตรงตาม
ระบบดังกลาวมาแลวนั้นนโยบาย  บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ นับเปนตัวปอนที่สําคัญ ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้จะถูกนําเขาไมเหมือนกันในการจัดการศึกษาจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมการบริหาร 
การติดตามผล การเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อใหคุณภาพของการศึกษาเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่วางไวบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและผานเณฑมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2541 คือมาตรฐานคุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน 
และมาตรฐานการบริหารโรงเรียน15 ซ่ึงไดแกผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนผานและไมผาน
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2541  ดังปรากฏ
ในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 

                                                        
      14 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social psychology of organizations, 2nd ed. 

(New York: John Wiley & Son, 1978), 20.  
      15 สํานักนายกรัฐมนตร,ี รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดานการบรหิารของผูบริหาร

โรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ :โรงพิมพและทําปก
เจริญผล, 2541), 70.  
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 • นโยบาย 
• สารสนเทศ 
• วัสด ุ
• อุปกรณ 
• ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
• งบประมาณ 
• บุคลากร 

้

 
 
 
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1    แสดงขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   : Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Psychology of Organization, 2nd ed. (New York : 
John Wiley & Son, 1978), 20. 
          : สํานักนายกรัฐมนตร,ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานฉบับสังเคราะห
เร่ืองการวิจยัและการประเมนิคุณภาพโรงเรียนประถมศกึษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพอักษรไทย,  
2531), 15-19. 
 
 
 

ปจจัยนําเขา input กระบวนการ process ผลผลิต output 
 

*การบริหาร 
*พฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหาร 
*การจัดการเรยีนการสอน 
*การนิเทศ 

 
 
 

 
• การผานและไมผาน 
เกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
พุทธศักราช 2541 

บริบท  (context) 
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10 
  
 

 
 ในทํานองเดียวกันกระบวนการนับวามีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาอยางมากอีก   
เชนกัน เพราะจะสัมพันธกับโครงสรางของระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  เพราะ
กระบวนการนี่เองจะเปนตัวนําปจจัยและตัวปอนเขาสูระบบการศึกษาเพื่อจะทําใหระบบการจัด
การศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจากตัวปอนตางๆและสงผลถึงคุณภาพการศึกษาไดในที่สุด16 และ
ตัวปอนตางๆที่ถูกสงเขาระบบการศึกษานั้นลวนสําคัญตอคุณภาพการศึกษาในระดับตางกันแตตัว
ปอนที่นับวาสําคัญมากคือ ผูบริหาร เพราะผูบริหารจะนําพฤติกรรมหลากหลายวิธีมาใชในการ
บริหารงานในโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพหรือนักเรียนที่บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึง
พอสรุปไดวาผูบริหารจะตองใชความสามารถที่แสดงออกใหเห็นความเปนผูนําขององคกรทําให
บุคลากรในองคกรมีความเชื่อมั่นในตัวผูบริหารและเมื่อบุคลากรในองคกรมีความเชื่อมั่นแลวผล
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมวลสมาชิกในองคกรจะตามมาอยางมีประสิทธิภาพ 

พฤติกรรมการบริหารของผูนําที่สามารถเปนส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูปฎิบัติงาน
ในแตละองคกรในทัศนะของไลเคิรธ (Likert) มีอยู 8 ประการคือ (1) กระบวนการภาวะผูนํา  (2) 
แรงจูงใจ  (3) การติดตอส่ือสาร  (4) การปฏิสัมพันธ  (5) การตัดสินใจ  (6) การกําหนดเปาหมาย  (7) 
การควบคุมบังคับบัญชา (8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม ทั้ง 8 ประการนี้ ไลเคิรธ 
(Likert)17 ถือวาเปนพฤติกรรมของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้น ยังมีผูศึกษาวิจัยถึง
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอีกคือ การวิจัยเร่ือง “The role of the principle in transforming 
accelerated schools: A study using the critical incident technique to identify behaviors of  
principals ” โดยผูวิจัยคือ คริสเตนเซน (Christensen) โดยการวิจัยไดบอกพฤติกรรมของผูบริหาร
จําเปนตอประสิทธิภาพของการบริหารที่มีคุณภาพออกเปน 13 พฤติกรรม ที่สําคัญดังตอไปนี้ 1) 
การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน (promoting the vision of the school) 2) การสงเสริมทางดานการ
ติดตอส่ือสาร (promoting communication) 3) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี (exhibiting 
positive human relations skills) 4) การจัดหาทรัพยากรที่ดี (providing resources) 5) การสงเสริม

                                                        
 16สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ รายงานฉบับ

สังเคราะหเร่ืองการวิจยัและการประเมินคณุภาพโรงเรยีนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ 
อักษรไทย, 2531), 15-19.  

     17Rensis Likert, New patterns of management (New York : Mc Graw- Hill, 1967),  
120 – 121.  
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ทางดานการเรียนการสอน(promoting learning) 6) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
(promoting the accelerated school model) 7) การสนับสนุนผูรวมงานที่ดี (supporting the staff) 8) 
การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร(fostering the process) 9) การเอื้ออํานวยในการประชุม
(facilitating meetings) 10) การใชทักษะดานการบริหาร(demonstrating administrative skills) 11)
การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม(promoting parental involvement) 12) การมีปฏิสัมพันธกับ
ราชการและชุมชน(interacting with the state and or districy) 13) การปฏิสัมพันธกับนักเรียน
(interacting with students) 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมของผูบริหารของคริสเตนเซน (Christensen) ที่
กลาวมาแลวในขางตน มาศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี วาแตกตางกนั
หรือไมอยางไร   ดังปรากฏในแผนภมูิที่ 2   

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษา พฤติกรรมของผูบริหาร ตาม
แนวคิดของคริสเตนเซน (Christensen) ประกอบดวยตัวแปรทั้ง 13  ตัวแปร  ดังตอไปนี้ 1) การ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การสนับสนุน
ผูรวมงานที่ดี  4) การสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ  5) การสงเสริมทางดานการติดตอ      
ส่ือสาร  6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี  7) การเอื้ออํานวยในการประชุม  8) การ            
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน  9) การปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 10) การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี  
11) การ    สงเสริมดานการเรียนการสอน 12) การใชทักษะดานการบริหาร  13)  การสงเสริมให      
ผูปกครองมีสวนรวม 
 
ขอตกลงเบื้องตน   

ในการวิจัยคร้ังนี้ถือวาโรงเรียนที่นํามาดําเนินการวิจัยคือโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง   สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี มีการ
บริหารงานและลักษณะของขอบขายงานไมแตกตางกันทั้งนี้เพราะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่
กําหนดไว และในดานบุคลากรก็ถูกกําหนดจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
เหมือนกันซ่ึงกําหนดจากจํานวนนักเรียนและหองเรียนเปนหลัก   ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ถือ
วาผลผลิตของการบริหารการศึกษาอันไดแก  การผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนนั้น  จะ
สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูบริหารในการบริหารงานในโรงเรียนดวยการใชพฤติกรรมดานตาง 
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ๆ  13  ดานที่ไดกลาวไวในขอบเขตของการวิจัย   โดยการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามของครู
ปฏิบัติการสอนและครูผูทําหนาที่หัวหนางานประจําโรงเรียน   โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน 

 
 
พฤติกรรมของผูบริหาร  มาตรฐานการบริหารโรงเรียน 

1. การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  
2. การสนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียน  
3. การสนับสนุนผูรวมงานที่ดี  

โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน 
การบริหารโรงเรียน 
         

4. การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร   
5. การสงเสริมทางดานการตดิตอส่ือสาร   
6. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธที่ดี   
7. การเอื้ออํานวยในการประชุม          มาตรฐานการบริหารโรงเรียน 
8. การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน  
9. การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน  
10. การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี  
11. การสงเสริมดานการเรียนการสอน  
12. การใชทักษะดานการบรหิาร  
13. การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม  

โรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
การบริหารโรงเรียน 
         
 

 
 
แผนภูมิที่ 2    ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา   : 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. 
          : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัเพชรบุรี, รายงานการประเมนิมาตรฐานคณุภาพโรงเรยีน
ปการศึกษา 2543 (เพชรบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2543), 12. 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในครั้งนี้มุงเนนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ  
ดังนั้นถึงแมผูวิจัยจะเตรียมการหรือใชความพยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม   ก็อาจมีขอบกพรองอัน
เนื่องมาจากมีขอจํากัดที่ผูวิจัยไมสามารถแกไขใหหมดไปได  เชน  การควบคุมตัวแปรตาง ๆ  ที่มิได
ศึกษาจากบุคลากร   ไดแก  ระดับสติปญญา   คุณวุฒิ   ความพยายามหรืออุดมการณอันเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล   หรือแมแตเงินนอกงบประมาณที่ไมเทากันและนอกจากนั้นการ
วิจัยในครั้งนี้ขอมูลยังไดจากการตอบแบบสอบถามมิไดเฝาสังเกตดูสภาพความเปนจริง ซ่ึงอาจจะ
จํากัดอยูเฉพาะผูตอบแบบสอบถามเทานั้น   ขอมูลจึงไมมีความหลากหลาย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

พฤติกรรมของผูบริหาร หมายถึง  การปฏิบัติตนของผูบริหารในองคประกอบการ
บริหาร  13  ดานของคริสเตนเซน (Christensen) ประกอบดวย  1) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียน  2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียน  3) การสนับสนุนผูรวมงานที่ดี  4) การ
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร  5) การสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร  6) การแสดงออก
ดานมนุษยสัมพันธที่ดี  7) การเอื้ออํานวยในการประชุม  8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน  9) การมี
ปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน  10) การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี  11) การสงเสริมดานการเรียน
การสอน  12) การใชทักษะดานการบริหาร  13) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 

ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน,  อาจารยใหญ,   
ครูใหญ หรือผูชวยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนั้นติดตอกันเปนระยะ  1  ป 

มาตรฐานการบริหารโรงเรียน  หมายถึง  มาตรฐานโรงเรียนดานการบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2541 ที่ใชสําหรับการ
ประเมินภายในของโรงเรียนในสังกัดเพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดยกําหนดมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนออกเปน 5 มาตรฐาน   14  ตัวบงชี้ 

โรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่เปดสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และไดเขารับการประเมินมาตรฐาน 
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การบริหารโรงเรียน โดยผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  

 
โรงเรียนท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาที่

สถานศึกษาที่เปดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และไดเขารับการ
ประเมินมาตรฐานการบริหารโรงเรียนแตไมผานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรม
การบริหารงานของผูบริหาร ดังนั้นในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารในการบริหารงานโรงเรียน พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

พฤติกรรมการบริหารโรงเรียน

คําวา “พฤติกรรม” (Behavior) รวมตลอดไปจนถึง “พฤติกรรมการบริหารโรงเรียน”  
มีผูอธิบายไวมากมาย โดย กูด (Good) อธิบายวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือกิจกรรมของ
หนวยงานหนึ่ง ไดแก บางสิ่งบางอยางที่หนวยงานไดกระทํา ทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็น
ได กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในทางกายภาพ และทางอารมณ และกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลที่มีจิต
ใจปกติ1 โวลแมน (Wolman) ใหนิยามวา พฤติกรรม หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของการกระทําโดย  
ตรง และที่เกี่ยวของของบุคคล ทั้งที่เกิดอยูภายใน และที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมทางกาย และ
ทางสังคม2 สมภพ ศักดิษฐานนท ใหนิยามวา พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ของผูบริหารที่แสดงออกในฐานะผูนําของครูในโรงเรียน   เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหบรรลุ 
เปาหมาย3

                                                          
1Carter V. Good, Dictionary of education, 3rd ed (New York : McGraw Hill book Co.,

1973), 58.
2 Benjamin B. Wolman, Dictionary of behavioral science (New York : McMilland,

1973),  41.
3 สมภพ ศักดิษฐานนท, “พฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”   
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 18.
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โรงเรียนเปนหนวยงานหลักในการนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติให เกิด  
ประสิทธิภาพโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียน
ใหดีขึ้นดวยการนําพฤติกรรมการบริหารหลายๆ ดานมาบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ   
มากขึ้น ขึ้นตรงกับผลงานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีขึ้นมี 13 พฤติกรรม ดังนี้ 
1)  การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน  
3) การสนับสนุนผูรวมงาน 4) การสนับสนุนการดําเนินงาน 5) การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร 
6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การอํานวยความสะดวกในการประชุม 8) การมี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน 9) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 10) การสงเสริมผูปกครองใหมี      
สวนรวม 11) การจัดหาทรัพยากร 12) การสงเสริมทางดานการเรียน 13) การใชทักษะทางดาน
การบริหาร4

การสงเสริมการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน
การบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาประสงคขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริหารเปน

สําคัญ ผูบริหารจะใชบทบาทที่ครองอยูแสดงพฤติกรรมเหลานี้ออกมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนให
กาวหนา ดังจะเห็นไดจาก สมอล (Small) ที่ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษา 
10 ประการ โดยพิจารณาจากหลักของการพัฒนาที่วา “การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค” บทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั้ง 10 ประการมีดังนี้

1. ผูริเริ่ม   (initiator)   หมายถึง    ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูริเร่ิมใหมีการเปลี่ยน
แปลงตางๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ

2. ผูกระตุน   (stimulator)   หมายถึง   ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูกระตุนสงเสริมให
ครูอาจารยและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทาง
ที่กอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา

3. ผูดูแลสั่งการ  (reactor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูดูแลส่ังการใหครู
อาจารยและบุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ

                                                          
4Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated

schools : A study using the critical incident technique to identify behaviors of principal”
(Ph.D. Dissertation, Standford Univeristy, 1995), 97.
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4. ผูปฏิบัติ (implementor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ไดรับมาจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป

5. ผูเชื่อมโยง  (conduit)   หมายถึง   ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสานใหการ
ทํางานตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี และบรรลุตามเปาหมาย

6. ผูประสาน (orchestrator – mediator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสาน
ใหงานการตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดี และบรรลุตามเปาหมาย

7. ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง  (persuader or dissuader) หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปน
ผูชักจูงหรือผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนาและก็เปนทั้งผูขัดขวางยับยั้งการ 
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เห็นวาไมใชการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา

8. ผูแกตาง (advocator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปกครองครูอาจารยและ
บุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหไดรับความเปนธรรม

9. ผูรับฟง (ombudsman) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของครูอาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา

10. ผูวางเฉย (nonactor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวาง
เฉยในบางครั้งเมื่อเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉยนั้นกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย5

บทบาทผูบริหารในสถานศึกษาทั้ง 10 ประการ ตามที่ สมอล (Small) ไดกลาวถึง ช้ีให
เห็นวาผูบริหารมีบทบาทโดยตรงตอการอํานวยการใหงานตางๆ ของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
และมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ เดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ที่กลาววา
ผูบริหารจะตองเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงโรงเรียนและมีความกระตือรือรนในการใช
กลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น6 บทบาทตางๆ ของผูบริหารนั้นสามารถ
มองเห็นไดจากการแสดงพฤติกรรมในการบริหารงานโรงเรียน และวัดไดจากคุณภาพของงานที่ดี
ขึ้นผูบริหารที่แสดงพฤติกรรมการบริหารดวยการสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนตามผล
การศึกษาของ คริสเตนเซน (Christensen) พบวา (1) ผูบริหารมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน (2) มีการติดตอพบปะกับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (3) นําโครงการของโรงเรียนอ่ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวเกิดผลดีมาใชในโรงเรียน

                                                          
5James F. Small, Role options for school administration in performance objectives for

school principalship (California: Me Cutchan Publishing Corporation, 1974), 21-22.
6Gary A. Davis and Magaret A.Thomas, Effective schools and effective teachers

(Boston : Allyn and Bacon, 1989), 40.
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(4) หาแหลงทรัพยากรอื่นๆ มาสนับสนุนโรงเรียน (5) มีการอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ
เตรียมตัวใหพรอมในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสูโรงเรียน ที่มีคุณภาพมากขึ้น7

จากการศึกษาของ คริสเตนเซน (Christensen) และนักบริหารทานอื่นๆ จะพบวา
พฤติกรรมการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเปนพฤติกรรม
หนึ่งของผูบริหารในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน
วิสัยทัศน (vision) ไมใชเปนเรื่องของการมองเห็นเทานั้น แตเปนเรื่องของภูมิปญญาที่

สามารถมองผานอนาคต มีพื้นฐานอยูบนความเขาใจและการศึกษาโลกหลายมิติ คือ ตองสามารถ
เขาถึงภาพรวมทั้งหมดจากอดีตสูปจจุบันสูอนาคต ดังนั้น ยุทธศาสตรของการจัดการศึกษาในยุค
โลกไรพรมแดน จะตองจัดอยางมีระบบ คือควรตองมี

1. ครูมีวิสัยทัศนกวางไกลครอบคลุมระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสามารถ
ปรับกระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการชัดเจนมุงสูผูเรียนเปนศูนยกลาง

2. ผูบริหารโรงเรียนตองเขมแข็ง สามารถพัฒนาระบบภูมิปญญาในการจัดการศึกษาที่
เขาถึงแกนแทของกระบวนการเรียนการสอนอยางแทจริง และพรอมที่จะพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนใหเขาสูยุคโลกไรพรมแดน

3. ศึกษานิเทศก พัฒนาระบบภูมิปญญา ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนที่สงผลตอครูในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง

4. การศึกษาทุกคนสามารถเรียนรูได แตเรียนรูดวยวิธีการที่ตางกันตามเอกัตบุคคล
และจัดใหทุกคนไดรับการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ทั้งในและนอกระบบโรง
เรียน (education for all)

5. ชุมชนใหความสําคัญกับการศึกษา ระดมสรรพกําลังทุกสวนของสังคมชวยกันและ
กัน การศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนตองชวยกัน (all for education)

6. ผูเรียนรูจักรักษาสิทธิและหนาที่ของตนในการศึกษา และใฝหาความรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต8

                                                          
7Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated

schools,”  191.
8ประสงค สังขะไชย, “วิสัยทัศนสูกระแสการปรับกระบวนทัศน,” สารพัฒนาหลักสูตร

16, 128 (มกราคม – มีนาคม 2540) : 45.
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วิสัยทัศนของการศึกษาไทยในปจจุบันเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาตัวบุคคล ครอบครัว
และการผนึกกําลังกับชุมชนเปนสําคัญ โดยเนนใหระบบการศึกษาเปนระบบที่สามารถเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรูของบุคคล ครอบครัว และชุมชน9 สงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และปรับตัวไดกับสภาวะโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  
ดังนั้นวิสัยทัศนของโรงเรียนจะตองเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและความเปนไปของ
โลกปจจุบัน จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองแสดงพฤติกรรมทางดานการสงเสริม
วิสัยทัศนของโรงเรียนใหประจักษตอผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครองและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) ที่วา ผูบริหารจะตองเปนผูพิจารณา
เกี่ยวกับวิสัยทัศนของโรงเรียน แลวนําวิสัยทัศนนั้นมาตรวจสอบวาเหมาะสมกับโรงเรียนใน
ปจจุบันหรือไม โดยเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศนนั้น แลวนําวิสัยทัศนนั้น
ไปทําใหเปนรูปธรรม ที่สามารถมองเห็นไดและวัดได เพื่อนําไปเผยแพรใหนักเรียนและผูปกครอง
ทราบถึงวิสัยทัศนของโรงเรียน รวมทั้งทําการประเมินผลของวิสัยทัศนนั้น เพื่อนํามาพัฒนา
เปาประสงคของโรงเรียนในปนั้น10 จากการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียนใหเปนไปตามโลก
ปจจุบัน จะพบวาการศึกษาในยุคนี้จะเนนที่การพัฒนาคน ครอบครัวและชุมชนเปนหลักในการเพิ่ม
คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น ชุมชนและองคการตางๆ จะเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมากกวาแตกอน การศึกษาเปนการเนนเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุข

การสนับสนุนผูรวมงาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมิใชภาระหนาที่ของผูบริหารเพียงผูเดียว แตเปนหนาที่ของ

บุคลากรทุกคนที่จะตองรวมมือกัน โดยมีผูบริหารเปนผูนํา ผูสนับสนุน ใหงานบรรลุเปาหมายที่ทาง
โรงเรียนกําหนดไว โดยผูบริหารจะใชพฤติกรรมการจูงใจใหผูรวมงานทํางานดวยความเต็มใจและ
เต็มความสามารถ ซ่ึงตรงกับขอสนับสนุนของไลเคิรธ (Likert) ที่วา แรงจูงใจที่ใชไดผลในการ
บริหารงานขององคการก็ตอเมื่อทําใหบุคคลแตละบุคคลในหนวยงานมีความรูสึกวาตนเปนที่
ยอมรับมีความสําคัญและไดรับการสนับสนุนซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจในศักยภาพ อันสงผลถึง

                                                          
9สิปปนนท เกตุทัต, ผูรวบรวม, ยุทธศาสตรการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน (กรุงเทพฯ

: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2539),  17.
10Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated

schools,” 192.
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ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่11 เพราะการจูงใจ คือ การทําใหบุคลากรเกิดความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอผลงานที่ปรากฏ งานใดก็ตามถาผูปฏิบัติ
งานมีความพอใจ งานที่ทํายอมนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความกระตือรือรนในการ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

จากผลการศึกษาของ เมเรนส และเลมันต (Mehrens and Lehmann) พบวา แรงจูงใจมี
อิทธิพลตอคุณภาพการศึกษา การจูงใจจึงเสมือนหนึ่งเปนเครื่องมือในการดําเนินการใหคนเปนไป
ตามเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ12 การจูงใจเปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริหารในการชักนําใหผูรวม
งานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ แตการจูงใจเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหงานดําเนินไปดวยดี 
ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการสนับสนุนผูรวมงานในดานตางๆ ดวย ซ่ึงสอดคลองกับ วิทยา นาควัชระ 
ที่กลาววา หนาที่ของนักบริหารโดยทั่วไปก็คือ (1) เปนสัญลักษณขององคการ ตองเปนผูนําใน
องคการ (2) มีหนาที่แนะนําส่ังสอนบุคคลรวมองคการ ตองเปนที่ปรึกษาของลูกนองได รูจักการให
กําลังใจลูกนอง รูจักถึงความตองการของมนุษย (3) มีหนาที่ริเร่ิมปรับปรุงและพัฒนาองคการ (4) มี
หนาที่ตัดสินใจและแกปญหาได จากลักษณะทั้ง 4 ประการดังกลาว จะเห็นวาผูบริหารจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องของคนและความตองการของคนเปนอยางมาก13 เชนเดียวกับ คริสเตนเซน 
(Christensen) ที่พบวา การศึกษาวิจัยของเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารในการสนับสนุนผูรวมงาน
ในโรงเรียนประกอบดวย

1. สงเสริมความคิดริเร่ิมของผูรวมงาน
2. ยกยอง ชมเชยผูรวมงานที่ทํางานดี
3. สนับสนุนใหผูรวมงานแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน
4. พาผูรวมงานไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น
5. ยอมรับคําแนะนําของผูรวมงานและมีการระดมพลังสมองรวมกัน
6. ชวยแกปญหาทางออมแกผูรวมงาน
7. สงเสริมมิตรภาพที่ดีตอผูรวมงาน
8. สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางผูรวมงานกับผูปกครอง

                                                          
11Rensis Likert, New patterns of management (New York : McGraw-Hill, 1967), 75.
12Willam A. Mehrens and Irvin J. Lehmann, Measurement and evaluation in

education and psychology, 2nd ed. (Sydney : Holt Rinehart and Winston, 1975), 584.
13 วิทยา นาควัชระ, “หนาที่ของนักบริหาร,”  สกุลไทย  39, 1985 (พฤศจิกายน 2535) :

115.
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9. ใหคณะครูเอาใจใสตอพฤติกรรมของนักเรียน14

พฤติกรรมการสนับสนุนผูรวมงานเปนการรวมมือกันทํางานระหวางผูบริหารและ 
ผูรวมงานโดยผูบริหารจะใชความเปนผูนําแสดงพฤติกรรมจูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความ
เต็มใจ นอกจากนี้ผูบริหารจะตองชวยเหลือและสนับสนุนผูรวมงานในทุกๆ ดาน เพื่อใหงานดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอการศึกษาของเด็กตอไป

การสนับสนุนการดําเนินงาน
ผูบริหารโรงเรียนเปนเสมือนผูนําที่จะนําใหบุคลากรรวมองคกรปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร ผูบริหารจะใชภาวะผูนําในการบริหารงานโรงเรียน โดยการชักนําให
ผูรวมงานปฏิบัติตามเปาหมายที่ทางโรงเรียนกําหนดไว ดังจะเห็นไดจาก พลิฟเนอร และเพรสทัส 
(Pliffner and Presthus) กลาววา ภาวะผูนําเปนการชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย  โดยอาศัยความสัมพันธที่ ผูนํามีตอผูใตบังคับบัญชาในสภาพการณตางๆ กัน15  
สอดคลองกับเบนนิส (Bennis) ที่กลาววา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการชี้นําผูตามใหปฏิบัติใน
ส่ิงที่ผูนํากําหนดไว16เชนเดียวกันกับ มอรเฟทและคณะ (Morphet and others) ที่สรุปวา ภาวะผูนํา
เปนการใชอิทธิพลพฤติกรรมความเชื่อและเปาหมายของผูนําในองคการนั้น เพื่อจูงใจใหบุคคลอื่นๆ 
รวมมือในการปฏิบัติงาน17 ในขณะที่ ชวารท (Schwartz) ใหความหมายของภาวะผูนําวา หมายถึง 
ศิลปะของการบอกชี้แนะผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเต็มใจ 
และกระตือรือรน18 เดวิส (Davis) กลาววา ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญในการรวมกลุมคน และจูงใจ

                                                          
14Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated

schools,”  192 - 194.
15John M. Pliffner and Robert V. Presthus, Public administration, 3rd ed. (New York :

Ronald Press, 1953), 64 - 65.
16Warren G. Bennis, “Leadership theory and administrative behavior : The problem of

authority,”  Administrative science quarterly 1,3 (December 1959) : 261.
17Edgar L. Morphet, Roe L. John, and Theodore L. Reller, Educational organization

and administration : concepts, practices, and issues, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall, 1967), 122.

18 David Schwartz, International to management : Principle, practice, and processes
(Harcourt-Bruce : Jovanonick, 1980), 491.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

คนไปยังเปาหมายประการใดประการหนึ่ง ภาวะผูนําทําใหศักยภาพ (potential) เปนจริงขึ้นมา 
เพราะถือวาภาวะผูนําเปนภาวะแหงการปฏิบัติการที่ทําใหศักยภาพในตัวคนบังเกิดความสําเร็จ 
ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญของการเปนผูนํา ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและ
ความกาวหนาแกผูรวมปฏิบัติงานเสริมสรางองคการหรือหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น19

ในขณะที่ เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blanchard) กลาววา ภาวะผูนําเปน
กระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุมบุคคลหนึ่งที่มุงสูการบรรลุเปาหมาย
ภายใตสถานการณที่กําหนดไว ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ความเปนผูนําในรูปของกระบวน
การการใชอิทธิพลก็ตองแปรเปลี่ยนไปดวย20 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะของบุคคลที่
แสดงออกในฐานะผูนําของกลุม โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําในการปฏิบัติงาน 
เพื่อกอใหเกิดความรวมมือกันอยางดีระหวางสมาชิกในองคการ เพื่อนําองคการกาวไปสูความสําเร็จ
ในจุดมุงหมายที่วางไว

ผูบริหารใชภาวะผูนําในการบริหารงานโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี แตการใชภาวะผูนํา
เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหงานมีประสิทธิภาพได ผูบริหารจะตองมีการจัดการภายในองคการ
ดวย องคการประกอบดวย คน หนาที่การงาน และปจจัยทางกายภาพตางๆ21 ซ่ึง ภิญโญ สาธร ไดให
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดองคการภายในโรงเรียนวา ตองคํานึงถึง (1) การกระจายอํานาจให
บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสรับผิดชอบมากที่สุด (2) โครงสรางของสายการบังคับบัญชาควรเปน
ทางราบใหมากที่สุด (3) การกําหนดนโยบายการศึกษาควรมีบุคลากรทุกระดับเขารวมใหมาก 
(4) ควรจัดตั้งคณะกรรมการยอยรับผิดชอบในงานยอย (5) ควรมีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ 
วางแผนและประสานงาน (6) ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบบริการ

                                                          
19 Keith Davis, Human behavior at work : Organizational behavior, 7th ed. (New York

: McGraw-Hill, 1985), 158.
20 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of organizational behavior :

utilizing human resources, 5th ed. (London : Prentice-Hall International, 1988), 86.
21Edwin B. Flippo, Principles of personal management, 2nd ed. (Tokyo : McGraw-Hill

in Kogakusha, 1966), 85 - 86.
22ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2523),

356 – 357.
23กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ :

อักษราพิพัฒน, 2532),  26 – 27.
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พิเศษตางๆ22 การจัดองคการ (organizing) เปนเทคนิคพื้นฐานในการบริหารอยางหนึ่ง มีลักษณะ
เปนการกําหนดโครงสรางขององคการนั้นๆ ขึ้นมา เปนการชวยใหทราบถึงตําแหนงหนาที่สถานะ
และการควบคุมบังคับบัญชาอยางกวางๆ ทําใหสามารถจัดโครงสรางเหมาะสมสอดคลองกับ
นโยบายจุดประสงคขององคการ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของทั้งหนวยงานหลัก (line)  
หนวยงานที่ปรึกษา (staff) และหนวยงานชวยเหลือ (auxiliary) หลักของการจัดองคการจะตองมี 
นโยบายและจุดประสงคชัดแจง มีการแบงงานกันทําตามความชํานาญ มีการจัดสายการบังคับบัญชา 
ชวงการบังคับบัญชา เอกภาพการบังคับบัญชา และอํานาจทางการบริหาร เปนตน จะเห็นไดวาการ
จัดองคการเปนลักษณะงานที่ผูบริหารจะตองทําการโครงสรางกิจกรรม เพื่อชวยใหทุกคนเขาใจวา 
ใครมีหนาที่ตองทําอะไรบางในองคการ โดยการกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ 
อยางชัดแจง23 จากการจัดองคการของผูบริหาร จะพบวา การจัดองคการในการบริหารงานนั้น 
จะตองแบงงานกันตามตําแหนง และบทบาทหนาที่ เพื่อชวยกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ

นอกเหนือจากการจัดองคการแลว ผูบริหารจะตองเปนผูประสานงานในองคการให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย การปฏิบัติงานใดๆ ก็ตาม ถามีการประสานงานที่ดีแลว งานยอม
ดําเนินไปไดโดยปราศจากอุปสรรคเพราะการประสานงาน เปนกระบวนการที่สัมพันธกันระหวาง
บุคคล วัสดุ และทรัพยากรอยางอื่น ดังนั้น เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคจึงจําเปนตองมีการ
ประสานงานซึ่ง พนัส หันนาคินทร ไดเสนอวิธีการประสานงานไวดังนี้ 1) ใหผูบังคับบัญชา ช้ัน
รองลงไปไดเขาใจหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ เชน ครูใหญจะตองหาทางใหหัวหนาฝายวิชาการ ฝาย
ธุรการและฝายปกครอง รูจักและเขาใจหนาที่ของกันและกัน 2) จัดใหมีที่ใชในการติดตอ ส่ือสาร
ความคิด เชน หนังสือเวียนหรือปายนิเทศ เปนตน 3) จัดประชุมเพื่อแถลงนโยบายหรือวิธีปฏิบัติการ
และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ซักถามขอสงสัยหรือขอคิดเห็นได24 จากที่ไดกลาวมาขางตนจะ
พบวาการประสานงานเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะเปนผูชักจูง แนะนํา สงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรในองคการทํางานรวมกันดวยความราบรื่น และงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับงานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) พบวา การสนับสนุนการดําเนินงาน
เปน 1) การสงเสริมทางดานของกระบวนการทํางาน โดยเปนผูนําในการปฏิบัติงาน คอยดูแลเอาใจ
ใสผูรวมงานใหทํางานตามกระบวนการที่วางไว 2) คอยช้ีแจงเกี่ยวกับกระบวนการในการทํางาน
ดวยการอธิบาย 3) ใหงานตามบทบาทหนาที่ของแตละคน 4) ใชกระบวนการของรัฐอยางถูกตอง
5) รวมรับผิดชอบขอมูลขาวสารของโครงการ 6) มีสวนรวมในโครงการและติดตามความกาวหนา

                                                          
24 พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524), 29.
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ตลอดเวลา 7) หาแหลงทรัพยากรภายนอกมาสงเสริมกระบวนการทํางาน 8) สนับสนุนใหนักเรียน
มีสวนรวมในการปกครอง เสนอแนะ และแกปญหาของพวกเขา25

การสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร
การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหาร จะเห็นไดวาองคการ

ทุกองคการไมวาจะมีขนาดใดทุกสิ่งทุกอยางอยูไดก็ดวยการติดตอส่ือสาร และไมวาจะเปนขั้นตอน
ใดในกระบวนการ เชน การวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การตัดสินใจสั่งการ
การประสานงานและควบคุม ลวนตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยงความคิดจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ

ความหมายของการติดตอส่ือสาร คําวา communication มาจากคําภาษาลาตินวา
communis ซึ่งหมายความวา commoness หรือรวมกัน เหมือนกัน ตรงกัน หรืออาจกลาวงายๆ วา
การติดตอส่ือสารคือ การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูสงและผูรับ นั่นคือ ผูสงตองการใหผูรับ
มีความเขาใจตรงกัน หรือเหมือนกันกับตน ในขาวสารขอมูล ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และอื่นๆ
จากศัพทของ communication นี้ทําใหทราบความหมายกวางๆ ของการติดตอส่ือสารวา หมายถึง
การทําใหเกิดความเขาใจรวมกันนั่นเอง26 

  ในทัศนะของ แชนนอนและวีเวอร (Shannon and Weaver) กลาววา การสื่อสารมี
ความหมายกวางขวางโดยหมายรวมถึงกระบวนการทุกอยางที่เปนความรูสึกนึกคิดจากจิตใจของ
บุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ไมเพียงแตส่ือสารกันดวยการเขียนและการพูดเทานั้น แตยังหมายรวมถึง ดนตรี
ศิลป การวาดภาพ การแสดงระบําบัลเลต และพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย27 โฮวแลนด (Hovland)
ใหคําจํากัดความวาการติดตอส่ือสาร หมายถึงกระบวนการ ซ่ึงมีผูสงขาวสาร สงขาวสารโดยใช
สัญลักษณหรือภาษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับ28 ในทํานองเดียวกัน เดวิส (Davis) ให

                                                          
25 Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,” 195 - 198.
26 เสาวลักษณ สิงหโกวินห, การสื่อขอความในการบริหาร (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ประชาชนจํากัด, 2526),  3 - 4.
27 Claude E. Shannon and Warren Weaver, The mathematical theory of 

communication (Urbana, Illinois : The University of Illinois Press, 1949),  95.
28 Carl I. Hovland, J.L. Janis, and H.H. Kelly, Communication and pervasion  

(New Haven, Conn : Yale University Press, 1953),  66.
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ความหมายของการติดตอส่ือสารวา เปนกระบวนการของการสงขาวสารขอมูลและความเขาใจจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง29 ซ่ึงถาพิจารณาในทางการบริหารองคการอาจจะกลาวไดชัดเจนขึ้น
ไดวา การสื่อสารคือ การกระจายหรือส่ือความเกี่ยวกับนโยบายและคําส่ังลงไปยังเบื้องลาง พรอม
กันนี้ก็รับเอาขอเสนอแนะความเห็นและความรูสึกตางๆ กลับขึ้นมา นพพงษ บุญจิตราดุลย ไดสรุป
ความหมายของการติดตอส่ือสารในแงตางๆ ดังนี้

1. การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณ  ที่มีความหมายตอกัน
และรวมถึงการที่จะอํานวยการสั่งการใหเกิดการปฏิบัติงาน และเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคล
หลายฝายรวมกันปฏิบัติ

2. การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะสงขาวสาร และความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไป
สูอีกบุคคลหนึ่ง

3. การติดตอส่ือสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่คํากลาวหรือขอคิดไดตัดสินใจไปแลว
ไดถูกสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคการ กระบวนการนั้นก็คือ การติดตอส่ือสาร

4. การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะกอใหเกิดความสัมพันธหรือทําลายความ
สัมพันธของคนในหนวยงาน   ซ่ึงจะทําใหหนวยงานเจริญกาวหนาหรือเกิดอุปสรรคขอขัดแยงขึ้น
ได30

นอกจากนี้ยังมีคํานิยามความหมายของการติดตอส่ือสารที่อาจจะนําไปปรับปรุงเขากับ
เหตุการณตางๆ ได คือ ความหมายที่วา “การสื่อสาร คือ กระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารที่ถูก
สงจากแหลงสารไปยังผูรับสารดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร”31 ดังนั้น
จึงพอสรุปความหมายของการติดตอส่ือสารไดวา การติดตอส่ือสาร เปนการถายทอดหรือ
แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น ขอเท็จจริง หรือความรูสึก ซ่ึงอาจจะเปนคําพูดอักษร สัญลักษณ
หรือขาวสารใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น ไดเขาใจความหมายตามเจตนาที่ตองการ

                                                          
29 Keith Davis, Human relations at work, 3rd ed. (New York : McGraw-Hill, 1967), 

316 - 320.
30นพพงษ บุญจิตราดุลย และธรรมรส โชติกุญชร, บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา

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

31Everett M. Rogers, Communication strategies for family planning (New York : 
The Free Press, 1973), 43.
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ความสําคัญของการติดตอส่ือสารในฐานะที่โรงเรียนเปนสถานที่ประกอบไปดวยบุคคล
จํานวนมากและเปนองคการที่ใหการบริการ (service organization) ตอสังคม ผูบริหาร 
โรงเรียนตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน จําเปนจะตองเขาใจถึงสาระของการสื่อสารใน 
องคการ (organizational communication) เพื่อเปนการสรางความเขาใจในการบริหารงานโรงเรียน 
ตลอดจนเปนวิธีที่จะกระจายความรูสึกนึกคิดหรือเรื่องราวอ่ืนๆ ทุกประการใหเปนที่ชัดแจงตอ
สมาชิกของโรงเรียน อันมีผลตอการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารใหสูงสงยิ่งขึ้น การติดตอ
ส่ือสารจะเปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะใชสําหรับการสั่งการตางๆ ไปใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ไมวาจะ
เปนการแจงนโยบาย การกําหนดมอบหมายงาน หรือการประสานงานดานตางๆ และในขณะเดียว
กันการติดตอส่ือสารก็จะเปนวิธีที่ผูใตบังคับบัญชาจะใชในการรายงานหรือสอบถาม ตลอดจน
เสนอความคิดเห็นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาดวยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาการติดตอส่ือสาร 
เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารแลวจะเห็นวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ฟลิปโป (Flippo) ยัง
ไดสรุปถึงความมุงหมายของการติดตอส่ือสารการบริหารงานในองคการวา มีจุดมุงหมายอยางนอย 
2 ประการ คือ ประการแรกการติดตอส่ือสารมีความมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามแผนที่
ไดกําหนดไว ประการที่สอง การติดตอส่ือสารเปนเครื่องกระตุนเตือนและชักจูงใหมีการปฏิบัติตาม
แผนเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางเอาไว32

งานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) เกี่ยวกับการสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร
นั้น  ศึกษาในเรื่อง  1) การแจงขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนใหคณะครูทราบ    2) แจงขาวสารถึงผูปกครอง 3) ใหความกระจางในการติดตอส่ือสาร ซ่ึง
เปนการอธิบาย การแสดงทาทางการใชเหตุผล การรับรองดวยจดหมาย เปนตน 4) ใชการติดตอ
ส่ือสารหลายวิธี เชน คําส่ังหนังสือเวียน ประกาศเสียงตามสาย 5) อํานวยความสะดวกดวยการ
ส่ือสารใหมีความเปนกันเองทุกระดับ 6) ผูบริหารมีเวลาใหครูปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดาน
การเรียนการสอน 7) แสวงหาแหลงขอมูลขาวสารมาใชในการบริหารงาน 8) จัดเตรียมตาราง
สําหรับการสื่อสารทุกสัปดาห33

                                                          
32Edwin B. Flippo, Management : Behavioral approach (Boston, Mass : Allyn and 

Bacon, Inc., 1966),  329 - 330.
33Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,”  198.
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สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสารมีผูศึกษาวิจัยทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศดังนี้ คือ เดวิส (Davis) ศึกษาพบวา ผูบริหารทุกคนมีเจตคติเกี่ยวกับการติดตอ
ส่ือสารวาเปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง และการสื่อสารที่ดีจะชวยลดความขัดแยง
ในองคการและกอใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน34 สเตียร (Steers) ไดศึกษาพบวา การ
ติดตอส่ือสารมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอื่นขององคการ เชน การใชภาวะผูนํา การตัดสินใจ
และการปรับตัวขององคการ จึงควรใชชองทางการติดตอส่ือสารหลายทางเพื่อเพิ่มโอกาสที่ขาวสาร
จะไดรับอยางถูกตอง และขาวสารที่สําคัญควรไดรับการย้ํา ซํ้า เพื่อใหแนใจวาไดแพรหลายโดย
ทั่วถึง35 พลันเกต (Plunkett) ไดศึกษาพบวา การติดตอส่ือสารของผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาจะสง
ผลตอความพึงพอใจในการทํางาน36 วาสนา สิชฌรังษี ทําการวิจัยพฤติกรรมการสื่อสารในการ
บริหารโครงการที่สัมพันธกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารงานตามองคประกอบการสื่อสารในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสารที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0537

พัชรีพันธ รัตโนดม ไดวิจัยองคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารกับการปฏิบัติงานวิชาการใน 

                                                          
34Keith Davis, Human relations at work, 4th ed. (New York : McGraw-Hill, 1972), 

380.
35R.M. Steers, Antecedent and outcome of organizational commitment technical 

report 2 (Oregon : Office of Naval Research, University of Oregon,  1976),  151.
36 Elezabeth Ann Plunkett, “A study of the relationship between supperior subordinate 

communication and job satisfaction,”  Dissertation Abstracts International 43, 6 (December 1982) 
: 92 – 93.

37วาสนา สิชฌรังษี, “พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการที่สัมพันธกับขวัญ
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), บทคัดยอ.
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .00138

สรุปไดวา การติดตอส่ือสาร มีความสําคัญอยางยิ่งไมเฉพาะแตการใชประโยชนในดาน
ทําความเขาใจอันดีตอกันโดยทั่วๆ ไป เทานั้น การติดตอส่ือสารยังเปนสิ่งที่ขาดมิไดในกระบวนการ
บริหารงาน เพราะถาขาดการติดตอส่ือสารแลว การดําเนินงานในองคการจะไมสามารถสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองทําตนใหผูรวมงานเขาใจ และในขณะเดียวกันก็ตองพยายาม
เขาใจผูรวมงานเพื่อสรางความเขาใจ และทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานผูบริหารตองใช
การติดตอส่ือสารใหเหมาะสม ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารจากบนลงลาง หรือจากลางขึ้นบน หรือ
ในระดับแนวนอนก็ตาม ยอมทําใหเกิดความเขาใจที่ดี ผูบริหารโรงเรียนพึงระลึกวาการติดตอ
ส่ือสารที่ดี ควรมีลักษณะเปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง การจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสารที่ดี
เปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน และเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพของผูบริหารโรงเรียนเปน
อยางดี

การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธท่ีดี
การบริหารโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปดวยดีนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะทางดาน

มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ดวย การแสดงออกทางดานมนุษยสัมพันธเปน
คุณลักษณะหนึ่งของผูนํา และผูนําในการปฏิบัติงานโรงเรียน คือ ผูบริหารนั่นเอง ซ่ึงตรงกับขอสรุป
ของ สแตท (Stadt) ที่พบวา คุณลักษณะของผูนําที่ดีมีดังนี้ (1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน
(2) เปนที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได (3) มีความกลา กลาที่จะคิด กลาที่จะเสี่ยง (4) มีความ
รับผิดชอบ (5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ (6) มีวินัยในตนเอง (7) มีมโนภาพ
(8) มีมนุษยสัมพันธดี (9) มีความสามารถในการสื่อความคิด (10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี (11) มีสติ
ปญญา (12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน (13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล39

                                                          
38พัชรีพันธ รัตโนดม, “องคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารและกระบวนการ 

ตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ.

39Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs (Englewood 
Cliffs, New Jersey : Prentic-Hall Inc., 1973),  49 - 53.
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ซ่ึงสอดคลองกับ เกอรตัน (Gorton) ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนไว
6 ประการคือ (1) เปนผูจัดการ (2) เปนผูนําทางการสอน (3) เปนผูมีวินัย (4) เปนผูมีมนุษยสัมพันธ
และใหความรวมมือ (5) เปนผูริเร่ิมใหมีการเปลี่ยนแปลง (6) เปนคนกลางที่คอยจัดหรือประสาน
งานในเรื่องความขัดแยงตางๆ40 สวน ไวลส (Wiles) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนใน
ฐานะผูนิเทศไวดังนี้ (1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธ (2) บทบาทในฐานะผูนํา (3) บทบาทในดาน
การจัดและดําเนินงานในหนวยงาน (4) บทบาทการคัดเลือกและการใชประโยชนบุคลากร
(5) บทบาทในการสรางขวัญของครู (6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร41 จากบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารจะพบวา การมีมนุษยสัมพันธเปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริหารคําวามนุษยสัมพันธตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Human Relations แยกออกเปนมนุษย (Human) ซ่ึงแยกออกเปน มนะ แปลวา ใจ
กับ อุษยะ แปลวา สูง ดังนั้นคําวามนุษยก็แปลวา ผูมีใจสูง สัมพันธ (Relations) หมายถึง
ความสัมพันธ ผูกพันระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกัน การติดตอระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับ
คณะ หรือคณะกับคณะ วิลเลียม จี สกอต (William G. Scott) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธ คือ
กระบวนการจูงใจผูปฏิบัติงานในสถานการณที่เปนอยูอยางไดผล และทําใหวัตถุประสงคของ
ผูปฏิบัติงาน และองคการไดดุลกัน โดยเพิ่มความพอใจใหแกผูปฏิบัติ และชวยใหเปาหมายของ
องคการสําเร็จผล คีท เดวิส (Keith Davis) กลาววา มนุษยสัมพันธ คือ แรงกระตุนของคณะบุคคลที่
กอใหเกิดวัตถุประสงคของหนวยงานจะใหบุคคลรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมมือ
รวมใจกันใหเกิดผลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม42

จากที่กลาวมา จึงพอสรุปไดวา มนุษยสัมพันธ เปนทั้งศาสตรและศิลปะที่สรางความเขา
ใจอันดีระหวางบุคคลและบุคคล บุคคลกับหมูคณะ หรือระหวางคณะกับคณะ เพื่อกอใหเกิดความ
เคารพนับถือ ความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสําเร็จในหนาที่การงาน และความสุข ผูบริหารที่ดี
จะตองมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานเพื่อทําใหการปฏิบัติงานโรงเรียนประสบความสําเร็จ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน    ดังจะเห็นไดจากการศึกษาวิจัยของ วิลเล่ียม เจมส (William James)
นักปราชญชาวอเมริกัน   ไดทําการวิจัยพบวา การสรางบรรยากาศมนุษยสัมพันธโดยวิธีการจูงใจจะ
ทําใหคนสามารถทํางานเพิ่มขึ้นประมาณ 80 – 90 เปอรเซ็นต ตามปกติคนเราทํางานเพียง 20 – 30
เปอรเซ็นตเทานั้น พอล เฮอรร่ี (Paul Herrey) และ เคนเนธ บลังชารด (Kenneth H. Blanchard)

                                                          
40Richard A. Gorton, School administration (Dubugue, Iowa : Brown Company, 

1976),  65 - 69.
41Kimball Wiles, อางถึงใน กิติมา ปรีดีลก, การบริหารและการนิเทศเบื้องตน, 300.
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 ประสบการณตางๆ มาใชในการทํางาน (2) ทักษะทาง
มนุษยสัมพันธ (human skill) ความสามารถทํางานเขากับเพื่อนรวมงานไดอยางดี การอาศัย
ไหวพริบในการชักจูงเพื่อนรวมงาน การรวมมือรวมใจกันในการทํางาน (3) ทักษะทางความคิด
(conceptual skill) สามารถเขาใจลักษณะคนที่รวมงาน และลักษณะงานตลอดถึงวิธีการแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสมถูกตอง จากการวิจัยพบวา บุคคลที่ทํางานรวมกับคนอื่นมากๆ หรือผูที่มีหนาที่
ควบคุมในระดับตางๆ ที่ถูกปลดออกจากงาน หรือไมไดรับเลื่อนฐานะความดีความชอบ เพราะขาด
หลักมนุษยสัมพันธ มีเปอรเซ็นตสูงมากที่สุดดังนี้ เกิดจากการขาดความรู ถูกปลดออก 10% ไมได
เล่ือนฐานะ 24.5% ขาดความสามารถที่จะเขากับคนอื่นไดถูกปลดออก 89.9% จึงสรุปความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธไดดังนี้

1. กอใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม
2. กอใหเกิดความรวมใจในการทํางาน

 3. กอใหเกิดความรักใครนับถือซ่ึงกันและกัน
4. กอใหเกิดความสําเร็จและกาวหนาในงานที่ทํา
5. กอใหเกิดความสุขสามัคคีในวงงานที่ทํา43

งานขั้นปฏิบัตินั้น ปกติแลวเปนงานที่ผูใตบังคับบัญชาจะตองทํา จึงเห็นไดวางานจะ
สําเร็จหรือไมสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชาเปนสวนใหญ ดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจะตองมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดังนี้

1. รูจักควบคุมตนเอง เชน ไมโมโหฉุนเฉียว อยาหลงอํานาจ อยาหลงตนเองวาเกงกวา
คนอื่น อยาตัดสินใจเวลาโกรธ อยาเลือกที่รักมักที่ชัง

2. รูจักสงเสริมกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา เชน อยาใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
นอยใจ พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา แสดงความเชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองเมื่อเขาทําดี
เห็นใจในความยากลําบากของเขา

3. รูจักการใหรางวัล โดยไมทําใหรางวัลนั้นเปนเครื่องทําใหคนอื่นเกลียดชัง หลีกเลี่ยง
การขมขูและขูเข็ญ ใหรางวัลดีกวาการทําโทษ ใหรางวัลพอเหมาะกับผลงานที่กระทําสําเร็จ ให
รางวัลเปนเครื่องแสดงน้ําใจมากกวาจะเปนเครื่องแสดงสินน้ําใจใครทําดีก็ใหรางวัลตอบแทน

                                                          
43 เริงชัย หมื่นชนะ, มนุษยสัมพันธสําหรับครู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2535),  5 - 6.
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4. รูจักวิพากษวิจารณ เชน อยาตําหนิตอหนาคนอื่น หลีกเลี่ยงการตําหนิอันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย ตําหนิวาอะไรผิดดีกวาตําหนิวาใครผิด กอนจะตําหนิใหฟงความเห็นของเขากอน วิจารณ
หรือตําหนิดวยอาการสุภาพ มิใชตําหนิเวลาโกรธ

5. รูจักฟง เชน พยายามฟงใหมาก พูดเทาที่จําเปน แสดงความเอาใจใสและตั้งใจฟงเพื่อ
หาขอยุติ มิใชเพื่อขัดแยง หรือจับผิดฟงใหตลอด อยาขัดจังหวะถาไมจําเปน

6. รักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชา ใครดีพยายามสนับสนุน อยากีดกัน หรือ
พยายามสกัดกั้น ใครเดือดรอนพยายามหาทางชวยเหลือเอาใจใสในทุกขสุขสวนตัว และครอบครัว
ของเขาบาง

7. ใชงานใหเหมาะสมกับคน คํานึงถึงอยูเสมอวาทุกคนมีความสามารถ ควรใชความ
สามารถของเขาใหเต็มที่ เปดโอกาสใหเขาทํางานในสิ่งที่เขามั่นใจวาจะทําได

8. สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ผูนําควรจะคิดเสมอวาความกาวหนาเปนความ
ตองการอยางหนึ่งของมนุษย จึงควรสงเสริมความกาวหนาในการเรียนการศึกษาคนควาวิจัยใหมี
ความกาวหนาในอาชีพเพื่อที่เขากลับมาแลวจะไดมาชวยเหลือสรางความเจริญกาวหนาในหนวย
งานที่ทําอยู44

จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ผูบริหารจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน เขา
ใจความรูสึก ความตองการของผูรวมงานไดเปนอยางดี การปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงประสบความ
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับงานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา การแสดง
ออกทางดานมนุษยสัมพันธที่ดีของผูบริหารประกอบดวย 1) การสรางความไววางใจ ทําดีตอหนา
ทุกคนเสมอกัน 2) เขาใจความรูสึกของผูรวมงาน 3) มองโลกทางดานบวกมากกวาดานลบ
4) ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 5) ใชทักษะการแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 6) ชวยกัน
แกปญหาและอุปสรรค 7) ซ่ือสัตยตอส่ิงที่ไดรับมอบหมาย 8) รักษาคําพูดของตัวเอง 9) เปดโอกาส
ใหมีการวิจารณ และยอมรับคําวิจารณเพื่อนํามาปรับปรุง45

การอํานวยความสะดวกในการประชุม
ในการบริหารงานโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบาย  ผูบริหารจําเปนตองมีหนาที่ 

รับผิดชอบในการประสานงานใหผูรวมงานไดรับทราบถึงนโยบายนั้น และตองปฏิบัติงานใหบรรลุ

                                                          
44 เร่ืองเดียวกัน,  86 - 87.
45Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,”  198 - 199.
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วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยใชกิจกรรมการประชุม การประชุม หมายถึง การปรึกษาหารือ หรือ
การรวบรวมขอมูลจากบุคคลตั้งแต 3 คนขึ้นไป โดยรวมมือกันกําหนดวัตถุประสงคสถานที่ในการ
ส่ือสาร (การพูดหรือการเขียน) โดยกําหนดเวลาที่แนนอน46 การจัดการประชุมของผูบริหารนั้นอาจ
เปนการประชุมเพื่อใหขอมูลหรือเพื่อการตัดสินใจก็ไดแลวแตกรณี โดยการประชุมทุกครั้งตอง
กําหนด วัตถุประสงคใหผูเขารวมประชุมรับทราบอยางชัดเจน47 ผูบริหารในฐานะผูอํานวยการ
ประชุม จะตองจัดการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการประชุม โดยเริ่มจาก (1) เตรียมวาระ
การประชุม (2) เลือกสมาชิกเขาประชุม (3) การบริหารเวลาในการประชุม (4) การมีความ 
รับผิดชอบ (5) การปดประชุมดวยการสรุปผล48

การเตรียมวาระการประชุม วาระการประชุมเปนหลักการ ควรเตรียมลวงหนาและแจก
ใหสมาชิกกอนการประชุม วาระการประชุมเปนเสมือนแผนที่เดินทางเพื่อใหการอภิปรายตรงตาม
ประเด็น ตองแจกวาระกอนที่จะมีการประชุมเพื่อใหผูรวมประชุมไดเตรียมการลวงหนา ระเบียบ
วาระการประชุม ไมจําเปนตองพิมพอยางละเอียดละออ อาจเขียนเปนลายมือ หรือถายเอกสารอาจ
จะเขียนบนกระดานดําหรือแผนพลิก ถามีเพียง 2 หรือ 3 ปญหาอาจสื่อสารดวยวาจา

การเลือกสมาชิกเขาประชุม ผูบริหารตองเลือกบุคคลใหเหมาะสมและนอยที่สุด จํานวน
คนนอยจะทําใหคนสนใจและมีสวนรวมไดมาก ผูบริหารตองติดตอกับคนบางคนกอนการประชุม
เพื่ออธิบายเหตุผลที่ทานไมไดเชิญบางทานเหลานั้นเขารวมประชุม การคัดเลือกสมาชิกเขาประชุม
ขอแนะนําที่ดีที่สุดก็คือ ทําอยางไร ใหมีจํานวนสมาชิกนอยและพอเหมาะสม มีบอยครั้งสมาชิก
หลายคนมีความรูสึกวา เขาควรจะไดเขารวมประชุม แตเขาไมสามารถจะเขารวมได บางครั้งมีบาง
คนที่ทานรูสึกวาควรจะเขารวมประชุมเพราะเหตุผลที่เขาครองตําแหนงอยูในองคการแตเขาไมมี 
ส่ิงใดที่เขามีสวนรวมวิธีที่จะเลือกสมาชิกเขารวมประชุมก็โดยพิจารณาแบบของการวางแผนการ
ประชุม ถาเปนการประชุมแบบการใหขอมูล ควรใหสมาชิกที่มีความจําเปนจะตองทราบขอมูลที่จะ
นําเสนอเขาประชุม แตถาเปนการประชุมแบบตัดสินใจแกปญหาตองเลือกสมาชิกที่มีความรูที่จะให
ตอท่ีประชุม มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในเรื่องนั้น และมีพันธสัญญาใจในการตัดสินใจรวมกัน กอน

                                                          
46ประชุม โพธิกุล, ทักษะการประชุมที่มีประสิทธิผล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสายใจ,  

ม.ป.ป.),  1.
47เร่ืองเดียวกัน,  5.
48เร่ืองเดียวกัน,  9 - 13.
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การประชุม ควรจะชี้แจงเหตุผลสําหรับบางคน ที่ตั้งใจอยากเขารวมประชุมแตไมอาจเชิญเขารวม
ประชุมได เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันไว เปนวิธีการที่ฉลาด ถาจะชี้แจงวัตถุประสงคในการ
ประชุม และทําไมบุคคลที่ไมไดเชิญนั้นไมจําเปนตองเขารวมประชุม

การบริหารเวลาในการประชุม วันและเวลาที่เลือกในสัปดาหที่จะจัดประชุม เปน 
ส่ิงสําคัญกวาสิ่งอ่ืนๆ ในการจัดประชุมเพื่อใหสมาชิกไดเขารวมประชุม ตรวจเวลานัดหมายและ
ความพรอมที่จะเขาประชุม ใหคิดอยางรอบคอบในการกําหนดเวลาประชุม ส่ิงที่ตองพิจารณา 
การคัดเลือกเวลาจัดประชุมจะรวมถึงเวลาที่เหมาะสมของทานและของสมาชิก และส่ิงอํานวย 
ความสะดวกตางๆ ที่จะใชดวยและมีเวลาสําหรับการเตรียมการจัดประชุม ส่ิงแรกที่จะตองพิจารณา
กอนก็คือ เวลาในการเตรียมการ แลวจึงตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมสําหรับตัวทานและเวลาที่ 
เหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ิงเหลานี้จะทําใหทางเลือกแคบเขามาอีก ส่ิงสุดทายก็คือ 
สมาชิกที่เขารวมประชุม เพื่อมาตรวจสอบกับตารางซึ่งจะทําใหไดเวลาที่พึงพอใจรวมกัน เมื่อเลือก
เวลาจัดประชุม ควรหลีกเลี่ยงตอนบายๆ ของกอนวันหยุด หรือวันหยุดสุดสัปดาห หรือตอนเชาของ
วันทํางานหลังวันหยุด เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค

การมีความรับผิดชอบ การควบคุมและการชี้แนะที่มีประสิทธิผลเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การประชุมที่มีประสิทธิผล ใชวาระการประชุมควบคุมการอภิปรายใหตรงประเด็น สงเสริมกระตุน
สมาชิกที่มีสวนรวมนอย และควบคุมบุคคลผูซ่ึงพยายามครอบงํากลุม ทานตองตัดสินใจลวงหนาวา
จะใชวิธีการใดที่ดีที่สุด เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตรงกับวัตถุประสงคของการประชุม
และใชเวลาไดอยางเหมาะสม

การปดประชุมดวยการสรุปผล ทุกครั้งที่มีการปดประชุม ควรเนนย้ําวัตถุประสงค
การประชุม สรุปผลวาเกิดสําเร็จอะไรบางตามวัตถุประสงคการประชุม และทบทวนการปฏิบัติงาน
ตามมติของที่ประชุม

การจัดอํานวยการความสะดวกในการประชุมของผูบริหารตามที่ไดกลาวขางตน  
สอดคลองกับงานวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา การอํานวยความสะดวกในการ
ประชุมของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย (1) สนับสนุนผูเขารวมประชุม (2) มาเขาประชุมทุกครั้ง
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(3) จัดเวลาในการประชุม (4) จัดรูปแบบในการประชุม (5) จัดขอมูลในการประชุม (6) จัดแปล
การประชุม (7) สรุปผลการประชุม49

จากการจัดการอํานวยความสะดวกในการประชุมของผูบริหาร พอสรุปไดวาผูบริหาร
จะตองจัดเตรียมวาระการประชุม การคัดเลือกสมาชิกเขารวมประชุม การบริหารเวลาในการประชุม
มีความรับผิดชอบตลอดเวลาที่ทําการประชุมและสรุปผลการประชุมทุกครั้ง

การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน
การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง การรวมมือรวมใจของบุคลากรในองคการไมวา

จะเกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน จะเปน
การสรางบรรยากาศการทํางาน หรือบรรยากาศการอยูรวมกันใหมีขึ้น เนื่องจากการที่คนเรามีการ 
ปฏิสัมพันธระหวางกันจะชวยกระตุนแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ผูบังคับบัญชา
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหเกิดปฏิสัมพันธภายในหนวยงานอยูเสมอ การมีปฏิสัมพันธระหวาง 
ผูบริหารกับนักเรียนก็เชนเดียวกัน  ผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนทั้งทางตรงและทาง
ออม การปฏิสัมพันธกับนักเรียนของผูบริหารตามการศึกษาวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) 
พบวา (1) ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน (2) สนใจในงานของนักเรียน (3) สนับสนุน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน (4) ยอมรับความสามารถที่เดนของนักเรียน (5) ทําใหนักเรียน
เกิดความสบายใจในการประชุม (6) ใหนักเรียนมีสวนเกี่ยวของกับการแกปญหาของพวกเขา จาก
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธของผูบริหารกับนักเรียน พอสรุปไดวา ผูบริหารจะตองมีสวนในการทํา
กิจกรรมของนักเรียน สนใจในงานของนักเรียนและสงเสริมในความสามารถที่เดนของพวกเขา  
รวมทั้งใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาของพวกเขาเองดวย

การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน
ในการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้น ผูบริหารจะตองมีการ

ติดตอส่ือสารกับรัฐเพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติในโรงเรียน การติดตอส่ือสารดังกลาวเปนการสื่อสารที่
มีการโตตอบหรือที่เรียกกันวา การปฏิสัมพันธ โดยรัฐใชการควบคุมบังคับบัญชาโดยสายงานให
ผูบริหารทําตามระเบียบ แบบแผน ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดไว และผูบริหารรับขอกําหนด
เหลานั้นไปปฏิบัติในโรงเรียน โดยผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการควบคุมเปนอยางดี

                                                          
49Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,” 199 - 200.
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เพราะการควบคุมงานเปนการตรวจสอบและแกไขการปฏิบัติงานของผูรวมงานใหเปนไปตาม 
เปาหมายที่กําหนดได เปนการตรวจดูวาส่ิงที่ไดส่ังไปแลวนั้นไดกระทําไปโดยถูกตองเรียบรอยและ
ทันตามกําหนดเวลาหรือไม การควบคุมงานเปนวิธีการที่ผูบริหารทราบวาควรมีการแกไขตรงไหน
หรือไม

วัตถุประสงคของการควบคุมงานนั้น สมพงษ เกษมสิน ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
การควบคุมงานวา (1) งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจัดทําดําเนินไปตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม (2) วิธีดําเนินงาน ดําเนินไปตามหลักการที่ดีหรือไม (3) เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของ
งานวามีเพียงใด (4) มีอุปสรรคในการทํางานหรือไมเพียงใด (5) ผลงานถูกตองและถึงมาตรฐานที่
กําหนดไวหรือไม (6) เพื่อติดตามผลงานและใหคําแนะนําเมื่อมีอุปสรรคและปองกันการสูญเสีย
แรงงานโดยเปลาประโยชน (7) เพื่อเปนการบํารุงขวัญผูปฏิบัติงานและแสดงวาไมถูกทอดทิ้ง50 
ผูบริหารโรงเรียนมีวิธีการควบคุมงาน 2 แบบ คือ (1) การควบคุมทางตรง (direct control) ไดแก  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยตรง ซ่ึงอาจจะทําไดโดยการตรวจสอบโดยตรงโดยการใชการ
สังเกตสวนบุคคล โดยการสืบสวนจากขอมูลทางสถิติ เชน การใชเวลาทํางาน การใหเขียนรายงาน 
หรือการรายงานดวยวาจา (2) การควบคุมทางออม (indirect control) เปนการควบคุมดวย 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือควบคุมโดยการจายเงิน การกําหนดวงเงินใหใชจายเปนตน51 ในการ 
ควบคุมงาน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความเขาใจวาผูบริหารโรงเรียนเปนเครื่องชวยใหผูรวมงาน
มีความรูสึกวาถูกควบคุมนอยที่สุด แตไดรับความเอาใจใสจากผูบริหารมากที่สุด ซ่ึงจะเปนผลดีแก
การสรางน้ําใจในการปฏิบัติงานแกผูรวมงานมากที่สุด ในแตละโรงเรียนจะมีการควบคุมงาน การ
ควบคุมงานจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ (1) ความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน (2) ความสามารถ
ของผูรวมงานการไดรับการฝกอบรมประสบการณในการทํางานที่ผานมา รวมถึงความรับผิดชอบ
ของผูรวมงาน (3) น้ําใจในการทํางานและวินัยของผูรวมงาน52 การมีปฏิสัมพันธระหวางผูบริหาร
และรัฐ จะเห็นไดวาโดยสวนใหญจะเปนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ โดยรัฐจะควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่รัฐกําหนด สวนการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปน
หนาที่ของผูบริหารที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหดําเนินไปตาม  
วัตถุประสงคที่หนวยเหนือกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

                                                          
50สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร,  249 - 250.
51พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน,  51.
52เร่ืองเดียวกัน, 52.
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การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนเปนภารกิจหนึ่งที่ผูบริหารจะตองกระทํา เนื่องจากสถาบัน
การศึกษาเปนองคการพื้นฐานหลักทางสังคมหนวยหนึ่ง ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ในเกือบทุกๆ ดาน โดยท่ีสถาบันเหลานั้นตองดําเนินกิจการของตนเองไปภายใตหลักการ และ 
แนวทางตามระเบียบวิธีการของทางราชการ พรอมกับคํานึงถึงสังคมและชุมชมที่สถาบันตั้งอยู
ประกอบกัน จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน53 ในแงของ
ความหมายไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวเชน แซนเดอรส (Sanders) กลาววา “ชุมชน 
หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตพื้นที่เดียวกัน มีการติดตอกันไดสะดวก มีส่ิงอํานวย 
ความสะดวกและใชบริการรวมกัน มีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน มีความผูกพันตอชุมชนและมีสถาบัน
ทางสังคมรวมกัน”54 ในขณะที่พจนานุกรมของ เวบสเตอร (Webster’s new dictionary of English 
language) ใหความหมายของชุมชนวา หมายถึง กลุมชนที่อาศัยอยูในขอบเขตหรืออาณาบริเวณ
เดียวกัน มีความผูกพันและสนใจในเรื่องตางๆ คลายๆ กัน55 เพื่อที่จะใหเกิดความเขาใจในหลักการ
และวิธีการสรางความสัมพันธชุมชน นาจะไดพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร ดังที่ 
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอไว เชน วิมลศรี อุปรมัย และคณะไดใหความหมายวา คือ การสราง
สัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหโรงเรียนรูจักชุมชนดีขึ้นในแงที่สามารถ
คนหา และใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอการศึกษา ในเวลาเดียวกันก็ใหชุมชนมี
ความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน ถาจะใหบรรลุเปาหมายของการสรางความสัมพันธก็คือ “ทําใหชุมชน      
รูสึกวา โรงเรียนเปนสมบัติของเขา” ผูคนในชุมชนก็ยอมจะไดชวยกันดูแลรักษาทรัพยสิน           
ของ โรงเรียน ตลอดจนเอื้ออํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ57   สําหรับ

                                                          
53ประกอบ คุณารักษ, การทํางานของผูบริหารกับพฤติกรรมพลังอํานาจแฝงในชุมชน

(นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527),  74.
54Irvin T. Sanders, The community : An introduction to a social system (New York : 

The Ronald Press, 1958), 189.
55Webster, Webster’s new dictionary of English language, 3rd ed. (Springfield, 

Massachusetts : G&C Messian Company Publisher, 1976),  460.
57วิมลศรี อุปรมัย และคณะ, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

เจริญผล, 2528),  138.
58American Association of School Administrators, Public relation of America’s 

school (Arlington, Va : The Association, 1950), 14.
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จุดหมายในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน สมาคมนักบริหารแหงสหรัฐ
อเมริกา (AASA) ไดกําหนดไวหลายประการดังนี้คือ (1) เพื่อแจงขาวสารของโรงเรียนแกชุมชน (2) 
เพื่อใหชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียน (3) เพื่อรวบรวมความชวยเหลือสนับสนุนในการจัด
โปรแกรมทางการศึกษา (4) เพื่อพัฒนาความรูดานประชาธิปไตย (5) เพื่อปรับปรุงความรวมมือ
ระหวางครูและผูปกครองในการจัดการศึกษา (6) เปนการบูรณาการระหวางบาน โรงเรียน และชุม
ชนเพื่อปรับปรุงโอกาสทางการศึกษาของเด็ก (7) เพื่อประเมินผลการจัดการของโรงเรียนกับความ
ตองการของเด็ก และประการสุดทาย (8) เพื่อแกไขความไมเขาใจในเปาหมายและจุดประสงคของ
โรงเรียน58 โรงเรียนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษายอมจะตองมีอุดมการณและเปา
หมายที่สอดคลอง และเปนแนวเดียวกันกับเปาหมายที่สังคมเปนผูกําหนดเมื่อโรงเรียนเกิดขึ้นดวย
ศรัทธาของประชาชน และตั้งอยูไดดวยความสนับสนุนของประชาชน

ดังนั้น โรงเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายดังกลาว59

เปนที่ทราบกันดีวาการที่โรงเรียนจะดําเนินการไดสําเร็จเพียงใดนั้น องคประกอบที่สําคัญประการ
หนึ่งก็คือ การที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการโดยอาศัยกระบวนการสราง 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (school – community relations) ไดมีนักการศึกษากลาวถึง
ความสําคัญและความจําเปน ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวหลายประการ 
ดังนี้ (1) เพราะโรงเรียนเปนแหลง คัดเลือกคนใหชุมชน (2) โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาคนใหชุมชน 
(3) โรงเรียนเปนแหลงรวมวิชาสาขาตางๆ (4) โรงเรียนกับชุมชนมีจุดมุงหมายเดียวกัน

บทบาทของโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเปนสถาบันของชุมชนที่ตั้งขึ้นโดยชุมชน เพื่อ
ประโยชนของชุมชนโดยตรง การดําเนินงานของโรงเรียนไดรับเงินจากรัฐบาลซึ่งมาจากภาษีของ
ประชาชนทุกคน โรงเรียนจึงตองสนองความตองการของประชาชนทั่วไปไมดานใดก็ดานหนึ่ง
เสมอ ซ่ึงสมพงษ พัดปุย กลาววา โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของชุมชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทํา 
หนาที่ถายทอดวัฒนธรรม และเตรียมสมาชิกของสังคมใหเปนบุคคลที่สังคมยอมรับและพัฒนาคน
เพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสงบสุขดวยการจัดประสบการณตางๆ ที่จําเปนในการ

                                                          
59สุภรณ ศรีพหล, “แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน,” ใน

เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนชุมชน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 1 (กรุงเทพฯ : น่ํากังการพิมพ, 2526),  21.
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ดํารงชีวิตใหกับนักเรียนไดเรียนรูปญหาตางๆ และสภาพความเปนจริงในสังคมที่เขากําลังดําเนิน
ชีวิตอยู ตลอดจนเปนสถาบันที่รวบรวมและพัฒนามรดกทางสังคมใหสืบทอดตอไป60

จากงานวิจัยของสัมฤทธิ์ วงศทองดี ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานสรางความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 พบวา
พฤติกรรมการบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง61 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประสาน สีสันต ที่พบวา ระดับ
การปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีคาอยูใน
ระดับปานกลางเมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนกับชุมชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก62 เชนเดียวกับณรงคศักดิ์ ถนอมศรี ที่วิจัยเกี่ยวกับ
ปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา ระดับการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของ 
โรงเรียน ระดับปานกลาง 5 ดาน ตามลําดับ ดังนี้ การไดรับความสนับสนุนจากชุมชน การให
บริการชุมชน การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน การวางแผนสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน63

                                                          
60สมพงษ พัดปุย, “การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับชุมชน,” สารวิจัยการศึกษา 1,2

(กุมภาพันธ 2527) : 20.
61สัมฤทธิ์ วงศทองดี, “พฤติกรรมการบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), บทคัดยอ.

62ประสาน สีสันต, “การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการ
ปฏิบัติงานดานชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2538), บทคัดยอ.

63ณรงคศักดิ์ ถนอมศรี, “ปจจัยทางวัฒนธรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญา  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2538), บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39

การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนโดยการสรางความสัมพันธกับชุมชน
นั้น เปนภาระหนาที่ที่ผูบริหารพึงกระทํา เพราะโรงเรียนเปนสถาบันของชุมชนที่ใหการศึกษาแก 
ชุมชนและเปนหนวยหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงตองบริการสังคม และใหสังคมไดชวยเหลือ
สนับสนุนโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจะตองเกี่ยวของและรวมมือกันอยูเสมอ แตการรวมมือ
ที่ เกิดขึ้นไดอยางดีนั้นจําเปนตองใหทั้งสองฝายมีความรูจักและเขาใจกันอยางดีพอเสียกอน  
การรวมมือที่ดีจึงจะเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้เมื่อโรงเรียนมีความจําเปนจะตองใหชุมชนเขามารูจักและ
เขาใจปญหาของโรงเรียนอยางมากพอ วิธีการที่ดีที่สุดคือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน เมื่อชุมชนไดเขามามีสวนรวมดังกลาวแลว ชุมชนก็จะมีความรู
สึกเปนเจาของมีความรูสึกรวมไดรวมเสีย มีความพรอมที่จะแกปญหาของโรงเรียนเมื่อโรงเรียน
ประสบปญหาและชุมชนก็จะเขาใจในปญหาไดดี การขอความชวยเหลือ รวมมือหรือขอความ
อนุเคราะหจากชุมชนก็จะทําไดงายและสะดวกขึ้นเพราะชุมชนรูปญหาอยูแลว ทําใหการพัฒนา 
โรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปดวยความราบรื่น การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน
ของผูบริหารดังไดกลาวมาแลว พอสรุปไดวาผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับรัฐโดยการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐกําหนดไว สวนการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน 
ผูบริหารใชการสรางความสัมพันธกับชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน ดวยการดึงชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเด็ก โดยมีโรงเรียนเปนสถานที่ใหความรูและการบริการตอ
ชุมชน เปนการแลกเปลี่ยนความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม
การบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธอันดี

กับชุมชนโดยอาศัยการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของตนมาชวยสงเสริมผูปกครองใหเขามามีสวนรวม
หรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บทบาทสรางความสัมพันธชุมชนของผูบริหาร 
ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีความใกลชิดกันมากขึ้น ซ่ึง แอนเดอรสัน และวิลเล่ียม (Anderson and 
William) ไดกลาววา ผูมีบทบาทโดยตรงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น 
คือ ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียน64 เพราะผูบริหารเหลานี้ สามารถติดตอทํา 
ความสัมพันธกับชุมชนไดทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน การประชุมปรึกษาหารือ

                                                          
64 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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การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดตอพูดคุยในสถานที่ทุกเวลาตามแตโอกาสจะอํานวย 
รวมทั้งการโตตอบจดหมายหรือการเยี่ยมเยียนถึงบาน การสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้นเปน
ความพยายามที่ผูบริหารตองทําใหชุมชนเกิดความประทับใจและเขาใจ ผูบริหารจึงเปนเสมือน 
ตัวแทนของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน บทบาท และภาระหนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีดังนี้

บทบาทในดานการประสานงานราชการแกชุมชน โรงเรียนเปนสวนราชการ หรือ
หนวยงานที่อยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด โรงเรียนจึงเปนแหลงเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหว
หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของทางราชการและของชุมชน โดยปกติผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ
การยกยองใหเปนผูนําชุมชน ผูบริหารจึงเปนที่ปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ
ใหแกชุมชน

1. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพอันดีในโรงเรียน สัมพันธภาพในโรงเรียนมี
ความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับภายนอกเปนอยางมาก ถาความสัมพันธระหวางบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียนไมดี มีความแตกราวภายในก็จะเปนเครื่องทําลายความรวมมือ และกระทบ
ศรัทธาเชื่อถือโรงเรียน การจะใหชุมชมรวมมือสนับสนุนจึงเปนเรื่องยาก ผูบริหารควรคํานึงถึงเรื่อง
นี้ใหมาก และหากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในโรงเรียน ผูบริหารตองพยายามหาทางแกไขปญหา
ใหหมดสิ้นไป และควรระลึกอยูเสมอวาสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดอยางดี
อยูที่การทําใหชุมชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของคณะครูใน
โรงเรียน ผูบริหารควรใหความเปนกันเอง และใกลชิดผูรวมงาน เปดโอกาสใหคณะครู – อาจารยได
รวมกําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ และเพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับปฏิบัติงาน
โรงเรียน ผูรวมงานจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อผูบริหารใหการยอมรับ ยกยอง นับถือ การสราง
บรรยากาศในการทํางานที่ดีภายในโรงเรียนจะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับครู และครู
กับผูบริหาร

2. บทบาทในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน การประชาสัมพันธเปนวิธีการวางแผน
ตอเนื่องเพื่อสราง หรือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหโรงเรียนและ
ชุมชนมีความรูความเขาใจรวมมือกัน งานประชาสัมพันธเปนงานระดับนโยบายและแผนงาน วิธี
การและบทบาทการทํางานของโรงเรียน คือ การนําเอาความจริงเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นของ
ชุมชน
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3. บทบาทการใชชีวิตรวมในชุมชน ปกติผูบริหารตองติดตอกับประชาชนทุกคนไมวา
จะเปนระหวางเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ตามถนนหนทาง ตามรานคา ตามบานหรือตามงาน
สังคมตางๆ ไมวาจะเปนการพบปะโดยบังเอิญหรือเหตุการณปกติ ผูบริหารไมควรละเลยที่จะสราง
ความสัมพันธ โดยการพูดทักทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี ผูบริหารบางคนอาจเปนคนใน
ทองถ่ินใชชีวิตอยูในชุมชน ควรไดศึกษาและทําความเขาใจชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชน
นั้นเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปรับตัวเขากับสังคมของชุมชน ผูบริหารควรสงเสริม
สนับสนุนและจูงใจคณะครูและนักเรียนใหคํานึงถึงบทบาทดานนี้อยูเสมอ การทําใหคนในชุมชน
เห็นวาโรงเรียนกับชุมชนไมไดแยกออกจากกัน โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน สมาชิกของ
ชุมชนจะเกิดความรูสึกมีสวนรวมในโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนมากขึ้น

4. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพตอบิดามารดาและผูปกครอง การพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุง ทั้งทางดานหลักสูตร วิธีสอน อุปกรณ
การสอน แบบเรียน รวมถึงคุณภาพของครูที่ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ ความตองการใหเด็กไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เปนที่ทราบกันในวงการศึกษาวา องคประกอบของการเรียนการสอนที่จะทําใหเด็กมีคุณภาพ มี
อิทธิพลมาจากสภาวะแวดลอมของชุมชน ส่ิงแวดลอมภายในบาน กลุมเพื่อน ฯลฯ การปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาจึงไมอาจจะละเลยกับสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
ใกลชิดกับเด็ก เมื่อเด็กอยูในโรงเรียนจะมีครูเปนผูแนะนําส่ังสอนอบรม เมื่อเด็กอยูที่บานจะมีบิดา
มารดาหรือผูปกครองเปนฝายสนับสนุนชวยเหลือทั้งทางดานการศึกษา การสั่งสอนอบรม จึงเห็น
ไดวาบทบาทของบิดามารดาหรือผูปกครองจําเปนที่ตองมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด บทบาท
และหนาที่ของผูบริหารคือ การชวยใหครูและบิดามารดาหรือผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอกัน ให
ผูปกครองและครูไดมีโอกาสพบปะกันซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางบิดามารดาหรือผูปกครอง
กับครูมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น ผูปกครองจะไดสนใจในกิจกรรมของโรงเรียน อันจะสงผลตอการ
พัฒนาของเด็กและเปนการกระชับความสนิทสนมระหวางกันใหมั่นคง นอกจากนี้โรงเรียนยังอาจ
ไดรับความชวยเหลือในดานทรัพยากรตางๆ จากผูปกครองดวย

5. บทบาทในดานสัมพันธภาพตอนักเรียนและศิษยเกา นักเรียนและศิษยเกาเปนกลุม
บุคคลที่มีบทบาทตอการเผยแพรเกียรติคุณของโรงเรียน โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองและบุคคลในชุมชน เมื่อโรงเรียนสามารถสรางความพึงพอใจแกนักเรียนและศิษยเกา 
ดังนั้นบุคคลเหลานี้ จึงมีบทบาทมากในการชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ผูบริหารจึงไมควร
ละเลยที่จะสรางสัมพันธภาพอันดีตอนักเรียนและศิษยเกา เพราะเขาเหลานั้นเปนกําลังสําคัญในการ
ชวยพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา
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จากบทบาทของผูบริหารที่มีหนาที่สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนดัง
ไดกลาวไปแลวนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา การสงเสริม
ผูปกครองใหมีสวนรวมในโรงเรียนมีดังนี้

1. ชักชวนใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในโรงเรียน การชักชวนอาจเปนการชักชวน
ดวยตนเอง สงจดหมาย แถลงการณ การจัดการประชุม การโทรศัพท การสอบถามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง หรือเชื้อเชิญผูปกครองมาเปนกรรมการโรงเรียน

2. ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน ในเรื่องของการตัดสินใจการขอความชวย
เหลือหรือการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน

3. ผูบริหารควรอํานวยความสะดวกสบายในการประชุมผูปกครอง
4. ผูบริหารควรติดตอส่ือสารกับผูปกครองดวยภาษาของพวกเขา ควรเรียนรูภาษาดั้งเดิม

ของผูปกครองถาไมใชภาษาสากล หรือควรจัดหาลามสําหรับแปลเมื่อจําเปน
5. สงขาวสารถึงผูปกครอง แจงเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใหผูปกครองทราบ
6. ยอมรับผูปกครองที่มีความชํานาญ และจัดโอกาสใหเขาไดใชความชํานาญนั้นในการ

ชวยเหลือโรงเรียน รวมทั้งเสริมแรงใหเขาสมัครใจชวยเหลืองานในชั้นเรียน
7. ขอบคุณ ผูปกครองดวยความจริงใจ
8. อนุญาตใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการโรงเรียน
9. กระตุนใหครูเกิดความรับผิดชอบตอส่ิงที่ผูปกครองย้ําเตือนในเรื่องที่เกี่ยวของกับครู

และนักเรียน ชวยเหลือเด็กตามที่ผูปกครองตองการ
10. ทํางานรวมกับผูปกครองเพื่อจัดหาสิ่งตางๆ มาชวยเด็ก65

บทบาทผูบริหารในการสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวมในโรงเรียน สรุปไดวา  
ผูบริหารจะตองมีความสัมพันธกับชุมชน และผูปกครอง โดยการชักชวนใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อชวยเหลือโรงเรียนในดานการเรียนการสอน การจัดหาทรัพยากร 
การใหทุนการศึกษา และดานอื่นๆ เทาที่ผูปกครองจะสามารถชวยได การใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในโรงเรียนเปนการลดชองวางระหวางชุมชนกับโรงเรียนและเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของเด็กโดยตรง

                                                          
65Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,” 201 - 202.
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การจัดหาทรัพยากร
ภารกิจอยางหนึ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ก็คือ การจัดหา

ทรัพยากร มาใชในการบริหารงานใหสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรตางๆ ที่
โรงเรียนกลาวถึง ไดแก ปจจัยส่ีของการบริหาร นั่นคือ (1) คน (2) เงิน (3) วัสดุอุปกรณ (4) การจัด
การ ผูบริหารจะตองบริหารปจจัยส่ีดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียน เพราะบทบาทหนาที่
ของผูบริหารคอื การสรรหาทรัพยากรที่ขาดแคลน การดํารงรักษาทรัพยากรที่มีอยู และการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดบทบาทหนาที่ของผูบริหารดังกลาวสอดคลองกับ 
เคเนสเซวิส (Knezewich) ที่ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารการศึกษาไว 17 ประการ คือ
(1) เปนผูช้ีทางไปสูจุดมุงหมาย (2) เปนผูนํากระตุน (3) เปนผูวางแผน (4) เปนผูตัดสินใจ (5) จัด
องคการ (6) ผูบริหารการเปลี่ยนแปลง (7) ผูประสานงาน (8) ผูส่ือสาร (9) ผูบริหารความขัดแยง
(10) ผูแกปญหา (11) ผูจัดระบบการทํางาน (12) ผูจัดการเรียนการสอน (13) บริหารงานบุคคล
(14) ผูจัดทรัพยากรตางๆ (15) ผูประเมินผล (16) นักประชาสัมพันธ (17) ผูนําทางดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี66

สําหรับสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (American Association of School
Administrators) มีช่ือยอวา AASA ไดเสนอกระบวนการบริหารให 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
(planning) 2) การจัดสรรทรัพยากร (allocation) 3) การเสริมกําลังบํารุง (stimulating)
4) การประสานงาน (coordination)  5) การประเมินผล (evaluation)67 สําหรับ สมพงษ เกษมสิน ได
กลาวถึงพฤติกรรมที่เปนกระบวนการทางการบริหารไววา การบริหารที่ดีจะตองดําเนินการเกี่ยวกับ
องคประกอบ 7 ประการ คือ     (1) การวางแผน (2) การจัดองคการ (3) การจัดบุคคลเขาทํางาน
(4) การอํานวยการ (5) การประสานงาน   (6) การรายงานและติดตอส่ือสาร (7) การคลังและ
งบประมาณ68 ภิญโญ สาธร ใหแนวความคิดวา ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน
8 ประการ ดังนี้ (1) การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกฝาย
(2) การปกครองและการแนะแนว หรือการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ตลอดจนการติดตอกับ
ผูปกครองนักเรียน (3) การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน หนังสือ วัสดุอุปกรณ

                                                          
66Stephen J. Knezewich, Administration of public education (New York : Harper and 

Rows, 1962),  44 - 50.
67American Association of School Administrators, Staff relations in school 

administration (Washington D.C. : The Association Process, 1955), 17.
68 สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, 14.
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การสอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ และการบริหารการสอน เพื่อกอใหเกิดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (4) การบริหารงานตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน
และรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมชนดวย ในทํานองกระบวนการสองทาง (5) การจัด
ระบบบริหารโรงเรียนกําหนดอํานาจหนาที่และแผนภูมิของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงาน
ที่มีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการที่ดี (6) การจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่บริเวณและพัสดุ
ครุภัณฑ (7) การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน เอกสารตางๆ การเงิน และงานบริการตางๆ ของ
โรงเรียน (8) การประเมินผลงานซึ่งตองทําเปนระยะๆ ตอเนื่องกันไมขาดสาย69

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น จะพบวาการ
บริหารดานทรัพยากรตางๆ ของโรงเรียนเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัติ เร่ิมตั้งแต
การวางแผนในการดําเนินงานวาควรจะเปนไปทิศทางใดองคการจึงจะเจริญกาวหนา การจัดหา
บุคลากรเขาทํางานใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ก็เปนหนาที่ที่ผูบริหารตองจัดทํา เมื่อไดบุคคลเขา
ทํางานแลวจะตองมีการอํานวยการและประสานงานใหการปฏิบัติหนาที่ดําเนินไปโดยราบรื่นมีการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันเปนการรายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งการจัดงบประมาณการเงิน
ใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารนี้นํามาใชในการบริหาร
ทรัพยากรในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย (1) ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน 
(2) การเงินหรืองบประมาณของโรงเรียน (3) อาคารสถานที่ และอุปกรณตางๆ ภายในโรงเรียน 
(4) การจัดการบริหารโรงเรียน ทรัพยากรดังกลาวลวนตองไดรับการทะนุบํารุงและสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาทรัพยากรมาเพิ่มเติมเปนหนาที่ของผูบริหารในการแสดง
ประสิทธิภาพของการบริหารวามีมากนอยเพียงใด โดยดูจากการจัดหาทรัพยากรของการศึกษาวิจัย
โดย คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา พฤติกรรมการจัดหาทรัพยากรของผูบริหาร ประกอบดวย

1.   จัดหาอุปกรณตางๆ เพื่อใชในโรงเรียน และหองเรียน
 1.1 จัดโปรแกรมสําหรับโรงเรียน เพื่อ

1.2 ชักชวนคนในชุมชนมาจัดทําหลักสูตรรวมกัน
1.3 จัดงบประมาณในการสนับสนุนโปรแกรมเฉพาะ

2. จัดหาเครื่องมือสําหรับโรงเรียนและหองเรียน
1.4 จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับหองเรียน
1.5 จัดหาอุปกรณมาทดแทนอุปกรณที่ชํารุดหรือเสียหายใหเร็วที่สุด
1.6 จัดวางบุคคลใหเหมาะสมกับอุปกรณนั้นๆ

                                                          
69 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา,  356 - 357.
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3. ใหขอมูลขาวสารแกหมูคณะเทาที่จะทําได
3.2 กระจายขาวสารเกี่ยวกับการเงินที่รัฐบาลชวย
3.3 แลกเปลี่ยนขาวสารในความคิดใหมๆ เกี่ยวกับการสอน

4. จัดหาบุคคลภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียน
4.2 พบปะบุคคลภายนอกเพื่อนําบุคคลภายนอกมาสูโรงเรียน
4.3 ติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทธุรกิจเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
4.4 จัดหาประธานโรงเรียนที่จะชวยเหลือโรงเรียนได

5. จัดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
5.2 แจงขาวสาร แผนงาน ใหหมูคณะทราบ
5.3 จัดหาทุน เพื่อสงหมูคณะไปฝกงาน/ดูงาน
5.4 เชื้อเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูในการทํางาน
5.5 จัดเวลาใหหมูคณะไดมีโอกาสพัฒนางานที่ตัวเองสนใจ

6. เชื้อเชิญชุมชนใหเขามามีสวนรวม
7. วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ70

จากที่ไดกลาวถึงการจัดหาทรัพยากรของผูบริหาร พอสรุปไดวา ผูบริหารจะตองเปนผู
จัดวางแผนในการสรรหาทรัพยากรมาใชในโรงเรียนใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนมากที่สุด
ทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการลวนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานโรงเรียน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พฤติกรรมในการจัดหาทรัพยากรของผูบริหาร จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาโรงเรียน

การสงเสริมทางดานการเรียน
ผูบริหารโรงเรียนอาจจะเปนครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ รวมตลอดทั้งผูชวยของ

ผูบริหารเหลานั้นตางก็มีตําแหนงเปนผูบริหาร แตหากผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่เพียงผูบริหาร
อยางเดียว โรงเรียนนั้นก็คงบรรลุจุดประสงคไดยาก ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนผูนําทางการ
ศึกษา เพื่อจะไดนําความรูความสามารถและแนวคิดที่มีประโยชนตอการศึกษามาใชในการบริหาร
และพัฒนาการเรียนการสอนผูบริหารหรือผูนําทางวิชาการนั้นมีผูใหความหมายหลายทาน ดีเบวอส

                                                          
70Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,”  203.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

(DeBevoise) ใหความหมายผูนําทางวิชาการวา การกระทําที่ครูใหญแสดงออกหรือมอบอํานาจให
ผูอ่ืนกระทําในอันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน71 สวนกรีนฟลด (Greenfield) ใหความหมาย
ผูนําทางวิชาการวา เปนการกระทําอยางตั้งใจที่มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาสภาพการทํางานที่นาพอใจ
และมีประสิทธิภาพสําหรับครูรวมทั้ งสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูที่น าพอใจและมี
ประสิทธิภาพตอนักเรียน72 ซ่ึงเดวิสและโทมัส (Davis and Thomas) ก็มีความเห็นที่คลายกันวาผูนํา
ทางวิชาการคือ บทบาทสําคัญตอครูใหญที่จะเนนกิจกรรมในดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
งานในหองเรียนของครู73 จึงอาจกลาวไดวา ผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความสามารถในการใช
กลยุทธทั้งการเปนผูนําและการบริการและนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชาการใหบรรลุผล 
ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน บทบาทและหนาที่ของผูบริหารในฐานะผูนําทาง
วิชาการ ดีเวบอส (DeBevoise) ไดกําหนดไวดังนี้ (1) เปนผูมีความคิดหรือความตั้งใจอยางแนวแน
ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ (2) เปนผูบริหารและผูนําของโรงเรียน (3) มุงเนนกิจกรรมดาน
การเรียนการสอน และผลการปฏิบัติของครูในหองเรียน74

เฮนคเลย และคณะ (Hencley and others) ไดใหความเห็นวาผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาควรจะแสดงบทบาทของผูนําทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ (1) โปรแกรมทางการศึกษา
และกระบวนการสอน (2) บุคลากรดานนักเรียน ครู อาจารย คนงานภารโรง การเงินและธุรการ
ตางๆ (3) จัดบรรยากาศของสิ่งแวดลอมเพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดผลดีสูงสุด (4) สราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   (5) เปนผูนําการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาความรูและเพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอน (6) พัฒนาทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอ

                                                          
71ดีเบวอส (DeBevoise), อางถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, “ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

ผูบริหารที่ สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา  
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร, 2536),  58.

72Greenfield, quoted in Gary Davis and Magaret A. Thomas, Effective schools and 
effective teachers (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1989), 21.

73Gary Davis and Magaret A. Thomas, Effective schools and effective teachers, 21.
74DeBevoise, “Synthesis of Research on the Principal as Instructional Leader,” quoted 

in Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective schools and effective teachers, 21.
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สังคมและประเทศชาติ75 สวนทรัสตี (Trusty) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของบริหารโรงเรียนใน
ฐานะผูนําทางวิชาการไว 17 ประการ คือ (1) สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทาง
วิชาการของโรงเรียนได (2) สงเสริมใหครูนําเอาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของโรง
เรียนไปปฏิบัติ (3)สรางความเชื่อมั่นวากิจกรรมของโรงเรียนและหองเรียนสอดคลองกับเปาหมาย
และวัตถุประสงคของโรงเรียน (4) สรางความเชื่อมั่นวาโครงการทางวิชาการของโรงเรียนเปนผลมา
จากผลการวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา (5) มีการวางแผนรวมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการ
ตางๆ ทางวิชาการเพื่อใหบรรลุความตองการของนักเรียน (6) สงเสริมใหครูไดนําโครงการทางวิชา
การไปปฏิบัติ(7)ปฏิบัติงานรวมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 
(8) ติดตอส่ือสารกับครูและนักเรียนดวยความคาดหวังที่สูงในดานมาตรฐานทางวิชาการ(9)ใหการ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน (10) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน (11) มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน 
(12) ใหความรวมมือกับนักเรียนในการกําหนดระเบียบเพื่อแกไขปญหาดานวินัยของนักเรียน 
(13) รวมมือกับนักเรียนใหมีการนํากฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชในการแกปญหาดานวินัย (14) รวมมือ
กับคณะครูใหการนําระเบียบกฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชในการแกปญหาดานวินัยนักเรียน (15) มีการ
ปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของโรงเรียน (16) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยาง
ยุติธรรม (17) ชวยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ76

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารนั้น นักการศึกษาหลายทานได
นําเสนอแนวคิดที่ไดจากผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ สําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการไวดังนี้ ในปพุทธศักราช 2522 บรูคโอเวอร (Brookover) 
เสนอวาผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการควรมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ (1) มุงเนนดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) มีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง (3) สังเกตการสอนและใหคําปรึกษา
แกครู (4) ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู และ (5) คํานึงถึงคุณภาพของโรงเรียน77 ในป

                                                          
75 เฮนคเลย และคณะ, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลากรณ, การศึกษาภาวะผูนําทางการ

ศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525),  40.
76Trusty, อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร

บรรยากาศของโรงเรียนและความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถม
ศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533),  62 - 63.

77Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective schools and effective teachers, 40.
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พุทธศักราช 2530 อันเบน และฮิวส (Ubben and Hughes) เสนอพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชา
การของผูบริหารไว ดังนี้ (1) การทํางานตามเวลาที่กําหนด (2) การจัดบรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน 
(3) การมุงเนนดานวิชาการ (4) มีความคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 
(5) การทํางานดานหลักสูตร (6) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ (7) การประเมินผลและการตรวจ
สอบความกาวหนาของนักเรียน78 เดวิสและโธมัส (Davis and Thomas) ไดสรุปวา ผูบริหารควรมี
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการตอไปนี้คือ (1) การเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงโรงเรียน 
และมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง (2) มีความกระตืนรือรนในการใช
กลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน (3) การใหแรงจูงใจและใหรางวัลกับบุคคลหรือกลุมที่ทํางานดานวิชา
การ (4) การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ (5) การใชทรัพยากรและบุคลากรอยางสรางสรรค 
(6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู เปนระเบียบและมีความปลอดภัย (7) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของครู (8) การสังเกตการสอนของครูและการใหขอมูลยอนกลับ79 สวน เฮค และ
คณะ (Heck and others) ไดเสนอแนะพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารไวดังนี้ 
(1) การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน (2) การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนมีความคาดหวัง
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง(3)การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการสอนของครู 
(4) การจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนให (5) การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู (6) การตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน (7) การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย80 สวน ฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของพฤติ
กรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ คือ (1) การกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน (2) การจัดการดานการเรียนการสอน และ  (3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชา
การของโรงเรียน81 มีรายละเอียดดังนี้

                                                          
78Gerald C. Ubben and Larry W. Hughes, The principal : Creative leadership for 

effective schools (Boston : Allyn and Bacon, 1987), 97 - 98.
79Gary A. Davis and Magaret A. Thomas, Effective schools and effective teachers,40.
80Ronal H. Heck and others, “Instructional leadership and school achievement : 

Validation of a causal model,” Educational Administration Quarterly 26, 2 (May 1990) : 95.
81Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the instructional management 

behavior of principal,” The Elementary School Journal  86, 2 (November 1985) : 221 - 224.
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1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) การกําหนด
ภารกิจของโรงเรียนเปนการกําหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียนตองรับผิดชอบในสวนที่
เกี่ยวของกับงานวิชาการ และสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ ซ่ึงจําแนกเปน
2 องคประกอบ คือ

1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (framing school goals) การกําหนด
เปาหมายของโรงเรียนนั้นจะตองมีความชัดเจนโดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยใหทีมงานมีสวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียนซึ่งจะตองรวมถึง
ความรับผิดชอบของคณะครูเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงานจะตอง
แสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได นอกจากนั้นเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะ
ที่งายตอครูในการที่จะนําไปสอนไดตรงตามจุดประสงคในหองเรียน

1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (communicating school goals) การสื่อสาร
เปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบ
โดยทั่วกัน ทั้งในรูปที่เปนทางการ เชน การประชุมคณะครู การชี้แจงในหนังสือคูมือของโรงเรียน
ฯลฯ และโดยรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู เปนตน

2. การจัดการดานการเรียนการสอน (managing the instructional program) การจัดการ
ดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการดูแลสงเสริมและสนับสนุนการสอน
ของครูการเรียนของนักเรียนและการประสานการจัดการเรียนการสอนซึ่ งจําแนกเปน
3  องคประกอบ คือ

2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (supervising and evaluation
instruction) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอนนั้น ผูบริหารจะทํางานรวมกับครู
ในดานหลักสูตรและการสอน    ผลงานของผูบริหารจะตองมั่นใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนได
ถูกถายทอดไปสูการปฏิบัติในหองเรียนซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับ
จุดประสงคของการเรียนในหองเรียนใหการสนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค 
ควบคุมการสอนในหองเรียนโดยการเยี่ยมอยางไมเปนทางการ   การใหผลยอนกลับกับครูทั้งทาง
ดานการนิเทศและการประเมินผลโดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนํา
วิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ

2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร (coordinating curriculum) หมายถึง
พฤติกรรมการประสานงานกับครูในดานการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลจุดประสงค             
ตามหลักสูตรของโรงเรียนจะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่สอนในหองเรียน และคะแนนการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง
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2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (monitoring student progress)
ผูบริหารควรจะใชผลจากคะแนนทดสอบในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนการประเมิน
หลักสูตรการประเมินดานการสอน และการวัดผลความกาวหนาตามเปาหมายของโรงเรียน

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (promote school climate) 
บรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนจะเกี่ยวของกับบรรทัดฐาน (norms) และเจตคติของบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียนทั้งดานตัวครู นักเรียน และการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน 
ซ่ึงจะจําแนกบทบาทในการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนจําแนกเปน 6  องค
ประกอบ คือ

3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (protecting instructional line) เวลาที่ใชใน
การสอนของครูในหองเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะนํากฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็ก เด็กที่
เรียนซํ้า รวมทั้งคําขอรองตางๆ จากฝายสํานักงานของโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองหาทาง
ควบคุมกิจกรรมเหลานี้ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารที่
ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายนี้ไปใช โดยการกําจัดสิ่งตางๆ ที่จะทําใหการสอนใน
หองเรียนหยุดชะงักลงได ก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีศักยภาพ และนักเรียนจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (maintaining high visibility) การ
ดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด เปนการชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารกับ
นักเรียนและกับครู ซ่ึงปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการแบบนี้ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมายใน
ดานความตองการของนักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายระดับตาง ๆ ของ
โรงเรียนใหนักเรียนและครูทราบ

3.3 การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู (providing incentives for teachers) การจัดใหมี
ส่ิงจูงใจใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัลและการให
การยอมรับการทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารในการที่จะทําให
โครงสรางของการทํางานดีขึ้น รางวัลท่ีผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครู
อาจารยอาจไมใชเงินเพียงอยางเดียว หากแตอาจจะเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคม
ยอมรับ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและการใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน
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3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development) การ
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการ
ฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตาง ๆ ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรและชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได

3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ (developing and enforcing
academic standards) มาตรฐานทางวิชาการที่สูง และมีความชัดเจนจะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความ
คาดหวัง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการปรับปรุงการเรียนของนักเรียน และมาตรฐานที่สูงขึ้นนี้ จะแสดง
ใหเห็นไดจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนในโอกาสตอไป

3.6 การจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู (providing incentives for learning)
การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูงและเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
ผูบริหารตองใหโอกาสนักเรียนในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและในโรงเรียน โดยผูบริหาร
จะตองเปนผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียนและโรงเรียนในดานการใหรางวัลเพื่อเปน
การยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง

ทั้งนี้ เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่อยูใกลชิดและเปนผูปฏิบัติงานในการให
การศึกษาแกนักเรียนมากที่สุด การเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีอิทธิพลตอการจัด
การเรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูสงเสริมความกาวหนาของการเรียนการสอน
และเนนงานวิชาการเปนสําคัญเพราะเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารงานในโรงเรียนที่จะทําให
การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายของการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ไดแก การจัดใหมีหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรอยางเพียงพอ ทําความเขาใจและสรางความเขาใจใหกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินผล
การนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร (2) งานการเรียนการสอนได
แก การจัดใหมีแผนการสอนใหครบทุกชั้นและทุกกลุมประสบการณ จัดหองเรียน สถานที่ อุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใหเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน จัดครูเขาสอนและจัดตารางสอน
ใหเหมาะสมกับเวลาและอัตราเวลาเรียนในหลักสูตร มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนโดย
เขาเยี่ยมชั้นเรียนหรือสังเกตการสอนอยางตอเนื่อง และสามารถแนะนําชวยเหลือครูในการปรับปรุง
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การเรียนการสอน (3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ไดแก การจัดหาและ
บริหารวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ตลอดจนสงเสริมใหครู รูจัก
ทํา รูจักใช และรูจักเก็บบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน มีการแสวงหาแหลงวิทยากรที่เปนสื่อการ
สอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตาม และประเมินผลการ
ใชส่ือการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ (4) งานวัดผลและประเมินผล ไดแก การจัดหาและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถม
ศึกษา จัดใหมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและดําเนินการวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามหลัก
เกณฑที่ระเบียบกําหนดไวมีการติดตามและตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการวัดผลและ
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ (5) งานหองสมุด ไดแก การจัดใหมีหองสมุดหรือมุมหนังสือตลอดจน
วัสดุครุภัณฑที่จําเปนสําหรับหองสมุด มีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด จัดหาและ
จัดทําทะเบียนหนังสือและหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดอยางเปนระบบและ
เปนปจจุบัน มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนใชหองสมุดในการพัฒนาการเรียนการสอน 
คอยติดตามดูแลใหความชวยเหลือและประเมินผลการดําเนินงานหองสมุดอยางตอเนื่อง 
(6) งานนิเทศภายใน ไดแก การทําความเขาใจและสรางความเขาใจรวมกันระหวางบุคลากรใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน ใหการสนับสนุนในดานเครื่องมือ วัสดุ – อุปกรณ ตลอดจนเอกสารที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินการตามแผนนิเทศที่วางไว มีการประเมินผล รวบรวมผลการนิเทศและเอกสารที่เกี่ยว
ของกับการนิเทศไวอยางเปนระบบ (7) งานประชุมอบรมทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการประชุม 
อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานวิชาการตามสภาพปญหาและความตองการหรือสนับสนุนใหครูไป
เขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการที่สถาบันหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อใหนําความรูที่ได
รับกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือเปนวิทยากรเพื่อจัดประชุมอบรมทางวิชาการในโอกาสตอ
ไป มีการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนตอการจัดประชุมอบรมและอํานวย
ความสะดวกตอการดําเนินงานทุกครั้ง82 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen)  
ที่พบวา การสงเสริมทางดานการเรียนของผูบริหาร ประกอบดวย 1) มีความเขาใจในแผนและ     
ยุทธศาสตรของหลักสูตรเปนอยางดี 2) สงเสริมความสามารถในการสอนของครู  3) สนับสนุนใน
การทดลองใชหลักสูตรใหมๆ  4) การประเมินความสามารถของนักเรียน 5) สอนจุดยุทธศาสตร

                                                          
82สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองพัฒนาบุคคล, คูมือการปฏิบัติ

งานสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536),  4 - 9.
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ในการเรียนแกคณะครู 6) วางแผนเพื่อจัดกิจกรรมในการเรียน 7) จัดเวลาไปเยี่ยมชมโรงเรียนอ่ืน 
8) จัดเวลาไปเยี่ยมชมหองเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน 9) ดูแลการทํางานของครูใหสามารถดําเนินไปตาม
แผนของหลักสูตร 10) สงเสริมความสามารถทางการเรียนในหมูนักเรียน 11) ใหรางวัลแกนักเรียน
ที่ไดรับความสําเร็จ 12) ใชอารมณขันกระตุนใหเกิดความเราใจในการสอน 13) มาทํางานเร็วและ
กลับทีหลัง และสามารถสอนแทนครูคนอื่นได 14) มีการเยี่ยมชั้นเรียนอยางไมเปนทางการหรือตาม
ความตองการของครู 15) มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 16) เผยแพรความสามารถทาง
การเรียน 17) จัดใหมีกิจกรรมของครอบครัวในโรงเรียน83

จากขอบขายงานวิชาการขางตนจะเห็นวา การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เปนกิจกรรมที่ชวยใหผลการศึกษามีคุณภาพในที่สุด ดังนั้นไมวา
กิจกรรมใดที่สัมพันธกับการเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ถือวางาน
นั้นเปนงานที่ขอบเขตหนาที่ของผูบริหารในดานวิชาการทั้งส้ิน และงานดานวิชาการของผูบริหารนี้
เปนงานที่สงเสริมทางดานการเรียนของนักเรียนดวย ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของรังสรรค ฤกษขํา
ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบความสัมพันธในสภาพแวดลอมจริงของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียน พบวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารอยูในลําดับแรก และ
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน84 เชน
เดียวกับกิตติรัตน กลัดแกว ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการอยูในเกณฑมาก85 สําหรับงานวิจัยของ
วรรณภา นาทันรีบ เร่ือง “ความสัมพันธระหวางความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

                                                          
83 Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated 

schools,” 204 - 206.
84 รังสรรค ฤกษขํา, “ตัวแบบความสัมพันธในสภาพแวดลอมจริงของพฤติกรรมการ

บริหารงานวิชาการ สภาพการบริหารงานในกระบวนการบริหารหลักสูตร สภาพการรับรูในจุด
หมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 ของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), บทคัดยอ.

85กิตติรัตน กลัดแกว, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536), บทคัดยอ.
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เพชรบูรณ” พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและ
แตละดานอยูในระดับสูง86 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย บุญบันดาล ที่พบวา พฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการอยูในระดับมาก87 ซ่ึงตรงกับผลงาน
วิจัย “ภาวะผูนําดานวิชาการ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา 1”
ของ  กาญจนา ตระกูลบางคลา ที่พบวา  ระดับภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทาง
ดานวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมาก88 นอกจากนี้ จตุรงค ภูอยูเย็น ไดทําการวิจัยพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สําหรับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มากกวาพฤติกรรมความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา89

                                                          
86วรรณภา นาทันรีบ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผู

บริหารโรงเรีนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถม
ศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.

87วิชัย บุญบันดาล, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.

88 กาญจนา ตระกูลบางคลา, “ภาวะผูนําดานวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.

89จตุรงค ภูอยูเย็น, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน : กรณี
ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541), บทคัดยอ.
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การใชทักษะดานการบริหาร
การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทราบขอบเขต

และหนาที่ของงานเปนอยางดี งานจึงจะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารงานโรงเรียน
เปนหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบริหาร และครู รวมทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ในการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ในการบริหารโรง
เรียนนั้น ผูบริหารจะตองใชทักษะในดานตางๆ มาบริหารงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะตางๆ ดังกลาวจะอยูในกระบวนการบริหาร ซ่ึงมีผูใหความหมายของกระบวนการบริหารไว
วา กระบวนการบริหารการศึกษา หมายถึง การที่ผูบริหารการศึกษาปฏิบัติหนาที่ดวยวิธีการกระทํา
เปนขั้นตอน แตละขั้นตอนสัมพันธและตอเนื่องกันอยางเปนระบบ สําหรับกระบวนการบริหารนั้น
มีอยูหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีประกอบดวยข้ันตอนที่แตกตางกันออกไป ตามแนวคิดของเจาของ
ทฤษฎีนั้นๆ ที่จะมองวาขั้นตอนใดเดนและมีความสําคัญมากกวากัน สําหรับ กูลิค และเออรวิค
(Gulick and Urwick) ไดแบงกระบวนการบริหารเปน 7 ขั้นตอน ซ่ึงเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย
ในชื่อวา POSDCoRB ไดแก (1) การวางแผน (planning) (2) การจัดองคการ (organizing) (3) การจัด
บุคลากร (staffing) (4) การอํานวยการ (directing) (5) การประสานงาน (coordinating) (6) การราย
งาน (reporting) (7) การงบประมาณ (budgeting)90ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารงานของ ฟาโยล
(Fayol) ที่กลาวถึงหลักของการบริหารวาประกอบไปดวย 5 องคประกอบ คือ (1) การวางแผน
(planning) (2) การจัดองคกร (organizing) (3) การบังคับบัญชา (commanding) (4) การประสานงาน
(coordinating) (5) การควบคุมงาน (controlling)91   สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา
(AASA = American Association of School Administrators) ไดเสนอ กระบวนการบริหารไว
5 ประการ คือ  (1) การวางแผน (planning) (2) การจัดสรรทรัพยากร (allocation) (3) การเสริมกําลัง
บํารุง (stimulating) (4) การประสานงาน (coordinating) (5) การประเมินผล (evaluation)92 ซ่ึงมีบาง
ขั้นตอนที่แตกตางไปจาก กูลิค และเออรวิค, และฟาโยล เล็กนอย หลังจากนั้นไมนานคือ 2 ป เกรก
(Gregg) ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน 7 ขั้นตอน ซ่ึงบางขั้นตอนยังคงเหมือนกับของกูลิค

                                                          
90 Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration (New 

York : Columbia University, 1937), 6.
91Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Pitman, 1949), 

5 - 6.
92American Association of School Administrators, Staff Relations in School 

Administration (Washington D.C. : The Association Process, 1955), 17.
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และเออรวิค และฟาโยล ประกอบดวย (1) การตัดสินใจสั่งการ (decision making) (2) การวางแผน
(planning)        (3) การจัดองคการ (organizing) (4) การติดตอส่ือสาร (communicating) (5) การใช
อิทธิพล (influencing) (6) การประสานงาน (coordinating) (7) การประเมินผล (evaluation)93 อีก 14
ปตอมา แคมเบลล (Campbell) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารอีก โดยแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ (1)
การตัดสินใจ (decision making) (2) การวางโครงการ (programming) (3) การเสริมกําลังบํารุง
(stimulating) (4) การประสานงาน (coordinating) (5) การประเมินผล (appraising)94

จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวาแนวความคิดตางๆ นั้นมีความเห็นพองตองกันเปน
สวนใหญวา กระบวนการบริหารอยางนอยจําเปนตองมีองคประกอบในเรื่องของการวางแผน 
การจัดองคการ การพัฒนาบุคลากร การวินิจฉัยส่ังการ การประสานงาน การรายงานงบประมาณ 
นโยบาย และอํานาจหนาที่

กระบวนการบริหารที่กลาวมาขางตน เปนกระบวนการในการบริหารงานของผูบริหาร
ที่ใชในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ผูบริหารจะตองใชทักษะใน
การบริหารทําใหงานประสบความสําเร็จ จากการศึกษาวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen) พบวา
การใชทักษะดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดวย

1. แสดงทักษะดานประชาสัมพันธที่ดี
 1.1 การแจงใหทราบวาโรงเรียนมีบริการอะไรบางและสามารถใชบริหารนั้นได

      อยางไร
1.2 การสงขาวสารถึงผูปกครองและชุมชน
1.3 สงเสริมความสามารถของโรงเรียนใหรัฐประจักษ

2 แสดงทักษะดานการจัดการ
2.1 มีการจัดการอยางมีระบบ
2.2 จัดเตรียมทรัพยากร
2.3 เก็บรักษาเอกสารไมใหสูญหาย
2.4 รักษามาตรฐานของการทํางาน

                                                          
93Russell T. Gregg, The Administrative Process : Administrative Behavior in 

Education (New York : Harper&Row, 1957), 274.
94Ronald F. Campbell, Introduction to Educational Administration (Boston : Allyn 

and Bacon, Inc., 1971), 189.
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3. มีการวางแผนลวงหนา
3.1 สงคําเตือนเกี่ยวกับแผนวาโครงการเริ่มเมื่อไร ส้ินสุดเมื่อไร เพื่อเปนการเตือน
3.2 จัดตารางโครงการหรือกิจกรรม
3.3 ตระหนักถึงโครงการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือที่กําลังทํา

4. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
5. ทํางานตามตารางเวลา
6. บรรจุคนเขาทํางานใหพอกับความตองการของนักเรียน
7. ตรวจสอบงบประมาณ
8. ออกระเบียบเพื่อควบคุม
9. มีการประเมินการปฏิบัติงานผูบริหาร
10. ผูบริหารควรใชเวลาอยูในโรงเรียนมากกวาอยูที่อ่ืน95

การใชทักษะดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจากงานวิจัยของ 
คริสเตนเซน (Christensen) แสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานดาน
ประชาสัมพันธ การจัดการ การวางแผน การงบประมาณ การควบคุมงาน การประสานงาน การจัด
บุคลากร แตละทักษะของผูบริหารจะเห็นไดวาสอดคลองกับกระบวนการบริหารที่ไดกลาวไปแลว
การบริหารงานในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยูกับตัวผูบริหารแตละคนวาใช
พฤติกรรมการทํางานแบบใด และทํางานอยางสุดความสามารถหรือไม

ความหมายของการบริหารและผูบริหาร

อาจกลาวไดวาในบรรดางานทุกอยางหรือกิจกรรมตางๆ ของมนุษยที่ดําเนินอยูนั้น ไมมี
ส่ิงใดสําคัญเกินกวาการบริหารหรือการจัดการ ทั้งนี้เพราะงานดานการบริหารหรือการจัดการนี้จะ
เปนงานสําคัญตอการอํานวยใหมนุษยทํางานไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ96 ตอมา
พะยอม วงศสารศรี ไดใหความหมายของการบริหารวา หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะ
และกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ

                                                          
95Georgia Jo. Christensen, “The Role of the Principal in Transforming Accelerated 

Schools,”  206.
96 ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2533),  1.
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การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่
กําหนด97 สําหรับนักการศึกษาตางประเทศ ไดใหความหมายของการบริหารไวดังนี้ สโตเนอร
(Stoner) ใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน การจัดการ การแนะนําและ
ควบคุมโดยระดมทรัพยากรที่มีอยูทั้งมวลในองคการ มุงใชเพื่อผลแหงการบรรลุเปาหมายที่วางไว98

สําหรับเทอรี่ (Terry) อธิบายวาการบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดการ การจูงใจ
และการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ โดยใชทรัพยากรมนุษยและอ่ืนๆ ที่มีอยู99

ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ปรมาจารยทางการบริหารของสหรัฐอเมริกากลาวไววา
การบริหาร คือ การทําใหงานตางๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา100

จากความหมายของนักการศึกษาทั้งของประเทศไทยและชาวตางประเทศ พอสรุปไดวา
การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากองคการ โดยใชทรัพยากร
มนุษยและอื่นๆ ที่มีอยูโดยผานกระบวนการวางแผน การจัดการ การจูงใจ และการควบคุม

ธงชัย สันติวงษ กลาววา ผูบริหารคือบุคคลซึ่ง 1) เปนหัวหนาหรือผูนําของกลุมคนใน
องคการ 2) เปนผูจัดระเบียบทรัพยากรตางๆ และประสานการปฏิบัติงานของบุคคลฝายตางๆ และ 
3) เปนผูรับผิดชอบทําใหงานเสร็จตามเปาหมายโดยอาศัยคนเปนผูทํา101 เดวิสและฟลลีย (Davis and 
F i l l e y )  ได ให ค ว ามหมายว า  ผู บ ริ ห า รคื อ ผู ดําร งตําแหน ง ในการบริห ารและ เปน
ผูจัดกระบวนการบริหารโดยหนาที่ของการเปนผูนํา102 โดยสรุป ผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่ใน
การบริหารงานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพโดยใชการกระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติทํางาน    
จนสําเร็จ ลดการใชอํานาจและอิทธิพลหรือใชเปนมาตรการขั้นสุดทายหากมีความจําเปน

                                                          
97 พยอม วงศสารศรี, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ, 2534), 3.
98 James A.F. Stone, Management (New Jersey : Prentice-Hall,  1978), 8.
99George R. Terry, Principles of Management (Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1979), 

4.
100Peter F. Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London : 

Pan Book Ltd., 1979), 9.
101ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533),  13.
102Ralph C. Davis and Alan C. Filley, Principles of management (New York : 

Alexander Hasuition Institute, 1973), 11.
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การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาพื้นฐาน ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตนในฐานะพลเมือง
ดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ทํางานเปน 
และครองชีวิตอยางสงบสุข103

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
เพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและมีความเปน
ไปได และที่สําคัญที่สุดผูบริหารโรงเรียนจะตองรูและเขาใจถึงภารกิจ ตลอดจนขอบขายของงาน
ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน งานของผูบริหารโรงเรียนนั้นมีมากมายทั้งงานในหนาที่ งานตามนโยบาย
และงานฝากจากสวนราชการอื่นๆ104 ไดมีผูใหขอบขายงานการบริหารโรงเรียนไวมากมายแตกตาง
กันดังนี้ แรมเซเยอร (Ramseyer) และคณะไดสรุปขอบขายของงานบริหารไวเปน 8 ประเภท คือ
1. พัฒนาการสอนและหลักการ 2. งานธุรการ การเงิน และบริการตางๆ ของโรงเรียน 3. เปนผูนํา
ของชุมชนที่ตั้งอยู 4. งานบุคคล 5. งานอาคารสถานที่ 6.  จัดการรถรับสงนักเรียน 7. จัดระบบ
บริหารโรงเรียนใหถูกตอง และ 8. ปกครองดูแลนักเรียน105 ตอมา ฟสค (Fisk) ไดกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษา 4 อยางคือ 1. ความสัมพันธกับชุมชน 2. การปรับปรุง
สงเสริมโอกาสทางการศึกษา 3. การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร 4. การจัดหาและดูแลเร่ือง
การเงิน อาคารสถานที่และอุปกรณ106 จารวิส (Javis) ไดใหขอบขายของงานบริหารการศึกษาวามี

                                                          
103กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2532),  1.
104สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, สํานักพัฒนาระบบบริหาร, 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา คูมือปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540),  7.

105John A. Ramseyer and others,  Factors affecting educational administration (Ohio : 
Ohio State University, 1955), 18 - 56.

106Robert S. Fish, “The task of educational administration,” in Administrative 
Behavior in Education, eds. R.S. Campbell and R.T. Greggbeds (New York : Harper and Row, 
1957), 221.
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8 ประการ ดังนี้    1. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2. การบริหารกิจการนักเรียน 3. การบริหาร
ดานความสัมพันธกับชุมชน 4. การบริหารบุคลากร 5. การบริการพิเศษตางๆ 6. การจัดโครงสราง
หนวยงาน 7. การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณ และ 8. การบริหารธุรการและการเงิน107 แฮริส
(Harris) กลาวถึงบทบาทของโรงเรียนโดยการวิเคราะหความสัมพันธกับการเรียนการสอนและ
กลาววา โรงเรียนควรมีหนาที่ดังนี้ คือ ดานนิเทศการศึกษา ดานการสอน ดานการบริการนักเรียน
ดานธุรการ และดานบริหารทั่วไป108 สวนมิลเลอร (Miller) ไดแบงหนาที่การบริหารการศึกษาออก
เปน 10 ประการคือ งานเกี่ยวกับนักเรียน โปรแกรมการสอน การปฏิบัติงานตามโปรแกรมการสอน
การบริหารบุคลากรที่ทําหนาที่สอน การบริหารบุคลากรที่ไมใชผูสอน งานดานอาคารเรียน อุปกรณ
การศึกษา บริการเสริมวิชาการ งานดานการเงิน และงานเกี่ยวกับการประเมินผล และกลาววา
ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่บริหารโรงเรียน และแสดงบทบาทของผูนําในโรงเรียน ดังนั้น ภารกิจ
ของผูบริหารโรงเรียนตองสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน109 แคมพเบลลและคนอื่นๆ (Campbell
and others) ไดเสนอแนะวา ภารกิจของผูบริหารโรงเรียนมีหกดานคือ

1. งานวิชาการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการและการประเมินผล
โปรแกรมการศึกษา บทบาทของผูบริหารในดานนี้เกี่ยวกับ การวางจุดมุงหมายเฉพาะของสถาน
ศึกษา การวางโครงการของการเรียนการสอน หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของชาติ
การจัดและเลือกใชเลือกเรียนและอุปกรณการสอน และการประเมินผลการสอน

2. การบริหารงานบุคคล งานดานนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารในสถานศึกษา 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาสวนใหญขึ้นกับการบริหารงานบุคคลไมนอยเลย 
ผูบริหารควรจะพิจารณางานบริหารงานบุคคลในเรื่องนโยบายของการบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การนิเทศงาน และการประเมินผลประสิทธิภาพของการสอน

3. งานกิจกรรมนักเรียน หัวหนาสถานศึกษาจะตองจัดการเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องตอ
ไปนี้ การบริหารกิจการนักเรียน และการจัดรูปองคการของนักเรียน ระเบียนและทะเบียนตางๆ การ
จัดบริการใหแกนักเรียน และการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน

                                                          
107Oscar T. Javis, Organizing supervising and administering the elementary school

(New York : Parker Publishing Company, 1969), 8 - 10.
108 Ben M. Harris, Supervisory behavior in education (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall, Inc., 1963), 7 - 10.
109 Miller Van, The public administration of American schools (New York : 

Macmillan Publishing Company, 1965), 175 - 180.
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4. การเงินและงานธุรการ งานดานนี้เปนสวนสําคัญยิ่ง ในการสงเสริมการเรียนการ
สอน ส่ิงที่ผูบริหารควรจะใหความสนใจ ไดแก การทํางบประมาณ การใชจายตามแบบแผนทางราช
การ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ และงานพัสดุ – ครุภัณฑ110 ตอมา คิมโบร (Kimbrough)
กลาววา หนาที่หรือภารกิจของผูบริหารโรงเรียนมีแปดดาน ไดแก การเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตร การบริการนักเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การบริหารงานบุคคล

5. การบริหารอาคารสถานที่ การบริการชุมชน การจัดองคการโครงสราง การบริหาร
งาน และการบริหารงบประมาณ111

6. อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน และการบริการ
นักเรียน จําเปนตองใชสถานที่และวัสดุอุปกรณ งานดานนี้มีความหมายรวมถึงอาคารสถานที่และ
วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา ผูบริหารควรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนอาคารสถานที่ 
การพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณเพื่อชวยในการเรียนการสอน

7. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานดานนี้ผูบริหารควรจะตองศึกษาเกี่ยว
กับลักษณะของชุมชน ความตองการของชุมชน การใหขอมูลของโรงเรียนแกชุมชน บทบาทของ
โรงเรียนในชุมชน และบทบาทขององคการตางๆ ในชุมชน

สําหรับในสวนของการบริหารงานโรง เรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน  
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดกรอบภารกิจของโรงเรียนประถมศึกษาออก
เปนหกงาน ดังนี้ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานทั้งหกงานนี้มีเปาหมายหลักรวมกัน 
คือ ใหนักเรียนมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
โดยมีงานวิชาการเปนหลัก สวนงานอื่นเปนงานสนับสนุนสงเสริมงานวิชาการใหสมบูรณยิ่งขึ้น112

ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารในการที่จะใชเทคนิควิธีการตางๆ เชน การบริหารงานโดย
ยึดผลที่จะเกิดขึ้นตอนักเรียนเปนหลักสําคัญ การบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวม และการใช

                                                          
110 Road F. Campbell and others, Introduction to educational administration, 5th ed. 

(Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1978), 116 - 149.
111 Ralph B. Kimbrough, Education administration, 3rd ed. (New York : Macmillan 

Publishing Company, 1998), 44.
112 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ประสิทธิภาพการบริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, 2529),  27.
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ทักษะในการบริหาร เพื่อการบริหารโรงเรียนจะไดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนา
รมณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา

การพัฒนาองคการทุกประการใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว ถือเปนเรื่องที่
สําคัญและจําเปนที่สุดในสภาวการณของโลกปจจุบันที่ตัดสินประสิทธิภาพขององคการดวย       
คุณภาพ อนึ่งนับตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา องคการตางๆ ไดมีการเล็งเห็นถึงประโยชนของ
มาตรฐานการศึกษาในการที่จะนําไปใชเปนมาตรการสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาใหผล
ผลิตของการศึกษามีคุณภาพ เปนทรัพยากรมนุษยที่ดี สอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลาวคือ มีการนํามาตรฐานการศึกษามาใชเพื่อประโยชนในการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ มีสภาพแตกตางกันในปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน มีสภาพสังคม
วัฒนธรรมประเพณี และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนแตกตางกัน จึงทําใหคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีลักษณะแตกตางกันทั้งในดานประสิทธิภาพขององคการ การจัดการ และผลผลิตทางการ
ศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเล็งเห็นถึงความจําเปนในการแกไข
ปญหานี้ จึงไดกําหนดมาตรฐานโรงเรียนขึ้นมีลักษณะเปนเกณฑมาตรฐานที่เกิดในเชิงระบบ113 เพื่อ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับใชเปนแนวทางในการบริหาร การดําเนินการ การประเมินผล และ
ใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา
การที่จะใหสถานศึกษาตางๆ จัดการศึกษาใหไดผลผลิตตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

และมีคุณภาพใกลเคียงกันนั้น จําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาของ
ผลผลิต ปจจัยและกระบวนการศึกษา เพื่อที่จะใหสถานศึกษาตางๆ ใชเปนแนวทางในการบริหาร
การศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาที่กําหนดไว ซ่ึงคําวา มาตรฐาน ไดมี
ผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน เชน

                                                          
113 Oratal Moolkum, “A critical study of the standard criteria for primary schools in

Thailand,” (Ph.D. Dissertation, Sardar Patel University, 1997), 41.
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายคําวา มาตรฐาน หมายถึง
ส่ิงที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด

เสนอ ภิรมยจิตผอง ใหความหมายของมาตรฐานไววา หมายถึง สภาพที่พึงปรารถนา
หรือสภาพที่ควรจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะเรียกวาเปนสภาพในอุดมคติ แตเปนไปได
จริง114

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดใหนิยามของมาตรฐานวา 
มาตรฐาน หมายถึง สภาพที่พึงประสงคซ่ึงระบุถึงสภาพปจจัยหรือวิธีการดําเนินงานและคุณภาพขั้น
ต่ําที่ตองการใหเกิดขึ้นทุกโรงเรียน

กรมวิชาการ ไดใหความหมายของมาตรฐานการศึกษาวา หมายถึง ขอกําหนดทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดานคือ

1. มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผู
เรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

2. มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย หมายถึง คน อุปกรณ งบประมาณ สถานที่ เทคโนโลยี
ที่จําเปนตองมี ตองใช เพื่อนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ

3. มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการ และเทคโนโลยีเชิง
ระบบที่มีประสิทธิภาพ116

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของมาตรฐานใน
มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ วาหมายถึง 
สภาพที่พึงประสงค ซ่ึงระบุถึงสภาพปจจัย วิธีการดําเนินงานหรือสภาพผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ตองการใหเกิดขึ้นทุกโรงเรียน117

                                                          
114 เสนอ ภิรมยจิตผอง, “การพัฒนาเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 45.

116 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดานผลผลิต ปจจัยและกระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540),  4.

117 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการประกันคุณภาพการ
ศึกษา, เลมที่ 2”  มาตรฐานโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ิน จํากัด, 2541),  11.
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จากความหมายของมาตรฐานขางตนพอสรุปไดวา มาตรฐาน หมายถึง สภาพที่พึง
ประสงคซ่ึงแสดงถึงสภาพปจจัย วิธีการดําเนินงานและสภาพผลผลิตที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อ
พัฒนาให นักเรียนมีคุณภาพตามตองการในสวนของตัวบงชี้ไดมีผูแสดงทัศนะไวหลายทานดวยกัน 
อาทิ

เสนอ ภิรมยจิตผอง ไดใหความหมายของตัวบงชี้ไววา หมายถึง ตัวแปรหรือ        
ปรากฏการณที่บงบอกถึงสิ่งที่จะทําการวัดเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องความสําเร็จ
ของโครงการ โดยใชเกณฑกําหนดหรือใชมาตรฐานตัวบงชี้เหลานี้จะชวยทําใหนักประเมินคนพบ
วาควรที่จะไดสรางเครื่องมือวัดแบบใดและดําเนินการอยางไร118

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหความหมายตัวบงชี้วาเปน
รายละเอียดในแตละมาตรฐาน ซ่ึงระบุแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน119

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของตัวบงชี้ใน
มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติวา หมายถึง
ตัวแปรที่บอกสภาพหรือคุณสมบัติในแตละมาตรฐาน

จากทัศนะที่ไดมีผูแสดงไว พอที่จะสรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง เครื่องชี้สภาวะทาง
การศึกษาอยางหนึ่ง ซ่ึงใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่ตองการ
ศึกษา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค

จากความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้ขางตนจะเห็นไดวามาตรฐานและตัวบงชี้มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด กลาวคือ มาตรฐานเปนสภาพที่พึงประสงคซ่ึงแสดงถึงลักษณะ 
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพตามตองการ มาตรฐานแสดงใหเห็นถึง
เปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนและกระบวนการที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อใหนักเรียนมี 
คุณภาพ นอกจากนี้มาตรฐานอาจจะระบุถึงสิ่งที่ควรจะมีหรือปจจัยเบื้องตนสําหรับการปฏิบัติงาน
ดวย สวนตัวบงชี้เปนรายละเอียดของมาตรฐานที่ชวยใหเขาใจถึงเปาหมายและแนวทางปฏิบัติที่
พึงประสงคอยางชัดเจนตลอดจนสามารถใชประโยชนในการกําหนดประเด็นการประเมิน
มาตรฐานนั้นๆลักษณะของมาตรฐานและตัวบงชี้

                                                          
118 เสนอ ภิรมยจิตผอง, “การพัฒนาเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,”  50.
119 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถม

ศึกษา, 7.
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มาตรฐานและตัวบงชี้จะตองมีลักษณะอยางนอยหนึ่งลักษณะดังนี้
1. เปนขอมูลที่อธิบายการดําเนินงานของระบบการศึกษาในการที่จะใหบรรลุถึงสภาพ

เงื่อนไขและผลผลิตที่ตองการ ดังนั้นตัวบงชี้จึงตองเชื่อมโยงกับเปาหมายของระบบการศึกษาและ
แสดงใหเห็นเปาหมายเปนระยะๆ เพื่อใชวัดความกาวหนา

2. เปนขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกับผลผลิตของ
ระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสามารถคาดการณไดวาจะมีตัวบงชี้ตัวใดไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

3. เปนขอมูลที่อธิบายลักษณะสําคัญของระบบ เชน ปจจัย เพื่อใหมีความเขาใจวาระบบ
ทํางานอยางไร

4. เปนขอมูลที่ใหความสําคัญกับปญหา (problem-oriented)
5.เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายและสามารถปรับเปลี่ยนได โดยการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย121

ประโยชนการกําหนดมาตรฐาน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีประโยชน ดังตอไปนี้
1. ทําใหสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนวา ในการที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่กําหนด กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน จะตองจัดการอยางไร
สถานศึกษาจะตองมีการควบคุมคุณภาพอยางไร และการทํางานใหเปนมาตรฐานจะตองดําเนินการ
อยางไร

2. ทําใหกรมเจาสังกัดมีแนวทางในการจัดปจจัยความพรอมดานตาง ๆ ใหสถานศึกษา
พึงมีพึงไดตามมาตรฐานที่กําหนด

3. เปนการกําหนดความสําเร็จขั้นต่ําที่ควรจะทําได
4. เปนการปองกันการเลื่อนไหลกลับไปยังมาตรฐานเกาที่ต่ํากวา
5. เพื่อความสะดวกในการกํากับ ตรวจสอบ และประเมิน122

                                                          
121สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กาวสูมาตรฐาน (กรุงเทพฯ : 

ม.ป.ท., 2540),  3.
122กรมวิชาการ, แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานดานผลผลิต 

ปจจัยและกระบวนการ,  2.
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พัฒนาการของมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย
มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา เร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยกรมสามัญศึกษา ไดจัด

สัมมนาผูตรวจการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอําเภอ และครูใหญที่จังหวัดชลบุรี เพื่อหา
ขอมูลนํามาสรางเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียน

ตอมาใน พ.ศ. 2509 มีการโอนการประถมศึกษาจากกรมสามัญศึกษา กระทรวง      
ศึกษาธิการไปใหอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย แตยังคงมอบ 
ภารกิจทางวิชาการ รวม 4 ประการไวใหกระทรวงศึกษาธิการควบคุม ไดแก

1. ควบคุมหลักสูตร และประมวลการสอน
 2. ควบคุมการวัดผลการศึกษา
 3. ควบคุมการตรวจและการนิเทศการศึกษา
 4. กําหนดและรักษามาตรฐาน การจัดสรร และดําเนินการประถมศึกษา123

ดวยเหตุนี้ใน พ.ศ. 2510 กรมสามัญศึกษาจึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถม
ศึกษาฉบับแรกขึ้นใช ประกาศใชเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2511 มีรายละเอียดของเกณฑมาตรฐาน ดังนี้

หมวดที่ 1   อาคารสถานที่และอุปกรณมี          12   เรื่อง 22   ขอกระทง
หมวดที่ 2   การบริหารโรงเรียนมี             1   เร่ือง 24   ขอกระทง
หมวดที่ 3  การเรียนการสอนมี         15   เรื่อง 53   ขอกระทง
หมวดที่ 4   การบริหารและความรวมมือกับชุมชนมี   13   เรื่อง 53   ขอกระทง
คร้ันถึง พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา ไดจัดสัมมนาเพื่อแกไขเกณฑมาตรฐานโรงเรียน

ประถมศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเชิญศึกษานิเทศกจังหวัดและเขตการศึกษาที่มีความรูความ
สามารถ และความเชี่ยวชาญเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมารวมประชุมกับเจาหนาที่
ฝายมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาของกองการประถมศึกษา เกิดเปนเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา ฉบับที่ 2 ขึ้น มีรายละเอียดแบงออกไดดังนี้ คือ

หมวดที่ 1  อาคารสถานที่และอุปกรณมี                  9   เร่ือง 21  ขอกระทง
หมวดที่ 2  การบริหารและบริการมี                17   เร่ือง 25  ขอกระทง
หมวดที่ 3  การเรียนการสอนมี               10    เร่ือง 14  ขอกระทง
หมวดที่ 4  ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนมี        5    เรื่อง   5  ขอกระทง

                                                          
123สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, รายงานการประเมินมาตรฐาน

โรงเรียนประถมศึกษา ปการศึกษา 2526 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2526),  5.
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เกณฑมาตรฐานฉบับที่ 2 นี้ใชมาจนถึง พ.ศ. 2520 จึงไดมีการปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อให
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 และหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช
2521 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา ฉบับที่ 3 ประกาศใชเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2522 แบงออกเปน 4 หมวด คือ

หมวดที่ 1 อาคารสถานที่มี 40 ขอกระทง
หมวดที่ 2 การบริหารโรงเรียนมี 57 ขอกระทง
หมวดที่ 3 การเรียนการสอนมี 78 ขอกระทง
หมวดที่ 4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนมี 7 ขอกระทง

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 งานการประถมศึกษาสวน
ใหญของประเทศอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใน
ป พ.ศ. 2524 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดทําการเลือกโรงเรียนดีเดน
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน และครูผูสอนดีเดน จากทั่วประเทศขึ้นรับรางวัลในโอกาสวันประถม
ศึกษาแหงชาติ ไดปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนเปนฉบับที่ 3 และใชเปนหลักในการคัดเลือกดังกลาว

ตั้งแต พ.ศ. 2523 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ในการบริหารและการจัดการประถมศึกษาของประเทศเปนสวนใหญ และไดดําเนินการเพื่อใหมี
เกณฑมาตรฐานที่เหมาะสมกับกาลสมัยมาโดยลําดับ ซ่ึงไดแก

1. มาตรฐานขั้นต่ําโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับทดลอง) พ.ศ. 2528
 2. มาตรฐานครุภัณฑและส่ิงกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2532
 3. มาตรฐานขั้นต่ําคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับทดลอง) พ.ศ. 2533

การใชมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับขางตน เปนการดําเนินงานในลักษณะการทดลองเรื่อยมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจึงไดดําเนินการจัดทํา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นใหม โดยไดพยายามใหมีความสมบูรณมากที่สุดเทาที่
จะสามารถจะกระทําได เกณฑมาตรฐานฉบับนี้ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2536 วันที่ 24 พฤษภาคม 2536 ใหประกาศใช
ไดภายใตช่ือเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
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อยางไรก็ดีภาระหนาที่ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดปรับขยายขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา และนโยบายอนุบาลชนบทของ
รัฐบาล ดวยเหตุนี้คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อ
ประกาศใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาอีก 3 ฉบับ คือ

1. เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา : ระดับกอนประถมศึกษา เมื่อคราวประชุม
คร้ังที่ 3/2537 วันที่ 23 พฤษภาคม 2537

2. เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2537 วันที่ 27 มีนาคม 2537

3. เกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2538
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2538 วันที่ 27 มีนาคม 2538

เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ฉบับไดใชเปนหลักในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศกวา 30,000 โรง ดวยดีมาโดยตลอด รวมทั้งไดใชเปน
นวัตกรรมสําหรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินรวมกับสํานักงบประมาณอีกดวย

ในปพุทธศักราช 2538 กลุมงานมาตรฐานการศึกษา กองวิชาการ สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดวิจัยประเมินผลการใชเกณฑมาตรฐานทั้งส่ีฉบับขางตน เพื่อ
ประเมินมาตรฐานทุกโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีการประเมินตนเอง การวิจัยครั้งนั้นทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดรับทราบขอมูลปจจุบันของระดับคุณภาพโรงเรียนใน
ความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน เมื่อประกอบกับสถานการณบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดพัฒนา
เกณฑมาตรฐานตางๆ ขึ้นมาอีก 3 ฉบับ ดังนี้

1. เกณฑมาตรฐานสํานักงาน : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ พ.ศ. 2540

2. เกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งกอสรางสํานักงาน พ.ศ. 2540
มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในหลักการมาตรฐาน และ  ตัวบงชี้เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 29 มกราคม 2541 เห็นชอบในรายละเอียดของระดับ
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คุณภาพ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2541 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2541 เกณฑมาตรฐานฉบับนี้คือ
มาตรฐานที่กําลังใชอยูในปจจุบัน124

การพัฒนามาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
การสรางและปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบัติอยูหลายวิธีดวยกัน

สําหรับวิธีที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเลือกใช มีดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ในการที่จะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพ

ที่พึงประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงานนั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการ
จากหลายๆ ดาน สําหรับมาตรฐานการศึกษานั้น ตองมีการศึกษาปรัชญาการศึกษาของไทยเปาหมาย
การพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ ตองมี
การรวบรวมขอมูลดังกลาวใหมากที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําไดดวยวิธีการตางๆ เชน การศึกษา
เอกสาร การศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ การรับฟงแนวคิดและประสบการณจากผูทรง
คุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม ฯลฯ
และการวิเคราะห ภารกิจของหนวยงาน ขอบขายของงาน ตลอดจนหลักสูตรในแตละระดับ
การศึกษา ขอมูลดังกลาว จะถูกสังเคราะหเปนหมวดหมู

2. การกําหนดกรอบความคิด ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไวจากการดําเนินในขั้นตอนที่ 2
จะทําใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานโรงเรียน เกิดแนวคิดที่ถูกตองและ
เหมาะสมในการดําเนินการตอไป โดยท่ัวไปกรอบแนวคิดอาจจําแนกไดหลายประเภทตามแหลง
และวัตถุประสงคของการกําหนด อาทิเชน กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework)
กรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติ (operational framework) กรอบแนวคิดเชิงประเมิน (assessment
framework) เปนตน กรอบแนวคิดที่เกิดจากขอมูลที่รวบรวมศึกษาเหลานี้ จะสรางความกระจางใน
การพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ใหชัดเจนขึ้น และมองเห็นความสัมพันธของเรื่องราวตาง ๆ ได
อยางถูกตอง อยางไรก็ดี หากกรอบแนวคิดมีขนาดและความซับซอนเกินกวาที่จะดําเนินการได
ทั้งหมด คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน อาจจะเลือกเฉพาะบางสวนของกรอบแนวคิดมาดําเนินการ
ไมจําเปนตองดําเนินการทั้งหมด กรอบแนวคิดที่ถูกจํากัดไวนี้อาจเปนสวนที่เหมาะสมเฉพาะ
ทองถ่ินหรือโรงเรียนของตนเองก็ได คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับจังหวัด อําเภอ และ

                                                          
124 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา,

เลมที่ 3, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541),  
10 – 12.
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โรงเรียนควรพิจารณาเลือกสรรขอมูลจากกรอบแนวคิดเหลานี้มาเพิ่มเติมกําหนดเปนมาตรฐานใน
ระดับของตนตอไปตามความเหมาะสม

3. การยกรางมาตรฐาน เปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนามาตรฐาน เพราะเปนขั้นตอน
ที่คณะกรรมการจะรวมกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนด
องคประกอบและรายละเอียดของมาตรฐานใหถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสม
สอดคลองกับขอจํากัดและความตองการของตน การประชุมปฏิบัติยกรางมาตรฐานนี้อาจจัดกระทํา
ไดหลายครั้ง ไมจําเปนตองใหแลวเสร็จในการประชุมครั้งเดียว ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ อาจเปน
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได การประมวลขอคิดเห็นเพื่อการกําหนดมาตรฐาน ควรอยูบน
พื้นฐานของการทํางานบนมโนทัศนเชิงวิทยาศาสตรและประชาธิปไตย

4. การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการอันไดแก
รางมาตรฐานโรงเรียนไปใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพราะความเห็นของคณะกรรมการอาจไมครอบคลุม หรือละเอียดซับซอนมากเกินไป จนผูเกี่ยวของ
เห็นเปนความขัดของสําหรับการปฏิบัติก็ได การวินิจฉัยวาผลจากการประชาพิจารณสวนใดที่ควร
จะนํามาปรับปรุงรางมาตรฐานโรงเรียนนั้น ก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการและน้ําหนักหรือ
กระแสแหงความตองการของประชาชนผูออกเสียงประชาพิจารณดวย โดยปกติการทําประชา
พิจารณ จะดําเนินการเปนระยะๆ ในชวงเวลาของการพัฒนามาตรฐาน เชน อาจทําหลังการยกราง
มาตรฐานครั้งหนึ่ง และหลังการตรวจสอบปรับปรุงแกไขมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง

5. การทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานโรงเรียนที่ผานการทําประชา
พิจารณแลว ไปทดลองใชในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐานไปใช
และปญหาอุปสรรคตางๆ ที่พบขณะใชมาตรฐานฉบับทดลอง ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่พบ จะ
ถูกรวบรวมไว เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานในขั้นตอไป

6. การตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐาน เมื่อมาตรฐานผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณ
และทดลองใชมาแลวโดยปกติจะตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี
เชิงโครงสราง และความชัดเจนของภาษาที่ใช เปนตน

7. การเสนอขอความเห็นชอบ การพัฒนามาตรฐานโรงเรียนของ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ สําหรับมาตรฐานโรงเรียนที่จังหวัด อําเภอ และโรงเรียนไดปรับขยายเพิ่มเติมจะตอง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด อําเภอ และกรรมการโรงเรียนแลวแต
กรณี เพื่อใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป
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8. การประกาศใชและเผยแพร เมื่อมาตรฐานโรงเรียนระดับตางๆ ไดรับความเห็นชอบ
แลว หนวยงานเจาของมาตรฐานจึงจะสามารถประกาศและเผยแพรมาตรฐานเหลานั้นไปยังผูที่
เกี่ยวของได หลังจากการเผยแพรไประยะหนึ่งแลว วงจรของการพิจารณามาตรฐานควรไดรับ
การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหมาตรฐานที่ใชอยูมีความถูกตองเหมาะสม และเปนปจจุบัน
อยูเสมอ125 ซ่ึงกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่กลาวมา มีขั้นตอนสรุปไดดังแผนภูมิ
ที่ 3 หนาถัดไป

มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานโรงเรียนฉบับนี้เปนสภาพที่พึงประสงค ทั้งในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ ซ่ึง

แสดงไดโดยประสิทธิภาพของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนตามเกณฑที่กําหนดไว และเปน
เปาหมายหลักของระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เกณฑมาตรฐานแสดงใหเห็นถึงเปาหมายที่
เกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนแตละระดับการศึกษา ตลอดจนกระบวนการสําคัญที่ครูและผูบริหาร
โรงเรียนจะตองดําเนินการ เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ฉบับนี้ มีขั้นตอนการพัฒนารวมกันระหวางผูรับผิดชอบ ผูทรงคุณวุฒิ และผูปฏิบัติ ตอเนื่องกันมา
หลายขั้นตอน เร่ิมดวยการศึกษาหาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ การประมวล
ขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติโดยตรง และการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการยกรางมาตรฐาน อันประกอบดวย องคประกอบและ
รายละเอียด ตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ จากนั้นไดนําเสนอใหคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบหลักการ มาตรฐาน และ
ตัวบงชี้ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 29 มกราคม 2541 และใหความเห็นชอบรายละเอียด
ของแตละระดับคุณภาพในคราวประชุมครั้งที่ 2/2541 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2541 หลังจากนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดจัดใหมีการทําประชาพิจารณ โดยเปดโอกาส
ใหกลุมผูใชมาตรฐานทั้งครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูบริหารระดับตางๆ 
ทั่วประเทศเสนอความคิดเห็นตอมาตรฐานโรงเรียนฉบับนี้

                                                          
125 เร่ืองเดียวกัน,  12 - 14.
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แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนามา
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศ

ค

รับฟ
จา

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เก็บขอมูลภาคสนามศึกษา
ความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดในการปฏิบ

เก็บขอมูลภาคสนามศึกษา
ความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดในการปฏิบ

 
 
 
 

 
 
 

 
 

กําหนดวัตถุประสง
งแนวคิดและประสบการณ
กผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ

วิเคราะหภารกิจขอบขายของ
งานหลักสูตรและความสําเร็จ
กําหนดกรอบความคิด
กําหนดองคประกอบและรายละเอียดของมาตรฐาน
ต
ึกษ

ัติ

ัติ
ประชาพิจารณ 1
รฐานโรงเรียน พ.ศ
าแหงชาติ,  เอกส

บ



พิจารณามาตรฐาน
 
ยกรางมาตรฐาน
ประชาพิจารณ 2
พิจารณามาตรฐาน
(ฉบับราง)
บรรณาธิการกิจ
สปช.ใหความเห็นชอ
กปช.ใหความเห็นชอบ
ประกาศใชและเผยแพร
. 2541
ารการประกันคุณภาพการศึกษา
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(กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), 127.
ขอเสนอทั้งหลายที่เกิดจากประชาพิจารณ คณะทํางานไดประมวลสรุปเพื่อนํามา

ปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 แบงออก
เปน 3 กลุม คือ มาตรฐานคุณภาพนักเรียน ซ่ึงจําแนกเปนระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียน แตละมาตรฐานจะมีตั้งแต 1 – 4 ตัวบงชี้ เพื่อบอกสภาพหรือคุณสมบัติในแตละมาตรฐาน 
สวนระดับคุณภาพมี 3 ระดับในแตละตัวบงชี้ เพื่อใหโรงเรียนที่มีศักยภาพตางกันสามารถพัฒนา
ตนเองบรรลุเปาหมายไดเปนลําดับขั้นของการพัฒนาคน และพัฒนางาน สําหรับการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนนั้นมีการดําเนินการทั้งโดยการใหโรงเรียนประเมินตนเอง และประเมินจาก
หนวยงานภายนอก เมื่อไดขอมูลจากผลการประเมินมาตรฐานแลว ตองใชขอมูลนั้นวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป

มาตรฐานดานผลผลิต และมาตรฐานดานกระบวนการอันไดแก มาตรฐานคุณภาพ
นักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน และมาตรฐานการบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยาง
ชัดเจน ดังแผนภูมิที่ 4

ผูบริหาร
ครู

กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการบริหารโรงเรียน

แผนภูมิที่ 4  แสดงความสัมพันธของมาตรฐานคุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนการสอน และ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียน

นักเรียน
คุณภาพนักเรียน
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ภายใตกรอบแนวคิดที่สําคัญ ดังตอไปนี้คือ
1. ยึดภารกิจและขอบขายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน และองคประกอบของ

ระบบการจัดการศึกษาดานกระบวนการและผลผลิตเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐาน
2. มาตรฐานคุณภาพนักเรียน กําหนดจากผลวิเคราะหจุดหมายของหลักสูตร และ

ลักษณะของพลเมืองไทยที่พึงประสงคตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ใหสอดคลอง
กับจุดหมายของการจัดการศึกษาแตละระดับ

3. มาตรฐานการเรียนการสอนและบริหารโรงเรียน กําหนดจากผลการศึกษา วิเคราะห
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การเรียนรูและการบริหาร โดยเนนการนํา
ไปสูคุณภาพนักเรียนที่ถือเปนเปาหมายหลัก

องคประกอบของมาตรฐาน
องคประกอบของแตละมาตรฐาน แบงไดเปนสามสวนคือ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และระดับ

คุณภาพ มีสาระสําคัญ คือ
1. มาตรฐาน คือ สภาพที่พึงประสงค ซ่ึงระบุถึงสภาพปจจัย วิธีการดําเนินงานหรือ

สภาพผลผลิตที่มีคุณภาพ และตองการใหเกิดขึ้นทุกโรงเรียน
2. ตัวบงชี้ คือ ตัวแปรที่บอกสภาพหรือคุณสมบัติในแตละมาตรฐาน
3. ระดับคุณภาพ คือ ประเด็นที่ใชพิจารณาและตัดสินคุณภาพในแตละตัวบงชี้จําแนก

เปน 3 ระดับ แตละระดับหมายถึง คุณภาพผลผลิต หรือกระบวนการที่มีผลนาพอใจแตกตางกัน     
ดังนี้

ระดับที่ 1 คุณภาพที่มีผลนาพอใจขั้นต่ํา
ระดับที่ 2 คุณภาพที่มีผลนาพอใจคอนขางสูง
ระดับที่ 3 คุณภาพที่มีผลนาพอใจขั้นสูง

มาตรฐานการบริหารโรงเรียน

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนี้ ตองเปนกระบวนการบริหารที่มีการใชแผน เปนเครื่องมือใน
การบริหารงาน โดยแผนนั้นเกิดจากการวางแผนแบบมีสวนรวม มีเปาหมายชัดเจนสอดคลองกับ
สภาพโรงเรียนและที่สําคัญ คือ มุงเนนคุณภาพนักเรียน โรงเรียนดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75

เกิดความมุงมั่นในการพัฒนางาน  จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนมีการประสาน
ความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
จากการพิจารณากระบวนการบริหารขางตน จึงไดมาตรฐานการบริหารโรงเรียนเฉพาะปจจัยที่
สําคัญ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอกระบวนการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียน จํานวน 5 มาตรฐาน 
14 ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้

มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 1 จัดระบบขอมูลสารสนเทศไดครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ และ

ทันตอการใชงาน
ตัวบงชี้ 2 แผนของโรงเรียนเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนสอดคลองกับสภาพ

โรงเรียน มีเปาหมายชัดเจนและมุงเนนคุณภาพนักเรียน
ตัวบงชี้ 3 จัดระบบงานชัดเจน คลองตัวในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานตรงตาม

ความรู  ความสามารถ สงเสริมบุคลากรใหมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
ตัวบงชี้ 4 ควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศใหการดําเนินงานบรรลุตามแผน

มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา
ตัวบงชี้ 1 สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 2 จัดสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และประโยชนตอบแทน

มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 1 จัดกิจกรรมทางวิชาการ บริการแนะแนว บริการสุขภาพอนามัย โภชนาการ

และกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึงและเหมาะสม
ตัวบงชี้ 2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม
ตัวบงชี้ 3 จัดแหลงความรู ส่ือและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 4 จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู

มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตัวบงชี้ 1 ดําเนินการเพื่อประสานความรวมมือกับกรรมการโรงเรียน ชุมชน และ

หนวยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน
ตัวบงช้ี  2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนไดรวดเร็ว   

ทันเหตุการณ และตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และ

ทุกฝายมีสวนรวม
ตัวบงชี้ 2 นําผลการประเมินไปใชนิเทศ และการพัฒนางานอยูเสมอ126

มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนใชแผนเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
การที่โรงเรียนจัดทําแผนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนการจัดการที่เปนกลไก

สําคัญในการปฏิบัติงานทุกอยางดําเนินไปอยางเปนระบบ การแบงงาน การมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบงานจะมีความชัดเจน ทําใหงานที่ไดกระทํานั้นเกิดความชัดเจน และมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติ

การวางแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
การวางแผน (planning) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ใหแนวคิดไววา การวางแผนเปน

การเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานในระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผน
เปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน
ออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะทําใหทราบวาอะไรควรทําเปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิด
ความสําเร็จ การวางแผนคลายๆ กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการ
บริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของกลยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้น หรือตารางการ
ทํางานตางๆ ในรูปของ Gantt Chart หรือ PERT เปนตน127 ซ่ึงในเรื่องของการวางแผนมีผูใหความ
หมายของการวางแผนไวหลายลักษณะ เชน กูลิก (Gulick) กลาววา การวางแผน หมายถึงการวาง
โครงการอยางกวางๆ วามีงานอะไรบางที่จะตองทําตามลําดับ พรอมทั้งกําหนดวิธีการปฏิบัติและ
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นๆ กอนลงมือปฏิบัติ128

                                                          
126 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการประกันคุณภาพการ

ศึกษา, เลมที่ 2,  มาตรฐานโรงเรียน,  9 - 55.
127 Thomas J. Sergiovanni, Educational leadership (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1983), 332.
128 Luther Gulick, Not on the theory of organization in paper on science of 

administration (New York : Institute of Public Administration, Columbia University, 1963),  13.
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ความสําคัญของการวางแผน
การวางแผนนั้นเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารที่ตองการความเจริญกาวหนาใน

ผลงานของตน เพราะการวางแผนจะเปนการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในระยะใดระยะหนึ่ง
ซ่ึงอาจจะเปนไปไดทั้งชวงสั้นและชวงยาว129 ในระดับโรงเรียนจําเปนตองมีการวางแผนเพราะแผน
งานเปนหลักสําคัญขั้นมูลฐานของกระบวนการบริหาร แผนที่ดีจะชวยใหการบริหารงานสําเร็จ
ลุลวงไปดวยความราบรื่น และธํารง บังศรี ไดกลาวเนนถึงประโยชนของการวางแผนการศึกษา
ไววา ชวยทําใหงานดําเนินไปตามแบบแผน ทําใหผูที่เกี่ยวของไดทราบลวงหนาถึงบทบาทที่รับ
ชวงงาน และวิธีการดําเนินงาน ทําใหทราบแนนอนวาตองเตรียมอะไรลวงหนา และยังเปนการฝก
นิสัยในการทํางานใหดีดวย130

กระบวนการวางแผน
สมยศ นาวีกร ไดสรุปไววา กระบวนการวางแผนจะเกี่ยวกับขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน

คือ  (1) การกําหนดเปาหมายที่ตองการใหประสบความสําเร็จ (2) การพิจารณาวาองคการหรือหนวย
งานยอยอยูที่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย การตัดสินใจวาหนวยงานอยูหางไกลจากเปาหมาย
แคไหน ทรัพยากรอะไรบางที่มีอยู ทั้งนี้ เพื่อความสําเร็จของเปาหมายและขอจํากัดขององคการ (3) 
การพิจารณาวามีปจจัยอะไรบางที่จะเปนอุปสรรค ขั้นตอนดังกลาวนี้จะรวมทั้งการคาดคะเนหรือ
พยากรณและ (4) การทําแผนพัฒนางานขึ้นเพื่อความสําเร็จของเปาหมาย การสรางทางเลือกตางๆ 
การประเมินทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุด131

ปยะ สัตยาวุธ ไดสรุปเกี่ยวกับการวางแผนไววา จากผลการวิจัยตางๆ ช้ีใหเห็นวา 
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับตางใหความสําคัญตอการวางแผนมาก ดวยตระหนักวาแผนเปน
เครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการบริหารงาน การบริหารงานจะสําเร็จลุลวงดวยดี และมีประสิทธิภาพ

                                                          
129 พิสิฐ พิษณานนท, “ผูบริหารกับการวางแผน,” ใน บทความทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหารโรงเรียน, รวบรวมและจัดพิมพโดย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ :
สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2524),  27.

130 ธํารง บัวศรี, “นักบริหารกับการวางแผนการศึกษา,” ใน บทความการวางแผนการ
ศึกษา (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 151 - 152.

131 Ananda W. Guruge, Process of education planing (Bangkok : UNESCO Regional 
Office for Educational in Asia, 1977),  3.
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ยอมขึ้นอยูกับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและมีการนําแผนไปใชในการบริหารอยางจริงจัง และ
ขั้นจัดทําแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ ขั้นติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผล และขั้นสุดทาย คือ 
การปรับแผนหรือจัดทําแผนใหม ซ่ึงเปนกระบวนการวางแผนที่จะทําใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพไดอยางสมบูรณ132

การจัดทําแผน
การจัดทําแผนในระดับโรงเรียนตามกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาควร

มีการจัดทํา “ธรรมนูญโรงเรียน” (แผนแมบท)  และแผนระดับรองลงมาตามความจําเปนและ   
เหมาะสม  เชน แผนพัฒนางานดานตางๆ แผนพัฒนารายป  แผนพัฒนาหมวดวิชา  เปนตน133

แผนพัฒนางานและแผนปฏิบัติการ
จากธรรมนูญโรงเรียนซ่ึงเปนแผนแมบท  โรงเรียนควรจัดทําแผนพัฒนารองลงมาหรือ

แผนยอยเปนแผนยุทธศาสตร  เปนการขยายแผนแมบทใหเปนรูปธรรม  นอกจากนี้ตองจัดทําแผน
ประจําปหรือแผนปฏิบัติการ  เพื่อใชเปนเครื่องมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร  และเปน
เครื่องมือกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน  หรือผูมีหนาที่

แผนพัฒนางานดานตางๆ
แผนพัฒนางานดานตางๆเปนแผนงานดานตางๆ ในชวง 3-5 ป ตามที่กําหนดใน

ธรรมนูญโรงเรียน  เปนการขยายความจากธรรมนูญโรงเรียน  เพื่อใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  สาระ
สําคัญในแผนพัฒนาแตละดาน  อาจมีประเด็นตอไปนี้

- คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานพัฒนาดานนั้นๆ
- บทบาทหนาที่คณะกรรมการ
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาของแผนดานนั้นๆ

                                                          
132ปยะ สัตยาวุธ, “การศึกษาสภาพและปญหาของกระบวนการวางแผนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532),  61.

133 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   การประกันคุณภาพการศึกษา,
เลมที่ 5,  การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2533), 17.
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- แผนยุทธศาสตร
- แผนพัฒนางานเปนรายป(ในชวงเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญโรงเรียน)
- ปฏิทินดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตางๆ

แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ :เปนแผนปฏิบัติงานประจําป จําแนกตามกลุม / หมวดงานสาระสําคัญ

ในแผนปฏิบัติการอาจมีดังนี้
-โครงสรางสายงานการบริหารงานของหมวดนั้น
-บทบาทหนาที่ของแตละตําแหนง
-แนวทางขั้นตอนการดําเนินงาน

การนําแผนสูการปฏิบัติ
การทําแผนใหเกิดผลอยางมมีประสิทธิภาพนั้น  การจัดการเปนกลไกสําคัญที่จะทําให

ทุกอยางดําเนินไปตามที่ควรจะเปนการแบงงานและมอบหมาย  กลุมผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
การสนับสนุนชวยเหลือดวยความสนใจและกระตือรือรน  การจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให
แก  ผูปฏิบัติงาน การประชุมหารือกันอยางสม่ําเสมอ  เพื่อรวมมือรวมใจกันแกปญหาอยางทันทวงที  
เหลานี้จะชวยใหปฏิบัติงานเกิดความอบอุนใจ  เปนการสรางแรงจูงใจและความมั่นใจแกคณะ
ทํางาน  อยางไรก็ดีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเกณฑเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ  โดยเฉพาะใน
ยุคที่ประเทศชาติกําลังประสบปญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  การใชงบประมาณอยางคุมคาจึงควร
เปนดัชนีอีกตัวหนึ่งที่ช้ีบอกถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน134

มาตราฐานที่ 2 โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้นตองกระทําอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในสังกัด

ตองไดรับการพัฒนาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่  เนื่องจากกระบวนการการพัฒนาเปน
กระบวนการสรางสรรคระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพใหสงผลตอคุณภาพการศึกษาโดยสวนรวม  
เพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพกําลังคนของประเทศไดอยางแทจริงและเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรเกิดจิตสํานึกที่จะพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  จึงควรมีการตอบแทนความดีและสงเสริม
ใหครูกาวหนาในชีวิต  กาวหนาในวิชาชีพ

                                                          
134 เร่ืองเดียวกัน,  5-7.
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วิธีการพัฒนาบุคลากร
การเลือกใชวิธีใดนั้น ในการพัฒนาบุคลากรขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของหนวยงานระยะ

เวลา งบประมาณของหนวยงานเปนสําคัญสําหรับวิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไป
นั้นเสนาะ ติเยาว และชาญชาย ลวิตรังสิมา ไดกลาวไวดังนี้

1.   การฝกอบรม
2.   การพัฒนาโดยวิธีใหมีประสบการณจากงาน
      2.1 การใหเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
      2.2 การหมุนเวียนงาน
      2.3 การสอนงาน
      2.4 การเขารวมเปนกรรมการ
      2.5 การเขารวมกลุมทํางาน
3. การพัฒนาตนเอง
ภิญโญ สาธร และสมบัติ ชูชีพชัย กลาวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญมี 7 วิธี คือ
1. วิธีศึกษางานไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงาน

 2. วิธีปฐมนิเทศ
 3. วิธีใหทํางานในฐานะลูกมือหรือผูชวย
 4. วิธีฝกงานตอจากการศึกษาภาคทฤษฎี
 5. วิธีฝกอบรมระยะสั้น
 6. วิธีใหไปศึกษานอกเวลาทํางานบางสวน
 7. วิธีใหไปศึกษาใหมหรือศึกษาเพิ่มเติม135

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
นักบริหารหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลในองคการไวในทัศนะ

และความที่แตกตางกันไปตามยุคสมัยของนักบริหารแตละคน ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดของ
แตละคน ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดของแตละบุคคลดังนี้  ไวทฮิลล (Whitehill) ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไวในความหมายวา  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การพัฒนาบุคคลดวย

                                                          
135 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กาวสูมาตรฐาน, 142.
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การฝกอบรมใหเหมาะสมกับงาน  โดยใหความรูความเขาใจ  สามารถปรับตัวเองใหเขากับ
สภาพแวดลอมและงานในหนาที่ไดเปนอยางดี136

จูเชียส  (Juius) ไดใหความหมายของคําวาการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่
จะชวยเพิ่มพูนความถนัด (aptitude) ความชํานาญ (skill) ความสามารถ (ability) ของบุคคลใน    
องคการใหปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไดดี        
ยิ่งขึ้น137 สก็อตต และมิทเชลล ( Scott and Mitchell) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลแต
ละคนมีความกาวหนาในหนาที่การงานที่ดีกวาเดิมยิ่งขึ้น มีความสัมพันธกับองคการดีขึ้น สามารถ
เขากับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปไดเปนอยางดี138 สวนนักวิชาการคนไทย วัฒนา สูตรสุวรรณ ได
กลาวถึงการพัฒนาบุคลากรและการสงเสริมสมรรถภาพของบุคลากรวามีความหมายเชนเดียวกัน 
โดยใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา “การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีในอันที่จะ
เพิ่มพูน สมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน”139 รุง  พูลสวัสดิ์ ใหความหมายไววา การพัฒนา
บุคคล หมายถึง การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถทําใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจากการ
ดําเนินการนั้นไดมีความรูความเขาใจ ความสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรเอง โดยมีทัศนคติตองาน ผูรวมงาน และผูบริหารงานในองคการนั้นๆ เปนอยางดี140

จากการศึกษาความหมายของการพัฒนาบุคลากรดังกลาวสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากร
หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูน เสริมสรางความรู ความสามารถทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติ
งาน อันจะเปนผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                          
136 Ather M. Whitehill, Personnel relations (New York: McGraw-Hill Book Co., 

1965),  243.
137 Michael J. Jucius, Personnel management, 6 th ed. (Homewood: Richard D. Irwin,

Inc., 1971), 243.
138 William G. Scott and Terence T. Mitchell, Organization theory, 2nd ed.

(Homewood: Richard D. Irwin, 1972),  281-282.
139 วัฒนา สูตรสุวรรณ, ลับ-เฉพาะผูเปนหรือกําลังจะเปนผูบังคับบัญชา, พิมพคร้ังที่ 4 

(กรุงเทพฯ :ไทยอนุเคราะหไทย, ม.ป.ป.) ,  26.
140 รุง พูลสวัสดิ์, การบริหารบุคคลในวงการศึกษา (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 

ม.ป.ป.) ,  26.
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ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเปนเครื่องมืออันสําคัญที่จะทําใหองคการหรือหนวยงานมีความเจริญกาวหนา

ไปอยางไมหยุดยั้ง ถาผูบริหารงานในองคการไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอยูเสมอ 
ก็ยอมเปนที่เชื่อไดวาองคการหรือหนวยงานนั้นจะตองมีประสิทธิภาพอยางแนนอน ทั้งนี้เพราะการ
พัฒนาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในองคการอยูตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยังทําใหบุคคลมีการตื่นตัวตอส่ิงตางๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ ดังนั้น ประโยชนที่จะได
รับจากการพัฒนาบุคลากรในองคการซึ่ง รุง พูลสวัสดิ์ ไดกลาวถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
ดังนี้คือ 1) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว ผลการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน 
ทางดานทัศนคติ พฤติกรรม ความรู ความเขาใจในงาน ประสบการณเปลี่ยนแปลงไป การทํางานมี
ทั้งคุณภาพและปริมาณงาน รูจักเทคนิคและวิธีการทํางานดีขึ้น สามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับ
พฤติกรรมใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปนอยางดี 2) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว 
จะชวยแกปญหาขององคการ ปญหาของการปฏิบัติงานทั้งระดับผูบริหารในองคการและเพื่อนรวม
งานเปนอยางดี งานจะดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพราะบุคลากรเขาใจงานดี ชวยลดปญหาตางๆ
ลงไดพอสมควร 3) ชวยทําใหขวัญของบุคลากรในองคการดีขึ้น บุคลากรที่พัฒนาแลวจะชวยใหเขา
ทํางานอยางมีความรู ความเขาใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีกําลังใจในการทํางาน 4) สามารถลด
การควบคุมการทํางานของบุคลากรไดมาก เพราะบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาอยางดี สามารถควบคุม
ตัวเองในการปฏิบัติงาน ทํางานในองคการและผูบริหารลดคาแรงงานในการควบคุมได 5) ปญหา
และอุปสรรคในการทํางานจะมีนอย เพราะบุคลากรมีความรูความเขาใจในงานดี ฉะนั้น การพัฒนา
ที่ดีจึงเทากับลดปญหาและอุปสรรคไดสวนหนึ่ง 6) เปนประโยชนตอบุคลากรโดยตรง เนื่องจาก
บุคลากรไดเรียนรู สัมผัส มีความชํานาญ จึงทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ซ่ึงเปนผลทําให
เกิดความกาวหนาตอบุคลากรเอง นอกจากนี้ ยังมีโอกาสไดรับความดีความชอบในการเลื่อน
ตําแหนงและฐานะการงานตนเองใหสูงขึ้นเรื่อยๆ 7) สงเสริมใหเกิดความมั่นคงแกองคการทุก
องคการ ถาหากองคการขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็สามารถคัดเลือกเอาจาก
บุคคลที่ไดพัฒนาแลวลงไป 8) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคการ เพราะไดรับการพัฒนาแลว
สามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณและส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะองคการที่มี
แผนงานและนโยบายใหมๆ องคการควรจะไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจใน
แผนงานอันใหมๆ อาจจะใหมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการที่เกี่ยวกับแผนงานนั้น 
ทําใหการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได 9) องคการสามารถลดความ
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ส้ินเปลือง และการสูญเปลาตางๆลงได เชน การขาดงานของบุคลากรอาจจะนอยลง งานที่ดําเนิน
การก็เกิดผลเสียหายนอยมาก ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํามากยิ่งขึ้น141

ความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการไดวางนโยบายใหการศึกษาอบรมแกครูประจําการในความรับผิด

ชอบของกรมการฝกหัดครู โดยมีความมุงหมายกวางๆกลาวคือ
1. เปนการยกระดับความรู มาตราฐานของผูเขารับการศึกษาอบรมใหสูงขึ้น
2. เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและยกระดับจิตใจของผูเขารับการศึกษาอบรม

ใหสูงขึ้น
 3. เพื่อเปนการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพใหมีความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงาน

ใหกับทองถ่ิน142

นอกจากนี้สมพงษ เกษมสินไดกลาวถึงความมุงหมายของการพัฒนาบุคลากรไว 2
ประการ คือ

1. ความมุงหมายขององคกร
 1.2 เพื่อสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

1.3 เพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
1.4 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด
1.5 เพื่อลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
1.6 เพื่อจัดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
1.7 เพื่อพัฒนาการบริหารงานโดยเฉพาะดานบุคลากรใหมีความพึงพอใจทุกฝาย
1.8 เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.9 เพื่อฝกฝนบุคลากรไวสําหรับความกาวหนาของงานและการขยายองคกร
1.10 เพื่อใหบริการที่มีประสิทธิภาพแกสาธารณะ

                                                          
141 รุง พูลสวัสดิ์, การบริหารบุคคลในวงการศึกษา, 26.
142 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,กองนโยบายและแผน ,  

“แผนพัฒนาการศึกษาปงบประมาณ 2542,” ( ม.ป.ท., ม.ป.ป.) , 6.(อัดสําเนา)
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2. ความมุงหมายสวนบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรหรือหนวยงาน ไดแก
2.1 เพื่อความกาวหนาในการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนใหสังคมตามบทบาท และหนาที่ของตนในฐานะ 
พลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยให 
ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ ทํางานเปนและครองชีวิตอยางสงบสุข143 ซ่ึงจากจุดมุงหมายของหลักสูตร
ดังกลาว ผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของตองพิจารณาและใชความสามารถอยางเต็มที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดอยางเต็มที่ ซ่ึงกิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให
กับนักเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น มีดวยกันหลายประเภท เชน

1. กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
   การปกครองนักเรียนที่ปฏิบัติกันอยูในโรงเรียนโดยทั่วไปนั้น เปนการปกครองในรูป

ครูปกครอง  นักเรียน ครูหรือโรงเรียนมีหนาที่ออกกฎหรือระเบียบใหนักเรียนปฏิบัติตาม ถานัก
เรียนไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับบางขอก็จะถูกลงโทษ การปกครองรูปแบบนี้มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของนักเรียนมาก เมื่อนักเรียนอยูในโรงเรียนนานๆ ก็จะกลายเปนคนไมรับผิดชอบ
ตอสังคม ไมเคารพกฎเกณฑของบานเมือง ขาดเหตุผล ไมรูจักใชปญญาแกปญหา เพราะนักเรียนไม
ไดรับการฝกฝนใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล ใหรูจักปกครองตนเอง ใหรูจักใชปญญาแกปญหาแตนัก
เรียนตองปฏิบัติตามในสิ่งที่ไมทราบเหตุผลวาตองปฏิบัติตามไปทําไม บางเรื่องไมอยากปฏิบัติ แต
ถาไมปฏิบัติก็จะถูกลงโทษ เมื่อนักเรียนที่ไดรับการปกครองในรูปแบบนี้ ออกจากโรงเรียนไป ไมมี
ใครคอยบังคับคอยคุม ไมมีใครลงโทษอยางที่ครูเคยปฏิบัติ ก็จะกลายเปนคนขาดวินัย ทําอะไร
ตามใจชอบ ทําใหเกิดปญหาขึ้นทั้งแกตนเองและแกสวนรวม

                                                          
143กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2533)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2532),  1.
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ดังนั้น การฝกใหนักเรียนปกครองตนเอง จึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง 
เปนการเสริมสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตย และฝกฝนทักษะในกระบวนการประชาธิปไตยใหแก
นักเรียนดวย อันจะเปนการนําไปสูความเปนพลเมืองที่มีวินัย ปกครองตนเองได รับผิดชอบตอสวน
รวม ใชปญญาในการดํารงชีวิตและไมเปนปญหาแกสังคมในอนาคต

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
    การตรวจสุขภาพ ถือวาเปนกิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนตองรับผิดชอบนั้น ควรเนนใน

แงการรักษา ความสะอาดของรางกาย เส้ือผา ของใช เพื่อเปนการใชเด็กฝกความรับผิดชอบในเรื่อง
ความสะอาดของรางกาย

3. กิจกรรมอาหารกลางวัน
    กิจกรรมอาหารกลางวัน เปนกิจกรรมที่มีความมุงหมายเบื้องตนเพื่อใหนักเรียนมี

อาหารกลางวันรับประทานทุกคน เมื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันครบแลว จึงจะจัดใหมีอาหารที่ถูก
ตองตามหลักโภชนาการตอไป การจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน นอกจากจะสงเสริมใหนักเรียน
มีการพัฒนาทางดานรางกายแลว ยังเปนการสงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยไปในตัวดวย

4. กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ
     เพื่อเปนการสงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน กิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนควร

จัดขึ้นคือกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงตีพิมพถาเปนสิ่งตีพิมพของโรงเรียนก็ควรใหมีนักเรียนรวมเปน
คณะกรรมการ และมีผลงานของนักเรียนปรากฏอยู และทางโรงเรียนสามารถสงเสริมใหนักเรียน
มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งตพีิมพได

     5. กิจกรรมกีฬา
         การกีฬาเปนการสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสทํางานรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนตอง

รวมมือกันอยางจริงจังในการจัดกิจกรรมกีฬา ผูที่สําคัญที่สุดก็คือ นักเรียน ทั้งที่เปนนักกีฬาและ 
ผูรวมกิจกรรม กิจกรรมกีฬานี้เปนกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนควรจัดเปนอยางยิ่ง

     6. กิจกรรมวันสําคัญ
        กิจกรรมวันสําคัญสามารถแบงออกเปนวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย วันสําคัญของทองถ่ิน และวันสําคัญในโอกาสตางๆ ซ่ึงโรงเรียนยังสามารถจัดรวม
กับชุมชนได เปนทางหนึ่งที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนไดเปนอยางดี

      7.  กิจกรรมสหกรณนักเรียน
          กิจกรรมสหกรณนักเรียนเปนกิจกรรมที่เกิดจากการรวมหุนของบุคคลหลายฝาย เชน

คณะครู นักเรียน กรรมการศึกษา ตลอดจนประธานในทองถ่ินก็สามารถรวมกิจกรรมได กิจกรรม
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สหกรณเปนการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบเปนประชาธิปไตย โรงเรียนควรใหนักเรียนเขารวมดําเนิน
งานในสหกรณทุกขั้นตอน144

มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน
การที่จะจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญหลาย

ประการ อันไดแก ความพรอมของนักเรียน กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมสงเสริมการศึกษา 
สภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก และความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
งานดานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานที่มี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ไดคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญดังกลาว จึงไดดําเนินการโครงการ
ตางๆ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนองคประกอบตางๆ เชน เตรียมความพรอมใหแกเด็กวัยกอนเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษา และจัดสรรวัสดุอุปกรณรวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกโรงเรียน 
ในดานความรวมมือจากทุกฝายนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จัดใหเปน
งานหลักงานหนึ่งของโรงเรียน คือ งานสัมพันธชุมชน ทั้งนี้เพราะตองการใหนักเรียนไดเรียนรูส่ิงที่
สอดคลองกับทองถ่ิน ตองการใหนักเรียนใกลชิดและใหผูปกครองนักเรียน ชุมชน หนวยงานหรือ
องคกรทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวย145

ความหมายของความรวมมือ
ความรวมมือ หมายถึง การรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติงานระหวางบุคลากรในโรงเรียน 

และระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานหรือองคกรทองถ่ิน ทั้งดานวิชาการและ
การแสวงหาสรรพกําลัง (คน เงิน วัสดุ ฯลฯ) มาสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อใหเด็กมี
คุณภาพ146 ในสวนของมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ ไดอธิบายเพิ่มเติมความหมายของการประสานงานความรวมมือวา หมายถึง การ

                                                          
144สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, คูมือการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรไทย, 2533),  61 - 78.
145 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ประถมศึกษา พ.ศ. 2525 – 2534 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2526),  7.
146 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กาวสูมาตรฐาน (กรุงเทพฯ : 

ม.ป.ท., 2540),  184.
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ติดตอสัมพันธทั้งกับบุคลากรในโรงเรียนดวย ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน หรือ
องคกรทองถ่ิน ใหสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดานการระดมสรรพกําลัง ทรัพย
ส่ิงของ แรงงาน สติปญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน147

จากความหมายของความรวมมือทั้งสองทัศนะ สรุปไดวา ความรวมมือ หมายถึง การ
ดําเนินการใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่นมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในลักษณะตางๆ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหไดตามเปาหมายที่วางไว

ความสําคัญของความรวมมือ
ความรวมมือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาการศึกษาบรรลุเปาหมาย สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงความสําคัญของความรวมมือวา การพัฒนางาน
และคุณภาพการศึกษาจะบังเกิดผลตามจุดมุงหมายไดสมบูรณนั้น เปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่
ของบุคคลหลายฝาย หากการปฏิบัติหนาที่มีเพียงฝายหนึ่งฝายใดเพียงฝายเดียว ผลงานที่ไดจะมีเพียง
บางสวนไมครบถวนดังเชน ความรวมมือของคณะครูที่ทําการสอนชั้นเดียวกัน แตตางกลุมประสบ
การณตองชวยกันพัฒนาเด็กในดานอารมณ จิตใจ สังคม ไมใชปลอยใหครูที่รับผิดชอบกลุมลักษณะ
นิสัยเทานั้น แมแตการสอนในวิชาเดียวกัน แตตางชั้นก็จําเปนตองรวมมือกัน จึงจะทําใหพัฒนาการ
ของเด็กเปนไปอยางตอเนื่อง สําหรับความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียนนั้นสําคัญมาก เพราะจะ
ชวยใหเกิดบูรณาการการพัฒนาเด็กทุกดานทั้งที่บานและโรงเรียน และชวยใหเกิดความเขาใจในกัน
และกัน และไมเกิดความขัดแยง สําหรับความรวมมือระหวางหนวยงานอื่นและชุมชนก็ทํานอง 
เดียวกัน

นอกจากนี้ รายงานวิจัยเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของการมัธยมศึกษา :  
การสงเสริมเพื่อการประกอบอาชีพสวนตัว และการกาวเขาสูการเปนผูประกอบการขนาดเล็กโดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ก็พบวา ความรวมมือเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยให
การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมายได และพบวาโรงเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จคือ 
โรงเรียนที่ไมรูจักแกปญหาความขาดแคลนบุคลากรและวัสดุฝกโดยใชการรวมมือกันของบุคลากร
ที่มีอยู ไดแตรอใหสวนกลางจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให แตโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีพ เปนโรงเรียนที่รูจักแกปญหาโดยใชการรวมมือของบุคลากรโดย
นําเอาทรัพยากรและวิทยากรทองถ่ินมาใชประโยชน หรือเชิญวิทยากรมาสอน

                                                          
147 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการประกันคุณภาพการ

ศึกษา,  เลมที่ 2 , มาตรฐานโรงเรียน,  66.
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สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกลาวถึงความสําคัญของความรวมมือวา หนวยงานทาง
การศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่อยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของสังคม มีองคการอื่นๆ เปนองค
ประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ ผูบริหารการศึกษามือ
อาชีพ ตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นในลักษณะรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติดวย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถในการแกปญหาของหนวยงานตนเอง หนวยงานอื่นหรือชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงในบัญญัติ 10 ประการเกี่ยวกับการรวมมือวา ตองให
องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมวาดานวิชาการหรือดานบริหาร เชน กําหนดหลัก
สูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ไดแก การสอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับประถม
ศึกษา การสอนวิชาชีพการเกษตร การกอสราง เปนตน นอกจากนี้ มีการสงเสริมใหกลุมบุคคลหรือ
ชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดการของสถานศึกษา
การจัดสวัสดิการใหกับครู เชน การจัดที่พัก คาตอบแทน คาลวงเวลา คาสอนพิเศษ คาฝกอบรม
ตลอดจนการแกปญหาหนี้สินครู148

จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวา ความรวมมือเปนองคประกอบสําคัญที่สามารถใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได

ขอบขายของความรวมมือ
ขอบขายของความรวมมือระหวางบุคลากรในโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับ 

ผูปกครองและชุมชน มีดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงขอบขายความรวมมือไวในบัญญัติ 10 ประการวา

โรงเรียนตองรวมมือกับองคกรทองถ่ินจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการและบริหาร และตองสงเสริมให
กลุมบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหาร การจัดการของ
สถานศึกษา และยังกลาวไวในกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาวา ตองจัดใหมีการ
แตงตั้งกรรมการโรงเรียน ประสานความตองการในการพัฒนา สรางแผนปรับปรุงโรงเรียน ปฏิบัติ
งานตามแผน รายงานความกาวหนาของประชากร ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงแสดงให
เห็นวาตองการใหกรรมการโรงเรียนที่มีสมาชิกถึงสองในสามสวน มาจากผูปกครองและผูนําชุมชน
มามีสวนรางหรือรวมมือจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนของโรงเรียน

                                                          
148 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กาวสูมาตรฐาน,  184 - 185.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวไวในจุดเนนการพัฒนา  
ป 2540 ใหยุทธศาสตรความรวมมือวา เปนยุทธศาสตรหนึ่งของยุทธศาสตรหลักในการปฏิรูปการ
ศึกษา โดยยุทธศาสตรความรวมมือประกอบดวย ความรวมมือของครูในโรงเรียนที่สอนในชั้นเดียว
กันหรือตางชั้น ตางกลุมประสบการณที่จะตองรับผิดชอบตอคุณภาพของนักเรียนรวมกัน ขณะเดียว
กันก็ใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับบานและองคกรในทองถ่ินเพื่อชวย
สนับสนุนในสวนที่เกี่ยวกับการเรียนและแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น ในสวนของแนว
ทางการดําเนินการนั้น ไดกลาวถึงความรวมมือไวในหาดาน คือ

1. โรงเรียนมีหนาที่พัฒนากรรมการโรงเรียนใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่
เพิ่มประสบการณในการวางแผน และควบคุมกํากับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

2. กรรมการโรงเรียน รวมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน กําหนด
นโยบายวางแผนพัฒนาการศึกษา บริหารการเงินและงบประมาณ และแกไขปญหาของโรงเรียน

3. กรรมการโรงเรียน หนวยงาน องคกรทองถ่ิน และชุมชน รวมกิจกรรมพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

4. โรงเรียนใหบริการ รวมกิจกรรม และรวมพัฒนาชุมชนในดานการศึกษา
5. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนแกชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

อยางจริงจังสม่ําเสมอ
โดยสรุปขอบขายความรวมมือมีส่ีประการ คือ
1. ความรวมมือครอบคลุมทั้งความรวมมือระหวางบุคลากรในโรงเรียน และระหวาง

โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน
2. ความรวมมือครอบคลุมทั้งดานวิชาการและการบริหาร ตลอดจนการแสวงหา

สรรพกําลัง (คน เงิน วัสดุ ฯลฯ) มาสนับสนุน
3. ความรวมมือครอบคลุมทั้งการใหและการรับระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวยกัน

และระหวางโรงเรียน ชุมชน องคกรทองถ่ิน ไมใชมุงแตจะรับการชวยเหลือเพียงอยางเดียว
4. ความรวมมือระหวางบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

ผูปกครอง ชุมชน และองคกรทองถ่ิน วางอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจของทุกฝาย โดยมีปจจัยดาน
การจูงใจ การติดตอส่ือสาร และการประสานงานที่ดีเปนองคประกอบสนับสนุน
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การประสานความรวมมือกับชุมชนนับวาเปนภารกิจสําคัญของโรงเรียนที่ผูบริหาร 
โรงเรียนจะตองถือปฏิบัติ เพราะเปนการปรับบทบาทของโรงเรียนใหเปนไปในเชิงรุกและสราง
สรรค จึงเปดโอกาสใหสังคมทุกสวนรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษาไปยังระดับโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการเพื่อใหโรงเรียนมีความคลองตัวและสามารถ
ตัดสินใจดําเนินการในขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใหประชาชน ชุมชนองคกรตางๆ 
มีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยางเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่สําคัญๆ เชน การกําหนดความตองการ 
ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอน เปนตน

มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนสําคัญในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงทําให         

ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาไดมองเห็นสภาพความเหมาะสมหรือความบกพรองทั้งของผูใตบังคับ
บัญชาในการปฏิบัติและของตนเองที่มอบหมาย ชวยใหสามารถวางแผนกําหนดการปฏิบัติและ 
ปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตใหเกิดประสิทธิภาพได

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาษาอังกฤษใชคําตางๆ ดังนี้ Performance appraisal, 

Performance evaluation, Performance review, Service rating, Merit rating, Employee appraisal, 
Staff appraisal, Performance rating หรือ Performance assessment เปนตน สวนความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ก็มีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลากหลาย เชน คิงสเบอรี่ 
(Kingsbury) ใหความเห็นวา “การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึก
และลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงานในระยะเวลาที่กําหนดไว”149 สวนชรูเดน และ
เชอรแมน (Chruden and Sheman) กลาววา “การประเมินผลการปฏิบัติ คือ การพิจารณาผลงานที่ทํา
ได เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไวและในการประเมินผลงานจากบุคคลนั้น นอกจากจะ
ประเมินผลงานดานปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําสําเร็จแลว ยังตองพิจารณาประเมินดาน

                                                          
149 Joseph B. Kingsbury, Personnel administration for Thai students (Bangkok : 

Thammasat University, 1957), 74.
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คุณลักษณะเฉพาะตัว หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน ความซื่อสัตย ความขยันหมั่นเพียร   
ความคิดริเร่ิม ฯลฯ ดวย เพราะคุณลักษณะเฉพาะตัวเหลานี้แมไมปรากฏเปนผลงานโดยตรงแตก็
เปนสิ่ง     จําเปนตอการปฏิบัติงาน ชวยใหการทํางานนั้นประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ”150

บุญเลิศ ไพรินทร ใหคําจํากัดความการประเมินผลไววา “การประเมินการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือ
หรือวิธีการอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อกระตุนหรือกอใหเกิดความจําเปนใน
การบันทึก จดจํา การรายงานสิ่งที่ไดปฏิบัติจัดทําไปแลว เพื่อเปนหลักฐานในการประเมินผลและ
หมายความรวมถึง การวัดคาตีความหมายผลงานที่ไดปฏิบัติจัดทําไปแลววาไดผลเพียงใด รวมถึง
การวัดบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนบางประการในการปฏิบัติงานนั้นๆ ในระยะ
เวลาหนึ่งที่กําหนดไว”151 สวนเสนาะ ติเยาว ไดใหความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานวา 
เปนระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อหาคุณคาของบุคคลในดานของการปฏิบัติงานที่จะระบุไดวาการปฏิบัติงาน
นั้นไดผลสูงหรือต่ํากวาเงินที่จายให สําหรับงานนั้นและสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง กลาวอยาง
งายๆ เปนการหาประโยชนหรือตีราคาผลงานของผูปฏิบัติงาน โดยปกติผูที่จะประเมินผลงานก็คือ 
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของคนนั้น การประเมินผลงานอาจไมกระทําเปนตัวเลขหรือจํานวนเงิน และ
ไมจําเปนตองอาศัยเหตุการณที่เกิดขึ้น การประเมินที่ใชกันมากก็คือ ประเมินผลที่ไดโดยการเปรียบ
เทียบผลงานกับวัตถุประสงคของงานในดานของผูปฏิบัติงานเห็นวาการประเมินเปนสิ่งที่ตอง
กระทําและเปนงานที่สรางความยุงยากมากกวาผลดี เพราะอาจถูกผูใตบังคับบัญชามองดวยสายตาที่
ไมดี152 และปราโมทย โชติมงคล ไดใหคําจํากัดความของการประเมินผลการปฏิบัติงานวา “เปนการ
ประเมินอยางมีหลักเกณฑ เพื่อใหทราบวาผูปฏิบัติงานแตละคนไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ 
โดยมีคุณคาและเปนประโยชนตอหนวยงานมากหรือนอยกวาที่ควรจะเปนอยางไร”

จากความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กลาวมาขางตน พอที่จะสรุปไดวา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินอยางเปนระบบโดยพิจารณาจากปริมาณ และ
คุณภาพ รวมทั้งผลงานที่ทําไดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว เพื่อเปนเครื่องประกอบการ
พิจารณาในผลประโยชนตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานนั้นๆ

                                                          
150 Herbert J. Chruden and Arther W. Sherman, Jr., Personnel management, 3rd ed. 

(Ohio : Ohio South Western Publishing Co., 1981), 55.
151 บุญเลิศ ไพรินทร, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาขาราชการ 

พลเรือน สํานักงาน ก.พ., 2530), 41.
152เสนาะ  ติเยาว, การบริหารบุคคล, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537),  53.
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วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมพงศ เกษมสิน และสมาน รังสิโยกฤษฎ มีความเห็นสอดคลองกันวา วัตถุประสงค

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มีดังนี้
1. เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน

 2. เพื่อใชประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนง
 3. เพื่อใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพของการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
 4. เพื่อใชประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน
 5. เพื่อใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป
 6. เพื่อใชประกอบการพิจารณาใหผูปฏิบัติงานหยอนสมรรถภาพและไมสามารถ

ปรับปรุงแกไขตนเองใหดีขึ้นได ใหพนจากหนาที่การงานไป154

ปราโมทย โชติมงคล ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุป
ไดดังนี้

1. เพื่อสรางมาตรฐานที่ดี
 2. เพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานของผูปฏิบัติงาน
 3. เพื่อกล่ันกรองและตรวจสอนเทคนิคการบริหารงานบุคคล
 4. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุ

การแตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน เล่ือนตําแหนง การลงโทษ ฯลฯ155

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานไดมีมาเปนเวลานาน และมีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ อยาง

ไรก็ดีการใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีระบบ ไดเร่ิมตนหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
โดยวอลเตอร ดี สกอตต (Walter D. Scott) ไดแนะนําใหกองทัพบกสหรัฐฯ เห็นชอบดวยกับวิธี
ประเมินผลที่ใหบรรดาทหารประเมินเพื่อทหารดวยกันเอง (Man-to-Man Rating) แลวใหผูบังคับ

                                                          
154สมาน รังสิโยกฤษฎ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพคร้ังที่ 6 

(กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ, 2523), 101.
155 ปราโมทย โชติมงคล, “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการ

ครู,” 10.
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บัญชาของตนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และกองทัพบกสหรัฐฯ ก็ไดปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และใชวิธีนี้ตลอดมา ในดานพลเรือนการประเมินผลการปฏิบัติงานไดเร่ิมนํามาใชในการบริหาร
งานบุคคลของสหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการ เมื่อป ค.ศ. 1887

โดยในขั้นแรก ไดนําผลประเมินมาใชประโยชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการสอบ
เล่ือนชั้นตําแหนง ในระยะเวลาใกลเคียงกันที่ไดจัดระบบบริหารงานใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น  และไดเร่ิมใชแบบฟอรมประเมินผลงานของผูปฏิบัติงานอยางมี
ระบบ156 และเปนระเบียบจากการที่ไดมีวิวัฒนาการของการประเมินผลการปฏิบัติงานมาโดยลําดับ
นั้น รูปแบบของการประเมินผลจึงไดรับการปรับปรุงใหมีความเปนธรรมยิ่งขึ้น ซ่ึงวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามลักษณะรูปแบบการประเมินมีสองลักษณะ คือ

1. ลักษณะการประเมินผลในรูปแบบที่มุงเนนการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคล 
(trait rating instruments) ไดแก การเนนการประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล (characteristics) 
หรือบุคลิกภาพของบุคคล (personality) ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่มีผลกระทบตอการทํางานและ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการนั้นๆ

2. ลักษณะการประเมินผล ในรูปแบบที่มุงเนนการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(job performance instruments) ไดแก รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพฤติกรรม
การทํางานที่ทําใหงานสําเร็จผล157

ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานนับวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริาหรงานบุคคล 

เพราะจะชวยในการเลือกสรรบุคคล และการวินิจฉัยเกี่ยวกับนโยบายบุคคล ดําเนินไปดวยความมี
เหตุผล และเชื่อถือได ประโยชนของการประเดิมปฏิบัติงานจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
การนําผลประเมินนั้นไปใชใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดประโยชนที่ สําคัญของวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก

                                                          
156 สมพงศ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม,  103 - 105.
157 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การประเมินผลการปฏิบัติงาน,  10 - 14.
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1. การนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนด แบงออกเปนสี่กลุมใหญๆ ดังนี้
 1.1 ประเมินเพื่อกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงเปนวัตถุประสงคที่ใชกันเปนสวนใหกัน

เปนสวนใหญ และเห็นไดชัดเจน คือ ใชในเรื่องการประจําป ตลอดจนผลประโยชนตอบแทน เชน 
เงินโบนัส รางวัลพิเศษ ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความยุติธรรม มีเหตุมีผล มีระบบ
ระเบียบแบบแผนที่ใชกับพนักงานโดยเสมอถวนหนาและทุกคน

1.2 ประเมินผลปรับเปลี่ยนตําแหนง เปนการนําผลการประเมินไปใชในการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง มีขอเปรียบเทียบเปนหลักฐานในการพิจารณาดวยความเปนธรรม

1.3 ประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน เปนการกระตุน จูงใจ ใหพนักงานปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู ความสามารถ และปรับปรุง พัฒนาตัวเองไมตองคอย
ประจบผูบริหารดวยวิธีที่ไมถูกตอง

1.4 ประเมินเพื่อเลิกจาง มักจะใชในระยะทดลองงาน เพื่อผลการปฏิบัติออกมา
ต่ํากวามาตรฐานก็จะมีหลักการปฏิบัติงานหยอนไป ไมสมควรใหปฏิบัติงานในองคการตอไป ซ่ึง
เทากับเปนการลดคาใชจายอันไมจําเปนขององคการออกไป ทั้งกอใหเกิดความเปนธรรมในระหวาง
ผูปฏิบัติงานดวยกัน

2. การแจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
       เปนการนําเอาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชโดยตรง เชน ผูปฏิบัติงานตองรู

วาตนเองทํางานเปนอยางไร ผลการประเมินก็จะเปนการชี้ใหเห็นถึงขีดความสามารถของตนใน
ทัศนะขององคการ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขาใจระหวางกัน โดยผูบริหารตองการอะไร
จากพนักงาน และพนักงานก็ปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผูบริหาร

กระบวนการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีกระบวนการ ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดหัวขอที่จะตอง

แจง แนวทางในการแจงใหทราบ ขอเสนอแนะหรือแกไขปรับปรุง
2. ขั้นการเตรียมขอมูล กอนแจงตองรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินการ

ปฏิบัติงานใหมากที่สุด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูถูกประเมินไดถูกตอง โดยการอาศัยทะเบียน
ประวัติ การบันทึกรายงาน การสังเกตพฤติกรรมและหลักฐานอื่นๆ
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3. ขั้นการดําเนินการ ไดพบปะกันระหวางผูบริหารกับพนักงานอาจยุงยาก และมี
โอกาสจะเกิดการขัดแยงกันไดมาก ผูบริหารตองมีความจริงใจในการรับฟงปญหาและตองตัดสินใจ
ในการดําเนินการใหเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย ตองเปนนักฟงที่ดี ใจกวาง และตองชักจูงใจให
พนักงานแสดงความคิดเห็น

4. ขั้นการสรางบรรยากาศที่ดี มีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหไดรับความรวมมือ
จากพนักงาน การสรางบรรยากาศ รวมถึงการเลือกเวลาที่เหมาะสม เลือกสถานที่ การแจงใหทราบ
ลวงหนา การใชคําพูดที่แสดงความเขาใจและกอใหเกิดความรวมมือ การพูดคุยดวยความเปนกันเอง
และการวางตัวที่เหมาะสม

5. ขั้นการติดตามผล ตองทําเมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแลว เพื่อหาวาการแจงใหทราบ
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ดูวามีการกําหนดกิจกรรมเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขศึกษา
เพิ่มเติมการประชุม การอบรมสัมมนา ตลอดจนทบทวนความกาวหนาของโครงการตางๆ เปนระยะ
อยางใกลชิด

การประเมินการปฏิบัติงานเปนวิธีที่ใชเพื่อหาคําตอบของพนักงานในแงของการปฏิบัติ
งานและประสิทธิภาพของการทํางาน มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเหมาะสมทางดานคาจาง และ
เงินเดือน เพื่อเปนหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงาน เพื่อใหรูความแตกตางของ
พนักงานเพื่อวัดคาของการปฏิบัติงาน158

สรุป

ในโลกปจจุบันนี้ จะวัดความสําเร็จของงานที่คุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยใช 
มาตรฐานเปนเครื่องมือในการวัด การศึกษาก็เชนเดียวกัน ในปจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันได
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยใหหนวยงานตนสังกัดมีการประกันคุณภาพ 
ภายใน และใชการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริการจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพภายนอก (องคกรมหาชน) เมื่อเปนเชนนี้ คุณภาพการศึกษาจึงขึ้นอยูกับ
การบริหารจัดการของโรงเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนจึงมีความสําคัญมาก เพราะพฤติกรรมของผูบริหารจะมีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการสอน

                                                          
158ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และประสาน หอมพูล, การบริหารงานบุคคล, พิมพคร้ังที่ 3 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวังอักษร, 2540), 106 - 107.
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ของครู และพฤติกรรมการสอนของครู ยอมมีผลโดยตรงตอคุณภาพของนักเรียน ซ่ึงจะผานหรือไม
ผานเกณฑมาตรฐานนั้น พฤติกรรมผูบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญอยางมาก ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริหารในโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑการบริหารนั้น จึงจะมีประโยชนในการจัดการ
ศึกษาปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

            บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

จุดประสงคหลักของการวิจัยในครั้งนี้ คือ การศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่
ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน เพื่อจะไดนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของผูบริหารซึ่งจะสงผลใหคุณภาพของการศึกษาดียิ่งขึ้นตามไปดวย  การวิจัยในครั้ง
นี้จะดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)โดยใชโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอทายางเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  โดยมีครูผูสอนและครูผูทํา
หนาที่หัวหนางานเปนผูใหขอมูลและมีขั้นตอนการดําเนินการและระเบียบการวิจัยดังตอไปนี้

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดขั้นตอนสําคัญไว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  ในขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการจัดหาขอมูลสภาพ

ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานในโรงเรียนที่มีผลมาจากพฤติกรรมของผูบริหาร โดย
พิจารณาจาก ขอมูลสถิติ  เอกสารตํารา  วรรณกรรม  รายงานขอมูลทางการศึกษาของสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ  และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  พรอมทั้งการจัดทําเครื่องมือเพื่อจัดหา
ขอมูลจากแหลงตางๆ ที่ตองการ

ขั้นตอนที่ 2  ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ไดทําเครื่อง
มือที่ไดสรางไวแลวไปดําเนินการเก็บเพื่อหาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดเอาไว โดยใชเวลา
ประมาณ 1 เดือนแลวนําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผล

ขั้นตอนที่ 3  เปนขั้นตอนสุดทาย คือ เปนขั้นตอนการรายงานผลของการวิจัย คือการจัด
ทํารางรายงานตอผูมีสวนควบคุมและเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น และเมื่อไดปรับปรุง
เรียบรอยแลวจึงขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย

ผูวิจัยมีความประสงคใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย  และมีผลการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ  จึงไดกําหนดรายละเอียดของการวิจัย ดังนี้ คือ  แผนแบบการวิจัย  ประชากรของการ
วิจัย  ตัวอยางของการวิจัย  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือการวิจัย  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล
พรอมทั้งสถิติเพื่อการวิจัย ซ่ึงพอประมวลไดดังตอไปนี้

แผนแบบการวิจัย

แผนแบบการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ ใชแผนแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
research) โดยการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางสองกลุมและวัดคาเพียงครั้งเดียวไมมีการทดลอง (the
one shot, non – experimental case study) ซ่ึงจะเขียนในรูปของ diagram ไดดังตอไปนี้

                                                                                             O1

                                                           R1……………………X
                                                           R2……………………X
                                                                                             O2

R1    หมายถึง    กลุมตัวอยางโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
R 2    หมายถึง    กลุมตัวอยางโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
X      หมายถึง     ตัวแปรที่จะศึกษา
O1  หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร

โรงเรียน
O2  หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร

โรงเรียน
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ประชากร
ในการวิจัยคร้ังนี้ ประชากรที่นํามาวิจัย ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถม

ศึกษาอําเภอทายาง  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 48 โรงเรียน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการประเมินภายในของสํานักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดเพชรบุรีที่ประเมินโรงเรียนในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายางทั้ง 48 โรงเรียน 
โดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2541 ซ่ึงในดานมาตรฐานบริหารโรงเรียนมีผลการประเมิน  แบงโรงเรียนออกเปนสองกลุม1 คือ

กลุมที่ 1  โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนจํานวน  16  โรงเรียน
กลุมที่ 2  โรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนจํานวน  32  โรงเรียน

โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางที่นํามาดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1  การสุมตัวอยางโรงเรียน แบงตามผลของการประเมินมาตรฐานโรงเรียนซึ่งแบง

ออกเปนสองกลุม คือ
1. กลุมของโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน จํานวน 16 

โรงเรียนโดยสุมกลุมตัวอยาง 90%  จํานวน 15  โรงเรียน
2. กลุมของโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน จํานวน 32

โรงเรียนโดยสุมตัวอยาง จํานวน  15 โรงเรียน เพื่อใหจํานวนโรงเรียนเทากับกลุมผานเกณฑ 
มาตรฐานซึ่งจะไดขอมูลตรงตามสถิติ

ขั้นที่ 2  กําหนดผูใหขอมูล โดยใหครูผูสอนโรงเรียนละ  2  คน  และครูผูทําหนาที่หัว
หนางานโรงเรียนละ  2  คน  รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  120  คนดวย
วิธีการสุมอยางงาย

                                                          
1สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, รายงานการประเมินมาตรฐานภายใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (เพชรบุรี : หนวยศึกษานิเทศก, 2543),
43.
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แบงตามเกณฑประเมินภายในของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้จะใชตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบของพฤติ

กรรมของผูบริหาร ในดานการบริหารโรงเรียนซ่ึงมี 13 องคประกอบ คือ
1. การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  หมายถึง  วิธีการตางๆ ที่ผูบริหารไดนํา

มาใชเพื่อใหโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดีขึ้น
2. การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่วางภาพ

ของอนาคตของโรงเรียนวาจะดําเนินไปในทางใดเพื่อจะไดเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 48 โรงเรียน

โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
บริหารโรงเรียน 16 โรงเรียน
สุมตัวอยาง  15  โรงเรียน

โรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
บริหารโรงเรียน 32 โรงเรียน
สุมตัวอยาง  15  โรงเรียน

ผูใหขอมูล
ครูหัวหนางาน  2  คน
ครูผูสอน    2 คน
รวม 60 คน

ผูใหขอมูล
ครูหัวหนางาน  2  คน

ครูผูสอน  2 คน
รวม 60 คน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง

ที่ใหขอมูล  30 โรงเรียน
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3. การสนับสนุนผูรวมงานที่ดี หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในดานการชวยเหลือ
พัฒนาสงเสริมผูรวมงานในการปฏิบัติงาน

4. การสนับสนุนการดําเนินงาน  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานการ
สนับสนุนใหงานเปนไปตามขั้นตอนและสําเร็จดวยดี

5. การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารในการ
ประสานติดตอใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนไดรับทราบขาวสารที่ตรงกัน

6. การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารที่แสดง
ออกในดานที่สรางความรูสึกที่ดีตอผูที่ไดปฏิสัมพันธ

7. การเอื้ออํานวยความสะดวกในการประชุม  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่ทํา
ใหที่ประชุมพึงพอใจทั้งกอน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมเปนไปดวยความสําเร็จดวยดี

8. การปฏิสัมพันธกับนักเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารความสัมพันธกับ
นักเรียน ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนโดยตรง

9. การปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารที่บริหาร
โดยใหโรงเรียนเปนของชุมชนบนพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายของทางราชการ

10. การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการใชความ
พยายามในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือ งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและ
โรงเรียน

11. การสงเสริมดานการเรียนการสอน  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารในการจัด
สนับสนุนนิเทศ ติดตามเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และการศึกษามี 
คุณภาพ

12. การใชทักษะดานการบริหาร  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารที่ใชความสามารถ
บริหารงานของโรงเรียนทุกดานใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

13. การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารที่เอื้อ
โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบทดสอบจํานวนหนึ่งฉบับ  โดยแบง

ออกเปนสองตอน ดังตอไปนี้
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ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามในเรื่องสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเปน
แบบตัวเลือก (force choice) โดยใชขอคําถาม หัวขอ คือ เพศ   อายุ  การศึกษา  ตําแหนง หรือหนาที่
และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงขณะนั้น

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานในสถานศึกษา  ซ่ึงได
ใชแนวคิดของคริสเตนเซน (Christensen)2 พัฒนาจาก กรรณิกา  เคลือบวัฒนา  ซ่ึงแบบสอบถามใน
ตอนนี้ไดสรางขึ้นตามตัวบงชี้ของพฤติกรรมทั้ง 13 พฤติกรรม เพื่อความสอดคลองกับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  โดยมีขอคําถามทั้งหมด 65 ขอ ดังตอไปนี้

1.   การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน                    5 ขอ
             2.   การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี                                          5 ขอ
              3.   การสงเสริมดานการเรียนการสอน                                5 ขอ
              4.   การใชทักษะดานการบริหาร                                         5 ขอ
              5.   การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม                             5 ขอ
              6.   การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน                     5 ขอ
              7.   การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี                                            5 ขอ

      8.   การสงเสริมดานการเรียนการสอน                                 5 ขอ
 9. การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน                      5 ขอ

10. การสนับสนุนทรัพยากรที่ดี                                             5 ขอ
 11. การสงเสริมดานการเรียนการสอน                                   5 ขอ

 12. การใชทักษะดานการบริหาร                                            5 ขอ
 13. การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม                                5 ขอ

 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบการวัดระดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคริ์ท
(Likert rating scale) ซ่ึงมีความหมาย  ดังตอไปนี้

                                                          
2 Georgia Jo. Christensen, “The role of the principal in transforming accelerated

schools: A study using the oritical incident technique to identify behaviors of principals” (Ph.D.
Dissertation, Standford University, 1995), 27.
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1 หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
   อยูในระดับนอยที่สุด

2 หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
   อยูในระดับนอย

3 หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
   อยูในระดับปานกลาง

4 หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
   อยูในระดับมาก

5 หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
   อยูในระดับมากที่สุด

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้สามารถตรวจสอบไดตามกรอบ และบรรลุ 

จุดประสงคที่ตั้งเอาไว  ผูวิจัยจึงไดสรางเครื่องมือ  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อนําผลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม

เสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสม
ขั้นที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  ของแบบสอบถาม โดย

การนําแบบสอบถามไปทําการปรับปรุงใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิ

ขั้นที่ 3  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไข และพัฒนาดีแลวไปทดลองใช  
(try out)  กับผูบริหารโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 โรงเรียน โดยผูตอบแบบสอบถามใน
แตละโรงเรียนเปนครูผูสอน 2 คน  ครูทําหนาที่หัวหนางาน  2  คน  รวม  40  คน

ขั้นที่ 4  เมื่อแบบสอบถามไดรับคืนมาแลว นําไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)3  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81

                                                          
3 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Test, 3rd ed. (New York:

Harper & Row Publishers, 1974), 161.
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการในแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยประสานกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงหัวหนาการ

ประถมศึกษาอําเภอทายาง เพื่อขอความชวยเหลือใหแจงใหโรงเรียนทราบและขอความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปให

2. ในการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนไมมาก ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตัวเอง

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยในครั้งนี้ ใชโรงเรียนในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จํานวน 30

โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะหประกอบดวย ผูใหขอมูลไดแก ครูผูสอน  60  คน  ครูหัวหนางาน  60  
คน  รวม  120  คนโดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแลวจัดทําขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับมา
 2. จัดระบบขอมูล และรวบรวมคะแนนของแบบสอบถามที่สมบูรณ

3. นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิด

ของเบสท  (Best)4  มีรายละเอียดดังนี้
   คาเฉลี่ย  1.00  ถึง  1.49  แสดงวา  พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติ

               อยูในระดับนอยที่สุด
   คาเฉลี่ย  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติ

               อยูในระดับนอย
   คาเฉลี่ย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติ

               อยูในระดับปานกลาง
   คาเฉลี่ย  3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติ

               อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติ

               อยูในระดับมากที่สุด

                                                          
4Jone W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood Cliffs : Prentice-Hall,

1981), 182.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

สถิติท่ีใชในการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําสถิติมาใชในการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูที่ตอบแบบสอบถามใชคาของรอยละ

 2. การวิเคราะหระดับของพฤติกรรมผูบริหารในโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียนโดยใชคาเฉลี่ย  (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3. การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมผูบริหารในโรงเรียนที่ผานและ
ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนโดยคา t-test

สรุป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) จัดทําขึ้นเพื่อตองการ
ทราบพฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน ซ่ึง
สามารถนําขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นได  หรือสามารถกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการตอบปญหาหลักๆสองปญหาคือ   
1) พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับใด 2) พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
มีความแตกตางกันหรือไม และในการศึกษาครั้งนี้ไดยึดแนวคิดทางดานพฤติกรรมของผูบริหาร
ของคริสเตนเซน (Christensen) เปนแนวหลักในการศึกษา สวนขอมูลของการศึกษาไดจากครู 
หัวหนางาน  60 คน ครูผูสอน  60 คน  รวม 120  คน  โดยทําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ 
รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบใชการทดสอบ t-test
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บทท่ี 4 
 

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผาน
และไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคและตอบคําถามของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูล
จาก ครูหัวหนางานโรงเรียนละสองคนและครูผูสอนโรงเรียนละสองคนจากโรงเรียนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียนจํานวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 15 
โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 120 คน และไดรับกลับคืนมาครบทุกฉบับ โดยนําเสนอผลการ
วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดบัพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียน สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤตกิรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผาน
เกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอ 
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนครูหัวหนางาน และครูผูสอนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน 120 คน เมื่อ
จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

โรงเรียนที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน 

โรงเรียนที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 

รวม  
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง   

 
16 
44 

 
26.6 
73.4 

 
17 
43 

 
28.3 
71.7 

 
33 
87 

 
27.5 
72.5 

  รวม 60 100 60 100 120 100 
2. อายุ 
 ไมเกิน 25 ป 
 26 – 35 ป 
 36 – 45 ป 
 46 ปขึ้นไป 

 
1 
7 

29 
23 

 
1.6 

11.6 
48.4 
38.4 

 
- 
6 

30 
24 

 
- 

10 
80 
10 

 
1 

13 
59 
47 

 
0.8 

10.8 
49.2 
39.2 

  รวม 60 100 60 100 120 100 
3. วุฒิการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี  

 
5 

53 
2 

 
8.3 

88.3 
3.4 

 
6 

54 
-. 

 
10 
90 
- 

 
11 

107 
2 

 
9.2 

89.1 
1.7 

  รวม 60 100 60 100 120 100 
4. ประสบการณในการทํางาน 
 ไมเกิน 5 ป 
 6 – 10 ป 
 11 – 15 ป 
 16 – 20 ป 
 21 – 25 ป 
 26 ปขึ้นไป   

 
10 
6 
5 

13 
16 
10 

 
16.5 
10.4 
8.3 

21.7 
26.6 
16.5 

 

 
10 
5 
5 

13 
17 
10 

 
16.5 
8.3 
8.3 

21.7 
28.7 
16.5 

 

 
20 
11 
10 
26 
33 
20 

 
16.7 
9.2 
8.3 

21.7 
27.5 
16.6 

  รวม 60 100 60 100 120 100 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 108

    จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 72.5 เพศชาย
รอยละ 27.5  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36–45 ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.2 และอายุไมเกิน 25 
ปมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8 โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุดรอยละ 89.2 และมีประสบการณในการทํางานระหวาง 21 – 25 ป มากที่สุดรอยละ 27.5 
นอยที่สุดคือ 11 – 15 ป รอยละ 8.3   
 
ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนท่ีผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบรีุ 
 
ตารางที่ 3   แสดงระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 

โรงเรียน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบรีุ 
 

โรงเรียนที่ผานเกณฑ N = 60 โรงเรียนที่ไมผานเกณฑ N = 60 พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียน 
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 3.48 0.58 ปานกลาง 2.86 0.89 ปานกลาง 
2. การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3.61 0.59 มาก 2.25 0.50 ปานกลาง 
3. การสนับสนุนผูรวมงาน 3.52 0.62 มาก 2.89 1.01 ปานกลาง 
4. การสนับสนุนการดําเนินงาน 3.70 0.58 มาก 3.28 0.92 ปานกลาง 
5. การสงเสริมดานการติดตอสื่อสาร 3.59 0.63 มาก 3.39 0.94 ปานกลาง 
6. การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 3.76 0.66 มาก 2.98 1.00 ปานกลาง 
7. การอํานวยความสะดวกในการประชุม 3.84 0.60 มาก 3.04 0.93 ปานกลาง 
8. การมีปฎิสัมพันธกับนักเรียน 3.93 0.53 มาก 3.01 1.05 ปานกลาง 
9. การมีปฎิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 3.57 0.59 มาก 3.13 0.90 ปานกลาง 
10. การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 3.62 0.63 มาก 3.19 1.06 ปานกลาง 
11. การจัดหาทรัพยากร 3.86 0.53 มาก 3.26 0.95 ปานกลาง 
12. การสงเสริมดานการเรียน 3.70 0.66 มาก 3.18 0.87 ปานกลาง 
13. การใชทักษะดานการบริหาร 3.72 0.62 มาก 3.00 0.98 ปานกลาง 
  รวม 3.69 0.50 มาก 2.74 0.83 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมาก (Χ  = 3.69, S.D. = 0.50) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนอยูในระดับ
มาก (Χ  = 3.93, S.D. = 0.53) และลําดับสุดทายคือ การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
 (Χ  = 3.48, S.D. = 0.58) สวนพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม 
พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.74, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการแสดงออกดานการติดตอส่ือสารอยูในระดับ 
ปานกลาง  (Χ  = 3.39, S.D. = 0.94) และลําดับสุดทายคือ การสงเสริมวิสัยทัศนของ 
โรงเรียน  (Χ  = 2.25, S.D. = 0.50) 
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ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนท่ีผานเกณฑและไม
ผานเกณฑมาตรฐานการบรหิารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ตารางที่ 4   แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑ 
และไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา 
อําเภอทายางจงัหวัดเพชรบุรี 

 
มาตรฐานการบริหาร 

ร.ร. ที่ผาน
เกณฑ 

มาตรฐาน 
N = 60 

ร.ร. ที่ไมผาน
เกณฑ 

มาตรฐาน 
N = 60 

 
พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียน 

   Χ  S.D. Χ  S.D. 

 
t 

1. การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 3.48 0.58 2.86 0.89 4.74** 
2. การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3.61 0.59 2.25 0.50 12.67**
3. การสนับสนุนผูรวมงาน 3.52 0.62 2.89 1.01 5.06** 
4. การสนับสนุนการดําเนินงาน 3.70 0.58 3.28 0.92 3.42** 
5. การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร 3.59 0.63 3.39 0.94 1.54 
6. การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธที่ดี 3.76 0.66 2.98 1.00 5.31** 
7. การอํานวยความสะดวกในการประชุม 3.84 0.60 3.04 0.93 6.14** 
8. การมีปฎิสัมพันธกับนักเรียน 3.93 0.53 3.01 1.05 7.40** 
9. การมีปฎิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 3.57 0.59 3.13 0.90 3.63** 
10. การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 3.62 0.63 3.19 1.06 3.71** 
11. การจัดหาทรัพยากร 3.83 0.53 3.26 0.95 4.43** 
12. การสงเสริมดานการเรียน 3.70 0.66 3.18 0.87 3.80** 
13. การใชทักษะดานการบรหิาร 3.72 0.62 3.00 0.98 5.54** 
   รวม 3.69 0.50 2.74 0.83 7.38** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร  
ไมแตกตางกัน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงศึกษาถึง พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานและไม
ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารของคริสเตนเซน (Christensen) กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ โรงเรียนประถมศึกษาที่ผานและไมเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 โรงเรียน 
โดยมีครูหัวหนางานและครูผูสอน รวม 120 คน เปนผูใหขอมูล เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
และสถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 
36–45 ปมากที่สุดและอายุไมเกิน 25 ปมีนอยที่สุดโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดและมีประสบการณในการทํางานระหวาง 21 – 25 ป มากที่สุดและนอย
ที่สุดคือ 11 – 15 ป  
 2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม
พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับพบวา  
ผูบริหารมีพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนอยูในระดับมากและลําดับสุดทายคือ การสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน สวนพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน โดย
ภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับพบวา ผูบริหารมี
พฤติ-กรรมการแสดงออกดานการติดตอส่ือสาร และลําดับสุดทายคือ การสงเสริมวิสัยทัศนของ
โรงเรียน 
 3. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
และไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ยกเวน ดานการสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร ไมแตกตางกัน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากการวิเคราะห ระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดบัมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวผูบริหารตองนําความรู
ความสามารถ เทคนิควิธีการจูงใจ การตัดสิน มาใชในกระบวนการบริหาร ดวยวิธีการหาแหลง
ทรัพยากรมาสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน กําหนดวิสัยทศันของโรงเรียน รวมทั้งการ
แสดงออกในดานมนุษยสัมพันธ ดังที่ เดวิสและโทมัส ที่กลาววา ผูบริหารจะตองเพิ่มความ
ตระหนกัในการปรับปรุงโรงเรียนและมีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียน
ใหมีประสิทธ-ิภาพมากขึน้ บทบาทตาง ๆ ของผูบริหารนั้นสามารถมองเห็นไดจากการแสดง
พฤติกรรมในการบริหารงานโรงเรียนและวัดไดจากคุณภาพของงานทีด่ีขึ้นผูบริหารที่แสดงพฤติ
กรรมการบริหารดวยการสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนพฤติกรรมการสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริหารในการ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนีพ้ฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนตามที่ไดกลาวไปแลวนั้น จะพบวาการบริหารดานทรัพยากรตางๆ ของโรงเรียนเปน
พฤติกรรมที่ผูบริหารทุกคนจะตองปฏิบัต ิ เร่ิมตั้งแตการวางแผนในการดําเนินงานวาควรจะเปนไป
ทิศทางใดองคการจึงจะเจริญกาวหนา การจัดหาบุคลากรเขาทํางานใหเหมาะสมกับตาํแหนงหนาทีก่็
เปนหนาที่ที่ผูบริหารตองจัดทํา เมื่อไดบุคคลเขาทํางานแลวจะตองมีการอํานวยการและ
ประสานงานใหการปฏิบัติหนาที่ดําเนนิไปโดยราบรื่นมีการติดตอส่ือสารระหวางกันเปนการ
รายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งการจัดงบประมาณการเงินใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
พฤติ-กรรมการบริหารของผูบริหารนี้นํามาใชในการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย 
(1) ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน (2) การเงนิหรืองบประมาณของโรงเรียน 
(3) อาคารสถานที่ และอุปกรณตางๆ ภายในโรงเรียน (4) การจัดการบริหารโรงเรียน ทรัพยากร
ดังกลาวลวนตองไดรับการทะนุบํารุงและสงเสริมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจดัหาทรัพยากรมา
เพิ่มเติมเปนหนาที่ของผูบริหารในการแสดงประสิทธิภาพของการบริหารวามีมากนอยเพียงใด โดย
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ดูจากการจัดหาทรัพยากร  นอกจากนีก้ารบริหารงานโรงเรียนจะประสบความสําเร็จไดผูบริหารตอง
แสดงพฤติกรรมดานวิชาการ โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนอาจจะเปนครูใหญ อาจารยใหญ 
ผูอํานวยการ รวมตลอดทั้งผูชวยของผูบริหารเหลานั้นตางก็มีตําแหนงเปนผูบริหาร แตหากผูบริหาร
โรงเรียนทําหนาที่เพียงผูบริหารอยางเดยีว โรงเรียนนัน้ก็คงบรรลุจุดประสงคไดยาก ผูบริหาร
โรงเรียนจําเปนตองเปนผูนําทางการศึกษา เพื่อจะไดนําความรูความสามารถและแนวคิดทีม่ี
ประโยชนตอการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนผูบริหารหรือผูนําทาง
วิชาการนัน้ ดงัที่ ดีเบวอส กลาววา การกระทําที่ครูใหญแสดงออกหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทาํ
ในอันที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  สวนเดวิสและโทมัส  ก็มีความเห็นที่คลายกันวาผูนําทาง
วิชาการคือ บทบาทสําคัญตอครูใหญที่จะเนนกิจกรรมในดานการเรยีนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในหองเรยีนของครู จึงอาจกลาวไดวา ผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความสามารถในการใชกลยุทธทั้ง
การเปนผูนําและการบริการและนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชาการใหบรรลุผล ซ่ึงจะมีผล
ตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน บทบาทและหนาที่ของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการ ดีเว
บอส ไดกําหนดไวดังนี ้ (1) เปนผูมีความคิดหรือความตั้งใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ (2) เปนผูบริหารและผูนําของโรงเรียน (3) มุงเนนกจิกรรมดานการเรียนการสอน และ
ผลการปฏิบัติของครูในหองเรียน  สอดคลองกับเฮนคเลย และคณะ (Hencley and others) ไดให
ความเหน็วาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาควรจะแสดงบทบาทของผูนําทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง
ตอไปนี้ (1) โปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน (2) บุคลากรดานนักเรยีน ครู อาจารย 
คนงานภารโรง การเงินและธุรการตางๆ (3) จัดบรรยากาศของสิ่งแวดลอมเพื่อใหกระบวนการเรียน
การสอนเกิดผลดีสูงสุด (4) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (5) เปนผูนําการวจิัยไป
ใชเพื่อพัฒนาความรูและเพือ่ประโยชนในการเรียนการสอน (6) พัฒนาทัศนคตขิองบุคลากรใน
โรงเรียนใหมทีัศนคติที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ สวนทรัสตี (Trusty) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางวิชาการไว 17 ประการ คือ (1) สงเสริมใหครูไดพฒันา
เปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนได (2) สงเสริมใหครูนําเอาเปาหมายและ
วัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนไปปฏิบัติ (3) สรางความเชื่อมัน่วากจิกรรมของโรงเรียนและ
หองเรียนสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน (4) สรางความเชื่อมั่นวาโครงการ
ทางวิชาการของโรงเรียนเปนผลมาจากผลการวิจยั และการปฏิบัติทางการศึกษา (5) มีการวางแผน
รวมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการตางๆ ทางวิชาการเพือ่ใหบรรลุความตองการของนักเรียน (6) 
สงเสริมใหครูไดนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ(7)ปฏิบัติงานรวมกบัคณะครูในการประเมินผล
โครงการทางวิชาการของโรงเรียน (8) ติดตอส่ือสารกับครูและนักเรยีนดวยความคาดหวังที่สูงใน
ดานมาตรฐานทางวิชาการ(9)ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน (10) ให
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การสนับสนุนในการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน (11) มีการจัดสรรเวลาเพื่อ
งานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน (12) ใหความรวมมือกับนักเรยีนในการกําหนดระเบยีบเพือ่
แกไขปญหาดานวินยัของนกัเรียน (13) รวมมือกับนกัเรียนใหมีการนาํกฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชใน
การแกปญหาดานวนิัย (14) รวมมือกับคณะครูใหการนําระเบียบกฎเกณฑที่สรางขึ้นมาใชในการ
แกปญหาดานวินัยนักเรยีน (15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของโรงเรียน (16) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุตธิรรม (17) ชวยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพื่อใหมี
ความกาวหนาทางวิชาชีพสอดคลองกับรังสรรค ฤกษขํา ไดศึกษาเกีย่วกับตัวแบบความสัมพันธใน
สภาพแวดลอมจริงของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน พบวา พฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารอยูในลําดับแรก และพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชนเดียวกับกิตตรัิตน กลัดแกว ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติงานวิชาการอยูในเกณฑมาก สวนงานวิจยัของ วรรณภา นาทนัรีบ เร่ือง “ความสัมพันธ
ระหวางความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศกึษา จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและแตละดานอยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจยัของ วิชัย บุญบนัดาล ที่พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและการ
ปฏิบัติงานวิชาการอยูในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจยั “ภาวะผูนําดานวิชาการ และพัฒนา
บุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา 1”   ของ  กาญจนา ตระกูลบางคลา ที่พบวา  
ระดับภาวะผูนาํดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมาก   
นอกจากนี้ จตุรงค ภูอยูเยน็ ไดทําการวิจยัพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับพฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่นกัเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ 
ผูบริหารโรงเรียนที่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มากกวาพฤติกรรมความเปนผูนําทาง 
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
 จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑ 
มาตรฐานการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง มีพฤติกรรมการ 
มีปฎิสัมพันธกับนักเรียนอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ทั้งอาจเปนเพราะ การรวมมือรวมใจของ
บุคลากรในองคการไมวาจะเกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวาง
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ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน จะเปนการสรางบรรยากาศการทํางาน หรือบรรยากาศการอยูรวมกันใหมี
ขึ้น เนื่องจากการที่คนเรามีการปฏิสัมพันธระหวางกันจะชวยกระตุนแรงจูงใจในการทํางานให
เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหเกิดปฏิสัมพันธภายในหนวยงานอยู
เสมอ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารกับนักเรียนก็เชนเดียวกันผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับ 
นักเรียนทั้งทางตรงและทางออม การปฏิสัมพันธกับนักเรียนของผูบริหารตามการศึกษาวิจัยของ 
คริสเตนเซน (Christensen) พบวา (1) ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน (2) สนใจในงาน
ของนักเรียน (3) สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน (4) ยอมรับความสามารถที่เดน
ของนักเรียน (5) ทําใหนักเรียนเกิดความสบายใจในการประชุม (6) ใหนักเรียนมีสวนเกี่ยวของกับ
การแกปญหาของพวกเขา จากพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธของผูบริหารกับนักเรียน โดยผูบริหาร
จะตองมีสวนในการทํากิจกรรมของนักเรียน สนใจในงานของนักเรียนและสงเสริมใน
ความสามารถที่เดนของพวกเขารวมทั้งใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาของพวกเขาเองดวย  
 2. จากผลการวิจัยทีพ่บวา ระดับพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบุรี 
โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะใน
การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ที่อําเภอทายาง สวนใหญมี
สภาพแตกตางกันในดานปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกจิของในแตละชุมชน
ที่แตกตางกนั ซ่ึงมีผลอยางมากในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา จึงทําให 
คุณภาพของโรงเรียนมีลักษณะแตกตางกนั นอกจากนี้ยงัพบวาพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ไมผาน
เกณฑมาตรฐานสวนใหญ ยังมีพฤติกรรมดานการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียนนอยกวา 
ผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน ซ่ึง วิสัยทัศนของการศึกษาไทยในปจจุบันนั้น มี
ความสําคัญโดยเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาตัวบุคคล ครอบครัวและการผนึกกําลังกับชุมชนเปน
สําคัญ โดยเนนใหระบบการศึกษาเปนระบบที่สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน สงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และปรับตัวไดกับสภาวะ
โลกปจจุบันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปอยางรวดเรว็ ดังนั้นวิสัยทัศนของโรงเรียนจะตอง
เหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและความเปนไปของโลกปจจุบัน จึงเปนภาระหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนที่จะตองแสดงพฤติกรรมทางดานการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียนใหประจักษ
ตอผูรวมงาน นักเรยีน ผูปกครองและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจยัของ 
คริสเตนเซน (Christensen) ที่วา ผูบริหารจะตองเปนผูพจิารณาเกีย่วกบัวิสัยทัศนของโรงเรียน แลว
นําวิสัยทัศนนัน้มาตรวจสอบวาเหมาะสมกับโรงเรียนในปจจุบันหรือไม โดยเปดโอกาสให
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ผูรวมงานแสดงความคิดเหน็ตอวิสัยทัศนนัน้ แลวนําวิสัยทัศนนัน้ไปทาํใหเปนรูปธรรม ที่สามารถ
มองเห็นไดและวัดได เพื่อนําไปเผยแพรใหนกัเรียนและผูปกครองทราบถึงวิสัยทัศนของโรงเรียน 
รวมทั้งทําการประเมินผลของวิสัยทัศนนั้น เพื่อนํามาพัฒนาเปาประสงคของโรงเรียนในปนั้น 
 3. จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบรีุ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ไดดําเนนิการวาง
แผนการบริหารงานตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนดวยวิธีการ วางแผนสํารวจสภาพความ
พรอมของโรงเรียน สภาพปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึน้ ความเปนไปไดในการดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จ การดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่เตรียมไว และนิเทศกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระดับ นอกจากนี้การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษานัน้ 
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสูงสุดในการจัดการศกึษาในระดับโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนตองเปนผูมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารการศึกษา มีวิสัยทศันที่กวางไกลเพื่อ
กําหนดเปาหมาย กําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได 
และที่สําคัญที่สุดผูบริหารโรงเรียนจะตองรูและเขาใจถึงภารกิจ ตลอดจนขอบขายของงานที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน งานของผูบริหารโรงเรียนนั้นมีมากมายทั้งงานในหนาที ่ งานตามนโยบาย
และงานจากสวนราชการอื่นๆ จึงทําใหมแีตกตางกัน ดังที่ แรมเซเยอรและคณะไดกลาวถึงขอบขาย
ของงานบริหารไวเปน 8 ประเภท คือ 1) พัฒนาการสอนและหลกัการ 2) งานธุรการ การเงิน และ
บริการตางๆ ของโรงเรียน 3) เปนผูนําของชุมชนที่ตั้งอยู 4) งานบุคคล 5) งานอาคารสถานที่ 6) 
จัดการรถรับสงนักเรียน 7) จัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตอง และ 8) ปกครองดูแลนักเรยีน 
สอดคลองกับ ฟสค ที่ไดกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบในการบรหิารการศึกษา 4 อยางคือ 1) 
ความสัมพันธกับชุมชน 2) การปรับปรุงสงเสริมโอกาสทางการศึกษา 3) การสรรหาและการพัฒนา
บุคลากร 4) การจัดหาและดแูลเรื่องการเงนิ อาคารสถานที่และอุปกรณ สวน จารวิส  ไดกลาวถึงขาย
ของงานบริหารการศึกษาวามี 8 ประการ ดังนี ้   1) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2) การบริหาร
กิจการนกัเรียน 3) การบรหิารดานความสัมพันธกับชุมชน 4) การบริหารบุคลากร 5) การบริการ
พิเศษตางๆ 6) การจัดโครงสรางหนวยงาน 7) การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณ และ 8) การบริหาร
ธุรการและการเงิน  แฮริส ไดศึกษาวิจยัถึงบทบาทของโรงเรียนโดยการวิเคราะหความสัมพันธกับ
การเรียนการสอนและกลาววา โรงเรียนควรมีหนาที่ดังนี ้คือ ดานนิเทศการศึกษา ดานการสอน ดาน
การบริการนักเรียน ดานธุรการ และดานบริหารทั่วไป สอดคลองกับ มิลเลอร ไดแบงหนาที่การ
บริหารการศึกษาออกเปน 10 งานเกี่ยวกับนกัเรียน โปรแกรมการสอน การปฏิบัติงานตามโปรแกรม
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การสอน การบริหารบุคลากรที่ทําหนาทีส่อน การบริหารบุคลากรที่ไมใชผูสอน งานดานอาคาร
เรียน อุปกรณการศึกษา บริการเสริมวิชาการ งานดานการเงิน และงานเกี่ยวกับการประเมินผล และ
กลาววาผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่บริหารโรงเรียน และแสดงบทบาทของผูนําในโรงเรียน ดังนั้น 
ภารกิจของผูบริหารโรงเรียนตองสอดคลองกับภารกจิของโรงเรียน ดวยเหตผุลดังกลาวจึงทําให
โรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีประสิทธิภาพ 
 จากผลการวิจยัที่พบวา พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการระถม
ศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ดานการสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร พบวา ไมแตกตางกนั 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการสงขาวสารขอมูลและความเขาใจจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซ่ึงถาพิจารณาในเชิงบริหารแลวการติดตอส่ือสาร เปนการกระจายหรือส่ือ
ความเกีย่วกับนโยบายและคาํส่ังจากเบื้องบนไปสูเบื้องลางซึ่งโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทายางสวนใหญ ใชกระบวนการติดตอส่ือสารเพื่อ การแจง
ขาวสารเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวและสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใหคณะครูทราบแจง
ขาวสารถึงผูปกครอง  ใหความกระจางในการติดตอส่ือสารแกบุคลากรและเพื่อรวมงาน ซ่ึงเปนการ
อธิบาย การแสดงทาทางการใชเหตุผล การรับรองดวยจดหมาย โดยโรงเรียนใชการติดตอส่ือสาร
หลายวิธี เชน คําส่ังหนังสือเวียน ประกาศเสียงตามสาย  อํานวยความสะดวกดวยการสื่อสารใหมี
ความเปนกนัเองทุกระดับ ผูบริหารมีเวลาใหครูปรึกษาหารือเกีย่วกับปญหาดานการเรียนการสอน 
พยายามแสวงหาแหลงขอมลูขาวสารมาใชในการบริหารงาน จึงทําใหการตดิตอส่ือสารของ
โรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑมาตรฐานไมแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 จากขอสรุปและการอภิปรายผลที่นําเสนอไปแลวนั้น เพื่อใหงานวิจัยนี้เกิดประโยชน 
สูงขึ้น มีขอเสนอแนะของการวิจัยดังนี้ 
 1. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ผาน
เกณฑมาตรฐานอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปน
หัวหนาหนวยงานจึงควรใหความสําคัญตอพฤติกรรมการบริหารดานมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน การ
สนับสนุนทรัพยากรที่ดี และการสงเสริมดานการเรียนการสอน ดวยวิธีการจูงใจบุคลากรและ
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมจากทุกฝายมากขึ้น 
ทําใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและรูปธรรม 
 2. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ไม
ผานเกณฑมาตรฐานอยูในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายดานนั้น  ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
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ควรนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาโดยเฉพาะในดานการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน การ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และการแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อสงเสริมและ
เปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการประเมิน
พัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อใหวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 3. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม พบวา แตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียน
และผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนที่ไมผานเกณฑควร
วางแผนวาควรทําอยางไรที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้นในการบริหารงานของโรงเรียน
ระหวางบุคลากรในโรงเรียน ผูบริหาร คณะกรรมการฯ ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามี
บทบาทในการแกไขปญหา เรงระดมทรัพยากร การบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
  4. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
การบริหารโรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ดานการสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร พบวา 
ไมแตกตางกัน โรงเรียนควรสงเสริมและพัฒนาดานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการของ
โรงเรียน เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองได 
ตอไป  
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงองคประกอบที่ทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เปนแรงกระตุนตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
โรงเรียน 
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