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The purposes of this research were to find   1)the level of leadership characteristics of
the administrators, 2) the level of academic performance in municipality schools and Muang Pattaya,
3)the leadership characteristics of the administrators affecting academic performance in municipality
schools and Muang Pattaya.

The samples were 46 schools of municipality schools and Muang Pattaya Educational
Region 12  by stratified random sampling and simple random sampling. The respondents were  43
school administrators, 33 school technical administrators assistants,and 154 school teachers, 230
altogether.

The research instruments were questionnaires about  the administrators’ leadership
characteristics  based on Barnard’s and Quible’s viewpoints and academic performance for using in
the municipality schools and Muang Pattaya.

Statistics  employed were  percentage(%), mean(  ), standard deviation(S.D.)
and stepwise multiple regression analysis.

The finding were as follows :
1.  The leadership characteristics of the administrators ,as a whole  were at a high level.
2.  The academic performance in municipality schools and Muang Pattaya,as a whole

were  at a high level.
3. The leadership characteristics of the administrators affecting academic performance

in municipality  schools and Muang Pattaya was creative thinking.
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บทที่ 1

บทนํา
โลกในยุคปจจุบัน  การแพรกระจายของขาวสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้เปนผล

มาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม และการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆประชาชนทุกสวนของโลกมีเสรีภาพมาก สามารถติดตอส่ือสารถึงกัน
ไดอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง การปกครองและวัฒนธรรม ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลกก็ยอมไดรับผลกระทบ
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยเชนกัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถปรับตัวยืนหยัด
อยูในสังคมโลกไดจะตองมีการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
พ.ศ.2545 -2549   พบวา ปจจัยชี้ขาดที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผานมา อยูที่
คุณภาพของการศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของคนไทยอยูในภาวะที่ถดถอย ซึ่งมีผลใหคนไทย
ไมสามารถปรับตัว รูทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ได1  อีกทั้งยังพบวาคนไทยขาดความรู ความสามารถที่จะปรับตนใหเขาสูยุคโลกาภิวัตนได ทําให
ประเทศไทยประสบปญหาตางๆมากมาย สังคมไทยจึงไดเร่ิมตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และเห็น
วา หากไมมีการแกไขปญหาโดยเรงดวน อาจทําใหประเทศไทยตองลมสลายในสังคมโลกได ดังนั้น
จึงตองหันมาปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน2

ซึ่งจําเปนตองเรงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาชวยแกปญหา

ตางๆ ในสังคมและเปนกระบวนการที่ชวยใหมนุษยไดพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีคุณคาทั้งตอตนเอง

                                                          
1คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กรอบวิสัยทัศนและทิศทาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 
สิงหาคม 2543 (ม.ป.ท., 2543), 21.

2สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง,  แนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2544),1.
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สังคมประเทศชาติและสังคมโลก3 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม4 และการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูใหแตละคนไดรูจักศักยภาพที่แทของตน 
เพื่อจะเลี้ยงตนและครอบครัวไดอยางมีสัมมาอาชีวะพรอมๆ กับเพื่อใชศักยภาพนั้นๆ รับใชผูอ่ืน ให
เกิดความยุติธรรมในสังคมอยางสันติ และโยงไปถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยางประสานสอด
คลองกัน5  จากความสําคัญดังกลาว  นับไดวา การศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคน
เพื่อใหคนเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ตอไป

ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา วาจะสามารถชวยพัฒนาใหคนเปน
คนที่มีคุณภาพได และเพื่อเปนการยืนยันเจตนารมณของรัฐที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือสําหรับ
พัฒนาคน กฎหมายหลายฉบับจึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา   ไวดังนี้  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43  กําหนดวา  
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” บทบัญญัติดังกลาว จึงเปนการกําหนดสิทธิใหคน
ไทยมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาคกัน โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนไทย
ทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไปใน
อนาคต และมาตรา 43 วรรคทาย ระบุอีกวา “ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ จะตองคํานึงถึงการ
มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”6 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 8  ที่ไดกําหนดหลักในการจัดการศึกษาของรัฐ โดยใหสังคมไดมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา  โดยมาตรา 41 และมาตรา 42 ระบุให “องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการ
ศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภาย

                                                          
3พนม  พงษไพบูลย, ”มองการศึกษาขั้นพื้นฐานไทยกอนถึงป 2000,” วารสารปฏิรูป

การศึกษา 1, 8 (มกราคม 2542) : 8 –12.
4สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542,

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 3.
5ส.ศิวรักษ,”เร่ืองการศึกษาของไทยในอดีต ปจจุบันและอนาคต,” ใน ปฏิรูปการศึกษา

(กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน, 2545), 42.
6กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช  2540 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2541), 11.
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ในทองถิ่น”7 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ใหเทศบาล เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการจัดการศึกษา8 จากขอกําหนดในกฎหมายดังกลาว 
แสดงวาตอไปนี้ นอกจากรัฐจะไดมอบหมายใหกระทรวงการศึกษาธิการทําหนาที่เปนหนวยงาน
หลักในการจัดการศึกษาของชาติแลว  รัฐยังไดกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น ซึ่งหมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ใหมีโอกาสไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาติอีกหนวย
งานหนึ่งดวย  ดังแผนภูมิที่ 1

เทศบาล ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ตามกฎหมายของเทศบาล 
ไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50(6) ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ของเทศบาล
ไววา “ตองจัดใหราษฎรในเขตเทศบาลไดรับการศึกษาอบรม”  โดยรัฐไดมอบอํานาจการจัดการ
ประถมศึกษาใหเทศบาลดําเนินการมาแลว  ตั้งแต พ.ศ.2480 เปนตนมาถึงปจจุบัน โดยเรียกชื่อ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลวา”โรงเรียนเทศบาล...” การจัดการศึกษาของเทศบาลเปนการบริหาร
และดําเนินการตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น ที่เทศบาลมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการและบริหารงานการจัดการ
ศึกษาไดเองโดยตรง และถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา9 มีสํานักการศึกษาหรือ
กองการศึกษา เปนหนวยงานของเทศบาลทําหนาที่สงเสริมใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา กํากับ 
ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในระดับเทศบาลและมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ทําหนาที่เปนหนวยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา ในระดับโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาลจึงเปนหนวยงานการศึกษาที่มีความสัมพันธและอยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด
และสามารถจะดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ

                                                          
7สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 46.
8“พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอนที่ 118 ก (17 พฤศจิกายน 2542):50.
9กระทรวงมหาดไทย, “หนังสือที่ มท 0312.2/ ว 973,”  9 เมษายน 2542.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

พิจารณาจัดตามศักยภาพและความตองการ
ของประชาชน

จัดเตรียมความพรอมตามพัฒนาการของเด็ก
ในลักษณะการเลี้ยงดู เปนเวลา 3 ป โดยใชผูดูแลเด็ก
ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  เปนบุคลากรหลัก

จัดเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2-3 ป
เพื่อเขาสูการศึกษาภาคบังคับ     จัดตามหลักสูตร
กอนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชาติกําหนด
ใชครูผูสําเร็จการศึกษาปฐมวัย  เปนบุคลากรหลัก

จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   ใชครู
ผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะประเภท เปนบุคลากรหลัก

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  โดยเพิ่มจากภาคบังคับ
อีก 3 ป      ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่คณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  ใชครูผูสําเร็จการศึกษา
เฉพาะประเภท เปนบุคลากรหลัก

แผนภูมิที่ 1  โครงสรางการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามมติ คณะรัฐมนตรี
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542)

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย,กรมการปกครอง, คูมือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาของทองถิ่น  
(กรุงเทพฯ : สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, 2542), 21.

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาล  อบต. อบจ. รูปพิเศษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อายุ 0-3 ขวบ

ร.ร.ปฐมวัย(อนุบาลศึกษา)

อายุ 4-6 ขวบ

ร.ร.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อายุ 16-19 ป

ร.ร.การศึกษาภาคบังคับ

อายุยางเขาปที่ 7 ถึง 15 ป
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เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายไดมากที่สุด10   การจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา
ทุกแหงไดดําเนินการตามหลักการและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา โดย
อยูภายใตการควบคุม กํากับดูแลประสานงานการจัดการศึกษาของสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปจจุบันไดเปล่ียนชื่อเปน สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย11 โรงเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยา จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติระดับทองถิ่นในปจจุบัน และรองรับการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษาของชาติในอนาคตอีกดวย

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะบรรลุตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 

จะตองอาศัยความรวมมือและการประสานสัมพันธกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนใน
การบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อ
มุงสรางใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  ผูบริหารสถาน
ศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบตอการบริหารงานทุกดานของโรงเรียน จึงเปนผูมีบทบาทในการเปนผูนํา 
นําใหคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหงานบรรลุผล 
ความสําเร็จของการบริหารงานโรงเรียนหรือคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จึงขึ้น
อยูกับผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ  โดยการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะตองพัฒนาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว จํานวน 38 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานดาน
การบริหารสถานศึกษา ไดแบงการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลไว 6 งาน ไดแก งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน และงานความ
สัมพันธกับชุมชน12     นอกจากนี้ สถานศึกษาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

                                                          
10สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, แนวทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา, 12.
11กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น,  คูมือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2546), 3.

12สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, แนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา, 15-16.
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อเปนมาตรการในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตร
ฐานการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 254413

การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น(เทศบาล
และเมืองพัทยา)  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดนโยบายและจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา  มีการประมวลผลการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เปนภาพรวมระดับเขตการศึกษาตอเนื่องกันมา
ถึงปการศึกษา 2544   ยกเวนปการศึกษา 2545 ไมมีการประมวลผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในภาพรวมระดับเขตการศึกษา เนื่องจาก
กรมการปกครอง ไดมีการปรับปรุงเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาที่ปรับปรุงขึ้นใหม ใน พ.ศ.2544 และสําหรับปการศึกษา 2546 (ปการศึกษา
ปจจุบัน) การสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพยังดําเนินการไมเสร็จส้ิน เนื่องจากปการศึกษา 
2546 จะสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2547  ในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไดมีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพหลาย
คร้ังเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ ซึ่ง
คร้ังสุดทายที่มีการปรับปรุงเครื่องมือใน พ.ศ.2544   นับเปนการปรับปรุงเครื่องมือทั้งระบบ คือ
ปรับปรุงตั้งแตการประเมินดานปจจัย ดานกระบวนการและดานผลผลิต  เพื่อใหสอดคลองกับหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของหนวยงานตนสังกัด14  การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไดแบงเปนเขตการศึกษาเชนเดียวกับเขตการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  คือ มี 12 เขตการศึกษา ซึ่งในปจจุบันกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดประกาศยกเลิกการแบงเขตการศึกษาและเปลี่ยนเปนเขตพื้นที่การศึกษาของแตละ

                                                          
13สํานักบริหารการศึกษา, กรมการปกครอง, สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา 2545

และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544 ของ โรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545), 3.

14สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2-7.
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จังหวัดแทน  โดยที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาไมไดอยูในเขตพื้นที่การศึกษาของแตละ
จังหวัดดังกลาว และยังคงมีอิสระในการจัดการศึกษาเชนเดิม

การบริหารงานในโรงเรียน นักการศึกษาโดยทั่วไปยอมรับวางานดานวิชาการเปนหัวใจ
ที่สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา ซึ่งจะเกี่ยวของกับงานดานอื่นๆ โดยเฉพาะการปรับ-
ปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอันเปนจุดมุงหมายหลักของโรงเรียน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือชี้วัด
ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหารดวย15   จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2541 ไดสรุปไววา แนวโนมการบริหารงาน
วิชาการจะอยูในลําดับคอนขางต่ําในทุกปที่ประเมิน และพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนไมเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม ตั้งแต พ.ศ.2536-2541 โดยเฉพาะครูผูสอนไมใหความสําคัญกับพฤติกรรมการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง16 ปการศึกษา 2544  ภาพรวมระดับเขตการศึกษา พบวา ผลผลิต
ทางการศึกษาซึ่งหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ73.01 
และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยทําการประเมิน 16 มาตรฐาน พบวา ภาพรวม
ระดับเขตการศึกษา มีระดับคุณภาพ 2  นอกจากนี้ การอภิปรายผล สรุปวาปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานของโรงเรียนที่ควรไดรับการแกไข ไดแก 1)ผูบริหารใชภาวะผูนําในการบริหารงาน
นอยมากจึงไมสามารถบริหารจัดการไดเต็มตามศักยภาพ 2)ครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนอีกทั้งไมสามารถจัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได 3)ขาดสื่อการเรียนการสอน
และแหลงการเรียนรู ครูไมเห็นความสําคัญในการนําสื่อไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4)การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานไมเปนระบบ ไมตอเนื่อง ไมมีการนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนางาน17 จากปญหาที่พบดังกลาว  จึงสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนอาจเปนปจจัยสําคัญ
ประการแรกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาเพราะเปนผูที่มีบทบาทสูงสุด

                                                          
15ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพวัฒนา

พานิช, 2535), 16.
16สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะหการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2541
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543), 63.

17สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง,  สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา
2545 และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544 ของ โรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา, 87-117.
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ตอการบริหารงานของโรงเรียน และเมื่อพบวาผูบริหารใชภาวะผูนําในการบริหารงานนอยมากนั้น 
อาจมีสาเหตุมาจากตัวผูบริหารขาดคุณลักษณะผูนําที่ดี พฤติกรรมที่ปรากฏจึงไมสามารถโนมนาว
ใหครูเกิดความศรัทธาเชื่อถือ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได สงผล
ใหเกิดปญหาตอการบริหารงานวิชาการและงานดานอื่นๆ  ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมมี
ประสิทธิภาพ

ปญหา
ปจจัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาทุกแหง มักจะ

คลายๆกันเกือบไมเกิดความแตกตาง เพราะจะไดรับงบประมาณสําหรับดําเนินการ จากเงิน
อุดหนุนของรัฐเปนหลัก และงบประมาณจากรายไดของเทศบาลและเมืองพัทยาสนับสนุนอีกสวน
หนึ่ง นอกจากนี้เทศบาลบางแหงยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนอีกดวย เหตุนี้
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จึงควรอยูในระดับเดียวกัน
และหรือใกลเคียงกัน แตจากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดานปจจัยและ
กระบวนการบริหารงาน เฉพาะเขตการศึกษา 12 พบวา มีความพอเพียงในดานปจจัย ซึ่งสามารถ
สงเสริมใหจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพได  แตปญหาที่พบเปนเชนเดียวกับโรงเรียนเทศบาล
ในเขตการศึกษาอื่นๆ คือ ผูบริหารสถานศึกษาไมใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการและไม
มีการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการบริหารงาน  ครูผูสอนไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมทีขั่ดตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาตามจุด
หมายของหลักสูตรที่ใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ18  และเมื่อเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของ เขตการ
ศึกษา 12  กับเขตการศึกษาอื่นๆ อีก 11 เขตการศึกษา พบวา ผลผลิตทางการศึกษา(ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) จัดเปนลําดับที่ 6  ดังตารางที่ 1 สวนระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ 1 จํานวน 2 มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ 2 จํานวน 14 มาตรฐาน  จัด
เปนลําดับที่ 10   ดังตารางที่ 2

                                                          
18สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะหการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2541, 
60 -73.
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2544
                จําแนก เปนรายเขตการศึกษา

เขตการศึกษา คาเฉลี่ยรอยละ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จัดเปน
ลําดับที่

หมายเหตุ

เขตการศึกษา 1
เขตการศึกษา 2
เขตการศึกษา 3
เขตการศึกษา 4
เขตการศึกษา 5
เขตการศึกษา 6
เขตการศึกษา 7
เขตการศึกษา 8
เขตการศึกษา 9
เขตการศึกษา 10
เขตการศึกษา 11
เขตการศึกษา 12

74.80
68.23
69.97
72.90
72.81
77.17
72.06
73.74
75.54
74.04
71.78
73.15

3
11
12
7
8
1
9
5
2
4
10
6

เกณฑที่นาพอใจ
คือ รอยละ 60.00

คาเฉลี่ยรวมรอยละ 73.02 -

ที่มา : สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง,สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา 2545 
และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545), 111-112.
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ตารางที่ 2  ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
                ปการศึกษา 2544  จําแนกเปน เขตการศึกษา

ทําการประเมิน 16 มาตรฐาน
ระดับคุณภาพที่ประเมินไดเขตการศึกษา

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

จัด
ลําดับ
ที่

หมายเหตุ

เขตการศึกษา 1
เขตการศึกษา 2
เขตการศึกษา 3
เขตการศึกษา 4
เขตการศึกษา 5
เขตการศึกษา 6
เขตการศึกษา 7
เขตการศึกษา 8
เขตการศึกษา 9
เขตการศึกษา 10
เขตการศึกษา 11
เขตการศึกษา 12

-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
3
2

16
8
12
16
16
16
11
12
16
13
13
14

-
8
-
-
-
-
5
4
-
3
-
-

5
1

   12
6
7
8
2
3
9
4

   11
   10

ระดับคุณภาพ  มี 3  ระดับ
เกณฑเทียบคะแนน  ดังนี้

คะแนน1.00-1.50 = ระดับ 1
คะแนน1.51-2.50  = ระดับ 2
คะแนน2.51-3.00  = ระดับ 3

ที่มา : สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา 2545 
และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545), 120.
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การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีเปาหมายหลักเพื่อใหผลผลิตซึ่งหมายถึงผูเรียน มีคุณ
ลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่กําหนด การบริหารงานของโรงเรียนจึงตองมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ19  ซึ่งปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน คือ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารและบรรยากาศในโรงเรียน20 จาก
ความสัมพันธขางตน คุณลักษณะผูนําและพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียน  ฉะนั้น ปญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 
เขตการศึกษา 12 ที่พบเชนเดียวกับเขตการศึกษาอื่นๆ วาผูบริหารใชภาวะผูนําในการบริหารงาน
นอยมากอีกทั้งมีพฤติกรรมการบริหารงานที่คงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ปจจัยสําคัญอาจมี
สาเหตุมาจากการขาดคุณลักษณะของผูนําที่ดี  จึงสงผลตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียนใน
ทุกดาน และคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยรวมมีระดับคุณภาพ เทากับ 2 หากพฤติกรรมการ
บริหารงานของผูบริหารยังที่คงเชนนี้อีกตอไป อาจสงผลใหการจัดการศึกษาของทองถิ่นในอนาคต
ไมบรรลุผลตามเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติได

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชา
การในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 เพื่อใหผลการวิจัยนี้เปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําและเปนขอคิดในการพิจารณาปรับปรุงตนเองของผูบริหารที่ปฏิบัติ
งานอยูในปจจุบัน และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ใหมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

                                                          
19กระทรวงศึกษาธิการ, แนวดําเนินการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

(ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5, 2542), 3-4.
20 แมน, อางถึงใน บุญเรือง  ศรีเหรัญ, “การศึกษาองคประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ

และมีอิทธิพลตอการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชรูปแบบระดับช้ันลดหลั่นสอดแทรก
เชิงเสน” (วิทยานิพนธนิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,
2542), 77.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัย จึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย

ไวดังนี้
1.เพื่อทราบระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 

เขตการศึกษา 12
2.เพื่อทราบระดับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขต

การศึกษา 12
3.เพื่อทราบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย 

ดังนี้
1.คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 

12  อยูในระดับใด
2.การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 

อยูในระดับใด
3.คุณลักษณะผูนําของผูบริหารดานใดที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเชิงสถิติ ผูวิจัย จึงไดตั้ง

สมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

และเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูบริหารเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนําเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการบริหาร

งานของหนวยงาน ในการบริหารงานผูบริหารจะตองใชทั้งความรูความสามารถหรืออิทธิพลตางๆ 
ที่มีอยูในตัวตนทุกสถานการณ ปฏิบัติการ อํานวยการ หรือใชกระบวนการติดตอสัมพันธตางๆ  
เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารที่สามารถแสดงบทบาท
การเปนผูนําบุคคลอ่ืนไดโดยไมตองมีการบังคับหรือจูงใจใดๆ แตสามารถทําใหบุคคลอื่นยอมรับ
และศรัทธาจนพรอมที่จะเชื่อและทําตามอยางจริงใจดวยความสมัครใจ จะเปนผูนําที่มีประสิทธิ-
ภาพ21 และผูบริหารที่ใชศิลปะของการเปนผูนําทําใหมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและนําคนเหลานั้นไปโดย
ที่มีความเชื่ออยางเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผูนํา มีความเคารพนับถือและใหความรวมมือกับผูนํา
ดวยความจริงใจ จะปฏิบัติภารกิจลุลวงไปดวยดี22 ผูนําที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนผูนําที่มีอิทธิพลเหนือผูรวมงานและเกิดการยอมรับดวยความเต็มใจ  
ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูบริหาร ดังที่ เวปป(Webb)และมอรแกน(Morgan) กลาววา 
บุคลิกลักษณะอันเปนนิสัยสวนบุคคลนั้นเปนอํานาจอยางหนึ่งที่สามารถเรียกรองเอาความชอบพอ
จากผูอ่ืน และเราใจใหผูอ่ืนอุทิศตนใหเราได23 และนงนุช วงษสุวรรณ กลาววากุญแจดอกสําคัญ
ของการเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน คือ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูนําเอง24 คุณ
ลักษณะผูนํา จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของผูนํา นั่นคือ การมีคุณลักษณะผูนําที่ดี ซึ่งนักทฤษฎีหลายทานไดกลาวถึงไว ดังนี้ บารนารด
(Barnard)  กลาววา ผูนําที่ดีตองมีคุณลักษณะ คือ 1)ความมีชีวิตชีวาและทนทาน(vitality and 

                                                          
21ปริญญา  ตันสกุล, ศาสตรและศิลปแหงการเปนผูนํา (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ

จิตจักรวาล, 2543), 34.
22พรนพ  พุกกะพันธ, ภาวะผูนําและการจูงใจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท,

2544), 19.
23Webb and Morgan, อางถึงใน เจริญ ไชยชนะ, แปลและเรียบเรียง, ศิลปะในการ

ครองใจคน, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2535), 155-159.
24นงนุช  วงษสุวรรณ ,การบริหารทรัพยากรมนุษย (จันทบุรี : โครงการตําราสถาบัน

ราชภัฏรําไพพรรณี, 2544), 62.
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endurance) 2)ความสามารถในการตัดสินใจ(decisiveness) 3)ความสามารถในการจูงใจ
(persuasiveness) 4)ความรับผิดชอบ(responsibility) 5)ความฉลาดไหวพริบ(intellectual 
capacity)25 ควิเบิล(Quible) กลาววา คุณลักษณะที่ดีผูนําควร ประกอบดวย 1)มีศิลปะในการ
ทํางาน  2)ฉลาดรอบรู กลาตัดสินใจ 3)ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและใสใจปรับปรุงงาน 4)มีความ
ซื่อสัตยขยันและมีความคิดริเร่ิม  5)มีความยุติธรรม  6)สุขภาพแข็งแรง  7)ทํางานรวมกับผูรวมงาน
ได26   จักรพรรดิ  วะทา กลาววา ผูบริหารตองเปนคนที่ทันสมัย ใฝรู ใฝเรียน ขวนขวายหาความรูให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเสมอ เปนคนมีเกียรติ นาเชื่อถือนาคบ เปนตัวอยางของคนดีได 
เปนนักประชาธิปไตย ใจกวาง รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความเสียสละและเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน27 และศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน กลาววา  ผูนําที่ดีควรมีคุณสมบัติ  
ดังนี้  1)ความรู 2)ความริเริ่ม 3)ความกลาหาญและความเด็ดขาด 4)การมีมนุษยสัมพันธ 5)ความ
ยุติธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  6)มีความอดทน  7)มีความตื่นตัว  8)มีความภักดี  9)มีความสงบ
เสงี่ยมไมถือตัว28 คุณลักษณะผูนําที่ดีเหลานี้ หากมีในตัวผูบริหารโรงเรียนใดก็จะเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงเสริมใหการบริหารงานของผูบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได

การบริหารงานในโรงเรียนเปนการดําเนินการที่มุงพัฒนาคุณภาพทั้งกระบวนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อมุงสรางใหเด็ก
และเยาวชนไทย เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ตามเปาหมายของหลักสูตร ประสิทธิผลของการ
จัดการศึกษาจึงอยูที่ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สวนความสําเร็จของสถานศึกษาจึงอยูที่
การบริหารงานวิชาการเปนสําคัญ29 เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา

                                                          
25Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, 

Massachusetts : Harvard University Press, 1969), 93-100.
26Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function, 2nd ed.

(Winthrop Publishers, Inc., 1980), 15-17.
27จักรพรรดิ วะทา, คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 19.
28ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน, กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ : จูน

พับลิชช่ิง, 2542), 26-28.
29ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด,

2544), 3.
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เปนไปตามเปาหมายการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง ในฐานะหนวย
งานที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จึงไดกําหนด
ขอบขายการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไวดังนี้ 1)แผนงาน
โครงการ  2)งานสื่อการเรียนการสอน 3)งานตารางสอน 4)งานการวัดผลและประเมินผล 5)งาน
การสอนซอมเสริม  6)งานนิเทศภายในโรงเรียน 7)งานหองสมุด30  ขอบขายการปฏิบัติงานวิชาการ
ดังกลาวจึงเปนงานที่ผูบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใดก็ตาม จะตองถือเปนภาระ
หนาที่ที่สําคัญและตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงไดประยุกตคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยใชแนว

คิดทางทฤษฎีของ บารนารด(Barnard)และควิเบิล(Quible) ประกอบดวย 1)สุขภาพแข็งแรง มี
ชีวิตชีวาและทนทาน 2)สติปญญาฉลาด 3) ความสามารถในการตัดสินใจ 4)ความคิดริเร่ิมสราง
สรรค 5)ความรับผิดชอบ 6)ความซื่อสัตย 7)ความยุติธรรม 8)ความสามารถในการจูงใจ 9)มีศิลปะ
ในการทํางาน และ10)การทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตัวแปรตนของงานวิจัย

สวนการปฏิบัติงานวิชาการ ผูวิจัยใชขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา โดยสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง   ดังนี้  1) แผนงานโครงการ  
2) ส่ือการเรียนการสอน 3)ตารางสอน  4)การวัดผลและประเมินผล  5)การสอนซอมเสริม  6) การ
นิเทศภายในโรงเรียน  7)หองสมุด  เปนตัวแปรตามของงานวิจัย

รายละเอียดดังกลาวขางตนสามารถนํามาประกอบเปนขอบเขตของการวิจัย ที่ผูวิจัยใช
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดังแผนภูมิที่ 2

                                                          
30สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะหการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2540,
38.
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย

ที่มา: Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, Massachusetts : 
Harvard University Press, 1969), 93 -100.
        Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function, 2nd ed. (Winthrop
Publishers, Inc., 1980), 15-17.
        สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, รายงานผลการวิเคราะหการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา2540 ( กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543), 38.

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหาร(Xtot)

  
    1.สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตชีวา
       และทนทาน (X1)
   2. สติปญญาฉลาด (X2)
   3. ความสามารถในการตัดสินใจ (X3)
   4. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4)
   5. ความรับผิดชอบ (X5)
   6. ความซื่อสัตย(X6)
   7. ความยุติธรรม(X7)
   8. ความสามารถในการจูงใจ (X8)
   9. มีศิลปะในการทํางาน (X9)
   10. การทํางานรวมกับผูอ่ืน(X10)

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา (Ytot)

1. แผนงานโครงการ (Y1)
2. ส่ือการเรียนการสอน (Y2)
3. ตารางสอน (Y3)
4. การวัดผลและประเมินผล(Y4)
5. การสอนซอมเสริม (Y5)
6. การนิเทศภายในโรงเรียน (Y6)
7. หองสมุด(Y7)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้ ถือวาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 

เขตการศึกษา 12 มีลักษณะขอบขายของงานและปจจัยตางๆ ในการบริหารงานไมแตกตางกัน

ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

วิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  โดยใชแบบสอบถามความคิด
เห็น เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแทนการเฝาสังเกตหรือเฝาดูสภาพความเปนจริง ดังนั้น 
ผลการวิจัยเปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่สงไปยังตัวอยางเพียงดานเดียว จึงอาจ
เปนสาเหตุใหงานวิจัยครั้งนี้ไมสมบูรณได

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัย จึงไดนิยาม

ความหมายของคําศัพทตางๆ ไวดังนี้
คุณลักษณะผูนํา หมายถึง พลังอํานาจอันเปนคุณลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่

แสดงออกมาใหปรากฎและมีอิทธิพลใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อถือพรอมที่จะปฏิบัติตาม
หรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ โดยคุณลักษณะประจําตัวดังกลาว ประกอบดวย 
1)สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน    2)สติปญญาฉลาด  3)ความสามารถในการตัดสินใจ  
4)ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  5)ความรับผิดชอบ  6)ความซื่อสัตย 7)ความยุติธรรม 8)ความสามารถ
ในการจูงใจ  9)มีศิลปะในการทํางาน และ10)การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ผูบริหาร หมายถึง พนักงานครูเทศบาลสายงานผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา ที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนหรืออาจารยใหญ  
หรือครูใหญ

การปฏิบัติงานวิชาการ  หมายถึง การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงาน
วิชาการ ตามขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  ดังนี้  1)แผนงานโครง
การ   2)ส่ือการเรียนการสอน  3)ตารางสอน  4)การวัดผลและประเมินผล   5)การสอนซอมเสริม
6)การนิเทศภายในโรงเรียน และ7)หองสมุด

โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2523  ที่สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
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เขตการศึกษา 12 หมายถึง พื้นที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ครอบคลุมพื้น
ที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ไดแก นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวมีเทศบาลและเมืองพัทยาที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน จํานวน 18 
เทศบาล  ไดแก 1)เทศบาลเมืองนครนายก 2)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  3)เทศบาลตําบลกบินทร   
4)เทศบาลตําบลอรัญประเทศ  5)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 6)เทศบาลตําบลบางคลา 7)เทศบาล
เมืองชลบุรี   8)เทศบาลเมืองพนัสนิคม  9)เทศบาลเมืองบานบึง  10)เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  
11)เทศบาลเมืองศรีราชา  12)เมืองพัทยา  13)เทศบาลนครระยอง 14)เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
15)เทศบาลเมืองจันทบุรี  16)เทศบาลเมืองขลุง 17)เทศบาลตําบลทาใหม 18)เทศบาลเมืองตราด    
โดยมีโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  รวมทั้งสิ้น  53 โรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ
จากที่ไดกลาวถึงสภาพปญหา วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่นํามาศึกษาใน

การวิจัยครั้งนี้แลว  ในบทนี้จะกลาวถึงวรรณกรรม แนวคิดของนักทฤษฎี นักวิชาการ นักการศึกษา
และผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 1)องคการเทศบาล
กับการจัดการศึกษา 2)การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 3)คุณ-
ลักษณะผูนํา  4)งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังรายละเอียดตอไปนี้

องคการเทศบาลกับการจัดการศึกษา
ความเปนมาของเทศบาล

เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เกิดขึ้นในระยะที่ประเทศไทยได
มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารประเทศตามแบบตะวันตก กลาวคือ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการแผนดินจากแบบจตุสดมภมาเปนแบบจัดกระทรวง ทบวง กรม ในสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เร่ิมดวยมีการทดลองกระจายอํานาจการปกครอง
จากสวนกลางไปสูทองถิ่นในรูปแบบที่ เรียกวา “สุขาภิบาล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีบทบาทในการบริหารงานของทองถิ่น  ตอมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย คณะผูเปลี่ยนแปลงการปกครองไดตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
พ.ศ.2476 ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกของการวางรากฐานการกระจายอํานาจการปกครอง
ทองถิ่นรูปแบบเทศบาล พรอมทั้งไดมีการยกฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยูในขณะนั้นขึ้นเปนเทศบาล 
และไดตรากฎหมายวาดวยการเทศบาลที่เรียกวา “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496” ข้ึน เพื่อให
เทศบาลถือเปนแนวทางในการบริหารงาน1 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
อีกหลายครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณของบานเมือง ซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาลที่แกไขเพิ่ม
เติม คร้ังสุดทาย คือ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546

                                                          
1สนิท เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล

(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2537), 7.
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การบริหารงานของเทศบาล
การปกครองทองถิ่น (Local self-government) หมายถึง การที่ประชาชนในทองถิ่นมี

อํานาจในการปกครองตนเองโดยอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งการปกครอง
ทองถิ่น จะตองมีลักษณะอยางนอย  4 ประการ ไดแก 1)เปนนิติบุคคล 2)ผูบริหารหรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งหมดหรือบางสวน 3)มีรายไดและงบประมาณเปนของตน
เอง 4)มีอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตของกฎหมาย  การบริหารงานของเทศบาล จึงเปน
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม โดยความในมาตรา 14 ได
บัญญัติให องคการเทศบาล ประกอบดวย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น และใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป มาตรา 50 ไดระบุหนาที่ของ
เทศบาลที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาล ไดแก 1)รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 2)ใหมี
และบํารุงทางบกและทางน้ํา 3)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4)ปองกันและระงับโรคติดตอ 5)ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6)ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม    7)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ9)หนาที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล และการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด2

โครงสรางและการแบงสวนราชการของเทศบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540   บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามความเหมาะสมและความ
ตองการของทองถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ
ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล เพื่อ
                                                          

2“พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่12) พ.ศ.2546,” ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เลมที่ 120, ตอนที่ 124 ก (22 ธันวาคม 2546):17-18.
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ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายอื่นที่กําหนดอํานาจหนาที่
ใหแกเทศบาล โดยโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาล มีรายละเอียด ดังนี้

1.สํานักปลัดเทศบาล มีฐานะเปนกองมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของเทศบาลและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนว
ทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนผูปกครองบังคับ
บัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดเทศบาล

2. กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
2.1สวนราชการที่เปนสํานักหรือกอง ไดแก การคลัง การชาง การสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม การศึกษา วิชาการและแผนงาน การประปา การแพทย การชางสุขาภิบาล สวัสดิการ
สังคม ใหแตละสํานักหรือกองมีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดในประกาศเทศบาลใหเปน
หนาที่ของสํานักหรือกอง นั้น โดยมีผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก กอง 
หรือสวนราชการนั้น

2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในและแขวง
จากโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลดังกลาว เทศบาลใดจะประกาศ

กําหนด สํานักกองหรือสวนราชการอื่นๆ ไดตามความเหมาะสมและความจําเปนตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาล นอกจากนี้การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดเทศบาลสํานักกองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหกําหนดตามหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูในขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสวนราชการนั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด   ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด3 ดังแผนภูมิที่ 3

                                                          
3กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, ผูรวบรวม, ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการศึกษาทองถิ่น  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545), 45-48.
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แผนภูมิที่  3  โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล

ที่มา : ชูวงศ  ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย (กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเณศ พร้ินทติ้งเซนเตอร
จํากัด, 2539), 135.
         คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล,”ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง
 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
 พนักงานเทศบาลและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล,”  22 พฤศจิกายน   2544.

เทศบาล

สภาเทศบาล

งานตรวจสอบภายใน

คณะเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก/กอง
สาธารณสุขฯ

สํานัก/กอง
คลัง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
วิชาการและ
แผนงาน

สํานัก/กอง

การศึกษา

สํานัก/กอง

อื่น ๆ

สํานัก/กอง
ชาง

สํานัก/กอง
การประปา
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โครงสรางสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล
การจัดการศึกษาของเทศบาล เปนการดําเนินการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

ศักยภาพคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพแวด
ลอม ความตองการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น โดยมีหนวยงานการศึกษาของเทศบาล ที่เรียกวา “สํานัก/กองการศึกษา”
มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของเทศบาล ในระดับเทศบาล ภายใต
การกํากับดูแล  ของปลัดเทศบาล และคณะเทศมนตรี  ดังแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4  โครงสรางหนวยงานการศึกษาของเทศบาล  กรณี เทศบาลขนาดใหญและขนาดกลาง

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, “หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 40,”
13 พฤศจิกายน 2545.

คณะเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

สํานัก/กอง
การศึกษา

สวน/ฝาย สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝาย
แผนงานและโครงการ

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

หนวย
ศึกษานิเทศก

สวน/ฝาย
บริหารการศึกษา
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สําหรับโครงสรางสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลไดกําหนดใหเปนไปตามขนาดของเทศบาล ซึ่งมี 3 ขนาด ไดแก 1)เทศบาล
ขนาดใหญ 2)เทศบาลขนาดกลาง 3)เทศบาลขนาดเล็ก    โดยมีผูอํานวยการสํานักการศึกษา  หรือ
ผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนากองการศึกษา ซึ่งเปนตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลที่
ไมสังกัดสถานศึกษา สายงานนักบริหารการศึกษา เปนหัวหนาหนวยงานการศึกษาของเทศบาล 
ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานภายในหนวยงานการศึกษาของเทศบาล 
รายละเอียด ดังนี้

1.เทศบาลขนาดใหญ โครงสรางของสวนราชการมี 2 ลักษณะไดแก เปนหนวยงาน
ระดับสํานัก หรือ ระดับกอง  ดังนี้

   1.1 สํานักการศึกษา มีผูอํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9 เปนผูบังคับบัญชา 
แบงสวนราชการภายใน เปน 1 ฝาย   2 สวน  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก  หรือ

   1.2 กองการศึกษา   มีผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  เปนผูบังคับบัญชา
แบงสวนราชการภายใน  เปน 3 ฝาย  โรงเรียนเทศบาลและหนวยศึกษานิเทศก

2.เทศบาลขนาดกลาง โครงสรางของสวนราชการมีลักษณะเปนหนวยงานระดับกอง ที่
เรียกวา กองการศึกษา  มีผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 หรือระดับ 7 เปนผูบังคับบัญชา แบง
สวนราชการภายใน  เปน 3  ฝาย  โรงเรียนเทศบาล และหนวยศึกษานิเทศก

3.เทศบาลขนาดเล็ก โครงสรางของสวนราชการมีลักษณะเปนหนวยงานระดับกอง ที่
เรียกวา กองการศึกษา  มีหัวหนากองการศึกษา  ระดับ 6 เปนผูบังคับบัญชา แบงสวนราชการภาย
ใน เปน 17 งาน   โรงเรียนเทศบาล และหนวยศึกษานิเทศก4  ดังตารางที่ 3-5

โดยโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะมีผูอํานวยการโรงเรียน หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ   
ซึ่งเปนพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา สายงานผูบริหารในสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชา
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรในโรงเรียน มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานการจัดการศึกษาของ
เทศบาล ในระดับโรงเรียน ของโรงเรียนที่ดํารงตําแหนงใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานการศึกษาของเทศบาล

                                                          
4สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล, ”หนังสือดวนที่สุด ทม 0809.1/ว

145,” 13 พฤศจิกายน 2545.
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ตารางที่ 3  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษา ของ เทศบาลขนาดใหญ
สํานักการศึกษา

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9
กองการศึกษา

ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8
แบงออกเปน 1 ฝาย, 2 สวน,โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก ดังนี้
1. ฝายแผนงานและโครงการ
    1) งานแผนและโครงการ
    2) งานระบบสารสนเทศ
    3) งานงบประมาณ
    4) งานธุรการ
2. สวนบริหารการศึกษา
    2.1 ฝายการเจาหนาที่
         1) งานการเจาหนาที่
         2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    2.2 ฝายกิจการโรงเรียน
         1) งานการศึกษาปฐมวัย
         2) งานโรงเรียน
         3) งานกิจการนักเรียน
    3.3 ฝายวิชาการ
         1) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
         2) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
         1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
         2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
         3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
    3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         1) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         2) งานกีฬาและนันทนาการ
    3.3 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
         1) งานกิจการศาสนา
         2) งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
4. โรงเรียน
    4.1 ฝายวิชาการ               4.3 ฝายปกครอง
    4.2 ฝายบริหาร                 4.4 ฝายบริการ
5. หนวยศึกษานิเทศก

แบงออกเปน 3 ฝาย,โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก ดังนี้
1. ฝายแผนงานและโครงการ
    1) งานแผนและโครงการ
    2) งานระบบสารสนเทศ
    3) งานงบประมาณ
    4) งานธุรการ
2. ฝายบริหารการศึกษา
    1) งานการเจาหนาที่
    2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    3) งานการศึกษาปฐมวัย
    4) งานโรงเรียน
    5) งานกิจการนักเรียน
    6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
    7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
         ศึกษา
3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
    3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
    4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    5) งานกีฬาและนันทนาการ
    6) งานกิจการศาสนา
    7) งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
4. โรงเรียน
    4.1 ฝายวิชาการ
    4.2 ฝายบริหาร
    4.3 ฝายปกครอง
    4.4 ฝายบริการ
5. หนวยศึกษานิเทศก

หมายเหตุ  เทศบาลอาจประกาศกําหนดฝายที่เรียกชื่ออยางอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพและ
                ปริมาณงาน
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ตารางที่ 4   โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษา ของ เทศบาลขนาดกลาง
กองการศึกษา

ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8
กองการศึกษา

ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7
แบงออกเปน 3 ฝาย,โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก  ดังนี้
1. ฝายแผนงานและโครงการ
    1) งานแผนและโครงการ
    2) งานระบบสารสนเทศ
    3) งานงบประมาณ
    4) งานธุรการ
2. ฝายบริหารการศึกษา
    1) งานการเจาหนาที่
    2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    3) งานการศึกษาปฐมวัย
    4) งานโรงเรียน
    5) งานกิจการนักเรียน
    6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
    7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
         ศึกษา
3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
    3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
    4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    5) งานกีฬาและนันทนาการ
    6) งานกิจการศาสนา
    7) งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
4. โรงเรียน
    4.1 ฝายวิชาการ
    4.2 ฝายบริหาร
    4.3 ฝายปกครอง
    4.4 ฝายบริการ
5. หนวยศึกษานิเทศก

แบงออกเปน 3 ฝาย,โรงเรียนและหนวยศึกษานิเทศก  ดังนี้
1. ฝายแผนงานและโครงการ
    1) งานแผนและโครงการ
    2) งานระบบสารสนเทศ
    3) งานงบประมาณ
    4) งานธุรการ
2. ฝายบริหารการศึกษา
    1) งานการเจาหนาที่
    2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    3) งานการศึกษาปฐมวัย
    4) งานโรงเรียน
    5) งานกิจการนักเรียน
    6) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
    7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
         ศึกษา
3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
    3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
    4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    5) งานกีฬาและนันทนาการ
    6) งานกิจการศาสนา
    7) งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
4. โรงเรียน
    4.1 ฝายวิชาการ
    4.2 ฝายบริหาร
    4.3 ฝายปกครอง
    4.4 ฝายบริการ
5. หนวยศึกษานิเทศก

หมายเหตุ  เทศบาลอาจประกาศกําหนดฝายที่เรียกชื่ออยางอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพและ
                ปริมาณงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

ตารางที่  5  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษา ของ เทศบาลขนาดเล็ก
กองการศึกษา

หัวหนากองการศึกษา ระดับ 6
แบงออกเปน  18 งาน ,  โรงเรียน และหนวยศึกษานิเทศก   ดังนี้
    1) งานแผนและโครงการ
    2) งานระบบสารสนเทศ
    3) งานงบประมาณ
    4) งานธุรการ
    5) งานการเจาหนาที่
    6) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    7) งานการศึกษาปฐมวัย
    8) งานโรงเรียน
    9) งานกิจการนักเรียน
    10) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
    11) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
    12) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    13) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
    14) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
    15) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    16) งานกีฬาและนันทนาการ
    17) งานกิจการศาสนา
    18) งานสงเสริมประเพณี ศลิปะวัฒนธรรม
    -  โรงเรียนสังกัดเทศบาล( ฝายวิชาการ,ฝายบริหาร,ฝายปกครอง,ฝายบริการ)
    -  หนวยศึกษานิเทศก

หมายเหตุ   เทศบาลอาจประกาศกําหนดงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพและ
                 ปริมาณงาน

ตารางที่ 3 -5  โครงสรางการแบงสวนราชการภายในหนวยงานการศึกษา
      ของ เทศบาลขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกลางเทศบาล, “หนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0809.1/ว 154,“
8  พฤศจิกายน 2545.
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การจัดการศึกษาของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ไดกําหนดหนาที่ของเทศบาลที่

ตองดําเนินการใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม จึงเปนสาเหตุใหเทศบาลตองจัดการศึกษาใหแก
ราษฎรในเขตเทศบาล ซึ่งในอดีตการจัดการประถมศึกษาสําหรับประชาชนจะเปนหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการและใหเรียกชื่อของโรงเรียนวา “โรงเรียนประชาบาล”  ตอมาพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2478 ไดกําหนดใหมกีารโอนโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล พรอม
ใหโอนทรัพยสินของโรงเรียนเปนของเทศบาล  และ พ.ศ.2479 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกามอบ
อํานาจจัดการประถมศึกษาใหแกเทศบาล  และใหเทศบาลรับโอนโรงเรียนประชาบาลที่อยูในเขต
เทศบาลมาดําเนินการ คร้ังแรกใน พ.ศ.2480 และใหเรียกชื่อวา “โรงเรียนเทศบาล...” แตงานการ
จัดการศึกษาของเทศบาลในระยะเริ่มแรกไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากเทศบาลจะตอง
ดําเนินการเองทั้งหมด เปนเหตุใหเกิดปญหาขอบกพรองหลายประการ เชน ขาดแคลนงบประมาณ 
ขาดแคลนครู อาคารเรียน อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ ขาดเจาหนาที่ที่มีความรูมีความ
ชัดเจนในการทํางาน ประกอบกับเทศบาลยังมีหนาที่และภารกิจอ่ืนๆอีกหลายประการที่จะตอง
ดําเนินการ นอกจากนี้เทศบาลบางแหงที่ไมเห็นความสําคัญของงานการศึกษาไดปลอยปละละ
เลยงานการศึกษาใหเปนไปตามยถากรรม  กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดรับคืนโรงเรียนกลับไป
ดําเนินการอีกระยะหนึ่ง และไดมีการพยายามโอนโรงเรียนประชาบาลกลับไปใหเทศบาลดําเนิน
การอีกหลายครั้ง จนในป พ.ศ.2503  รัฐบาล โดยมี ฯพณฯ ทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ิ เปนนายก
รัฐมนตรี ไดมีบัญชาใหกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยรวมกันพิจารณาเรื่องการศึกษา
ประชาบาล และมีมติใหทองถิ่นที่มีความพรอมรับงานการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปดําเนิน
การ ทําใหเทศบาลตองจัดการศึกษาในเขตเทศบาลอีกครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2506 และไดดําเนินการ
อยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน   พ.ศ.2521 ไดมีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นเปนหนวยราชการบริหารสวน
ทองถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง พรอมใหมีการโอนโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยูในเขตเมืองพัทยาไปสังกัด
เมืองพัทยา  การจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา  จึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล และควบ
คุมมาตรฐานการจัดการศึกษาของทองถิ่น  โดยสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 5

                                                          
5สนิท  เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล,

2537, 8 -10.
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เปนการศึกษาภาคบังคับ เปด
ทําการสอนระดับประถมศึกษา ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –6  มีลักษณะการจัดแบบใหเปลาโดย
ไมเก็บคาเลาเรียน ตอมารัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเทศบาลขยายการจัดการศึกษาไปในระดับอ่ืนๆ 
อีก  ไดแก พ.ศ.2531 เห็นชอบใหจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
พ.ศ.2533  ใหขยายการศึกษาภาคบังคับเพิ่มอีก 3 ป คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–3 ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล  พ.ศ.2541 อนุมัติใหจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  ที่เทศบาล
นครนครปฐม และพ.ศ.2542 ไดอนุมัติใหจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล   ปจจุบันมีเทศบาลและเมืองพัทยา  จํานวน 1,129  มีความพรอมและจัดการศึกษา
แลว  134 แหง แบงเปน 12 เขตการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น  
504 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาล  494 โรงเรียน และสังกัดเมืองพัทยา 10 โรงเรียน6

การจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา เปนดําเนินการตามแนวนโยบายและ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทองถิ่น โดยยึดหลักการและวิธีการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา ที่สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว   ดัง
ตอไปนี้

นโยบายการจัดการศึกษาทองถิ่น  มีดังนี้
1.นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เรงรัดจัด

การศึกษา ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลและครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นในทองถิ่นมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดแก จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับ
บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลและครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนในทองถิ่นมีสิทธิ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย

                                                          
6สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 

สถิติขอมูลการศึกษาทองถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2546 (กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2546), 3.
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3. นโยบายดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดแก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา

4. นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา   ไดแก  จัดระบบบริหารและการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของชาติอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี
เอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัด
การศึกษาและสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็น
ของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย

5. นโยบายดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก วางแผนงานบุคคล 
เพื่อใชในการประสานขอมูล และเปนขอมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  โดยมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ 
คาตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

6.นโยบายดานหลักสูตร  ไดแก ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียดสาระหลักสูตรแกน
กลางและสาระหลักสูตรทองถิ่นที่เนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความเปน
ไทย ความเปนพลเมืองดีของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร

7.นโยบายดานกระบวนการเรียนรู ไดแก จัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนมีจิต
สํานึกความเปนไทยและสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนตองพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนใน
แตละระดับการศึกษา

8. นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ไดแก ระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งดานงบประมาณการเงิน ทรัพยสินใน
ประเทศ จากรัฐ บุคคล องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ  สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศ มาใชในการจัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณใหกับการ
ศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
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9. นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดแก สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและ
พัฒนาแบบเรียน เอกสารทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการ
ผลิตรวมถึงการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนการสื่อสารทุกรูปแบบ
ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทร
คมนาคมและการสื่อสารในรูปแบบอื่น

10.นโยบายดานการสงเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ไดแก สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน รวมทั้งแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบบริการแกเด็กเยาวชนประชาชนอยางหลากหลายพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

11.นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ ไดแก สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือใหมีการประกอบ
อาชีพอิสระที่ถูกตองตามกฎหมาย จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนการ
ระดมทุนและการจัดการ นําวิทยาการตางๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การ
จัดการดานการตลาดใหไดมาตรฐานและความเหมาะสม ตามสภาพทองถิ่น

12. นโยบายดานการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ไดแก บํารุงรักษา สงเสริมและอนุรักษสถาบันศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรูและสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน สืบทอดวัฒนธรรม 
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถิ่น

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทองถิ่น มีดังนี้
1.เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย 

จิตใจอารมณสังคม สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตร อยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน

3.เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และ
ตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลทั้งทางดาน
ปญญา จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยมและพฤติกรรม ซึ่งเนนวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ
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4.เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึง การ
มีสวนรวมการสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถิ่นในการจัดศึกษาทุกระดับตาม
ศักยภาพและความสามารถของทองถิ่น

5.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ไดออกกําลังกายและฝกฝน
กีฬารวมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งดาน
รางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา นันทนาการ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

6.เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซึ่งเปนการสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพ ใหมีงานทําไมเปนภาระแกสังคม

7.เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย7

หลักการจัดการศึกษาของทองถิ่น เปนหลักการเดียวกับที่รัฐบาลไดใชในการ
กําหนดนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่น  มีดังนี้

1.หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถิ่นซึ่งแตเดิมไดรวมอํานาจไวในการ
บริหารราชการสวนกลางใหไปอยูกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น

2.หลักการมอบภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทองถิ่น ใหอยูในความรับผิดชอบของ
ทองถิ่นและประชาชน ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐานการประถม
ศึกษาไวแตเดิมและเชนที่นานาอารยประเทศจัดทําอยู

3.หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถิ่น โดยรัฐบาลจะเขาไปมี
สวนเกี่ยวของก็เฉพาะในสวนที่ทองถิ่นและประชาชนที่ยังชวยตนเองไมได8

วิธีการจัดการศึกษาของทองถิ่น  มีดังนี้
1.กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการเกี่ยวกับ

นโยบายและการจัดการศึกษาของทองถิ่นใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
                                                          

7เร่ืองเดียวกัน, 79-81.
8สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, กรมการปกครอง, คูมือแนวทางการปฏิบัติ การจัดการ

ศึกษาของทองถิ่น (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 23.
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กลาง เปนหนวยงานประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและ
ชวยเหลือหนวยการปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหาอุปสรรคและขอขัดของตางๆ ที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย

2.กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมและสงเสริมงานดานวิชการและ
มาตรฐานการศึกษาของทองถิ่น พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวุฒิครู คุณภาพการศึกษา การ
กําหนดหลักสูตร แบบเรียน แนวการสอน ตลอดจนการวัดผลชวยเหลือในดานการนิเทศการศึกษา

3.คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.) มีหนาที่สงเสริมและวางนโยบายดานการ
บริหารงานบุคคล เชน การบรรจุแตงตั้ง การกําหนดตําแหนงและวินัยของพนักงานครูเทศบาลและ
เมืองพัทยา9  ดังแผนภูมิที่  5

แผนภูมิที่  5  โครงสรางความสัมพันธระหวางกระทรวงมหาดไทยกับองคกรที่เกี่ยวของกับการจัด
                   การศึกษาทองถิ่น
ที่มา : สนิท เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล (กรุงเทพฯ 
: ม.ป.ท., 2537), 13.

                                                          
9สนิท  เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล,

2537,11.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ

นโยบายรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

เทศบาลและเมืองพัทยา
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มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา แบงเปน 
3 ดาน จํานวน 38 มาตรฐาน ดังนี้

1.มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย จํานวน 13 มาตรฐาน ประกอบดวย
     มาตรฐานที่ 1  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
   มาตรฐานที่ 2  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
   มาตรฐานที่ 3  ครูมีวิญญาณความเปนครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม
   มาตรฐานที่ 4 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
   มาตรฐานที่ 5 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะหและสราง

องคความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
   มาตรฐานที่  6 ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี ครู

เพียงพอ
 มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีบุคลากรสนับสนุนในการบริหารและจัดการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมและพอเพียง
มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน และอายุตามเกณฑ
มาตรฐานที่  9 สถานศึกษามีงบประมาณเพื่อใชในการบริหารการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม
   มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีวัสดุ  ครุภัณฑ และทรัพยากรที่เอื้อตอการบริหาร

การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ
   มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน และทองถิ่น มีส่ือ

การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
   มาตรฐานที่ 12 ผูปกครองและชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและการ

พัฒนาการศึกษา
   มาตรฐานที่13สถานศึกษามีอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตามเกณฑ
2.มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ จํานวน 9 มาตรฐาน ประกอบดวย

   มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีระบบ และมีการประกันคุณ
ภาพภายใน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
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   มาตรฐานที่15 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น

  มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู   ตามความ
จําเปนอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ

   มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม เอื้อตอการเรียนรูสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน

   มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษาบริหารงานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ  อยางมีระบบ 
เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ  เอื้อตอการจัดการศึกษา

 มาตรฐานที่19 สถานศึกษาจัดบริหารงานกิจการนักเรียน ที่สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาการ และความตองการของผูเรียน

   มาตรฐานที่ 20 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา

   มาตรฐานที่  21 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

   มาตรฐานที่ 22 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร
3.มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต จํานวน 16 มาตรฐาน  ประกอบดวย

   มาตรฐานที่ 23 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค
   มาตรฐานที่ 24 ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และปฏิบัติตน

ตามระบบประชาธิปไตย
   มาตรฐานที่ 25 ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวม  อนุรักษ และพัฒนา

ส่ิงแวดลอม
  มาตรฐานที่ 26 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
  มาตรฐานที่ 27 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
   มาตรฐานที่ 28 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
   มาตรฐานที่ 29 ผูเรียนเห็นคุณคาและภูมิใจในความเปนไทย  ภูมิปญญาไทย  

ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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งานวิชาการ
งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
งานธุรการ การเงินและพัสดุ
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธกับชุมชน

แผนภูมิที่ 6 โครงสรางมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

ที่มา: สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน,
2544), 16.

มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานผลผลิต

มาตรฐานดาน
บุคลากร

มาตรฐานดาน
งบประมาณ

มาตรฐานดานวัสดุ
ครุภัณฑและอื่นๆ

มาตรฐานดาน
สัมพันธภาพของบุคลากร

มาตรฐานดานการ
บริหารการเรียนการสอนมาตรฐานดาน

อาคารสถานที่

มาตรฐานดานการ
บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานดานการ
ประกันคุณภาพ

มาตรฐานดาน
ความพึงพอใจ
ของชุมชน

มาตรฐานดาน
คุณลักษณะผูเรียน
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   มาตรฐานที่ 30 ผูเรียนรูจักตนเอง  พึ่งตนเองได  มีบุคลิกภาพที่ดี
   มาตรฐานที่ 31 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวม

กับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
   มาตรฐานที่ 32 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี
   มาตรฐานที่ 33 ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษ  ส่ิงมอมเมา  โรคเอดส  และ

โรคติดตอรายแรง
   มาตรฐานที่ 34 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรีและกีฬา
  มาตรฐานที่ 35 ผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
   มาตรฐานที่ 36 ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนที่ศรัทธาและยอมรับของ

ผูปกครองและชุมชน
   มาตรฐานที่ 37 สถานศึกษาไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ และยอมรับของ

ผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานที่ 38 ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการ

จัดและพัฒนาการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 610

การบริหารงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
กระทรวงมหาดไทย ไดอนุมัติใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา สามารถดําเนิน

การจัดการศึกษาไดหลายระดับช้ันตามศักยภาพ ตามความพรอมและความตองการของทองถิ่น 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาแตละแหงจึงมีจํานวนนักเรียนมากหรือนอยแตกตางกันไป 
กระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนดขนาดของโรงเรียน ขนาดหองเรียนและเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ดังนี้

1. ขนาดของโรงเรียน  กําหนดโดยใชจํานวนของนักเรียนเปนเกณฑ มี 3 ขนาด ไดแก 
1)ขนาดใหญ  มีนักเรียน ตั้งแต 801 คน ข้ึนไป   2)ขนาดกลาง มีนักเรียน  ตั้งแต 401 - 800 คน   
3)ขนาดเล็ก มีนักเรียน ไมเกิน 400 คน

                                                          
10กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา,” 16 กรกฎาคม 2544.
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2.ขนาดหองเรียน กําหนดโดยใชจํานวนนักเรียนตามระดับช้ันการศึกษาที่จัดเปนเกณฑ 
ไดแก  1)ระดับกอนประถมศึกษา หองเรียนละ 25 คน 2)ระดับประถมศึกษา หองเรียนละ 40 คน  
3)ระดับมัธยมศึกษา หองเรียนละ 30 คน (ถาเศษของจํานวนนักเรียนในแตละชั้น เกินตั้งแต 10 คน
ข้ึนไป นับไดอีก 1 หองเรียน)

3. กําหนดจํานวนอัตรากําลังและหนาที่ของบุคลากรตําแหนงตาง ๆ  ดังนี้
1)ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีโรงเรียนละ 1 คน เปนผูบังคับบัญชา ทําหนาที่บริหาร

งานโรงเรียนและใหมีชั่วโมงทําการสอน อยางนอยสปัดาหละ 5 ชั่วโมง ยกเวนโรงเรียนที่มีหองเรียน 
ตั้งแต 24 หองขึ้นไป

2)ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา กําหนดจํานวนอัตราตําแหนงจากจํานวนหองเรียน 
ไดแก  หองเรียน 11 หองลงมาไมใหมีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา   หองเรียน 12-23 หอง ใหมีผูชวย
ผูบริหารได 1 คน  ทําหนาที่ชวยผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานทุกฝาย ทั้งฝายวิชาการ บริหาร 
ปกครองและบริการ   หองเรียน 24-35 หอง ใหมีผูชวยผูบริหารได 2 คน  ทําหนาที่ชวยผูบริหาร
สถานศึกษาบริหารงาน  โดยแบงงานออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายวิชาการ กับ ฝายบริหารปกครอง
และบริการ   หองเรียน  36- 47 หอง ใหมีผูชวยผูบริหารได 3 คน ทําหนาที่ชวยผูบริหารสถาน
ศึกษาบริหารงาน  โดยแบงงานออกเปน   3 ฝาย คือฝายวิชาการ  ฝายบริหาร ฝายปกครองและ
บริการ  หองเรียน 48 หองข้ึนไป ใหมีผูชวยผูบริหารได 4 คน ทําหนาที่ชวยผูบริหารสถานศึกษา
บริหารงาน  โดยแบงงานออกเปน  4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ  ฝายบริหาร  ฝายปกครองและฝาย
บริการ  และผูชวยผูบริหารสถานศึกษาทุกตําแหนงนอกจากปฏิบัติหนาที่ฝายบริหารแลวจะตองมี
ชั่วโมงทําการสอนอยางนอยสปัดาหละ 5 ชั่วโมง ซึ่งโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน กรณีมีผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 - 4 คน   ดังแผนภูมิที่  7,8 ,และ 9

3)ครูสนับสนุนการสอน(ครู ส.) กําหนดจํานวนอัตราตําแหนงโดยถือเกณฑ 6 หอง
เรียนตอจํานวน ครู ส. 1 คน  ไดแก หองเรียน 6 -11 หอง มีครู ส. ได 1 คน  หองเรียน 12-17 หอง มี
ครู ส. ได 3 คน  หองเรียน 18-23 หอง มีครู ส. ได 2 คนหองเรียน 24-29 หอง มีครู ส. ได 4 คน 
หองเรียน 30-35 หอง มีครู ส. ได 5 คน โดยครู ส. ตองมีชั่วโมงทําการสอนอยางนอยสัปดาหละ 5 
ชั่วโมง

4)ครูปฏิบัติการสอน(ครู ป.) กําหนดจํานวนโดยใชจํานวนนักเรียนในแตละระดับ
ชั้นการศึกษาที่เปดสอนเปนเกณฑ  ไดแก  ระดับกอนประถมศึกษา ครู 1 คนตอนักเรียน  23 คน
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ระดับประถมศึกษา  ครู 1 คนตอนักเรียน 25 คน  ระดับมัธยมศึกษา ครู1 คนตอนักเรียน 30 คน
โดยครูปฏิบัติการสอนจะมีชั่วโมงทําการสอนเฉลี่ยคนละ 20 ชั่วโมงตอสัปดาห11

--- กลุมประสบการณตางๆ  --- สารบรรณ
--- การวัดผลประเมินผล --- การเงินบัญชีและพัสดุ
--- ศูนยส่ือการเรียน --- ทะเบียนสถิติ
--- หองสมุด --- อาคารสถานที่และบริเวณ
--- แนะแนว --- สวัสดิการ
--- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน --- สุขาภิบาลโรงเรียน
--- การนิเทศและติดตามผล --- ประชาสัมพันธความสัมพันธกับชุมชน
--- กิจกรรมทางวิชาการ --- กิจกรรมพิเศษ
--- ฯลฯ --- ฯลฯ

แผนภูมิที่ 7   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
   กรณี มีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน

ที่มา : สนิท เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ( ม.ป.ท.,
2537), 62.

                                                          
11สนิท เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล,

119-121.

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน

ฝายวิชาการ
ผูชวยฯ คนที่ 1

ฝายปกครอง ธุรการและบริการ
ผูชวย ฯ คนที่ 2

การประเมินผลงาน
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            -- กลุมทักษะ          -- ผูแทนชั้น             -- สารบรรณ
              -- กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต               --จริยศึกษา             -- การเงินบัญชี
              -- กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย           -- สวัสดิภาพ             -- พัสดุ-ครุภัณฑ
              -- กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ           -- สารวัตรนักเรียน             -- ทะเบียนสถิติ
              -- การวัดผลประเมินผล           -- กรรมการนักเรียน             -- อาคารสถานที่
              -- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน           -- ความสัมพันธกับชุมชน   และบริเวณ
              -- ศูนยส่ือการเรียน           -- แนะแนว             -- ฯลฯ
              -- หองสมุด           -- โภชนาการ-สุขภาพ
              -- การนิเทศและติดตามผล           -- สวัสดิการ-สุขาภิบาล ร.ร.
              --  กิจกรรมวิชาการ            -- สหกรณโรงเรียน
              -- ฯลฯ ประชาสัมพันธ

กิจกรรมพิเศษ
ฯลฯ

แผนภูมิที่ 8  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
                   กรณี มีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน

ที่มา : สนิท เหลืองภิรมยและคณะ,คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล, ( ม.ป.ท.,
2537), 63.

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน

ฝายวิชาการ
ผูชวยฯ คนที่ 1

ฝายบริหาร(ธุรการ)
ผูชวย ฯ คนที่ 3

การประเมินผลงาน

ฝายปกครองและบริการ
ผูชวยฯ คนที่ 2
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--- กลุมทักษะ    --- กรรมการนักเรียน --- หองสมุด      --- สารบรรณ
--- กลุมสรางเสริม    --- ผูแทนชั้น --- แนะแนว      --- การเงินและบัญชี
     ประสบการณชีวิต    --- จริยศึกษา --- โภชนาการ      --- ทะเบียนเอกสาร
--- กลุมสรางเสริม    --- สวัสดิภาพ --- สุขภาพ      --- สถิติขอมูล
    ลักษณะนิสัย    --- สารวัตรนักเรียน --- สวัสดิการ      --- อาคารสถานที่
--- กลุมการพื้นฐานอาชีพ   ---ความสัมพันธกับชุมชน --- สหกรณ ร.ร.           และบริเวณ
--- การวัดผลประเมินผล    --- กิจกรรมพิเศษ --- สุขาภิบาล ร.ร.      --- พัสดุครุภัณฑ
--- ศูนยส่ือการเรียน     --- ฯลฯ      --- ประชาสัมพันธ
---การนิเทศและติดตามผล
--- ตารางสอนและ
     การจัดชั้นเรียน
--- วิจัย คนควา ทดลองสอน
--- กิจกรรมทางวิชาการ
--- ฯลฯ

แผนภูมิที่  9  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
                    กรณี  มีผูชวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  4 คน

ที่มา : สนิท เหลืองภิรมยและคณะ, คูมือการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล (ม.ป.ท., 
2537), 64.

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน

ฝายวิชาการ
ผูชวยฯ คนที่ 1

ฝายบริหาร(ธุรการ)
ผูชวย ฯ คนที่ 4

ฝายบริการ
ผูชวยฯ คนที่ 3

ฝายปกครอง
ผูชวยฯ คนที่

การประเมินผล
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ขอบขายของงานบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ

ศึกษาใหแกผูเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่สามารถทํา
ใหนโยบายของทองถิ่นและของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผูนําของโรงเรียนจึงมีหนาที่รับผิดชอบตอความสําเร็จของโรงเรียน คณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาไว 8 ประการ ไดแก 1)การวิเคราะห
นโยบายและการสังเคราะหงาน 2)การบริหารงานในสถานศึกษา 3)การกํากับดูแลงานในสถาน
ศึกษา 4)การเปนผูนํา 5)การสงเสริมสนับสนุน 6)การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 7)เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุง
พัฒนางาน ระเบียบและขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด  8)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย12    จะ
เห็นวางานของผูบริหารสถานศึกษาจะครอบคลุมต้ังแตการกําหนดนโยบายวางแผนงาน สนับสนุน
สงเสริมและอํานวยความสะดวกตอการทํางาน ตลอดจนมีหนาที่กํากับติดตามประเมินผลและราย
งานผลการดําเนินงานใหหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของไดทราบ  จึงเปนการดําเนินการเพื่อใหการ
บริหารงานในโรงเรียนบรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอความ
สําเร็จของโรงเรียน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหง เปนการบริหารจัดการเพื่อมุงสรางใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะตางๆที่พึงประสงคและสนองตอความตองการของสังคมตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กําหนด ขอบขายของการบริหารงานจึงตองครอบคลุมกิจกรรมทุกดานที่จะสงเสริมใหผูเรียนมี
ลักษณะครบถวนตามความคาดหวังไว สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงได
กําหนดภารกิจและขอบขายการบริหารงานโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไว 6 งาน ไดแก 
1)งานวิชาการ   2)งานกิจการนักเรียน  3)งานบุคลากร  4)งานธุรการและการเงิน  5)งานอาคาร
สถานที่ 6)งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน13 สวนสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น 
กรมการปกครอง ก็ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาไว  
6 งานเชนกัน ไดแก 1)งานวิชาการ  2)งานบุคคล  3)งานอาคารสถานที่  4)งานธุรการ การเงินและ

                                                          
12จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :

บริษัท บุคพอยท จํากัด, 2545), 135.
13สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถม

ศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2539), 3.
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พัสดุ  5)งานกิจการนักเรียน 6)งานความสัมพันธกับชุมชน14   จากขอบขายของงานดังกลาว  งาน
วิชาการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลผลิตทางการ
ศึกษาจะมีคุณภาพหรือไม จึงขึ้นอยูกับงานวิชาการเปนสําคัญ นับวางานวิชาการเปนหัวใจของการ
บริหารงานโรงเรียนและเปนงานหลัก สวนงานอื่นๆ นั้นถือวาเปนงานที่มีความสําคัญรองลงมาและ
เปนงานสนับสนุนที่จะชวยสงเสริมการปฏิบัติงานหลักใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    ดังแผนภูมิ
ที่ 10

งานวิชาการ

งานบุคลากร
งานกิจการนักเรียน
งานธุรการและการเงิน
งานอาคารสถานที่
งานความสัมพันธระหวาง-
โรงเรียนกับชุมชน

แผนภูมิที่ 10  ขอบขายของงานบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา

ที่มา : จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท
บุคพอยท จํากัด, 2545), 140.

                                                          
14สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น,กรมการปกครอง, แนวทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อาสารักษาดินแดน, 2544),16.

งานหลัก

งานสนับสนุน

งานบริหาร
โรงเรียน

ประถมศึกษา
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หลักการบริหารงานวิชาการ  จากที่งานวิชาการมีความสําคัญตอความสําเร็จของ
โรงเรียนโดยตรงซึ่งทั่วไปถือวาเปนงานหลัก ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆนั้น 
เพื่อใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ  ฟรานซิส (Francis) กลาววา ควรยึดหลักการ ดังนี้

1.หลักแหงประสิทธิภาพ(efficioncy) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยไมเพิ่มการ
ลงทุน นั่นคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลาและชากวากําหนด

2.หลักแหงประสิทธิผล(effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดมุงหมายที่วางไว 
นั่นคือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ 
คุณภาพและการจัดการได15

ขอบขายของงานวิชาการ
เพื่อใหการบริหารงานวิชาการบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองมีความรูความเขาใจในขอบขายของงานบริหารวิชาการอยางลึกซึ้ง ซึ่งนักการศึกษา ได
กําหนดขอบขายของงานวิชาการโดยทั่วไปไวดังนี้ เซอรจิโอวานนีและคณะ (Sergiovanni and 
Others) กลาววา ควรประกอบดวย  1)การตั้งปรัชญาทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติใหบรรลุวัตถุ
ประสงค  2)การจัดทําโครงการทางการศึกษาตางๆ  3)การจัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและมี
การเรียนการสอน 4)การสรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง 5)การจัด
หาวัสดุสําหรับการเรียนการสอน16  อุทัย บุญประเสริฐ กลาววา ขอบขายงานวิชาการจะครอบคลุม
ตั้งแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ
การสอนและการวัดผลและประเมินผล17 และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
กําหนดขอบขายงานวิชาการไว 7 ประการ คือ 1)งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  2)งาน

                                                          
15 Bruce J.Francis,”Curriculum and Instruction,” in The International

Encyclopedia  OF Higher Education, Vol.3 (Sanfrancisco : Jossey-Bass Publishers,
1978),1192.

16Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and
Administration (new Jersey : Prentice-Hall Inc,1980), 267-268.

17อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารวิชาการของโรงเรียน  (กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540),17-19.
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การเรียนการสอน  3)งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 4)งานวัดและประเมินผล 
5)งานหองสมุด  6)งานนิเทศภายใน 7)งานประชุมอบรมทางวิชาการ18

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมาย  การปฏิบัติงานวิชาการจึงเปนการกระทําตางๆ 
ที่เกี่ยวกับหรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา สํานัก
บริหารการศึกษาทองถิ่น จึงไดกําหนดขอบขายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา ไวดังนี้ 1)แผนงานโครงการ 2)ส่ือการเรียนการสอน 3)ตารางสอน 4)การวัดผลและ
ประเมินผล  5)การสอนซอมเสริม  6)การนิเทศภายในโรงเรียน  7)หองสมุด  รายละเอียดดังนี้

แผนงานโครงการ
การวางแผนเปนเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติงาน และเปนกระบวนการที่ตองกําหนดขึ้น

เพื่อเปนการคาดการณของการปฏิบัติงานตามความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามลําดับกอนหลัง  
แผนงานโครงการเปนกระบวนการวางแผนงานทางวิชาการ จึงเปนงานที่สําคัญและมีประโยชนตอ
ความสําเร็จของสถานศึกษา เพราะจะชวยใหมองเห็นปญหาตางๆในการปฏิบัติงานและหาวิธีการ
แกไขไดตั้งแตเร่ิมตน  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ไดกลาวถึงความสําคัญของแผนงานทางวิชาการ 
ไวดังนี้  1)ชวยใหการใชงบประมาณและทรัพยากรตางๆที่มอียู ไดอยางประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุด  2)เพื่อชวยใหผูทํางานสามารถคาดการณไดลวงหนาและเตรียมพรอมที่จะแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 3)ชวยใหสามารถจัดแผนรวมกันระหวางงานตางๆ จะทําใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินงานตางๆไปตามจุดมุงหมายที่วางไวไดและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  4)ทําให
สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปตามทิศทางที่กําหนดไว และสามารถคงอยูในสังคมอยางมีประสิทธิ
ภาพ19

                                                          
18สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ

ผูบริหารโรงเรียนศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภา, 2536), 7-12.
19ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ , พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ :บริษัท

พิมพดี  จํากัด, 2544), 97.
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ขั้นตอนการจัดทําแผนงานโครงการ การจัดทําแผนงานโครงการ เปนกระบวนการ
อยางมีข้ันตอน  ดังที่ แมสซีและดักลาส(Joseph L Massie and Douglas)  ไดเสนอขั้นตอนการ
วางแผนงานวิชาการ ไว  5 ข้ันตอน  ดังนี้

1.การกําหนดเปาหมาย(identify goal)ของการทํางานของสถานศึกษา   ซึ่งมีผูบริหาร 
ผูชวยผูบริหารฝายตางๆ รวมทั้งการมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมาย
ของการทํางาน

2.การคนหาโอกาสและการพิจารณาถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น(search for opportunity 
and consider obstacles) เปนการหาแนวทางที่จะชวยใหแผนที่วางไวสามารถนําไปปฏิบัติได นั่น
คือการมีขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ

3.การแปลโอกาสใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ(translate opportunities into 
available courses of action)เปนการนําเอาแผนที่มีอยูไปใชอยางมีเหตุผล

4.การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการกําหนดจุดมุงหมาย(select best courses and 
set objectives) เปนการกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของงาน  แบงงานตามหนาที่และความรับผิด-
ชอบ เพื่อใหรูวาจะทํางานอะไร ทําใหการทํางานมีความสะดวกและคลองตัวขึ้น

5.การตรวจสอบแบบการทบทวน(review and revise) เปนการตรวจสอบและประเมิน
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน ในการประเมินผลสามารถตรวจสอบได  2  ลักษณะคือ

5.1  การประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน(formative evaluation) เพื่อจะไดปรับ
ปรุงแผนงานที่กําลังดําเนินอยูไดดีข้ึน

5.2 การประเมินผลรวบยอด(summative evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อ
เสร็จส้ินแผนหรือโครงการแลว20

หลักการวางแผนงานวิชาการ  ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทและมีหนาที่
เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ จึงควรยึดหลักในการวางแผนงาน ดังนี้ 1)ควรมีความรับผิดชอบ
การวางแผนทุกระดับ โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือรับฟงความคิดเห็นของครู
อาจารย เพื่อจะไดจัดการวางแผนไดถูกตอง 2)ควรมีสวนรวมในการวางแผนของสถานศึกษาโดย
ทั่วไปผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดแผนงาน แตโดยแทจริงแลวผูบริหารสถานศึกษาควรมี
สวนรวมในการวางแผน โดยการวางแผนรวมกันระหวางผูรับผิดชอบงานอื่นๆ และครูอาจารยใน

                                                          
20Joseph L. Massie and John Douglas, Managing : A Contemporary

Introduction,3 rd ed. (Englewood Cliffs New Jersey : Prentice Hall Inc, 1981),220-222.
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สถานศึกษาดวย  3)ควรมีทักษะในการวางแผน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
ความรู ความสามารถและทักษะในการวางแผน จนสามารถชี้นําครูอาจารยได  4)ควรรูจักการวาง
แผนในการบริหารงาน   การวางแผนเปนกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานตางๆ  จะ
สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีหรือไม ข้ึนอยูที่การวางแผนงานวิชาการที่ตองดําเนินการอยางตอ
เนื่องตลอดไป ตั้งแตการวางแผน การจัดโปรแกรมการศึกษา การรับสมัครผูเรียน ตลอดจนถึงการ
จัดการสอนตางๆ หากสามารถวางแผนการสอนไดดี  การบริหารงานในขั้นตอนอื่นๆ จึงจะสามารถ
ดําเนินการได21

แผนงานโครงการ มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานวิชาการ  การมีแผนงานโครงการที่ดี
กําหนดไวเปรียบเหมือนไดกระทํางานสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง เพราะแผนงานโครงการที่ดีจะชวยชี้
ชองทางการปฏิบัติงานชวยใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็ว การกํากับติดตามผลตลอดจนการ
ควบคุมการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่ือการเรียนการสอน
ส่ือการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึกคิดอันจะนําไปสู
การบรรลุเปาหมายหลักสูตรไดงายขึ้นชัดเจนขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
ไดใหความสําคัญกับส่ือการเรียนรู จึงไดกําหนดไวในแนวทางการจัดการศึกษา วาใหสถานศึกษา
สงเสริม สนับสนุนผูสอนในการจัดสื่อการเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  จัด
การเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท
ตางๆ22

ความหมายของสื่อการสอน เนื่องจากสื่อการสอนมีความหลากหลาย  จึงมีผูให
ความหมายของสื่อการสอนไว  ดังนี้  อําภา บุญชวย กลาววาหมายถึง การนําวัสดุ อุปกรณและวิธี
การมาเปนตัวกลางในการใหการศึกษา ใหความรูแกนักเรียน23  สวนกองวิชาการสํานักงานคณะ

                                                          
21ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ ,98.
22ธีรศักดิ์ ลิขิตวัฒฯเศรษฐ ,”จัดการสื่อเพื่อการปฏิรูป,”วารสารวิชาการ 4, 6 (มิถุนายน

2544) : 9 -11.
23อําภา บุญชวย, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โอ เอส

พร้ินติ้ง เฮาส, 2537), 99.
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กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหความหมายวาสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่ใช
เปนตัวกลางในการถายทอดความรูจากครูผูสอนหรือจากแหลงความรูสงไปยังผูเรียนและทําใหผู
เรียนเกิดความรูบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนที่ตั้งไว24 และเสริม ทัศศรี  กลาววา ส่ือการเรียน
การสอน คือ ตัวกลางหรือส่ิงตางๆ ที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใชเปนเครื่องมือ หรือชอง
ทางสําหรับทําใหการถายทอดความรูของครูถึงผูเรียน และทําใหผูเรียน เรียนรูไดตามวัตถุประสงค
ที่วางไวเปนอยางด2ี5 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ ส่ิง
ของ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ใชเพื่อการถายทอดความรู จากผูใหความรูสูผูรับความรู หรือจากครูสูผู
เรียน ทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวตางๆไดงายขึ้น ดีข้ึนและผูเรียนเกิดความรูบรรลุตามวัตถุประสงค
การเรียนที่ตั้งไว

หลักการคัดเลือกสื่อ ส่ือการเรียนรูมีประโยชนตอผูเรียนนานับประการ และเปน
เครื่องมือสําคัญที่ใชในการพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูตามความหวังของหลักสูตร สถานศึกษาจึง
ตองจัดหาสื่อใหมีความหลากหลายและเพียงพอ ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กําหนดหลักการคัดเลือกสื่อไวดังนี้ 1)วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและจุดมุงหมายในการ
เรียนการสอน  2)จุดมุงหมายในการนําสื่อมาใชประกอบหรือรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ใชนําบทเรียน ใชในการประกอบคําอธิบาย ใชเพื่อเพิ่มพูนประสบการณแกผูเรียน หรือใชสรุปบท
เรียน 3)ตองเขาใจลักษณะเฉพาะของสื่อชนิดตางๆ วาสามารถเราความสนใจและใหความหมาย
ตอประสบการณเรียนรูแกผูเรียนอยางไรบาง  เชน  หนังสือเรียน  คูมือและสิ่งพิมพอ่ืนๆ   ใชเพื่อ
เปนความรูพื้นฐานและอางอิง ของจริงและของตัวอยาง ใชเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  
แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ใชเพื่อตองการเนนหรือเพื่อแสดงใหเห็นสวนประกอบหรือเปรียบเทียบ
ขอมูล สไลดและฟลมสตริป ใชเพื่อเสนอภาพนิ่งขนาดใหญใหผูเรียนเห็นทั้งชั้นหรือใชเพื่อการเรียน

                                                          
24 กองวิชาการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รายงานการศึกษา

สภาพการใชส่ือการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (ม.ป.ท.,2536), 4.

25เสริม ทัศศรี, อางถึงใน  ภิรมย โชติแดง ,”ปจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540 ), 86.
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รายบุคคลก็ได เหสานี้ เปนตน 4)ตองมีความรูเกี่ยวกับแหลงของสื่อการเรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  ส่ือบางอยางจะคุมคาในการผลิตเองหรือไมหรืออาจหายืมไดที่ไหนบาง26

ประเภทและประโยชนของสื่อการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน มีหลาย
ประเภท หลายลักษณะและมีความแตกตางกัน ส่ือบางชนิดมีความซับซอน บางชนิดงายตอการทํา
ความเขาใจและการใช ส่ือแตละอยางจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะนํามาใชประโยชนในจุดหมายที่
แตกตางกัน  กรมวิชาการ จําแนกประเภทและประโยชนของส่ือการสอนไวดังนี้

ส่ือการสอน แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 1)ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง หนังสือและ
เอกสารสิ่งพิมพตางๆ เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ 
รายงาน วิทยานิพนธ เปนตน  2)ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับ
เครื่องมือโสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ  เชน แถบบันทึกภาพพรอมเสียง แถบ
บันทึกเสียง สไลด ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนตน  3)ส่ืออ่ืนๆ หมายถึง  ส่ือที่นอกเหนือจากสื่อ
ส่ิงพิมพ และส่ือเทคโนโลยี ที่สงเสริมเรียนการสอน เชน ส่ือบุคคล ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ส่ือ
กิจกรรมหรือกระบวนการ  ส่ือวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ เปนตน

สวนประโยชนของสื่อการสอน  มีดังนี้ 1)ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงาย
ข้ึนรวดเร็วขึ้น     2)ชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปนกระบวนการ
3)ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  4)สรางสภาพแวดลอมและ
ประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหม นาสนใจและทําใหอยากรูอยากเห็น  5)สงเสริมการมีกิจกรรม
รวมกันระหวางผูเรียน  6)เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน
ใหเรียนรูไดเทาเทียมกัน 7)ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ ใหเชื่อมโยงกัน 8)ชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการใชส่ือและแหลงขอมูลตางๆเพื่อการคนควาเพิ่มเติม 9)ชวยใหผูเรียนไดรับ
การเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย 10)เชื่อมโยงโลกที่อยูใกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียน
รูของผูเรียน27

                                                          
26กองวิชาการ,สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รายงานการใชส่ือ

การเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ, 7-8.

27กรมวิชาการ, คูมือพัฒนาส่ือการเรียนรู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภาลาดพราว,
2545), 6-7.
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การพัฒนาสื่อการสอน เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเขาใจและเกิด
การเรียนรูไดงายและเร็วขึ้น ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งกรม
วิชาการ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารไวดังนี้ 1)จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบายวาง
แผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรูของสถานศึกษา 2)สงเสริมสนับสนุนใหขอเสนอ
แนะแกบุคลากรภายในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู พรอมทั้งใหมีการจัด
ตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมทางวิชาการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) สงเสริม
สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชส่ือตางๆ โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อที่ใหขอเท็จจริงเพื่อการสรางองค
ความรูใหมๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของตนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4)นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิต
ใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมทั้งชี้แนะชวยแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ
ส่ือการเรียนรูดานตางๆ28

จากความสําคัญของสื่อการสอนดังที่กลาวมาแลว ผูที่เกี่ยวของทุกคนในโรงเรียน 
นับต้ังแตผูบริหาร ครูโสตทัศนศึกษา ครูศูนยส่ือ ครูอาจารย จะตองรวมคิด รวมปรึกษา รวมพัฒนา
ใหมีการจัดหาสื่ออยางเปนระบบถาวรจริงจัง และกระจายสื่อออกไปทุกพื้นที่ ไมวาจะเปนในหอง
เรียน นอกหองเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ตาม เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียนอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

ตารางสอน
ตารางสอน เปนการกําหนดตารางกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระยะ

หนึ่งสัปดาห ที่กําหนดไวลวงหนา  โดยกิจกรรมที่กําหนดนั้นจะสัมพันธกับเวลาและสอดคลองกับ
โครงสรางของหลักสูตร และหลักการพัฒนาผูเรียน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย

การจัดตารางสอน จึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารหรือผูชวยฝายวิชาการที่จะตองจัด
ใหมี การปฏิบัติงานวิชาการจะบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับการจัดตารางสอนดวย 
เพราะถาตารางสอนไมถูกจัดอยางถูกตองและครบถวนตามเนื้อหาในหลักสูตรการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามเวลาที่มี ผลเสียก็จะเกิดกับผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนจะไดความรูไมครบถวนตาม
หลักสูตรหรือหากมีการจัดเนื้อหาไดครบถวนตามเวลาที่กําหนดแตวิธีการจัดไมถูกตอง เชน นําวิชา

                                                          
28 เร่ืองเดียวกัน ,55.
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ที่มีความสําคัญ ตองการสมาธิในการเรียนไปจัดไวในเวลาที่รางกายเหนื่อยลามาจากการเรียนทั้ง
วัน ก็จะทําใหผลการเรียนไมไดดีเทาที่ควร

หลักการและขอคํานึงในการจัดตารางสอน  เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดตางสอน ควรยึดหลักการและขอควรคํานึง ดังนี้

หลักการในการจัดตารางสอน ไดแก 1)จะตองบรรจุวิชาเรียนและเวลาเรียน ใหครบ
ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 2)กําหนดเวลาเรียนโดยแบงเปนจํานวนคาบของแตละวิชาและแตละวัน 
หากวิชาใดมีความสําคัญที่จะจัดจํานวนคาบมากกวาบางวิชายอมเปนไปได 3)กําหนดวิชาที่เรียน
ลงในแตละคาบวิชา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละวิชา เชน คณิตศาสตรควรอยูในตอน
เชาหรือคาบแรกของตอนเชาหรือตอนบาย วิชาการงานควรอยูคาบสุดทายของตอนเชาหรือตอน
บาย 4)วิชาที่ใชความคิดมากไมควรอยูซอนกันหลายคาบวิชาในวันเดียวกัน 5)วิชาที่มีการปฏิบัติ
มากๆ ควรจัดเปน 2 คาบตอกัน เชน วิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา หรือวิชาการงานและอาชีพ
ในระดับมัธยมศึกษา เปนตน 6)ควรจัดจํานวนคาบหรือเวลาเรียนตอนเชาใหมากกวาตอนบาย 
เพราะตอนบายอาจมีอากาศรอนหรือเครงเครียดในตอนเชามามากแลว  7)การจัดวางวิชาในแตละ
คาบและแตละวัน ตองสัมพันธกับเวลาของผูสอนดวย  8)ควรเฉลี่ยปริมาณชั่วโมงสอนของผูสอน
ใหทัดเทียมกัน

ขอควรคํานึงถึงในการจัดตารางสอน   ไดแก 1)เคาโครงของหลักสูตร  การแบงหมวด
วิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แตละวิชาตองใชหองเรียนและอุปกรณเครื่องมือในลักษณะ
ใดบาง 2)จํานวนนักเรียนที่จะลงทะเบียนในแตละวิชาและจัดเปนกี่หอง กี่กลุม 3)ระยะเวลาหรือ
คาบชั่วโมงในการสอนแบงเปนกี่คาบ  คาบละกี่นาที และในหนึ่งวันจะจัดไดกี่คาบ  4)จํานวนหอง
เรียนและขนาดหองเรียนรวมทั้งลักษณะหองเรียนที่ใช  5)จํานวนครูที่จะรับผิดชอบในแตละวิชา
และชั้นเรียน  6)วิทยากรพิเศษและความสะดวกในการเชิญมาสอน    7)ภาระงานสอนของครูแต
ละคน29

ความสัมพันธระหวางตารางสอนกับการบริหารงานของสถานศึกษา  งานดาน
ตารางสอนมีความสัมพันธกับการบริหารงานของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 1)การบริหารงานดานครู
อาจารย การจัดตารางสอน มีความสัมพันธกับภาระงานของครูโดยทั่วไป เชน เวลาที่ครูใชในการ
ทํางานอื่น ที่นอกเหนือจากการสอน  เวลาที่ตองใชในการเตรียมการสอน  ธรรมชาติของวิชาที่สอน 
หรือภาระอื่นๆของครู  2)การจัดอาคารสถานที่เรียน  ตารางสอนมีสวนในการกําหนดหองเรียน

                                                          
29ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารวิชาการ, พิมพครั้งที่ 2,153-155.
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ลักษณะตางๆ ในอาคารเรียนเพื่อใชในการเรียนการสอน 3)การจัดอุปกรณ เครื่องมือและสื่อการ
สอน  ตารางสอนจะเปนตัวกําหนดวา ใครจะเปนผูใช ใชเมื่อใดและใชอยางไร 4)การจัดอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเรียนและครู ตารางสอนจะเปนตัวกําหนดเวลาพักในแตละคาบชั่วโมง หรือ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่นๆ 5)ผูบริหารสถานศึกษา สามารถจะนําตารางสอนมาเปนตัวกําหนด
แผนปฏิบัติการ งานตางๆในสถานศึกษาได30

การจัดครูเขาสอน เปนกิจกรรมสวนหนึ่งที่ตอเนื่องและสัมพันธกับงานดานตาราง
สอน เพื่อใหงานดานตารางสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดครูเขาสอนในวิชาหรือระดับช้ันใดๆ ก็
ตามผูบริหารจําเปนตองศึกษาขอมูลของครูแตละคนถึงความรู ความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัดและประสบการณ เพื่อใหสามารถจัดครูเขาสอนไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน แตโดยทั่วไปโรงเรียนตางๆ มักมีปญหาเกี่ยวกับมีบคุลากรไมเพียงพอหรือมีเพียงพอ
แตคุณสมบัติเฉพาะตัวไมเหมาะสม ฉะนั้นจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 1)จัดครูคนเดียวใหสามารถสอน
ไดหลายวิชา 2)จัดครูสนับสนุนการสอนเขาชวยปฏิบัติการสอน 3)จัดคาบเวลาเรียนตรงกัน ใน
กรณีที่สามารถรวมหองเรียนได 4)ใชเทคนิคการสอนชวยแกปญหาครูขาดแคลน ไดแก จัดคาบการ
สอนตรงกัน สอนพรอมกันในภาคบรรยายหรือมอบหมายงานใหทําเปนกลุม ใชแหลงการเรียนรูให
คนควา หรือใหนักเรียนสอนกันเอง 5)จัดบุคลากรจากภายนอกมาชวยสอน ไดแก การเชิญวิทยากร 
การใชภูมิปญญาทองถิ่น 6)การจางบุคคลภายนอกชวยสอนเปนตน

ในการจัดตารางสอนนั้น โรงเรียนควรไดจัดทําใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาคเรียน ทั้งผู
สอนและนักเรียนควรไดรับรูตารางสอนของปการศึกษาใหมกอนวันเปดภาคเรียน เพื่อเปนการ
เตรียมตัวที่ดีของครูและนักเรียน ตารางสอนควรจัดทําเปน 4 ชุด คือ ตารางสอนรวมของครูทุกคน 
ตารางสอนรวมของทุกชั้น ตารางสอนประจําชั้นและตารางสอนประจําตัวของผูสอน จากภาค
ปฏิบัติการจัดทําตารางสอนมักจะพบปญหาเวลาปฏิบัติ เชน ความซ้ําซอนของวิชาที่สอนโดยครู
คนเดียวกัน หองซ้ํากันเปนตน เหลานี้ผูบริหารจะตองรีบทําการแกไขโดยดวนและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบทันที

การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการเรียน  เปนมาตรการหนึ่ง  ที่จะชวยใหไดขอมูลมาพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล ถือเปนเครื่องมือที่

                                                          
30 เร่ืองเดียวกัน, 155.
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สําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษาในระดับตางๆ เพราะผลจากการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
จะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของครูเพื่อใชปรับปรุงวิธีการสอน การแนะแนว การประเมินผลหลัก-
สูตร แบบเรียน การใชอุปกรณการสอน ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียนนอกจากนี้
ยังชวยปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนและการสอนของครูใหถูกวิธีข้ึน

ความหมายของการวัดผลและประเมินผล  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
เปนภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการภายในโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ การวัดผลและประเมินผล มีความหมายตางกัน    ซึ่ง กังวล เทียนกัณฑเทศน 
ไดใหความหมายของคําวา การวัดผล(measurement) วา หมายถึง กระบวนการบอกปริมาณหรือ
คุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนตัวเลขหรือสัญลักษณใดๆ ที่ตกลงกันไวแลว  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณ
ลักษณะของสิ่งของที่จะวัดผลและวัตถุประสงคของการวัดผลนั้น  สวนการประเมินผล  
(evaluation)ไว หมายถึง กระบวนการประเมินคาขั้นสุดทายวาวัตถุประสงคของการศึกษาใดบรรลุ
วัตถุประสงคเพียงไร ทั้งนี้โดยการพิจารณาผลที่ไดจากผลของการวัดและสวนประกอบอื่นเพื่อการ
ประเมินคาที่เหมาะสม31   จึงกลาวไดวาการวัดผลและการประเมินผล เปนกระบวนการที่แตกตาง
กันแตตอเนื่องและสัมพันธกัน โดยตองทําการวัดผลกอนแลวจึงนําขอมูลที่ไดรับมาทําการวิเคราะห
และเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไวแลว เพื่อใหทราบถึงผลของการดําเนินงาน

ประโยชนของการวัดผลและประเมินผล   การประเมินผล เปนกระบวนการที่เกิด
ข้ึนภายหลังการวัดผล โดยนําผลของการวัดผลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว  การวัดผลและประเมินผล  จึงเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน ซึง่มีประโยชน  
ดังนี้  1)เพื่อปรับปรุงการสอนของครูทําใหครูทราบวาผลการสอนของครูเปนอยางไรจะไดปรับปรุง
แกไขใหดีข้ึน  2)เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนทําใหนักเรียนไดทราบวาตนเองเกงออนอยางไร
และครูก็จะทราบวานักเรียนคนไหนเกงหรือออนอยางไร จะไดแกไขปรับปรุงเปนรายๆ ไป   3)เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารในโรงเรียน ทําใหทราบสภาพที่แทจริงของหลักสูตร โครงการสอนและ
บันทึกการสอนที่นํามาสูภาคปฏิบัติประสบกับปญหาอยางไร และควรกระทําการแกไขพัฒนา
อยางไร  4)เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการเรียนการศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร  เปน
แนวทางในการทํางานและศึกษาตอ  5)เพื่อเปนหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในดาน

                                                          
31กังวล เทียนกัณฑเทศน, การวัด การวิเคราะห การประเมิน ทางการศึกษาเบื้องตน

(กรุงเทพฯ : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ, 2540), 16.
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การรับนักศึกษาผลการเรียนและการสําเร็จตามหลักสูตร 6)เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษา
ในดานผลการเรียนและการสําเร็จการเรียนของนักเรียน32

องคประกอบของการประเมินผล  องคประกอบของการประเมินผล  มี 3 ประการ 
ดังนี้  1)ผลการวัด  ทําใหทราบสภาพความเปนจริงของสิ่งของที่จะประเมินวามีปริมาณเทาไร มี
คุณสมบัติอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับนําไปเปรียบเทียบเกณฑ  2)เกณฑการพิจารณา ในการ
ตัดสินใจวาสิ่งไหนเปนอยางไรจะตองมีเกณฑหรือมีมาตรฐาน โดยนําผลของการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนด 3)การตัดสินใจ เปนการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลการ
ปฏิบัติซึ่งไดจากการวัดกับเกณฑที่กําหนด33

ระดับและวิธีการของการวัดผลและประเมินผล จันทรานี สงวนนาม ไดกลาวถึง
ระดับและวิธีการของการวัดและประเมินผล ดังนี้

ระดับของการวัดผลและประเมินผล สามารถดําเนินการได 3 ระดับไดแก 1)ระดับช้ัน
เรียน เปนหนาที่ของครูผูสอนที่ตองประเมินผูเรียนในแตละรายวิชา เพื่อรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
โดยใชวิธีการที่หลากหลายและควรทําอยางตอเนื่องควบคูกันไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
2)ระดับสถานศึกษา เปนหนาที่ของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปน
รายชั้นปและชวงชั้นของสถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู 3)ระดับชาติ  เปนการรวมขอมูลการวัดผลและผลการประเมิน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงทุกดาน เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณ
ภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงใหเปนไปตามเปาหมายการจัดการศึกษาของ
ชาติ

วิธีการวัดผลและประเมินผล มี 3 วิธีการ ไดแก 1)การประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) 2)การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน(portfolio assessment) 3)การ
ประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน(standardize test)34

                                                          
32ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ ,พิมพครั้งที่ 2, 167.
33วนิดา  แกวรักษ, “มิติสุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 ), 68.

34จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 148-150.
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ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียน จากเปาหมายของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน สถานศึกษาจึงมีภารกิจในการวัด
และประเมินผลการเรียน ดังนี้ 1)การประเมินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 2)การประเมินผลกิจ
กรรมพัฒนาผูเรียน 3)การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 4)การประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน 5) การประเมินตัดสินผลการเรียนผานชวงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตร 
6) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 7)การเทียบโอนผลการเรียน 8)การจัดทําเอกสารหลัก
ฐานการศึกษา 9)การจัดซอมเสริมผลการเรียน 10)การกํากับติดตามและประเมินผล การประเมิน
ผลการเรียน 11)การรายงานผล การประเมินผลการเรียน 12)การจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
การประเมินผลสถานศึกษา35

การวัดผลและประเมินผล จะชวยใหผูบริหารไดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูก
ตองและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรมีบทบาทหนาที่ในงานวัดผลและประเมินผล 
มีดังนี้ 1)กําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 2)จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเปนตลอดจนการอํานวยความสะดวกตางๆ 3)พัฒนาความรูทางดานการวัดและ
ประเมินผลแกครูอาจารย 4)การจัดตารางสอบ หองสอบและระเบียบในการสอบและการคุมสอบ  
5)ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป

การสอนซอมเสริม
การสอนซอมเสริม หมายถึง การสอนเปนพิเศษ นอกเหนือจากการสอนตามแผนการ

สอนปกติเพื่อแกไขสวนบกพรองที่พบเห็นในตัวนักเรียน  การสอนซอมเสริม จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย
ใหนักเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนไดทันเพื่อนชวยใหนักเรียนที่เรียนไมเขาใจมีความเขาใจมากยิ่ง
ข้ึน ชวยใหนักเรียนที่เรียนแลวไมสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมาย ชวยใหนกัเรียนที่เรียนดี เรียนเกง มีความ
เฉลียวฉลาดอยูแลวไดมีโอกาสเสริมความรูใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ลักษณะของการสอนซอมเสริม ลักษณะของการสอนซอมเสริม แบงเปน 4 ลักษณะ 
ดังนี้ 1)การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน เปนการสอนปรับพื้นฐานความรูของผูเรียนกอน
เขาสูหลักสูตรใหม มักใชกับผูเรียนเขาใหมที่มาจากตางสถานศึกษากัน 2)การสอนซอมเสริมใน

                                                          
35กรมวิชาการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,

2545), 5-8.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

ขณะทําการสอน เปนการพบขอบกพรองของผูเรียนที่ไมเขาใจบทเรียนบางตอนจึงทําการสอนซอม
เสริมเพื่อที่จะไดติดตามการเรียนตอไปไดทัน  3)การสอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว เปนการ
สอนซอมเสริมสําหรับผูที่ไมผานจุดประสงคตามที่กําหนด 4)การสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่มี
ความฉลาดหรือเรียนรูไดเร็วกวาคนอื่น ซึ่งควรสอนเสริมเพื่อจะไดไมเกิดการเบื่อหนาย36

วิธีการจัดสอนซอมเสริม การสอนซอมเสริมแตละครั้ง ผูบริหารควรจัดใหมีการ
ประชุมปรึกษาระหวางผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินการ พรอมทั้งชี้แจงความจําเปนในการเปด
สอน ตลอดจนวิธีการสอน และตองมีการติดตามประเมินผลการสอนซอมเสริมอยางสม่ําเสมอ  
การสอนซอมเสริม  อาจทําไดหลายวิธี  ดังนี้  1)การสอนแบบตัวตอตัว   2)การสอนเปนกลุมยอย 
3)นักเรียนเกงสอนนักเรียนออน  4)สอนโดยบทเรียนสําเร็จรูป  5)ใหทําแบบฝกหัด เรียนดวยตนเอง 
6)ใหทํากิจกรรมเพิ่มเติม  7)การเฉลยคําตอบของแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ37 วิธีการสอนซอม
เสริมดังกลาวเปนเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้น  ซึ่งครูอาจมีกลวิธีการสอนอื่นๆ ที่แตกตางออกไป เพื่อ
ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการสอนซอมเสริมที่จัดขึ้นสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวใหมากที่สุด

การสอนซอมเสริมจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากครูมีความตั้งใจสอนและมีความสนใจ
ตอผูเรียนเปนรายบุคคล นับต้ังแตการเตรียมการสอน การบันทึกการสอน การเตรียมสื่อชวยสอน 
ทุกครั้งที่ทําการสอนครูควรสังเกตและจดบันทึกพัฒนาการของผูเรียนที่เปล่ียนไป เพื่อหาทางชวย
เหลือแกไขไดถูกตอง

การนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศการสอน เปนงานสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารวิชาการและจําเปนตองจัดให

มีข้ึนในโรงเรียน เพราะเปนการสงเสริมการทํางานในหนาที่ครูไดดีข้ึน อันสงผลโดยตรงตอคุณภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียน

ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน นักการศึกษา ไดใหความหมาย ไวหลาย
ลักษณะ ดังนี้ วิโรจน  ศรีโภคา ใหความหมายวา เปนความพยายามทุกชนิดที่อยูในโรงเรียน ตั้งแต
ผูบริหารลงมาในอันที่จะปรับปรุง สงเสริมประสิทธิภาพการสอนภายในโรงเรียนใหใหดีข้ึน เปนการ
เพิ่มพลังในการปฏิบัติหนาที่ของครู รวมทั้งใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพและผลสุดทายคือการ

                                                          
36ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ ,พิมพครั้งที่ 2, 158.
37จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 151-152.
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ศึกษาของเด็กกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ38 ดุสิต  ทิวถนอม ใหความหมายวา เปนความรวมมือ
ของทุกฝาย นับต้ังแตผูบริหารโรงเรียนลงไปในอันที่จะปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทํางานของครูและบุคลากรอยางจริงจังตอเนื่อง และเปน
กระบวนการเพื่อใหการศึกษาของนักเรียนกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ39  ชารี มณีศรี ใหความ
หมายวา คือ ความพยายามอยางหนึ่งในหลายๆ อยาง ที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพทั้ง
ดานการเรียนและการสอน40 สรุปไดวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน หมายถึง  กระบวนการ
ดําเนินงานภายในโรงเรียนโดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารและครูภายในโรงเรียนเพื่อสงเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูอันจะนํามาซึ่งสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักเรียน

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหผูดําเนินการนิเทศการศึกษา
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย นักวิชาการไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ไวดังนี้  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน กลาววาจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ 1)เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 2)เพื่อบริหารงานวิชาการในสถาน
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3)เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิจัยและประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 4)เพื่อพัฒนาหลักการและสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน เอกสาร
ทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา ครู 
อาจารย  5)เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและประสบการณที่จะนําไปใชในการเรียนการ
สอน การจัดการศึกษาทั้งใหสามารถแกปญหาทางวิชาการได41  จันทรานี สงวนนาม กลาววา
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาคือ 1)เพื่อใหมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  2)เพื่อใหสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 3)เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมทันตอการ

                                                          
38วิโรจน  ศรีโภคา, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,

2536), 419.
39ดุสิต  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัติ (นครปฐม :

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 225.
40ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ :โสภณการพิมพ, 2542), 4.
41ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ , 226.
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เปล่ียนแปลงทุกดาน  4)เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 5)เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูประบบ
บริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน 
6)เพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  ชุมชน  สังคมและ
วัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา42

วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีผูนิยมใชมี ดังนี้ ลัดดา 
สุวรรณกุล กลาววา มี 4  วิธี   คือ  1)การนิเทศแบบคลินิก  (clinical supervision)  เปนการนิเทศที่
เนนกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอยางเขมขน ที่ตองมีการวางแผนอยางเปนระบบมีการ
กระทําอยางรอบคอบทุกขั้นตอนและทําใหครบวงจรในการนิเทศประกอบดวย การประชุมกอนการ
สังเกตการสอน การสังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูลหลังการสังเกตการสอน การประชุมหลัง
การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผล โดยวงจรการนิเทศจะตองกระทําซ้ําๆ หลายๆ คร้ังตอป 
สําหรับผูที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศควรไดรับการฝกฝนวิธีการและเทคนิคการนิเทศแบบนี้โดยเฉพาะ   
และควรมีสัมพันธภาพอันดีกับผูรับการนิเทศ 2)การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (cooperative  
professional  development)เปนทางเลือกหนึ่งของการนิเทศ   สําหรับครูที่ไมมีความประสงคจะ
รับการนิเทศรูปแบบอื่นๆ เปนกระบวนการซึ่งครูตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ ดวยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนการใหขอมูลยอนกลับ   การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
กันในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงวิชาชีพ 3)การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง  (self-directed   
development) เปนกระบวนการนิเทศอีกแบบหนึ่งที่ครูทํางานโดยอิสระ เปนผูนําทางการพัฒนา
วิชาชีพตนเองดวยการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอนของตน และดําเนินการตามโครงการที่
วางไว  ซึ่งประกอบดวย  เปาหมาย  วิธีการในการพัฒนาตนเอง แหลงทรัพยากรที่ตองการ   วิธีการ
ประเมินผลและความชวยเหลือจากผูบริหารที่ครูตองการ  4)การนิเทศแบบควบคุมเชิงบริหาร   
(administrative  monitoring)เปนทางเลือกหนึ่งของการนิเทศ สําหรับครูที่ไมตองการรับการนิเทศ
แบบคลินิก  หรือการนิเทศรูปแบบอื่น เปนการนิเทศที่ผูบริหารเขาเยี่ยมชั้นเรียนเปนระยะเวลาสั้นๆ 
และอยางไมเปนทางการเทาใดแตตองมีการวางแผนทั้งกอนการเขาเยี่ยมและการใหคําปรึกษาหลัง
เขาเยี่ยมแลว43

                                                          
42จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 153.
43ลัดดา สุวรรณกุล, การนิเทศภายใน : ทางเลือกใหมที่หลากหลาย (นครปฐม : ภาค

วิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 48-64. (อัดสําเนา)
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การนิเทศการศึกษาเปนงานที่สําคัญมากในการบริหารงานวิชาการ เพราะเปนกิจกรรม
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหครูไดรับการ
สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนางานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้น อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน  ผูที่จะทําหนาที่นิเทศการศึกษาในโรงเรียนไดดีที่สุดคือผูบริหาร  ผูบริหารจะ
ตองดําเนินการใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน  ใหความชวยเหลือ แนะนํา ปรึกษาหารือ ใหบริการ
ดานตางๆ  ที่เกี่ยวกับวิชาการ ประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการและพัฒนาครู  ประเมินผลปรับ
ปรุงงาน  เนนการมีสวนรวมและความรวมมือของกลุม ตลอดจนเสริมสรางความมีวินัย  และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหไดผลตามจุดมุงหมายอยางมีคุณภาพ

หองสมุด
หองสมุดโรงเรียน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผูสอน

และผูเรียนเพราะเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการวัสดุสารสนเทศ ความรู ขอมูลขาวสาร
ตางๆ หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูที่จําเปนสําหรับครู อาจารย นักเรียนในโรงเรียน เปนแหลงที่
เปดโอกาสใหทุกคนไดมาศึกษาหาความรู เรียนรูวิทยาการตางๆ ไดดวยตนเอง สงเสริมนิสัยใฝรูใฝ
เรียนและมีนิสัยรักการอาน ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่ตองพัฒนาใหเกิดแกเยาวชนของชาติ

ในอดีต หองสมุดเปนสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือ(เดิม เรียกวา สมุด) ไวเพื่อการศึกษา
คนควา จึงเรียกวาหองสมุด แตปจจุบันไดรวมสื่ออ่ืนๆ ไวดวย จึงมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน หอสมุด 
สํานักหอสมุด สํานักวิทยบริการ สถาบันบริการสนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ หองสมุดอัตโนมัติ
(automated library) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส(electronic library)  หองสมุดเสมือน (virtual
library) หองสมุดดิจิตอล(digital library) เปนตน ทั้งนี้ ในปจจุบันไดมีการพัฒนาจากหองสมุด
ตามความหมายเดิม เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรู ตามความหมายใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 25 ที่ไดกําหนดวา ”รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัด
ตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ”  ซึ่งโรงเรียน
ทุกแหง จะตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักและใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูตางๆ และดําเนินการ
เพื่อใหเกิดแหลงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน โดยหองสมุดหรือแหลงการเรียนรูในโรงเรียน  ตามความ
หมายใหมหมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศและประสบการณที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน
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ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเอง ตามอัธยาศัยอยางกวางขวางตอเนื่อง เพื่อ
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู44

จากความหมายดังกลาวหองสมุดจึงถือวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญและควรจัดใหมี
ในโรงเรียน ซึ่งกรมวิชาการ ไดกําหนดลักษณะ ขอควรคํานึงในการจัดศูนยการเรียนรู(หองสมุด) ใน
โรงเรียนและบทบาทหนาที่ของผูบริหารตอการพัฒนาแหลงการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติไว 
ดังนี้

ลักษณะของการจัดหองสมุด การจัดหองสมุด มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)หองสมุดเคลื่อน
ที่ โดยจัดหนังสือเลมบางๆ ที่สามารถอานจบในระยะเวลาสั้น เชน วารสารลวงเวลา จุลสาร นําใส
ตะกรา กลอง กระเปา รถเข็นไปยังสถานที่ที่มีที่สําหรับใหนักเรียนนั่งอาน เชน ใตตนไม รมอาคาร 
มุมสวน สวนหยอม สนาม ศาลา เปนตน  2)หองสมุดไมเคลื่อนที่ โดยนําหนังสือ วารสาร จุลสาร 
ฯลฯ จากชั้นหนังสือหรือตูหนังสือไปใหบริการตามสถานที่ที่จัดไวเปนการถาวรตามมุมตางๆ เชน
ระเบียงหนาหอง ใตถุนอาคาร โรงอาหาร โรงฝกงาน หอประชุม อาคารประชาสัมพันธ เปนตน การ
จัดในลักษณะนี้ ถาหากบริเวณที่จัดมีเนื้อที่กวางขวางพอ นอกจากวางชั้นหนังสือแลวอาจจัดโตะ
เกาอี้นั่งอานหนังสือหรือปูเสื่อใหนั่งอานก็ได การจัดในลักษณะนี้ ควรมีผูดูแลการใหบริการ รวมทั้ง
เก็บสถิติการใหบริการ

การจัดศูนยการเรียนรู(หองสมุด) การจัดศูนยการเรียนรูใหเปนศูนยกลางการเรียน
การสอนของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ควรคํานึงถึงองคประกอบ ตอไปนี้ 1)อาคารสถานที่ 
ควรมีสถานที่ที่เหมาะสมอาจเปนอาคารเอกเทศหรือเปนสวนหนึ่งของอาคาร และอยูในจุดศูนย
กลางที่นักเรียนและครูอาจารยมาใชไดสะดวก หางไกลจากเสียงรบกวน มีแสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทไดสะดวก 2)ผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานในศูนยการเรียนรูควรเปนผูที่มีความรูทาง
บรรณารักษศาสตรหรือหลักการจัดระบบสื่อเพื่อสะดวกในการใชและควรมีครูอ่ืนๆ เปนผูชวย หรือ
อาจแตงตั้งคณะทํางานและมีนักเรียนชวยงาน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญชวยใหงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 3)การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู ควรจัดใหเปนระบบเพื่อความสะดวกในการใช 
สามารถใชแนวทางในการดําเนินงานหองสมุดมาดําเนินการได ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับระบบการจัด
ระบบสื่อส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาแหลงการเรียนรูในสถานศึกษา  มีดังนี้  1)จัด
ใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูของสถาน

                                                          
44กรมวิชาการ, คูมือพัฒนาส่ือการเรียนรู,43.
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ศึกษา 2) สงเสริม สนับสนุนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมทั้งใหมีจัดตั้ง
เครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา  3) สงเสริม 
สนับสนุนใหมีการพัฒนาและการใชส่ือตางๆ  มุงเนนการพัฒนาส่ือที่ใหขอเท็จจริงเพื่อการสราง
องคความรูใหมๆเกิดขึ้น   โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น  4)สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู
ของสถานศึกษาและชุมชน  5)นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัด
หา ผลิต ใชและพัฒนาส่ือการเรียนรู พรอมทั้งชี้แนะชวยแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับส่ือการเรียนรูดานตางๆ45

วัตถุประสงคของหองสมุดโรงเรียน หองสมุดโรงเรียนเปนองคประกอบที่จําเปนและ
สําคัญอีกสวนหนี่งของการจัดการศึกษา หองสมุดโรงเรียนจะเปนแรงกระตุนใหนักเรียนเขามา
ศึกษาคนควาหาคําตอบสิ่งที่เปนปญหา และยังใชเปนหองปฏิบัติการของการเรียนรูในวิชาการ
ตางๆ แมนมาส ชวลิต กลาววาหองสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเด็ก
อานหนังสือ ฝกฝนใหรูจักคนควาดวยตนเองและใหความรูในเร่ืองตางๆ ในหองสมุด ชวยใหเด็กมี
ความสนใจในเรื่องสําคัญตางๆอยางกวางขวาง รักความสวยงามเปนระเบียบ สงเสริมการเรียน
ของนักเรียนและการสอนของครูโดยจัดหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุตางๆใหตรงกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร46

จะเห็นไดวา หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูที่มีความสําคัญตองานดานวิชาการ 
และพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียน ดวยเหตุนี้ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรถือเปนนโยบาย
สําคัญที่ตองสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชหองสมุดโรงเรียนเพื่อเปนแหลงคนควาหาความรู ควรให
การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของหองสมุด  เพื่อใหเปนศูนยกลางของ
การศึกษาในโรงเรียนอยางแทจริง  ตลอดจนสงเสริมใหครู นักเรียน และชุมชนไดใชประโยชนจาก
หองสมุดอยางไดผลเต็มที่

                                                          
45เร่ืองเดียวกัน, 47-55.
46แมนมาส ชวลิต, คูมือบรรณารักษ(ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพฯ :บรรณกิจ,2541), 64.
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คุณลักษณะผูนํา
คุณลักษณะผูนํา หมายถึงพลังอํานาจพิเศษอันเปนคุณลักษณะประจําตัวของผูนําที่

แสดงออกมาใหปรากฏและมีอิทธิพลใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อถือพรอมที่จะปฏิบัติตาม
หรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ดังที่ เวปป(Webb)และมอรแกน(Morgan)กลาว
วา บุคลิกลักษณะอันเปนนิสัยสวนบุคคลนั้นเปนอํานาจอยางหนึ่งที่สามารถเรียกรองเอาความชอบ
พอจากผูอ่ืนและเราใจใหผูอ่ืนอุทิศตนใหเราได47 สอดคลองกับ ศิริพร พงศศรีโรจน ที่กลาววา ใน
องคการที่มีรูปแบบเปนทางการ ผูบริหารถือเปนองคประกอบที่สําคัญของกลุม  การที่ผูบริหารจะ
ทําใหคนในกลุมศรัทธาเชื่อถือและเต็มใจรวมมืออยางประสานสัมพันธเพื่อใหงานของกลุมสําเร็จ
ลงไดแคไหนนั้น ยอมข้ึนอยูกับการเปนผูนําของผูบริหารและขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะตัวและ
ความสามารถของผูบริหารดวย48 คุณลักษณะผูนํา จึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่สงเสริมใหผู
นําหรือผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีนักทฤษฎี  ไดกลาวถึง  คุณลักษณะผูนําที่ดีที่ทําใหผูนํามีอิทธิพลเหนือผูรวมงานหรือ
มีบทบาทมากกวาบุคคลในกลุม จนสามารถนําพาองคการหรือหนวยงานบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายได  ไวดังนี้  บารนารด(Barnard)  กลาววา คุณลักษณะที่ดีของผูนํา คือ 1)ความมี
ชีวิตชีวาและทนทาน(vitality and endurance) 2)ความสามารถในการตัดสินใจ(decisiveness)
3)ความสามารถในการจูงใจ(persuasiveness) 4)ความรับผิดชอบ(responsibility) 5)ความฉลาด
ไหวพริบ(intellectual capacity)49   สตอกดิล(Stogdill)  กําหนดคุณลักษณะที่ดีของผูนํา ไวดังนี้ 
1)รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 2)ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3)สติปญญาฉลาด 
ตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 4)บุคลิกภาพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 5)ความสัมพันธกับงาน โดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6)ลักษณะทาง

                                                          
47Webb and Morgan, อางถึงใน เจริญ ไชยชนะ, แปลและเรียบเรียง, ศิลปะในการ

ครองใจคน, คร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2535),155-159.
48ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 2543), 196.
49Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพโอเดียนสโตร,2535), 140.
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สังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอ่ืนอยางมีศักดิ์ศรี50  ควิเบิล(Quible) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดี
ของหัวหนา หรือผูนําวา ตองประกอบดวย  1)มีศิลปะในการทํางาน  2)ฉลาดรอบรู กลาตัดสินใจ 
3)ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและใสใจปรับปรุงงาน 4)มีความซื่อสัตยขยันและมีความคิดริเร่ิม 5)มี
ความยุติธรรม  6)สุขภาพแข็งแรง  7)ทํางานรวมกับผูรวมงานได51  กิติ ตยัคคานนท กลาววา ผูนํา
ที่ดีมีคุณลักษณะ ดังนี้  1)มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี 2)มีความรูดี 3)มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
4)มีการตัดสินใจกับการใชดุลยพินิจดี  5)มีความกลาหาญ เด็ดขาด และไมโลเล  6)มีความเนียน 
7)มีความอดทน การมีสมาธิในการทํางานใจคอหนักแนนและความสามารถในการบังคับใจตนเอง 
8)มีการสื่อความหมายที่ดี 9)มีการเห็นอกเห็นใจ 10)ไมเห็นแกตัวเสียสละและไมใชอภิสิทธิ์ในทาง
ที่ผิด 11)ยกยองใหเกียรติและใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา12)มีความสงบเสงี่ยม 13)มีความ
จงรักภักดีตอหนวยงาน 14)มีการสังคมดี 15)มีความตื่นตัว 16)มีการวางแผนงานและการดําเนิน
งานตามแผนงาน52  วิจิตร ศรีสะอาน กลาววา ผูนําทางการศึกษาควรมีไตรภูมิ ไดแก ภูมิรู ภูมิ
ธรรมและภูมิฐาน53  ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน กลาววาผูนําที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  1)ความรู 2)
ความริเร่ิม3)ความกลาหาญและความเด็ดขาด4)การมีมนุษยสัมพันธ 5)ความยุติธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต  6)มีความอดทน  7)มีความตื่นตัว  8)มีความภักดี  9)มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว54   
และพรนพ  พุกกะพันธุ  กลาววา ผูนําที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้   1)มีความเฉลียวฉลาด  2)มีการ
ศึกษาอบรมดี  3)มีความเชื่อมั่นในตนเอง  4)เปนคนมีเหตุผลดี  5)มีประสบการณในการปกครอง
บังคับบัญชาเปนอยางดี 6)มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7)สามารถเขากับคนไดทุกชั้นวรรณะเปนอยางดี 

                                                          
50Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and 

Research (New York : The Free Press, 1974), 74-75.
51Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function ,2nd ed.

(Winthrop Publishers, Inc., 1980),15-17.
52กิติ ตยัคคานนท,เทคนิคการสรางภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบัตเตอรฟลาย,

2537), 30-38.
53วิจิตร ศรีสะอาน, เอกสารประกอบการสัมมนาผูบริหาร เร่ืองการเปนผูนําทางการ

ศึกษา (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2539), 20.
54ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน, กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ : จูน

พับลิชช่ิง, 2542),  26-28.
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8)มีสุขภาพอนามัยดี  9)มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรมดา 10)มีความรู
เกี่ยวกับงานทั่วๆ ไปขององคกร 11)มีความสามารถเผชิญปญหา 12)มีความสามารถคาดการณ55

คุณลักษณะของผูนําที่ดีดังกลาว สงผลใหผูนําเปนผูนําที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดคุณลักษณะผูนําของบารนารด(Barnard)และควิเบิล (Quible) มาประยุกต
เปนตัวแปรคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  เปนขอบเขตของการวิจัย  ประกอบดวย     1)สุขภาพ
แข็งแรง มีชีวิตชีวาและทนทาน  2)สติปญญาฉลาด  3)ความสามารถในการตัดสินใจ   4)ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 5)ความรับผิดชอบ  6)ความซื่อสัตย 7)ความยุติธรรม 8)ความสามารถในการจูงใจ  
9)มีศิลปะในการทํางาน  10)การทํางานรวมกับผูอ่ืน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตชีวาและทนทาน
ผูบริหาร เปนผูที่มีภาระหนาที่หนักทั้งดานรางกายและจิตใจในเรื่องงาน นอกจากนี้ ยัง

ตองเขารวมทํากิจกรรมตางๆ กับสังคม ทั้งกิจกรรมที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ สุขภาพรางกายจึงตองมีความแข็งแรง เพราะถาหากสุขภาพรางกาย
ไมสมบูรณแข็งแรงแลว อาจจะสงผลตอการปฏิบัติภารกิจตางๆได  ดังที่ กิติ ตยัคคานนท กลาววา 
ผูนําถามีสุขภาพสามวันดีสี่วันไขมาทํางานสัปดาหหนึ่งหยุดไปสองถึงสามวันเสมอๆ ถาเกิดความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการตัดสินใจจากผูนําทันทีเกี่ยวกับผลประโยชนของหนวยงานนั้น แต
ผูนํากลับปวยไมมาทํางานผลก็อาจทําใหหนวยงานพลาดโอกาสทองที่จะไดรับผลประโยชนอยาง
ใดอยางหนึ่งหรืออาจเสียหายอยางมากได56  สอดคลองกับ วิจิตร อาวะกุล ที่กลาววา ผูนําจะตอง
เปนผูที่มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณเขมแข็ง แข็งแรง มีอารมณมั่นคง เพราะจะตองตรากตรํางาน
ทั้งรางกายและจิตใจในการนําผูรวมงานไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จของงาน57

สุขภาพแข็งแรง(health) มนุษยที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้ง
ดานกายภาพ(physical)และจิตภาพ(psychological) มักจะไดรับการยอมรับ คนที่มีความไมสม
ประกอบดานรางกายหรือดานจิตใจหรือทั้งสองดานยอมมีคุณภาพดอยกวาคนที่มีรางกายแข็งแรง
หรือจิตใจที่ถูกสุขลักษณะ(healthy) ในทํานองเดียวกัน คนที่มีรางกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ 
                                                          

55พรนพ  พุกกะพันธุ, ภาวะผูนําและการจูงใจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท,
2544), 22-23.

56กิติ  ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา,30.
57วิจิตร อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ 8  (กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พร้ินติ้ง

เฮาส, 2542), 194.
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ยอมมีคุณภาพสูงกวาคนที่มีรางกายแข็งแรงแตมีโรคประจําตัว58    ซึ่ง อารี พันธมณี ไดกลาววา 
สุขภาพอนามัย สุขภาพจิต ผูนําตองใสใจ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงอยูเสมอ เพราะผูนํา
ยอมตองทํางานหนัก ตองใชสมอง ไตรตรอง ขบคิดแกปญหา ถารางกายไมอยูในสภาพที่แข็งแรง
พอ ก็ไมอาจสูงานที่ยากได สภาพจิตใจก็เปนเรื่องที่เกี่ยวพันสงผลตอกัน ดังที่วา “A sound mind 
is in a sound body” จิตใจที่ดีอยูในรางกายแข็งแรง ฉะนั้นจงหัดบริหารรางกายและบริหารจิตอยู
เสมอดวยการปฏิบัติตาม “5 อ” อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ ออกกําลังกายและฝกจิตใหคิด
แต Positive thinking มองแตดี ถาจิตและกายดี ก็จะสามารถสูงานหนักไดดี59และมาสโลว
(Maslow) เชื่อวาผูบริหารที่ดีมักจะมีลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีกวาคนอื่น(psychologically 
healthier people) และสุขภาพจิตที่ดีนํามาซึ่งผลลัพธ60

ความมีชีวิตชีวา(vitality) หมายถึงความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมที่จะ
รับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได เปลี่ยนแปลงไดและราเริงแจมใสอยูเสมอ การที่ผูนํามีความ
คลองแคลววองไวแจมใสราเริงจะทําใหเปนคนมีเสนหถูกใจคน จะเกิดความศรัทธาตอผูรวมงาน

ความทนทาน(endurance) คือการทํางานติดตอกันเปนเวลานานๆ ทนตอความ
ลําบากไมแสดงอาการยอทอใหผูใดพบเห็น ความทนทานทําใหผูนํามีโอกาสหาประสบการณได
มาก เรียนรูไดมาก ทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณและทําใหไดรับความสําเร็จไดงายเพราะงาน
บางอยางไมอาจหยุดยั้งหรือทิ้งใหหยุดชงักได ความรวมมือของบุคลากรอื่นขึ้นอยูกับการเอาจริง
เอาจังของผูนําในการทํางาน  ดังนั้น ความทนทานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนําในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ61  จุมพล  หนิมพานิช กลาววา ความอดทน คือ ความสามารถของรางกายและความ
คิด จิตใจที่จะทนตอการปฏิบัติถึงการหรือหนาที่อยางใดอยางถึงที่สมเหตุสมผลใหตอเนื่องและ
บรรลุผลสําเร็จได ความอดทนเปนพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานใหบรรลุเปาหมายปลายทางได 

                                                          
58นงนุช  วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (จันทบุรี : โครงการตําราสถาบัน

ราชภัฏรําไพพรรณี, 2544), 4.
59อารี  พันธมณี, การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : ธนธัชการ

พิมพ, 2544),77.
60Maslow , อางถึงใน  วิริญญบิดร วัฒนา,แปลและเรียบเรียง, มาสโลวกับการจัดการ,

พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ, 2544), 44.
61Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา, 141.
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สําหรับการทํางานหนักมิไดหมายถึงทางกายแตอยางเดียว อาจหมายถึงการทํางานหนักทาง
ปญญา ผูนําที่ดีตองไมหยุดนิ่งทํางานหนักกวาผูใตบังคับบัญชาเเสมอ62

สติปญญาฉลาด
ผูนําที่ดี จะตองมีความรูที่เกี่ยวกับงานในหนาที่และความรูทั่วไปดี ถาเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงานแลว  ผูนําจะตองสามารถใหคําปรึกษาแนะนําหรือแกไขปญหาตางๆ ใหผานพนไปได
ดวยดี ซึ่งผลจะเปนการทําใหผูใตบังคับบัญชายกยอง เลื่อมใส เคารพนับถือใหความเชื่อถือและไว
วางใจในตัวผูนํามาก  ดังที่  ศิริพงษ  ศรีชัยรมยรัตน กลาววา การเปนผูนําความรูเปนสิ่งจําเปนที่
สุด  ผูนําที่ดีตองมีความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่และตองมีความรูในดานอื่นๆดวย ยิ่งรอบรูมากเพียง
ใดฐานะความเปนผูนําก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น63  วรารัตน  เขียวไพรี กลาววา ผูนําที่มีประสิทธิ
ภาพ จะตองมีความเฉลียวฉลาด ตองมีความสามารถในการรวบรวมคิด วิเคราะห การแปลความ
หมาย มีวิสัยทัศน สามารถแกปญหาไดดี64  และสอดคลองกับ มาสโลว  ที่กลาววา เปนที่ยอมรับ
กันทั่วไปวาโดยธรรมชาติของมนุษยที่เหนือลํ้ากวาทางดานสติปญญานั้น  จะไดพบกับความสําเร็จ
ที่ดีกวา65

ความหมายของความสามารถทางสติปญญา นักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมาย
ไว ดังนี้ บารนารด(Barnard )  กลาววา ความฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity)หมายถึง 
ความเปนคนรอบรูทันเหตุการณเปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับผูนํา คนเปนจํานวนมากๆไมมีผูใดอยาก
ไดผูนําที่ไมทันคนไมมีใครอยากตามผูนําที่เสียทีผูอ่ืนเสมอ   ความฉลาดไหวพริบ  เปนความจํา
เปนสําหรับผูนําทุกประเภทและจะมีไดก็แตเมื่อผูนําเปนคนมีความรูดี รูงาน รูนโยบายและวัตถุ
ประสงคของงานแจมชัด รูกระบวนวิธีบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการเปนคนสน
ใจและรอบรูในเรื่องตางๆ รอบดาน มีความคิดริเร่ิมและที่สําคัญที่สุดคือ รางกาย จิตใจและอารมณ

                                                          
62จุมพล หนิมพานิช , ผูนํา อํานาจและการเมืองในองคการ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543),   64.
63ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน, กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน, 26.
64วรารัตน เขียวไพรี, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542),

156.
65Maslow, อางถึงใน  วิริญญบิดร วัฒนา,แปลและเรียบเรียง, มาสโลวกับการจัดการ,

คร้ังที่ 2, 52.
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สมบูรณ   เพราะถารางกายออนแอ จิตใจออนแออารมณไมมั่นคง การใชสมองและเชาวปญญา
ยอมบกพรองไดงาย66 สอดคลองกับ พรนพ พุกกะพันธุ ที่กลาววา ผูนําจะตองมีระดับความรูและ
สติปญญา โดยเฉลี่ยสูงกวาบุคคลที่ใหเขาเปนผูนําถึงแมจะไมแตกตางกันมากนัก เพราะผูนําจะ
ตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาตางๆ อยางกวางขวาง   ตองการที่จะติดตอกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคคลอื่นยอมรับฟงความคิด  ผูนําจะตองเปนผูกระตุนสมาชิกที่เปนผู
ตามเขาและจะตองเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของคนอื่นที่ติดตอกับเขา ดังนั้นบุคคลที่ฉลาด
เทานั้นที่จะสามารถจัดการกับปญหาตางๆหรือเร่ืองราวตางๆ ได67

การดํารงชีวิตในสังคม การประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ 
ผูนําที่มีสติปญญาฉลาดรอบรูยอมจะมีความสามารถในการทํางานสูงและเปนที่ยอมรับของผูรวม
งาน เพื่อใหเกิดความศรัทธา ซึ่งจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพของหนวยงาน

ความสามารถในการตัดสินใจ
การรูจักตัดสินใจเปนลักษณะของความเชื่อมั่นในตนเอง ผูนําที่มีความเชื่อมั่นตนเองก็

จะตัดสินใจไดดี การตัดสินใจถูกตองรวดเร็วทําใหสามารถแกปญหาตางๆ ไดทันทวงที ความลาชา
ไมวาจะในเรื่องตอบรับเห็นดวยหรือปฏิเสธ ยอมทําใหเกิดความเสียหายแกงานและผูปฏิบัติงานที่
อยูใตบังคับบัญชาจะเกิดความยุงยากใจ

ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของการตัดสินใจ 
ตามความเชื่อและแนวคิด ที่แตกตางกันออกไป ดังนี้  แมคฟาแลนด (Macfarland) กลาววา การ
ตัดสินใจหมายถึง การกระทําเกี่ยวกับการเลือก ที่ผูบริหารหรือองคการเลือกแนวทางปฏิบัติทาง
หนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูหลายทาง68 ไซมอน (Simon) ใหความหมายวา การตัดสินใจเปนการหา
ทางเลือกที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนเห็นวาเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับความคิดและเหตุผล
ของแตละบุคคล69  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา การตัดสินใจ (decision-making) 

                                                          
66Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา, 141.
67พรนพ  พุกกะพันธ, ภาวะผูนําและการจูงใจ,18.
68Dalton E. Macfarland, Management : Principles and Practices ( New York :

The Macmillan Company, 1970), 76.
69Herbert A Simon Administrative Behavior, 3rd ed. (New York : The Free 

Press, 1976), 164.
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เปนเครื่องมือสําคัญทางการบริหาร ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคนและทุกระดับ 
การตัดสินใจจําเปนตองใชสติปญญาและขอมูลประกอบการพิจารณาเปนอยางมาก ผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพจะตองเปนผูใชสติปญญาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล ตลอดจนคาดการณผลที่คาด
วาจะไดรับและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติดังกลาว
จะเปนผลที่เกิดขึ้นจากการใชศาสตรและศิลปในการบริหารและการตัดสินใจ  ศาสตรและศิลปใน
การตัดสินใจของผูบริหารเกิดขึ้นไดจากการหลอมรวมความรูจากการศึกษาวิเคราะหหลักการและ
ทฤษฎีการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งประสบการณการบริหารและการตัดสินใจเขาดวยกัน 
ดังนั้น การใหผูบริหารไดมีความรูและความเขาใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจ จึงเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปน70 บารนารด(Barnard) ใหความหมายของ ความสามารถในการตัดสินใจวาเปน
การตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็วดวยความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้น71 วิชัย โถสุวรรณ
จินดา วาหมายถึง การเลือกทางเลือกที่มีอยูหลายๆ ทางเลือกโดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทาง
เลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของผูเลือกได72 และสุขุม นวลสกุล 
กลาววาหมายถึง การเลือกหรือตกลงใจที่จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง73   จากความหมาย
ดังกลาว สรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระทําตางๆที่นําไปสูทางเลือกที่ดีที่สุด 
จากหลายทางเลือกที่มีอยูเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติไปสูเปาหมายที่กําหนด

ผูนํา คือ ผูที่ไดรับมอบความไววางใจ แตงตั้งหรือยกยองใหเปนผูตัดสินใจแทนกลุม
หรือหมูคณะ การตัดสินใจจึงเปนหนาที่สําคัญของผูนําหรือผูบริหาร ในการตัดสินใจนั้นจะตองใช
ความรอบคอบอยางสูง เพราะถาพลาดไปแลวจะพาความเสียหายมาใหหมูคณะ ผูนําเองก็จะถูก
ตําหนิหรืออาจจะรุนแรงมากจนไมไดรับการยอมรับยกยองใหเปนผูนําตอไป นักวิชาการจึงใหหลัก
ในการตัดสินใจ ดังนี้

                                                          
70 Wayne K. Hoy and Cecil G.Miskel, Educational Administration (Singapore : 

McGraw Hill International Editions, 1991), 30.
71Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา, 141 .
72วิชัย โถสุวรรณจินดา,ความลับขององคการ : พฤติกรรมองคการสมัยใหม (กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพธรรมนิติ,2535), 185.
73สุขุม นวลสกุล,”ศิลปะการตัดสินใจ,” เปดโลกฝกอบรมยุคโลกาภิวัตนเพื่อสราง

วิสัยทัศนในการทํางาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบุคแบงก, 2541), 240.
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ศิริพร  พงศศรีโรจน กลาววา หลักการตัดสินใจที่ดี   ตองประกอบดวย 1)ตองรูแจงใน
ขอเท็จจริงใหแนชัด 2)ตองสั่งงานใหตรงประเด็น  3)ตองสั่งงานใหเปนที่เขาใจแจมแจงและตองมี
ความแนใจ  4)ตองสั่งงานใหทันตอเหตุการณและเวลา   5)ตองสั่งงานใหอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติตาม
ได  6)ตองมอบหมายอํานาจใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน   7)ตองกลารับผิดชอบและยอมรับขอ
ผิดพลาดถาไมเกิดผล74

กิติ ตยัคคานนท กลาววา การตัดสินใจที่ดีควรมีหลักการ 8 ประการ ดังนี้ 1)คนหารวบ
รวมขอมูลและสถิติที่ถูกตองเชื่อถือได  2)วิเคราะหและประเมินขอมูลสถิตินั้น เพื่อหาความเปนไป
ไดของโครงการกอนการตัดสินใจ  3)อยางมองอะไรแตดานเดียว  4)ตองมีความใจกลาและใจปา 
5)เลือกจังหวะและเวลาใหถูกตอง 6)การตัดสินใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเทศะ 7)ตอง
มีการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  8)ตองมีการติดตามและประเมินผล75

นอกจากนี้เพื่อใหผลของการตัดสินใจเปนที่ยอมรับ ผูบริหารจะตองวินิจฉัยใหตรงจุด
ของปญหาและตองพยายามเลือกใชขอมูล ขาวสารใหถูกตองที่สุด ซึ่งมีขอควรคํานึงถึงดังนี้ 1)เปน
ไปในทางที่กอใหเกิดคุณประโยชนแกสวนรวมใหมากที่สุด 2)ใหมีลักษณะเปนไปในทางการ
กระจายอํานาจบริหารใหหนวยงานตางๆ ขององคการมากที่สุด 3)ใหเปนไปในทางที่สามารถ
ปฏิบัติได

การตัดสินใจที่ดี จึงตองไดมีการศึกษาปญหาตางๆ กอน มีเหตุผลที่ดีและทําลงไปดวย
ความระมัดระวัง คํานึงถึงปญหาที่จะเกิดจากความผิดพลาด ที่อาจข้ึนขางหนาและเมื่อไดตัดสินใจ
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดหลังจากที่ไดศึกษาปญหาอยางดีแลว จะตองกระทําลงไปดวยความเด็ดเดี่ยว   การ
ตัดสินใจ จึงถือวาเปนงานที่สําคัญที่สุดของผูบริหาร

ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผูที่ไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะเปนผูนําที่ดีไมได อยางมากที่สุดก็เปนไดแคผูตาม

เทานั้น แตถามีเหตุบังเอิญไดนั่งเกาอี้ผูนําจะดวยเหตุใดก็ตาม หนวยงานนั้นจะเจริญรุงเรืองไมไดดี
เทาที่ควรจะเปนเพราะความเจริญรุงเรืองของหนวยงานขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยดวยกัน คือ 1)ความ
เจริญตามธรรมชาติ เปนการดําเนินการตามปกติ เชน หนวยงานหนึ่งผูนําบริหารงานไปตามขั้น
ตอนที่ไดกําหนดไวแลวหรือบริหารงานตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาในแตละป ผลงานที่

                                                          
74ศิริพร พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 194.
75กิติ  ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, 41-42.
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เกิดขึ้นก็เปนไปแบบเรื่อยๆ ตามปกติ  2)ความเจริญจากความคิดสรางสรรคเปนความเจริญรุงเรือง
จากผูนําที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน คิดคนหาวิธีการใหมๆมาใชบริหารงาน พลัง
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูนําจะเปนปจจัยที่มีแรงเสริมใหการดําเนินงานของหนวยงานเจริญรุด
หนาเปนทวีคูณ76   ผูนําที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะสามารถ กระตุน เราใจใหผูปฏิบัติงานอยาก
ปฏิบัติงานได  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูนําจึงมีประโยชนตอความสําเร็จขององคการ

องคประกอบของความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มี 3 ประการ ไดแก  1)ความคิดนั้นตองเปน
ส่ิงใหม(new) คือ ส่ิงที่คิดสรางสรรคออกมานั้นตองเปนการคิดที่แหวกวงลอมความคิดเดิมที่มีอยู 
หรือเรียกวาเปนความคิดตนแบบ(original)  ชนิดแกะกลอง ใหมถอดดามที่ไมเคยคิดไดมากอน
และไมไดลอกเลียนแบบใครแมกระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง  2)ตองใชการได(workable) คือ
ความคิดที่เกิดจากการสรางสรรคไมไดหยุดเพียง”จินตนาการ เพอฝน” แตสามารถนํามาพัฒนาให
เปนจริงและใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงคของการคิดไดเปนอยางดี  3)
ตองมีความเหมาะสม(appropriate) คือ แมวาความคิดใหมนั้นจะประกอบไปดวยความแปลกใหม
เปนความคิดตนแบบ แตตองผสมผสานองคประกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสมและคุณ
คาภายใตมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปบางประการดวย77

ลักษณะของผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความคิดริเร่ิมสรางสรรคมิใชพรสวรรคที่ติด
ตัวบุคคลมาแตกําเนิด แตเกิดไดจากการเรียนรู ทักษะและการฝกฝน มีนักวิชาการหลายทาน ได
กลาววาถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไวดังนี้  สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน กลาว
วา เปนผูมีความเปนตัวของตัวเอง มีความคิดคลอง คิดยึดหยุนและสามารถใหรายละเอียดใน
ความคิดนั้นๆ ได78 และดุสิต ทิวถนอม กลาววา เปนบุคคลที่มีความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน 
กลาคิด กลาแสดง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีอารมณขัน มีจินตนาการ มีความยืดหยุนทั้งการคิด
และการกระทํา เปนบุคคลที่มีความสุขกับการทํางานหรือส่ิงที่ตนพอใจและไมหวังผลจากการ

                                                          
76เร่ืองเดียวกัน, 31.
77เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสรางสรรค (กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2545),

5-8.
78สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน,  เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค (กรุงเทพฯ :

โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2537),  7.
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ประเมินภายนอก79 สรุปวา ผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค จะเปนผูที่มีความคิดแปลกใหม คิดในส่ิงที่
แตกตางและไมซ้ํากับความคิดเดิมหรือของคนอื่น มีความกลาที่จะทดลองหรือเลนกับความคิด
ใหมๆของตน  เปนผูมีความยืดหยุนทั้งการคิดและการกระทํา ไมยึดมั่นอยูกับความคิดหรือติดอยู
กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป   หากความคิดนั้นไมถูกตองเหมาะสม ความคิดที่เหมาะสม
กวา สมเหตุสมผล กวา สามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนได

ลักษณะของความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนเรื่องที่สลับซับซอน
ยากตอการใหคํานิยามที่แนนอนไดวา ความคิดในลักษณะใดบางที่จัดวาเปนความคิดริเร่ิมสราง
สรรค นักวิชาการจึงไดสรุปลักษณะของความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไวใหสังเกต ดังนี้  อารี  พันธมณี  
กลาววา ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ควรประกอบดวย 1)ความคิดจินตนาการ คือความคิดในส่ิงที่
อาจจะยังไมเกิดข้ึนหรือดูเหมือนจะเปนไปไดยากหรือไมอาจเปนไปได 2)ความคิดอเนกนัย คือ
ลักษณะความคิดกวาง คิดไดไกลหลายทิศทาง หลายแงหลายมุม หลายรูปแบบ ซึ่งลักษณะความ
คิดเชนนี้จะนําไปสูกระบวนการคิดประดิษฐส่ิงแปลกใหม รวมทั้งการคิดคนพบวิธีการแกปญหาได
สําเร็จดวย 3) การคิดคนพบสิ่งประดิษฐ คือความสามารถในการคนพบสิ่งแปลกๆใหมๆที่มี
ประโยชนและเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกสังคมและผลจากการคนพบสิ่งนี้ก็จะนําไปสูการคิด
ประดิษฐส่ิงแปลกใหมอ่ืนๆ ติดตามมาดวย 4)ความรูสึกไวเขาใจไดเร็วและมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
คือความสามารถของบุคคลที่จะสังเกตเห็นและเขาใจพรอมทั้งตองมีปฏิกิริยาตอบสนองดวย80

ลักษณะของประสบการณ ที่เกิดขึ้นในหวงเวลาของความคิดสรางสรรค ตามแนวคิด
ของมาสโลว(Maslow) มี 18 ประการ ดังนี้  1)ไมจมกับอดีต  2)ไมสนใจอนาคต  3)ความบริสุทธิ์ 
4)ลดการรับรูเกี่ยวกับผูอ่ืน  5)ไรซึ่งอัตตา   6)ตานทานแรงจากใตจิตสํานึก  7)ความกลัวจางหาย 
8)ความรูสึกของการปองกันและการยับยั้งชั่งใจลดนอยลง9)แข็งแกรงและกลาหาญ10)การยอมรับ
ทัศนคติในเชิงบวก 11)เปรียบเทียบระหวางความไววางใจและความพยายาม การควบคุมและ
ความมุงมั่น 12)การยอมรับการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย 13)บูรณาการของสํานึกแบบไมแตกแยก 

                                                          
79ดุสิต  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา (นครปฐม: โครงการสงเสริมการผลิตตําราและ

เอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาศิลปากร, 2540),77.
80อารี  พันธมณี, การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูความเปนเลิศ,  33-35.
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14)การเขาไปในสวนลึกของกระบวนการขั้นตน 15)รับรูเชิงสุนทรียศาสตรมากกวาแบบไรตัวตน 
16)เกิดขึ้นดวยตัวเอง 17)แสดงออกอยางเต็มตัว 18)หลอมละลายมนุษยดวยอาณาจักรโลก81

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนโดยเฉพาะผูบริหาร เพราะจะ
ชวยใหสามารถแกปญหาเดิมดวยวิธีการใหม ชวยใหเราเห็นโอกาสใหมๆ ความเปนไปไดใหมๆ ทํา
ใหไดส่ิงที่ดีกวา ชวยใหเราคิดไดอยางเหมาะสม สําหรับเร่ืองนั้นในเวลานั้น เพิ่มโอกาสความสําเร็จ
ในการแกปญหาและการกระทําสิ่งตางๆแทนการยึดติดรูปแบบเดิมๆ ซึ่งไมไดชวยใหเรากาวไปขาง
หนาแตอยางใด  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคนั้นมีอยูแลวในตัวคนทุกคนเพียงแตตองฝกฝน เรียนรู 
อยางจริงจังจึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพดานคิดริเร่ิมสรางสรรครวมกับการคิดดานอื่นๆ จะชวย
พัฒนาสติปญญาใหเปนคนที่เฉลียวฉลาด แกปญหาพัฒนาสิ่งใหมๆได อันจะสงผลใหเราสามารถ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ได

ความรับผิดชอบ
การทํางานในระบบราชการที่ไมไดผลดีเทาที่ควร ปญหาสําคัญมักเกิดจากการขาด

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่  ดังที่พูดกันเสมอวา “ทํางานแบบเชาชาม เย็นชาม”    ซึ่งอาจ
ตีความหมายไดวา ทํางานไปอยางนั้นเอง ทํางานเพื่อใหหมดเวลาไปวันๆ หนึ่ง ไมสนใจวางานที่ทํา
นั้น มีคุณภาพดีเลวแคไหนหรือจะสําเร็จเมื่อไร ปญหานี้อาจจะลดนอยลงไปถาผูทํางานมีความรับ
ผิดชอบในหนาที่ของตนดีข้ึนและปญหานี้ทุกฝายตองรวมกันแกไขในฐานะผูบริหารหรือผูนํายอมมี
อิทธิพลมากในการปลูกฝงความรับผิดชอบ ดังที่ ทองทิพภา วิริยะพันธ กลาววา ผูบริหารควรมีจิต
สํานึกของความรับผิดชอบตอองคกร บุคคลที่อยูในองคกรและสังคมภายนอก อันเปนการแสดงให
เห็นถึงความเปนผูนําที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่นาชื่นชมศรัทธา ซึ่งจะสงผลใหเปนผูนําที่มี
บารมี ไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป82

ความหมายของความรับผิดชอบ บารนารด(Barnard) กลาววา ความรับผิดชอบ
(responsibility) หมายถึง สภาพทางอารมณของบุคคลที่มีความรูสึกเสียใจ ไมพอใจ เมื่อไมไดทํา
ในสิ่งอันควรทํา หรือไมไดละเวนสิ่งอันควรละเวน ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดเมื่อพลาดและเต็มใจรับ

                                                          
81Maslow,  อางถึงใน  วิริญญบิดร วัฒนา,แปลและเรียบเรียง, มาสโลวกับการจัดการ,

คร้ังที่ 2, 72-76.
82ทองทิพภา วิริยะพันธ, ผูบริหารยุคบรรษัทภิบาล (กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดีย บุคส,

2545), 104.
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คําตําหนิ ขณะเดียวกันเมื่อรับหนาที่ใดมาแลวจะบากบั่นทําหนาที่อยางดีที่สุดโดยไมทอดทิ้งแมจะ
มีอุปสรรคนานาประการมาเกี่ยวของ   ความรับผิดชอบ เปนสิ่งจําเปนที่ผูนําทุกคนจะขาดไมได83

สรุปไดวา ความรับผิดชอบ เปนความตั้งใจและความเต็มใจที่จะกระทําในสิ่งที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 ลักษณะของการเปนผูมีความรับผิดชอบ  ปริญญา ตันสกุล กลาววา ผูนําที่ตองการ
ประสบความสําเร็จในการเปนผูนํา ที่องอาจ สงางาม และเปนผูนําที่ถาวรไดกับทุกคน ทุกกลุม ทุก
ที่ ทุกเวลา จะตองเปนผูที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหบุคคลอื่นเห็นจนยอมรับและเกิดความศรัทธา
อยางเปนรูปธรรม โดยผูนําจะตองแสดงออกใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) รับผิดชอบตอหนาที่ คือ การไม
ละเลยหรือหลีกเลี่ยงการกระทําสิ่งใดๆที่เปนหนาที่ของตนเอง ดวยการบายเบี่ยงไมยอมกระทําหรือ
วานใหผูอ่ืนทําแทน  แตผูนําจะตองรับผิดชอบและตั้งใจกระทําอยางจริงจัง ทําอยางเต็มที่ และทํา
อยางดีสุดความสามารถใหบุคคลอื่นไดเห็น  2)รับผิดชอบในการคิดและการตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆ
ใหถูกตองที่สุด คือ การตั้งใจจริงในการคิดตัดสินใจใดๆ ดวยความรอบคอบ เพื่อไมใหเปนไปโดย
ประมาทในอันที่จะนําผลความเสียหายมาสูหมูคณะไดในภายหลัง 3) รับผิดชอบในผลการกระทํา
คือ กลาที่จะยอมรับการตัดสินใจและการกระทําใดๆ ที่ผิดพลาดเมื่อเกิดขึ้น โดยไมปฏิเสธการรับ
ผิดชอบดวยการโยนความผิดไปใหใครๆ แตจะออกรับความผิดพลาดนั้นอยางกลาหาญโดยไมกลัว
เสียหนา การกลาแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบเชนนี้ จะชวยเพิ่มความศรัทธาในสายตาผูรวมงาน
และจะเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูรวมงานอีกดวย84

ความรับผิดชอบในองคการที่กลาวถึงโดยทั่วไปจะเปนความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ 
ที่เกิดจากการมอบหมายงาน ผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่จะมีความเขาใจและยอมรับในกิจกรรม 
การงาน ตามบทบาทหนาที่ที่มอบหมาย ซึ่งถือเปนการยอมรับสวนบุคคล สําหรับทํางานใหบรรลุ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย ความรับผิดชอบตอการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิผล นับเปนหัวใจ
สําคัญของผูนํา  ซึ่งมีอยู 7 ข้ันตอน  ดังนี้  1)กําหนดรายละเอียดของงานใหชัดเจน 2)ใหอํานาจ
หนาที่เพื่อทําใหงานสําเร็จ 3)กําหนดความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ 4)ใหแนวทางเพื่อการเริ่มตนหรือ

                                                          
83Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา, 141 .
84ปริญญา ตันสกุล , ศาสตรและศิลปแหงการเปนผูนํา (กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ

จิตจักรวาล, 2543), 95-56.
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การติดตาม 5)กํากับดูแลงาน 6)ใหผลสะทอนกลับ 7)ใหรางวัลและใหการยอมรับตอการทํางาน
และผลลัพธ85

ความรับผิดชอบ ถือเปนศักดิ์ศรีของผูนําและความรับผิดชอบจะสงผลใหผูนําเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปทั้งภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานขึ้น
อยูกับความรับผิดชอบของผูนําและผูใตบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ เปนสิ่งที่ผูกพันอยูกับหนาที่
อยางแยกกันไมออก ผูนําในฐานะหัวหนาหนวยงาน เปนผูมีอํานาจมากกวาผูใตบังคับบัญชา 
ฉะนั้น ความรับผิดชอบจึงมีมากตามไปดวย

ความซื่อสัตย
ความซื่อสัตย เปนเครื่องบงชี้ถึงความเปนมนุษยที่ศักด์ิสิทธิ์ หากผูใดไดรับการยอมรับ

วาเปนมนุษยที่ศักด์ิสิทธิ์แลว เขาผูนั้นก็จะไดรับการยอมรับ ศรัทธาอยางจริงใจ จากผูที่อยูใกลชิด
และยอมใหความรวมมือปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ดังที่ ขงเบง กลาววา คนเราหากไรสัจจะ ก็
ยืนหยัดอยูในหมูผูคนมิได ตนเองรักษาสัจจะผูอ่ืนจึงจะใหความเชื่อถือ หากไรสัจจะเสียแลวผูอ่ืนก็
จะไมเชื่อถือ ขงเบงถือสัจจะ เมื่ออกคําสั่งไปก็ตองปฏิบัติ ฉะนั้นจึงสามารถบัญชาการไดตามความ
ปรารถนาทุกคนจึงรับใชภารกิจของจกกกอยางเต็มสติกําลัง86  สอดคลองกับ วิจิตร อาวะกุล ที่วา 
ผูนําจะตองเปนแบบอยางที่ดีของผูตาม ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่เชื่อถือไดทุกๆเรื่อง จึงจะไดรับ
ความไววางใจและมั่นใจจากพวกสมาชิกและควรจะมีความเชื่อมั่นวา ความซื่อสัตยเปนนโยบายที่
ดีที่สุดในการทํางาน87

ลักษณะของผูที่มีความซื่อสัตย  ผูที่มีความซื่อสัตย จะมีพฤติกรรมที่ปรากฏ 3 ประการ   
ดังนี้ 1)ความมีสัจจะ คือ การแสดงออกที่เปนความสัมพันธระหวางการนึกคิดกับการพูดและการ
กระทํา เชน พูดและทําตรงกับที่คิด คิดอยางไรพูดและทําอยางนั้น พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมเรรวน
เปล่ียนไปเปลี่ยนมา และเคยพูดไวอยางไรครั้งตอไปก็พูดอยางนั้น  2)ความจริงใจ คือการแสดง
ออกใดๆ ตอบุคคลอื่นดวยความคิดรูสึกแบบตรงไปตรงมา ไมหวาดระแวงจนไมอาจมอบความรูสึก

                                                          
85ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : บริษัท มัลติอินฟอรเมชั่น

เทคโนโลยี จํากัด,2543),52.
86บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง, ศิลปการใชคนในสามกก, พิมพครั้งที่ 3

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2541), 139.
87วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพครั้งที่ 8, 193.
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ดีๆตอบุคคลอื่นไดหรือทําใหการแสดงออกและการกระทําเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง 3)ความ
นาไววางใจหรือนาเชื่อถือ คือการกระทําตนใหเปนบุคคลที่นาไววางใจของบุคคลอื่นเสมอๆ88

ประเภทของความซื่อสัตย ของผูนํา ประกอบดวย
1. ความซื่อสัตยตอตนเอง ไดแก ไมสับปลับกลับกลอก ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือจูง

ไปในทางเสื่อมเสีย  มั่นคงในการกระทําความดีของตน  ประพฤติตนตรงตามการพูดและการคิด
2. ความซื่อสัตยตอหนาที่การงาน ไดแก ไมเอาเวลางานในหนาที่ไปใชทําประโยชน

สวนตัว  ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนสวนตน
3. ความซื่อสัตยตอบุคคล ไดแก ประพฤติตรงไปตรงมา ไมชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย 

ไมสอพลอเพื่อหาผลประโยชน เตือนสติและแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชน  ยินดีในความสําเร็จของ
ผูอ่ืน

4. ความซื่อสัตยตอสังคมและประเทศชาติ ไดแก รวมมือรวมใจทํางานดวยความ
บริสุทธิ์ใจ  ไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือเอาดีเขาตน  ไมรวมมือทํางานใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือ
ผิดระเบียบขอบังคับของสังคม

ความซื่อสัตย จึงเปนคุณลักษณะที่ดีที่จะทําใหผูนําเปนผูที่มีความนาเชื่อถือและนาไว
วางใจเกิดเปนความศรัทธายอมรับจากผูอ่ืน จนพรอมที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมายดวยความเต็มใจและจริงใจ

ความยุติธรรม
มนุษยสวนใหญที่อยูรวมกันในสังคม     มักหาจุดรวมแหงความพอดีที่ทุกฝายพอใจกัน

ไมได จึงจําเปนอยูเองที่จะตองหาทางออกใหแกกันและกันเพื่อสรางความลงตัวกันใหจงได มนุษย
จึงคิดสรางกฎเกณฑกติกากันขึ้นมา เพื่อยุติธรรมชาติที่ไมลงตัวกัน ทําใหมันลงเอยกันไดถึงแมใคร
จะยังรูสึกวาไมพอใจหรือไมพอดีอยูบางก็ตาม ทุกคนทุกฝายก็จะตกลงกันวาจะใชกฎกติกาที่รวม
กันสรางขึ้นมาเปนเกณฑตดัสินแทนจุดที่ลงตัวจากการตัดสินดวยวิธีการดังกลาว เรียกวา ความยุติ
ธรรม เปนความยุติธรรมในแงของกฎหมาย แตในการทํางาน การที่ผูนําปฏิบัติตนเปนกลาง ไมเอน
เอียงในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูหนึ่งผูใด ถือเปนความยุติธรรมในอีกลักษณะหนึ่ง
ที่เรียกวา ความเปนธรรม หรือ ความเที่ยงธรรมนั่นเอง

                                                          
88ปริญญา ตันสกุล, ศาสตรแหงผูนํา, 73-78.
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ลักษณะของผูนําที่มีความยุติธรรม   จุมพล หนิมพานิช กลาววาผูนําที่มีความยุติธรรม 
จะปฏิบัติตนเปนกลาง ไมเอนเอียงในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูหนึ่งผูใดมีความเห็น
อกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาในลักษณะที่ไมเสียประโยชนกับสวนรวม ผูนําที่คอยเอาใจใสในเรื่อง
ทุกขสุขของผูรวมงานมากจะเปนเครื่องผูกมัดจิตใจ ผลที่ไดคือจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผู
รวมงาน ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี89  ผูนําที่มีความเปนธรรม จะแสดงออกใน 3 บทบาท ดังนี้ 
1)ปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน  2)ไมกระทําใดๆที่ลําเอียง ดวยการเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 3)
เปนคนมีเหตุผลเสมอซึ่งการแสดงออกในสามบทบาทนี้ของผูนําจะทําใหผูรวมงานใหความรักและ
ศรัทธา90

หลักการของความยุติธรรม ความยุติธรรม เปนคุณธรรมหรือความดีงามเบื้องแรกของ
สังคมที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติที่มีเหตุมีผลของมนุษย หลักเรื่องความยุติธรรมเปนพื้นฐานโครง
สรางของสังคม นับต้ังแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หลักการ เงื่อนไข และขอบังคับในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของสังคม ซึ่ง รอวล (Rowls) ไดกลาวถึงความยุติธรรมวา ประกอบดวยหลักการ
สําคัญ 2 ประการ คือ

1. คนแตละคนตองมีเสรีภาพพื้นฐานที่กวางขวางโดยเสมอภาคกัน ทั้งนี้โดยสอดคลอง
กับสิทธิเสรีภาพทํานองเดียวกันของผูอ่ืน

2. ความไมเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ พึงจัดใหมีกรณีเพื่อประโยชนมากที่สุด
แกคนผูไดเปรียบนอยที่สุด และในกรณีที่เกี่ยวกับการเปดตําแหนงหนาที่แกคนทั่วไปภายใตเงื่อนไข
ของความเสมอภาค ในเร่ืองโอกาสที่เปนธรรม91

ส่ิงที่เกี่ยวพันกับผูนําซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ก็คือ การพิจารณาความผิดของผูใต
บังคับบัญชา ซึ่งทําผิดกฎเกณฑหรือผิดระเบียบวินัยขององคการ ควรคํานึงถึงหลักในการพิจารณา
ดังนี้

1.หลักนิติธรรม ไดแก การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย กลาวคือ การที่จะถือวาการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งเปนความผิดวินัย ตองมีกฎหมายบัญญัติวา การกระทําเชนนั้นเปนความ
ผิดวินัย

                                                          
89จุมพล หนิมพานิช, ผูนํา อํานาจและการเมืองในองคการ, 65.
90ปริญญา ตันสกุล, ศาสตรแหงผูนํา, พิมพครั้งที่ 2, 80-83.
91John Rowls, A Theory of Justice (New York : A Harvard paperback, 1971), 

274-275.
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2.หลักมโนธรรม ไดแก การพิจารณาโดยคํานึงถึงความเปนจริงและความถูกตอง
เหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเปน กอนที่จะปรับบทความผิดและกําหนดโทษ จะตองคํานึงถึง
ความเปนจริงตามเหตุผลที่ควรจะเปนในสภาพเชนนั้นประกอบดวย

ผูนําที่มีความยุติธรรม จึงสามารถรักษาความเปนหนึ่งเดียวของหมูคณะไดดี และจะทํา
ใหผูรวมงานเกิดความรักและความศรัทธาพรอมที่จะใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ

ความสามารถในการจูงใจ
การจูงใจเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอผูบริหารอยูเสมอ  เพราะวาผูบริหารตองทํางานให

สําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น การทําความเขาใจในแนวความคิดของความตองการ 
ยอมจะเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองยอมรับวาไมใชวาคนทุก
คนจะถูกจูงใจอยางเดียวกัน บุคคลหนึ่งอาจจะถูกจูงใจใหทํางานหนักดวยการเพิ่มคาจางใหสูงขึ้น 
แตบุคคลอื่นอาจจะไมมีการตอบสนองใดๆเกิดขึ้นเลย ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในคาจางก็
ตามบุคคลบางคนอาจจะมีแรงจูงใจดวยความตองการที่จะมีความรับผิดชอบในงานมากยิ่งขึ้นก็ได 
ทั้งนี้ เพราะความแตกตางของแตละบุคคล (individual differences)92 ฉะนั้น ผูบริหารจําเปนตอง
ใชความสามารถในการจูงใจใหเหมาะสมกับแตละบุคคล จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหาร
งาน

ความหมายของการจูงใจ  การจูงใจสามารถกระทําไดหลายวิธี นักวิชาการจึงไดให
ความหมายของการจูงใจ ไวอยางหลากหลาย ดังนี้ บารนารด(Barnard) กลาววา ความสามารถ
ในการจูงใจ(persuasiveness) หมายถึง ความสามารถในการสนทนา การแสดงปาฐกถาดวยการ
ใชภาษาที่ถูกตอง ผูอ่ืนเขาใจไดงาย ตรงไปตรงมาแตสุภาพเรียบรอย93 เอ็นริชและคูนซ (Weihrich 
and Koontz) กลาววาการจูงใจ(motivation) หมายถึง แรงผลักดันจากความตองการและความ
คาดหวังตางๆ ของมนุษย เพื่อใหแสดงออกตามที่ตองการอาจกลาวไดวา ผูบริหารจะใชการจูงใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาทําในสิ่งตางๆ ดวยความพึงพอใจในทางกลับกันผูใตบังคับบัญชาก็อาจใชวิธี

                                                          
92ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ ,พิมพครั้งที่ 9, 247.
93 Barnard, อางถึง ใน ไพฑูรย เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา, 141.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

การเดียวกันกับผูบริหาร94  สรุปไดวาการจูงใจ คือ การใชวิธีการตางๆกระตุนใหผูรวมงานมีกําลังใจ
และเต็มใจในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

หลักในการจูงใจ  การจูงใจผูใชจะตองระมัดระวังอยาใหผูถูกจูงใจเกิดความรูสึกวา
เกินความเปนจริงหรือไมมีเหตุผล แตตองเปนการจูงใจที่แสดงวาเปนเจตนาดีของผูจูงใจและมุง
ประโยชนของสวนรวมเปนหลัก  ซึ่งควรใชหลักในการจูงใจ ดังนี้

1.หลักความสัมพันธทางครอบครัว
2.หลักความกตัญูรูคณุ เพื่อสรางความรูสึกที่ดี นาเลื่อมใสศรัทธา
3.หลักเกี่ยวกับสวัสดิการหรือเร่ืองที่จะไดรับความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือ
4.หลักเกี่ยวกับการยกยองและสรรเสริญเยินยอ ชื่นชม ชมเชย
5.หลักเกี่ยวกับเร่ืองที่เขาไมชอบ โกรธ และเขาขางดวย เห็นดวยกับความคิด หรือไม

แสดงการโตแยง
6.หลักของการโลภใหความหวังหาสิ่งลอใจมากลาว ผูฟงหวังจะไดส่ิงนั้น คือใชของ

รางวัลกลาวลอไวตลอดเวลา ในเรื่องความหวังของแจก ของฟรีของแถม
7.หลักความเชื่อทางไสยศาสตร ศาสนา ชักจูงในการสนทนา ในเรื่องที่เขาเลื่อมใส เชื่อ

ถือไมโตแยง หรือแสดงอาการวาเปนเรื่องเหลวไหล ไรสาระ ผูที่มีความเชื่อถือจะโกรธแคนมากเชน
เดียวกันกับความเชื่อในศาสนาและเคารพนับถือบิดามารดาทีเดียว95

วิธีการจูงใจ  การจูงใจในการปฏิบัติงานเปนศิลปะที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร ที่
ตองเลือกใชวิธีจูงใจใหเหมาะสมกับงานและบุคคล เพราะลักษณะของการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานหรือแตละองคการ ยอมมีลักษณะแตกตางกันทั้งในดานประเภทของงาน ผูปฏิบัติงาน 
และสภาพแวดลอม  นักวิชาการ จึงไดจําแนกวิธีการจูงใจ ไวอยางหลากหลาย ดังนี้

ศิริพร  พงศศรีโรจน  จําแนกวิธีการจูงใจ ไว 5 ประการ  ดังนี้
1.การจูงใจในทางลบ(be strong) คือใชวิธีบังคับใหปฏิบัติ หากไมปฏิบัติตามจะถูกลง

โทษจนถึงขั้นไลออก
2. การจูงใจในทางบวก(be good) เปนการดําเนินการอยางละมุนละมอม เพื่อสราง

สัมพันธอันดีใหเกิดระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน หรือระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ

                                                          
94Heinz Weihrich and  Harold Koontz ,Management : Aglobal Perspective, 10th

ed. (New York : McGraw-Hill Inc., 1993), 462.
95วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพครั้งที่ 8, 237.
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บัญชา เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน เชน การจัดสภาพการทํางานที่ดี ใหสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืนๆ ใหเปนกําลังใจใหปฏิบัติงานดีข้ึน

3. การเสริมสรางใหเกิดผลงาน เปนวิธีการสรางความพึงพอใจให เพื่อจูงใจใหผูปฏิบัติ
งานไดอุทิศแรงกายและแรงใจใหแกงานอยางเต็มที่ ซึ่งอาจเปนผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน หรือตีคา
เปนเงินไดหรือเปนผลตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงินก็ได เชน การจัดหาอุปกรณการปฏิบัติงานและการ
จัดสภาพปฏิบัติงานที่ดีใหตามตองการ การกําหนดอัตราคาจางและชั่วโมงทํางานรวมกันและการ
ควบคุมอยางกวาง เปนตน

4. การจูงใจโดยใชวิธีแขงขันกัน หรือโดยวิธีตั้งเกณฑมาตรฐานวัด
5. การจูงใจโดยใชหลักจิตวิทยา คือ สรางความพึงพอใจใหเกิดในตัวผูปฏิบัติงานเอง

คือเกิดความภูมิใจในงานที่ตนปฏิบัติ พอใจในองคการที่ตนทําอยู เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
และมีสวนรวมรับผิดชอบ เชน การใหมีสวนรวม การใหมีสิทธิมีเสียงตางๆ การใชวิธีปฏิบัติงานที่ทุก
คนเห็นพองตองกัน โดยใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่งาน เปนตน96

พรนพ พุกกะพันธ  จําแนกวิธีการจูงใจ  ไว 5 ประการ ไดแก
1. การจูงใจโดยใชวิธีการเด็ดขาด(absolute motivation) วิธีนี้มุงบังคับใหบุคคลปฏิบัติ

งาน หากไมปฏิบัติตามก็ใหไลออก  ตามแนวคิดนี้ถือวาคนที่เขามาปฏิบัติงานเปนเสมือนผูขายแรง
งานและไดคาจางตอบแทนแลวนั้นเปนการสนองความตองการของพนักงานแลว ดังนั้นบุคคล
เหลานั้นอาจไมปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความสามารถ เพราะความตองการไดรับการตอบสนอง
แลว องคการจึงตองเขมงวดกวดขันการปฏิบัติงาน การขูเข็ญและการลงโทษอยางรุนแรงเปน
เครื่องมือจูงใจที่สําคัญตามวิธีการนี้

2. การดําเนินการอยางละมุนละมอม(flexible motivation) วิธีนี้มุงที่จะสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงานหรือระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
ใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน องคการพยายามสนองความตองการพื้นฐานของผูปฏิบัติงานและ
องคประกอบในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เทาที่ควรจัดใหได เชน การจัดสภาพการปฏิบัติงานที่ดี การ
จัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตางๆ ใหแกพนักงานเพื่อจะไดมีกําลังใจและขวัญในการปฏิบัติ
งานใหดีข้ึน อันจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานขององคการ

3. การดําเนินการอยางตอรอง (negotiation motivation) วิธีนี้มุงที่จะสรางความเขาใจ
อันดีระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน โดยการหาอุปกรณในการปฏิบัติงาน การจัดสภาพการปฏิบัติ
                                                          

96ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ ,พิมพครั้งที่ 9,  255-256.
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งานที่ดี เปนตน ซึ่งจะสรางความพึงพอใจและจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน ไดอุทิศแรงกายและแรงใจให
แกงานไดอยางเต็มที่ ลักษณะการจูงใจแบบตอรองนี้ ยังรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานของคน
งานดวย เชน องคการอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานและชั่วโมงการปฏิบัติงานได หากคนงานปฏิบัติ
งานไดสําเร็จตามเปาหมายถูกตองตามมาตรฐาน ก็จะลดการควบคุมหรือใหควบคุมกันเองได

4. การดําเนินการโดยการแขงขัน(competitive motivation) เปนการจูงใจที่กําหนดวิธี
การที่สามารถวัดผลได และแจงใหผูรวมงานทราบถึงวิธีการวัดผลและรางวัลที่จะมอบใหเมื่อ
ปฏิบัติงานไดผลดี เชน การจูงใจดวยการขึ้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง 
เปนตน

5. การดําเนินการแบบใหจูงใจตนเอง(self- motivation) การจูงใจวิธีนี้มีจุดมุงหมายที่
จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหแกบรรดาพนักงานเอง โดยจูงใจใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของและมีสวนรวมในการรับผิดชอบ97

ศิริพงษ  ศรีชัยรมยรัตน  จําแนกวิธีการจูงใจ ไว 4 ประการ ดังนี้
1.ใชรางวัลหรือคาตอบแทนเปนสิ่งจูงใจ  ไดแก มีระบบการบริหารคาจาง เงินเดือน 

สวัสดิการที่ดี เปนตน
2.ใชงานเปนสิ่งจูงใจ ไดแก การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานตามความ

ถนัด การใหเรียนรูงานเทคนิคใหมๆ การจัดหาอุปกรณเครื่องใชอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติ
งาน การเพิ่มความสําคัญใหกับงานที่ยากและทาทาย เปนตน

3.ใชการบริหารเปนสิ่งจูงใจ ไดแก ระบบการกระจายอํานาจ การเพิ่มอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ การใหดุลยพินิจในการตัดสินใจ อํานาจในการควบคุมบังคับบัญชา การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ การแกไขปญหาของหนวยงาน การมอบหมายใหทําแทน เปนตน

4.ใชการสื่อสารเปนสิ่งจูงใจ ไดแก การมอบหมายอํานาจหนาที่เปนทางการ การ
ประกาศเกียรติคุณ การสัมมนา การประชุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ คําสั่ง หนังสือเวียน 
วารสาร จุลสารเปนตน98

จากวิธีการจูงใจดังกลาวมาแลว การจูงใจสามารถทําไดหลายวิธีจึงถือเปนหนาที่ที่
สําคัญของผูบริหารที่จะตองพิจารณาเลือกใชใหถูกตองและเหมาะสมเพื่อตอบสนองตามความ

                                                          
97พรนพ  พุกกะพันธ, ภาวะผูนําและการจูงใจ, 225-266.
98ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน , กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน, 22.
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ตองการของผูปฏิบัติงาน ใหเกิดความพึงพอใจ  การจูงใจอยางไดผลจึงจะเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงความ
สําเร็จของงานตามที่ไดตั้งเปาหมายไว

ประโยชนและความสําคัญของการจูงใจ  มี ดังนี้
1.ชวยสรางภาพพจนที่ดีและชวยประชาสัมพันธใหคนเกงและคนดีสนใจมาทํางานให

แกองคการ
2.ชวยรักษาคนดี มีความสามารถใหปฏิบัติงานแกองคการตลอดไปหรือนานที่สุด
3.ชวยใหสามารถใชศักยภาพของบุคลากรไดเต็มที่
4.ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหแกองคการ99

นักจิตวิทยา นักการศึกษาหลายทานไดคนควาและตั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจไวมาก 
มีที่นาสนใจซึ่งจะไดนํามากลาวถึง ประกอบดวยทฤษฎีหลัก 4 ทฤษฎี ดังนี้

1.ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของ  เฟรเดอลิก เทยเลอร (Frederick  W.  Taylor )100  นี้
เกิดขึ้นในสมัยการบริหารเชิงวิทยาศาสตร เทยเลอร (Taylor) มีความเชื่อวาการใหผลตอบแทนเปน
การจูงใจในการทํางานอยางหนึ่งในการใหผลตอบแทนนั้นจะตองไมใชผลการตอบแทนที่ใหเฉพาะ
กับคนที่มีผลผลิตสูง หรือกับคนที่มีผลผลิตต่ําเทานั้น ควรจะมีกําหนดมาตรฐานของผลผลิตขึ้น
สําหรับเปนเครื่องวัด   เทยเลอร  กําหนดระบบการจายผลตอบแทนเปน  3 ระดับ  คือ  ต่ํากวา
มาตรฐาน  เทากับมาตรฐาน และสูงกวามาตรฐาน  ผลตอบแทนที่จายใหนี้เขาเชื่อวานาจะเปนเงิน  
ผลตอบแทนดานการเงิน  จะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ถาตอบแทนดวยเงินจํานวนสูงที่
เหมาะสมกับระดับของผลผลิตแลว คนงานจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้น  ในทางตรงกันขามถาคนงานที่มี
ผลผลิตสูงเห็นวา ผลตอบแทนที่ไดรับเทากับคนงานที่มีผลผลิตต่ําแลว คนงานที่มีผลผลิตสูงจะลด  
ผลผลิตของตนลงทันที

2.ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  (Maslow’s  Need  Hierarchy)101มาสโลว  
(Maslow)  ไดวางหลักไววา  ผูปฏิบัติงานจะถูกจูงใจหรือกระตุนใหปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ

                                                          
99เร่ืองเดียวกัน, 23.
100 Frederick  W.  Taylor,  The  Principles  of  Scientific  Management  (New

York : Harper & Brothers, 1942) , อางถึงใน สมคิด  บางโม, หลักการจัดการ  (กรุงเทพฯ : นํา
อักษรการพิมพ, 2538), 169 – 170.

101Abraham  H.  Maslow,  Motivation  and  Personality  (New  York : Harper  
and  Row  Publishers, 1954), 80 – 91.
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ตองการบางอยางที่อยูภายในทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐาน 3 ประการ  คือ  1) มนุษยทุกคนมีความ
ตองการ และความตองการนี้จะไมมีที่ส้ินสุด  2)ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปน
แรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่มีอิทธิพลกอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมา
นั้น เปนความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองเสร็จส้ิน
ไปแลวจะไมเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรมอีกตอไป 3)ความตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปน
ลําดับข้ัน จากต่ําไปหาสูงตามลําดับความตองการ ในขณะที่ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบ
สนองบางสวนแลว  ความตองการขั้นสูงถัดไปก็จะติดตามมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตอไป

ลําดับความตองการของมนุษย  มาสโลว  (Maslow)  ไดแบงไวเปน  5  ลําดับข้ันจาก
ต่ําไปหาสูง  ดังนี้คือ   1) ความตองการทางดานรางกาย  (physiological  needs)  เปนความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด  เชน ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา  เครื่องนุงหม 
ยารักษาโรค การพักผอน  ที่พักอาศัยและความตองการทางเพศ   2) ความตองการทางดานความ
มั่นคงปลอดภัย (safety  needs)  เปนความตองการที่จะไดรับการคุมครองภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้นกับ
รางกาย  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงในหนาที่การงาน  สถานะทางสังคม   3) ความ
ตองการทางดานสังคม  (belongingness  needs)  เปนความตองการเกี่ยวกับการอยูรวมกัน  การ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นและการเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคม 4) ความตองการที่จะไดรับ
การยกยองในสังคม (esteem  needs) เปนความตองการเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องของ
ความรูความสามารถ  รวมทั้งความตองการที่จะใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญ หรือเปนที่ยอมรับ
นับถือในสังคมและความตองการในดานสถานภาพ 5)ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต  
(self – actualization  needs)เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย  เปนความตองการที่อยากจะ
ใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิดหรือความคาดหวังของตน

3.ทฤษฎี 2 ปจจัยในการจูงใจของเฮิรซเบิรก (Two–Factors Theory of  Motivation)102

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก (Frederick Herzberg)เปนทฤษฎีแรงจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่ง
ที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากนักบริหารทฤษฎีนี้ เรียกวา Motivation - Maintenance  
Theory หรือ ทฤษฎี 2 ปจจัยในการจูงใจ (Two–Factors Theory  of  Motivation) จากการวิจัย
ของเขาและคณะ สรุปสาระสําคัญดังนี้ ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่ดีและไมดีของบุคคล
ที่ทํางาน แบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 1) ปจจัยจูงใจ(motivation) หรือตัวกระตุนใหคนทํางาน ไดแก 

                                                          
102Frederick  Herzberg and others, The Motivation of Work  (New  York : John 

Wiley & Sons, 1959),  32 – 35.
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ลักษณะของงาน โดยตัวของมันเองจูงใจใหอยากทําความรูสึกที่เกี่ยวกับความสําเร็จของงาน 
ความรับผิดชอบที่มีมากข้ึน การยกยองในงานที่ทําและโอกาสที่จะกาวหนา 2)ปจจัยเกื้อกูล 
(hygien factors)ไดแก รูปแบบในการบังคับบัญชาความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือน  
นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดลอมในการทํางานและความมั่นคงของงาน สวนตางๆ 
เหลานี้ ไมใชเปนสิ่งจูงใจในการทํางานหรือเพิ่มผลผลิต  แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตน ที่จะปองกัน
มิใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยูเทานั้น  ผูบริหารบางคนเชื่อวาการใหผลประโยชนพิเศษจะเปนการ
จูงใจในการเพิ่มผลผลิต  แทจริงแลวเปนเพียงสิ่งบํารุงเทานั้น ไมไดสรางความพอใจใหเกิดขึ้นเลย

4.ทฤษฎีการจูงใจของแมกเกรเกอร  (McGregor’s  Theory)103ดักกลาส  แมกเกรเกอร  
(Douglas  McGregor)  ใหแนวความคิดวาในการบังคับบัญชาของผูบริหารแตละคนนั้นจะขึ้นอยู
กับความเชื่อเกี่ยวกับผูใตบังคับบัญชาวาเปนอยางไร การบริหารงานของเขาจะขึ้นอยูกับทัศนะ
และความคิดเห็นของเขาเองที่เกี่ยวกับผูใตบังคับบัญชา  ความตองการของผูใตบังคับบัญชา  และ
แรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา  แมกเกรเกอร  ไดตั้งทฤษฎี X  และทฤษฎี Y  ข้ึน  สรุปได ดังนี้

ทฤษฎี X  ไดตั้งขอสมมุติฐานวา  คนโดยพื้นฐานแลวจะมีลักษณะของความเกียจคราน
และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการบังคับใหทํางาน

ทฤษฎี Y  ไดตั้งขอสมมุติฐานวา  คนโดยพื้นฐานแลวมีความขยันหมั่นเพียรใหความ
รวมมือและสนับสนุน มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน  ซึ่งผูบริหารที่เชื่อในทฤษฎี X ยอมจะใช
มาตรการควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดจะใชวิธีจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงินและ
ผลประโยชนพิเศษอ่ืนๆ มีการคุกคามดวยการลงโทษเปนประการสําคัญ สวนผูบริหารที่เชื่อใน
ทฤษฎี Yจะพยายามจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาควบคุม
ตนเอง และจะสงเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนสําคัญ ดังตารางที่ 6

                                                          
103Douglas  McGregor, The  Human  Side  of  Enterprise  (New York : McGraw 

– Hill  Book  Company,  1960), 33 – 34.
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบทฤษฎี X  และทฤษฎี Y
ทฤษฎี X ทฤษฎี Y

1) คนสวนมากโดยธรรมชาติแลวไมชอบ
ทํางาน

2) คนสวนมากไมมีความทะเยอทะยาน
      มีความรับผิดชอบนอย

3) คนสวนมากมีความคิดริเร่ิมนอยในการ
แกปญหาขององคการ

4) การจูงใจเปนการจูงใจทางดานรางกาย
และ ความปลอดภัยเทานั้น

5) คนสวนมากชอบใหควบคุมอยางใกลชิด
และถูกบังคับ  เพื่อใหเกิดความสําเร็จใน
เปาหมายขององคการ

1) คนสวนมากโดยธรรมชาติชอบทํางาน  ตั้งใจ
ทํางาน

2) การควบคุมดวยตนเองเปนสิ่งเสริมสรางการ
ที่จะทําใหเปาหมายขององคการประสบ
ความสําเร็จ

3) ความสามารถในดานความคิดริเร่ิมในการ
แกปญหาขององคการนั้นมีอยูเกือบทุกคน

4) การจูงใจเปนเรื่องของความตองการมี
ชื่อเสียงและความสําเร็จในชีวิต

5) คนสามารถสั่งการไดดวยตนเองและมีความ
คิดริเร่ิมในการทํางาน  ถาหากวาไดรับการ
จูงใจอยางถูกตอง

ที่มา  :  Douglas  McGregor,  The  Human  Side  of  Enterprise  (New York : McGraw –
Hill  Book  Company,  1960), 34.

มีศิลปะในการทํางาน
ผูนําหรือผูยิ่งใหญในโลกทุกคน จะไมสามารถกาวขึ้นไปสูงและไกลได ถาอาศัยแต

เพียงมันสมอง สติปญญา ความสามารถของตนเพียงคนเดียวโดยไมอาศัยผูอ่ืนชวย การทําใหผูอ่ืน
มารวมงานกับเราเปนงานยากและนาเบื่อหนาย แตมีความจําเปนตองทําถาตองการเปนผูนํา ดังที่ 
เจริญ ไชยชนะ กลาววา ผูใดมีศิลปะในการครองใจคนแลวยอมเปนหนทางสูความสําเร็จในกิจการ
ทั้งปวง บุคคลผูสามารถสรางความรูสึกของการยอมรับนับถือหรือที่เรียกวาชนะใจคนได ยอม
สามารถสรางความเขาใจ ขอความรวมมือรวมใจเพื่อสรางสรรคกิจกรรมและฝาฟนอุปสรรคตางๆ 
ใหบรรลุผลไดไมยากเย็น104

                                                          
104เจริญ ไชยชนะ,แปลและเรียบเรียง, ศิลปะในการครองใจคน, พิมพครั้งที่ 4

(กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2535), บทนํา.
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ผูบริหารถึงแมจะมีความรูความสามารถมากเพียงใด หากขาดความเขาใจในเรื่องของ
คน ไมใชหลักมนุษยสัมพันธในการบริหารงาน ก็จะไมสามารถจูงใจหรือสรางความนิยมเลื่อมใส
ศรัทธาใหเกิดแกผูรวมงานเพื่อใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหเปนผลดี งานของเขาก็ยอมจะ
พบกับความลมเหลว  ดังที่ ศิริพร พงศศรีโรจน กลาววา ศิลปะในการบริหารงาน เปนการใชเทคนิค
ในการปฏิบัติงานรวมกับคนอ่ืน เพื่อใหงานนั้นสําเร็จบรรลุเปาหมายทั้งนี้โดยอาศัยประสบการณ 
ทักษะความรู ความสามารถพิเศษและบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของผูบริหารนั้นที่จะนําศาสตรที่
เปนทฤษฎีไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน คน เวลา สถานที่ และสถานการณ105

ประโยชนของการมีศิลปะในการทํางานที่เกี่ยวของกับการมีมนุษยสัมพัธ มีดังนี้
1)เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางมนุษย อันจะกอใหเกิดความราบรื่นในการคบหา

สมาคม
2)เพื่อใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อถือ ไววางใจกัน เขาใจดีตอกัน
3)เพื่อสงเสริมและธํารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีตอกัน ใหบังเกิดความรวมมือรวมใจ 

เกิดความพอใจในการทํางานรวมกัน
4)เพื่อใหงานไดสําเร็จลุลวงและบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน หนวยงานรวมกันดวย

ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
5)เพื่อใหเกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกัน อันจะเปนสิ่งชวยปองกันความขัดแยง 

ระแวงสงสัยไมไววางใจกัน
6)เพื่อกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการทํางานใหเกิดความสําเร็จในกิจการที่มี

วัตถุประสงครวมกัน
7)เพื่อนําความหวัง ตั้งใจของชีวิตใหไปสูความสําเร็จและความรุงโรจน106

หลักในการใชศิลปะผูกมิตรเพื่อครองใจคน  ผูบริหารควรรูจักการวิเคราะหตนเอง ผูอ่ืน
และสังคมรอบขาง เพื่อสรางความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน จะไดนํามาปรับปรุงตนเองและยอมรับ
ความแตกตางของบุคคลเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งผูบริหารควรใชหลักการผูก
มิตร ดังนี้

1)สนใจผูอ่ืนอยางจริงจัง
2)คลอยตามเทาที่จะทําไดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง

                                                          
105ศิริพร  พงศศรีโรจน,  องคการและการจัดการ, 48.
106วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ 8, 29.
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3)เห็นใจผูอ่ืนเปนการสรางความอบอุนใจโดยเฉพาะยามมีทุกข
4)ทําใหเขารูสึกวาเปนคนสําคัญเพื่อจะไดทํางานใหอยางเต็มใจ
5)ทําตนใหเปนที่นาไวใจ สามารถรักษาความลับไดเปนอยางดี
6)เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดเปนวีรบุรุษบาง เพื่อสรางความภาคภูมิใจวาเขาสามารถชวย

เหลือเราได107

นอกจากนี้ ผูบริหารควรใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เรียกวา สังคหวัตถุ 4ประกอบ
ดวย ไดแก

1)ทาน คือ การใหดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  รวมไปถึงการให
น้ําใจ การใหอภัย การเสียสละ การเห็นใจผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว มีความเมตตาปรานี รูจักการตัดสินใจ
และรูจักกาลเทศะตลอดจนการกลาเสียสละ

2)ปยวาจา คือ การเจรจาดวยวาจาที่ออนหวาน มีความรัก ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน
อยางจริงใจ เปนการพูดเพื่อใหกําลังใจ ชี้แนะในเรื่องตางๆ

3)อัตถจริยา คือ ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชนแกบุคคลอื่นใหความชวยเหลือตามสมควร
และมีน้ําใจตอกัน

4)สมานัตตา คือ การเปนคนเสมอตนเสมอปลาย วางตัวใหเหมาะสมตามฐานะ ไมลืม
ตัว ไมถือตัวจนเกินไป และในยามที่ผูอ่ืนมีปญหา ก็ยังคงทําเหมือนเดิมไดไมเปล่ียนแปลง108

ฮัลพิน (Halpin) ไดกลาวถึง ศิลปะการปฏิบัติงานของผูนําไววา ผูนําจะปฏิบัติงานได
ราบรื่นและสําเร็จไปดวยดีนั้น ยอมข้ึนอยูกับความสามารถและทักษะของแตละคนที่จะใชความรู
และประสบการณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนศิลปะเฉพาะตัวและมีหลักบาง
ประการ ที่ผูนําควรยึดเปนแนวทางในการปฏิบัตงิาน คือ

1.ผูนําตองมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยที่ผูนําตองมีพื้นความรูทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
คน และวิธีการสั่งงานที่เหมาะสม  ไดแก

1.1คําสั่งตองแจมแจง ชัดเจน ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
คําสั่ง

1.2 การออกคําสั่งเฉพาะคนไมควรออกคําสั่งเปนกลุมใหญ
1.3 การใชถอยคําน้ําเสียงและกริยาเปนมารยาทที่ควรระวังในการสั่งงาน

                                                          
107ทองทิพภา  วิริยะพันธุ, ผูบริหารยุคบรรษัทภิบาล, 120.
108เร่ืองเดียวกัน, 121.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

1.4 ใหทุกคนมีความรูสึกวาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
1.5 แสดงใหผูรวมงานเห็นวาผูนําเชื่อในความรูความสามารถของเขา
1.6 ออกคําสั่งโดยที่ไมตองอางถึงบุคคลที่มีฐานะสูงกวา

2.ผูนําตองมีวิธีการที่ดีในอันที่จะไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน ไดแก
2.1 ใหกลุมมีความภูมิใจตองานที่ทํา
2.2 การตําหนิควรตําหนิเพื่องานมิใชเร่ืองสวนตัว
2.3 การตําหนิตองแจงใหทราบความผิดและแนะวิธีการแกไข
2.4ใหผูรวมงานมีความรูสึกวาเขามีสวนรวมในกลุมและทราบนโยบายและเรื่อง

ราวตางๆตามสมควร
2.5 ควรชมเชยและยกยองเมื่อทํางานโดยมีความคิดที่กาวหนา
2.6 ใหผูรวมงานมีความรูสึกวามีความสามารถที่จะรักษามาตรฐานของงาน
2.7 ตองวางตนใหเหมาะสมและเปนไปโดยสม่ําเสมอ
2.8 รับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นดวยความสนใจ

3.ผูนําตองมีวิธีการที่จะกอใหเกิดและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ไดแก
3.1 วางตัวเปนตัวอยางในการทํางาน
3.2 วางระเบียบอยางเหมาะสม
3.3 ควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว
3.4 ยึดหลักการและเหตุผลในการบริหารงาน กระทําสิ่งตาง ๆ โดยยึดหลักเหตุผล 

มีความหนักแนน
3.5 เสนอแนะและสนับสนุนการกระทําที่ถูกตอง

4.ผูนําตองมีวิธีการเพื่อที่จะทําใหผูตามหรือผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกมั่นคง  ไดแก
4.1 ใหทราบวาตองการไดส่ิงใดเนนสิ่งใด
4.2 ถาผลงานใดดีไดมาตรฐานเปนที่พอใจควรประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
4.3 สงเสริมผูรวมงาน โดยฝกหัดและสอนงานให พรอมทั้งชวยเหลือเปนที่ปรึกษา
4.4 สงเสริมความกาวหนาและใหการสนับสนุนในวิถีทางที่จะกอใหเกิดความกาว

หนาในอาชีพการงาน109

                                                          
109Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration Organization

(New York : Macmillan Company, 1966), 124-126.
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สรุปไดวา ศิลปะในการทํางาน เปนการใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดําเนินการไปดวยความราบรื่น เรียบรอย และประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย แตศิลปะในการ
ทํางาน เปนเทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งผูบริหารหรือผูนําแตละคน จะตองคนหาขอดี ขอบกพรองของตน
และหาทางแกไข พรอมฝกฝนตนเองใหเปนผูที่มีศิลปะในการทํางานดังกลาวตอไป

การทํางานรวมกับผูอื่น
ในการทํางานรวมกันหลายฝาย หลายหนวยงานหรือการทํางานเปนทีม งานที่มีคนทํา

นอย ความขัดแยงยอมนอย งานที่มีคนมาก ความขัดแยงก็มากเปนเงาตามตัว ผูรวมงานทุกคนจึง
จําเปนตองรูจักใชการประสานงาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ยิ่งจํานวนผูรวมงานมากการ
ประสานงานระหวางบุคคลยิ่งมีความสําคัญเปนทวีคูณ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ทํางานขึ้นอยูกับความสามารถของคนเปนสําคัญ  ผูบริหารจึงตองรูจักหาวิธีใหผูที่เกี่ยวของทุกคน
ใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารควรตองรูจกัจิตใจ ตองรู
จักความตองการของผูที่เกี่ยวของและประการสําคัญตองรูจักตนเอง  การทํางานเพื่อนําไปสูความ
สําเร็จควรกระทําพรอมกันทุกดาน คือ เพื่อนชวยเหลือ ผูบังคับบัญญชาเห็นชอบและไดรับการ
สนับสนุนดวยความเต็มใจจากผูใตบังคับบัญชา  ดังที่ วิจิตร อาวะกุล กลาววา การประสานกําลัง
ความสามารถของบุคคลใหเขาดวยกัน อยางมีระเบียบผสมกลมเกลียวกัน เพื่อใหเกิดแรงผสาน 
ทุกคนทํางานรวมกันในจังหวะเวลาเดียวกัน ไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน เพื่อบรรลุความ
ประสงครวมกัน

เทคนิคในการประสานงาน  เพื่อใหการประสานงานไดรับความสําเร็จ ผูนําควรใช
เทคนิควิธีการตางๆ ดังนี้

1)ใชแผนผังและกําหนดหนาที่  โดยจัดทําแผนผังการทํางาน การแบงหนาที่การงาน 
รวมทั้งการกําหนดหนาที่การงานของแตละหนวยงานใหชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบ และ
ปองกันการทํางานที่กาวกาย ซ้ําซอนกัน

2)จัดใหมีระบบการติดตอส่ือสารที่สะดวก  องคการเปนสวนหนึ่งของระบบความรวม
มือในการทํางาน การรวมมือความรูความเขาใจจะเกิดขึ้นไดจะตองจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสาร
ใหสะดวกทุกระดับ ทั้งจากผูบังคับบัญชามาสูผูใตบังคับบัญชา หรือจากผูใตบังคับบัญชาไปยังผู
บังคับบัญชา และบุคคลในระดับเดียวกัน

3)การใชวิธีการตั้งคณะกรรมการ การจัดตั้งคณะกรรมการจากฝายตางๆ ที่จะรวมมือ
กันทํางาน จะกอใหเกิดการประสานงานเพราะการปรึกษาหารือเสนอแนะขอคิดเห็นในการแก
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ปญหา กอใหเกิดความเขาใจและประสานงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ก็จะทําใหสอดคลองตองกันไมเกิดความขัดแยง

4)จัดใหมีการประชุม พบปะ มีการชุมนุมสังสรรค ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเปนกันเอง กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีเปนประโยชนแกการรวมมือและ
ประสานงานกัน

5)ใชการนิเทศ หมายถึงการตรวจงานเพื่อใหการแนะนํา ปรึกษาและปรับปรุงแกไขวิธี
การทํางานจะชวยใหผูปฏิบัติไดเขาใจและทํางานไปในแนวเดียวกัน

6)จัดใหมีที่ปรึกษาหรือหนวยแนะนําวิชาการ  งานที่ตองอาศัยเทคนิคสูงมีความสลับ
ซับซอน ตองการความชํานาญเปนพิเศษ ถาดําเนินการกันไปเองตามลําพังอาจผิดพลาดไดงาย จึง
มีความจําเปนตองจัดใหมีที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญชวยตรวจและกลั่นกรอง เพื่อใหเกิดความราบรื่นใน
การดําเนินงาน

7)ใชการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล  การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคคล ใหมีความรู
ความสามารถในงานที่ทําสูงขึ้น ไดรับเทคนิค วิชาการใหมที่กาวหนาไป นอกจากนี้ยังเปนการสราง
ทัศนคติ ความรูความเขาใจ คุนเคยกับเพื่อนรวมงานและงานตางๆ ดีข้ึน

8)การจัดทําคูมือแนะนําในการปฏิบัติงาน จะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไปในแนวเดียวกัน เขาใจวิธีการทํางานของฝายตางๆ ดีข้ึน

9)การจัดทํางานใหเปนระบบ ทําใหงานเดินไปตามสายงานที่ถูกตองรวดเร็ว ไมสับสน
กาวกาย กลับไปกลับมามีระบบระเบียบที่แนนอนชัดเจน

10)ใชการมอบอํานาจหนาที่   จัดใหมีการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจหนาที่ แก
เจาหนาที่ชั้นรองๆลงไปเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใชความสามารถดุลยพินิจ มีความเปนอิสระในการ
ทํางานมากขึ้น ไมเปนการรวมงานไวที่หัวหนาจะทําใหผูปฏิบัติสามารถติดตอดําเนินงานไดรวดเร็ว

11)จัดใหมีการบํารุงขวัญและกําลังใจ ขวัญหรือกําลังใจของคนทํางานับวาเปนสิ่ง
สําคัญตอประสิทธิภาพความราบรื่นในการปฏิบัติงาน110

การทํางานที่มีประสิทธิภาพจะตองไดรับความรวมมือจากผูรวมงานทุกคนทุกฝาย นัก
วิชาการ จึงไดใหทัศนะเกี่ยวกับขอเสนอแนะหลักในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไวดังนี้

                                                          
110วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ 8, 251-255.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

วิจิตร อาวะกุล ใหหลักในการปฏิบัติและฝกหัดตนใหเขากับผูคนไดและสราง
บรรยากาศในการทํางานใหมีความสุข มีขอเสนอแนะ ดังนี้

1)สรางความรักในอาชีพที่ตนปฏิบัติอยูใหเปนผูมีจิตใจรักการงาน สนใจเอาจริงเอาจัง
อยาเหลาะแหละทิ้งขวางไมสนใจ

2)ศึกษา เขาใจ ตั้งใจและยอมรับนโยบาย หลักการ ระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน อยา
ฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หัดเปนผูมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตนสม่ําเสมอ

3)รูจักเปนผูนําที่ดีและเปนผูตามที่ดี
4)เปนคนตรงตอเวลาทั้งการนัดหมายและเวลาทํางาน มีความพรอมเพรียงในการ

ทํางานตางๆ ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน
5)พยายามเปนผูที่มีเหตุผล ใจกวาง รูจักเคารพและฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เอาใจเขา

มาใสใจเรา ไมนําเร่ืองสวนตัวหรือเร่ืองอื่นมาเกี่ยวของกับงาน มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน
6)ไมเครงเครียด เครงครัดในการทํางานจนมากเกินไป ควรมีการยืดหยุน แตไมควร

หยอนยานในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑเกินไปจนไมมีเหตุผล
7)สามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมไมใหมีลักษณะฉุนเฉียว โกรธงาย หวั่นไหว

ตออารมณ เหตุการณ หนักแนนอดทน รูจักรักษาสุขภาพของรางกายและจิตใจใหสมบูรณแข็งแรง
8)พยายามเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  มองผูอ่ืนในแงดีเสมอ ไม

ยกตนขมทาน เคารพสิทธิและใหเกียรติ ยกยองนับถือ ชมเชยผูอ่ืนเสียบาง
9)มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน สรางบรรยากาศในการสนทนาใหเปนไปในทางที่ด ี

รูจักประมาณตน  มีอัธยาศัยดี  ไมเยอหยิ่ง ถือตัวถือยศศักดิ์จนเกินไป ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ตัวอยางที่ดี ไมขัดตอศีลธรรมและวัฒนธรรม

10)มีความราเริง ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณขัน อารมณดีในการทํางาน
11)มีความเอื้อเฟอ มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน เปนผูรูจักการประนีประนอมกับผูอ่ืน
12)มีความมานะบากบั่นพยายามในการทํางาน ไมยอทอตออุปสรรค หมั่นหาความรู

เพิ่มเติม รูจักแกปญหาเฉพาะหนา รับผิดชอบในการทํางาน
13)หลีกเลี่ยงการนินทาการพูดคุยที่ไรประโยชน หลีกเลี่ยงการกอศัตรูกับเพื่อนรวมงาน
14)พูดจาปราศรัยใหสุภาพเรียบรอย ถาเปนผูที่มีวาจาหวนๆ อาจเพิ่มคําวา ครับ คะ ก็

จะชวยใหสุภาพขึ้นหรือการพูดทอดเสียงยาวก็จะชวยได111

                                                          
111เร่ืองเดียวกัน, 264-265.
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ม.อ้ึงอรุณ ใหขอเสนอแนะหลักในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไว 7 ประการ ไดแก
1)กําหนดเปาหมายของการทํางานใหชัดเจน เพื่อใหผูรวมงานรูทิศทางในการปฏิบัติ

งาน
2)วางแผนการทํางานใหรอบคอบ ชัดเจนและแผนนั้นตองสามารถดําเนินการไดอยาง

แทจริง
3)ใหผูรวมงานทราบระดับความกาวหนาของงานที่ปฏิบัติและทําใหเขารูสึกวามีสวน

รวมในการทํางานนั้น
4)สงเสริมความกาวหนาในการทํางานใหแกของผูรวมงาน
5)ยกยอง ชมเชยเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงานไดดี และแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความยุติ

ธรรม
6)เอาใจใสตอการทํางานและพัฒนาการทํางานอยางจริงจังและจริงใจ
7)แสดงการเปนผูนําอยางเต็มที1่12

นอกจากนี้ ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน มีขอเสนอแนะสําหรับการทํางานกับบุคคลในระดับ
เดียวกัน วาควรปฏิบัติตามหลักธรรมอุตรทิศ(ในทิศหก) ซึ่งมีขอแนะนําการปฏิบัติ ดังนี้

1)ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน
2)ไมโจมตีใสรายปายสีกัน
3)ชวยเหลือแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน
4)รับผิดชอบรวมกัน
5)ไมแกงแยงชิงดีกัน113

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ถาจะปลูกความเอาใจใสในการทํางานและความจงรักภักดี
ในตัวผูรวมงาน ผูนําตองทําใหเขาเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทําและรูสึกวาเขามีความสําคัญ
และเปนสวนหนึ่งตองานที่ทํา และการกระทําของผูนําที่แสดงตอผูรวมงานจะตองเปนการกระทําที่
มีความบริสุทธิ์ใจและสม่ําเสมอ

                                                          
112ม.อ้ึงอรุณ, เรียบเรียง, การทํางานในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรุงอรุณ,

2540),  90-91.
113ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน, กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน, 118.
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งานวิจัยที่เก่ียวของ
จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ยังไมพบวามีการวิจัยที่ตรงประเด็น

เกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยาแตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดนําผลงานที่มีความสอดคลองเกี่ยวของดวยมากที่สุด 
ประมวลงานได ดังนี้

งานวิจัยในตางประเทศ
เวสเลย(Wesley) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารงานกับอายุและบุคลิก

ลักษณะบางประการของศึกษาธิการในรัฐเพนซิลเวเนีย  ผลการวิจัยพบวา   อายุกับบุคลิกลักษณะ
กับวิธีการบริหาร   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญโดยสรุปไดดังนี้   ศึกษาธิการที่มีอายุมากมี
แบบอยางการบริหารงานที่แตกตางไปจากศึกษาธิการที่มีอายุนอย และองคประกอบแหงบุคลิก
ลักษณะที่สําคัญที่สงผลตอการบริหารงานของศึกษาธิการคือเปนผูมอีารมณมั่นคงชอบการแขงขัน  
มีความรูสึกนึกคิดจิตใจสูง รับรูตอการติดตอส่ือความหมายไดไว รอบคอบและมีความเปนตัวเอง   
สวนศึกษาธิการที่มีอายุมาก กับศึกษาธิการที่มีอายุนอย   ใชแนวทางการบริหารงานที่แตกตางกัน
ออกไป114

เวลส (Welch) ไดทําการศึกษาวิจัยแบบความเปนผูนําของศึกษาธิการ แหงเมืองแมส
ซาชูเเซทส (Massachusetts)โดยแบงจุดมุงหมายของการศึกษาเปน  2  ประเด็น คือ

1.  เพื่อศึกษาลักษณะการปรับตัว พบวาการใชทักษะในการบริหารงานของศึกษาธิการ   
โดยสวนรวมแลวใชศิลปะในการเกลี้ยกลอมเปนอยางมาก

2.   ตองการหาความสัมพันธ   อายุ  วุฒิ ประสบการณในเชิงการบริหารงาน  จะสงผล
ตอการคาดหวังในความสําเร็จของงานสูงกวาปกติ

                                                          
114Charles   K.   Wesley,  “The   Relationship   Among   Management   Style,

Age and  Personality Traits   of  Selected Pensylvania  Public   School   Superintendent”
Dissertation   Abstacts   International 43,  5 (November 1982) : 1310.
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ผลการวิจัยพบวา ศึกษาธิการเปนผูมีลักษณะรวมหลายอยางกับเปนผูที่รวมทํางานกับ
บุคคลหลายฝาย   ตองใชความประนีประนอม   ประสบการณ   รวมทั้งความรูดานอื่นๆ   มาเปน
เครื่องชวยใหงานสําเร็จไดมากพอสมควร115

งานวิจัยในประเทศ
จันทรานี  สงวนนาม  ศึกษาคุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  บรรยากาศของโรง-

เรียนและความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จและผูบริหารโรงเรียนที่ไมประสบความสําเร็จ    มีพฤติกรรมการเปน
ผูนําทางวิชาการที่แตกตางกันและยังพบวาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารเปนตัวแปรหนึ่ง
ที่สามารถทํานายความสําเร็จของโรงเรียน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอน116

ประเสริฐ  นอยโสภณ  ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของหัวหนาสํานักงานกลุมโรงเรียนที่
สงผลตอการปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 
6 พบวา คุณลักษณะผูนําดานความยุติธรรมและดานมีศิลปะในการทํางานสงผลตอการปฏิบัติ
งานของกลุมโรงเรียน ดานงานบริหารสํานักงานกลุมโรงเรียน งานศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน และ
งานหองสมุดกลุมโรงเรียน117

สุเมธี จันทรหอม ศึกษาคุณลักษณะผูนําของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอการปฏิบัติ
งานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 6 พบวา คุณลักษณะผูนําดานมีสติปญญา

                                                          
115 Joseph   John   Welch, “The   Leadership   Style   of   the   Massachusetts   

School   Superintendent” Dissertation   Abstracts   Internationa  43, 2 (August 1982) : 
335-A.

116 จันทรานี สงวนนาม, “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร  บรรยากาศของ
โรงเรียนและความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา,ท” (วิทยา
นิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), 141.

117ประเสริฐ นอยโสภณ, “คุณลักษณะเฉพาะของหัวหนาสํานักงานกลุมโรงเรียนที่สง
ผลตอการปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6 ”
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536), บทคัดยอ.
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ฉลาดรอบรูจะทําใหเปนผูนําที่มีอํานาจบารมีมากกวาผูใตบังคับบัญชาและทําใหเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธา ยอมรับและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน118

นวล  เชาวนปรีชา ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรง-เรียนที่
สงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
การศึกษา 5  พบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนอยูในระดับปานกลางและพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการกับการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  มีความสัมพันธในทางบวก119

นพนิตย   ชั้นบุญใส   ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12  พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนดานวิชาชีพและ
ดานสวนตัว โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก120

ราชันย  บุญธิมา ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่เอื้อตอผลสําเร็จของการนําหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  พบวา ความเปนผูนําทางวิชา
การของผูบริหารเปนคุณลักษณะของผูบริหารที่สําคัญประการหนึ่งที่สงผลโดยตรงตอผลสําเร็จของ

                                                          
118สุเมธี จันทรหอม, “คุณลักษณะผูนําของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 148.

119นวล เชาวนปรีชา,“พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการ
ศึกษา 5”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร,2539),บทคัดยอ.

120นพนิตย   ชั้นบุญใส “คุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2541), บทคัดยอ.
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การนําหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง 2533) ไปปฏิบัติในโรงเรียน
มัธยมศึกษา121

โกศล ศรีทอง  ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการบริหารงานวิชา
การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา คุณลักษณะทางวิชา
การของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีความสัมพันธกัน นอก
จากนี้คุณลักษณะสวนตัวของผูบริหารดานการไดรับการฝกอบรมหลักสูตรทางการบริหารและคุณ
ลักษณะทางวิชาการของผูบริหาร ในภาพรวม รวมกันทํานายคุณภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน122

นพมาศ  บุญถนอม  ศึกษาพฤติกรรมผูนําผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิด
เห็นของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  พบวา  พฤติกรรมผูนําผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก123

เบญจวรรณ  สกุลเนรมิตร ที่ศึกษา การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่พบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก124

                                                          
121ราชันย  บุญธิมา, “ปจจัยที่เอื้อตอผลสําเร็จของการนําหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน

ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 373.

122 โกศล ศรีทอง, “คุณลักษณะของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการบริหารงานวิชา
การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), บทคัดยอ.

123นพมาศ  บุญถนอม, “พฤติกรรมผูนําผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิด
เห็นของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543),บทคัดยอ.

124เบญจวรรณ  สกุลเนรมิตร, “การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543),บทคัดยอ.
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วนิดา แกวรักษ  ศึกษามิติสุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ที่พบวา การปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก125

เจือศรี  พูนพิพัฒน  ศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสตรีตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา คุณลักษณะผู
นําของผูบริหารสตรี ดานลักษณะนิสัย โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 126

สรุป
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถานศึกษา ซึ่งถือเปนตัวจักร

สําคัญในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมายของการศึกษาชาติ ที่มุงเนน
พัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนเกง คนดีและมีความสุข ผูบริหารจึงเปนผูนําใน
การบริหารงานวิชาการ  ไดแก  1)งานแผนและโครงการ  2)งานส่ือการเรียนการสอน 3)งานตาราง
สอน 4)งานวัดและประเมินผล 5)งานสอนซอมเสริม 6)งานนิเทศภายในโรงเรียน 7)งานหองสมุด 
ใหมีคุณภาพ  ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารจะ
ตองมีคุณลักษณะผูนําที่ดีเหลานี้ ไดแก 1)สุขภาพรางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน 2)สติ
ปญญาฉลาด 3)ความสามารถในการตัดสินใจ 4)ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 5)ความรับผิดชอบ 6)
ความซื่อสัตย 7)ความยุติธรรม 8)ความสามารถในการจูงใจ 9)มีศิลปะในการทํางานและ10)การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน เพราะคุณลักษณะผูนําที่ดีเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูรวมงานเกิด
ความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผูบริหาร และใหความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในที่สุด

                                                          
125วนิดา แกวรักษ, “มิติสุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” ( วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544),บทคัดยอ.

126เจือศรี  พูนพิพัฒน, “คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสตรีตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545),บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา การ
ดําเนินการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใชโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) การดําเนินการประกอบ
ดวย ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนไปอยางมีระบบและตรงตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย  จึงกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการการวิจัย ไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รายงานการ

วิจัย รายงานของหนวยงานตางๆ และจัดทําโครงรางงานวิจัยตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา เสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ที่ผูวิจัย จัดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงเครื่องมือและนําไปทดลองใชกับประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง รวบรวมเครื่องมือที่เก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณ วิเคราะหขอมูล แปลผลการ
วิเคราะหขอมูล และเขียนเปนรายงานผลการวิจัย

ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย และปรับ
ปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอแนะอีกครั้ง จัดพิมพและสงรายงานผล
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การวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แผนแบบของการวิจัย ประชากร ตัวอยางและการเลือก
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย รายละเอียด ดังนี้

แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้    เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียวและวัดคาเพียงครั้งเดียว ไมมีการทดลอง(the one shot, non - experimental case 
study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง(diagram)  ไดดังนี้

  
R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่เปนเปาหมายสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง

พัทยา เขตการศึกษา 12   ปการศึกษา  2546  รวม 18 เทศบาล  จํานวน  53 โรงเรียน

                                O

R            X
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ตัวอยางและการเลือกตัวอยาง
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie 

และ Morgan1  ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 46 โรงเรียน  ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น(stratified 
random sampling)  สุมตัวอยางโรงเรียน 46 โรงเรียน  โดยแบงประชากร ตามเทศบาลที่สังกัด 18 
เทศบาล  แลวใชวิธีสุมโรงเรียนจากทุกเทศบาลตามสัดสวน  ไดตัวอยาง จํานวน  46 โรงเรียน

ผูใหขอมูล    เลือกจากโรงเรียนที่เปนตัวอยางตามที่สุมได  โรงเรียนละ 5 คน โดยเลือก
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ 1 คน   และครูปฏิบัติการสอน  
3 คน (โดยใชวิธีสุมอยางงาย)  จะไดผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น  จํานวน  230 คน  ดังตารางที่ 7

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ-

ถาม ไดแก เพศ  อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ปจจุบัน  และประสบการณการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา

2.ตัวแปรตน(Xtot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ซึ่งเปน
คุณลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่ปรากฏตอผูรวมงาน    ที่แสดงวาเปนผูมีพลังอํานาจและมี
อิทธิพลใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อถือ พรอมที่จะปฏิบัติตามหรือใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานดวยเต็มใจ  ประกอบดวย 10 ตัวแปรยอย  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้

2.1 สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน(X1) หมายถึง มีสุขภาพทางกาย
สมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว สุขภาพจิตดี มีความสามารถทํางานติดตอกันเปนเวลานาน มี
ความมั่นคงทางอารมณ อดทนตอแรงกดดันตางๆ และอดทนตอการรอคอยดูความสําเร็จของงาน

2.2 สติปญญาฉลาด (X2) หมายถึง มีความรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
เปนอยางดี รวมทั้งรอบรูในเรื่องอื่นๆ เปนผูทันตอเหตุการณๆ มีความคิดเฉียบแหลม ฉับไว มีความ
สามารถในการเรียนรูเร่ืองตางๆ ไดรวดเร็ว สามารถแกปญหาตาง ๆ ในเรื่องที่ยากมากได

                                                          
1Krejcie และ Morgan, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร

และสังคมศาสตร (กรุงเทพ ฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303.
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ตารางที่ 7 จํานวนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ปการศึกษา 2546

ชื่อเทศบาลและเมืองพัทยา
เขตการศึกษา 12

ประชากร
(โรงเรียน)

ตัวอยาง
(โรงเรียน)

ผูใหขอมูล
(คน)

1 เทศบาลเมืองนครนายก
2 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3 เทศบาลตําบลกบินทร
4 เทศบาลตําบลอรัญประเทศ
5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
6 เทศบาลตําบลบางคลา
7 เทศบาลเมืองชลบุรี
8 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
9 เทศบาลเมืองบานบึง
10 เทศบาลเมืองศรีราชา
11 เทศบาลตําบลแหลมฉบัง
12 เมืองพัทยา
13 เทศบาลนครระยอง
14 เทศบาลเมืองมาบตาพุด
15  เทศบาลเมืองจันทบุรี
16 เทศบาลเมืองขลุง
17 เทศบาลตําบลทาใหม
18 เทศบาลเมืองตราด

3
6
2
2
2
2
5
3
1
2
2

10
4
1
2
1
4
1

2
5
2
2
2
2
4
2
1
2
2
9
3
1
2
1
3
1

10
25
10
10
10
10
20
10
5

10
10
45
15
5

10
5

15
5

รวม 53 46 230

 ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
งานทองถิ่น, สถิติขอมูลการศึกษาทองถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 
2546  (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2546), 28-43.
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2.3 ความสามารถในการตัดสินใจ (X3)หมายถึง มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ กลาตัดสินใจในสิ่งที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูอ่ืนแตตองเปนการตัดสิน
ใจในสิ่งที่ถูกตอง  กลาตัดสินใจในส่ิงที่ยาก มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ

2.4 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4) หมายถึง สามารถคิดหาวิธีการที่จะ
กระทําในสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ และมีความคิดกวางไกลกวาผูอ่ืน

2.5  ความรับผิดชอบ (X5) หมายถึง มีความตั้งใจในการทํางานสูงมากมี
ความพยายามปฏิบัติงานจนงานแลวเสร็จและบรรลุตามเปาหมาย ไมทิ้งงานกลางคัน และรวมถึง
การรับผิดชอบตอการกระทําของตนทุกสถานการณ

2.6 ความซื่อสัตย (X6)  หมายถึง เปนผูปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยและ
ศีลธรรมอันดี

2.7  ความยุติธรรม (X7)  หมายถึง เปนผูมีความจริงใจ ตรงไปตรงมากับ
ทุกคนและมีความเสมอตนเสมอปลาย

2.8 ความสามารถในการจูงใจ (X8)หมายถึง ความสามารถในการโนมนาว 
ชักจูงใหผูรวมงานคลอยตามและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี งานบรรลุตาม
เปาหมาย

2.9 มีศิลปะในการทํางาน(X9)หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิค
หรือวิธีการตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย

2.10 การทํางานรวมกับผูอ่ืน(X10) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความ
หมายกับผูรวมงานเขาถึงกระบวนการสัมพันธของมนุษยและสังคมเขาใจผลกระทบของการกระทํา
ของตนที่จะมีผลตอผูอ่ืนทั้งในแงของจิตใจและความตองการของบุคคลในระดับตางๆ รวมทั้งมี
ความสามารถที่จะทําใหผูรวมงานเกิดความยอมรับนับถือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

3.ตัวแปรตาม(Ytot) เปนตัวแปร เกี่ยวกับการกระทําที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานวิชาการ ตามขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 
ประกอบดวย 7 ตัวแปรยอย  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้

3.1. แผนงานโครงการ(Y1)  หมายถึง การจัดกิจกรรมสนับสนุนทางดาน
วิชาการ เพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจและหรือคาดการณลวงหนาสําหรับการปรับปรุง
พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน เชน  จัดใหมีการสํารวจปญหาวิเคราะหปญหาทางวิชาการ  จัดทํา
สถิติขอมูลงานวิชาการ  จัดทําโครงการทางวิชาการและแผนปฏิบัติงานวิชาการ เปนตน
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3.2. ส่ือการเรียนการสอน(Y2)   หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาส่ือการ
สอน การใหบริการและกิจกรรมสงเสริมการใชส่ือการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เชน จัดใหมีส่ือการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ  วางแผนสงเสริมการใชประโยชนจากสื่อการสอนใหคุมคา เก็บและ
บํารุงรักษาสื่อการสอนใหเปนระบบ และพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูในการผลิต การใช การเก็บ
รักษาและการซอมแซมส่ือการสอน เปนตน

3.3. ตารางสอน (Y3)  หมายถึง สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการกําหนด
ภารกิจตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใหสัมพันธกับเวลาและพัฒนาการของนักเรียนตาม
หลักสูตรและใหทุกฝายมีสวนรวม เชน จัดใหมีตารางสอน กอนเปดภาคเรียน เปนตน

3.4. การวัดผลและประเมินผล(Y4)  หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานและโครงการทางวิชาการของโรงเรียน เชน จัดทําสถิติขอมูล
ดานวิชาการและการวัดผล  จัดใหมีปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่จําเปน
สําหรับการวัดผลใหเพียงพอ และ สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการวัดผล เปนตน

3.5. การสอนซอมเสริม (Y5) หมายถึง สงเสริมกิจกรรมการสอนพิเศษของ
ครูที่นอกเหนือจากแผนการสอนปกติเพื่อแกไขสวนบกพรองของผูเรียนดานการเรียนใหสมบูรณข้ึน 
เชน วางแผนการจัดการสอนซอมเสริม มีการติดตามประเมินผลการสอนซอมเสริมเปนระยะ อยาง
สม่ําเสมอ เปนตน

3.6. การนิเทศภายในโรงเรียน(Y6)หมายถึง การสนับสนุนสงเสริม แนะนํา 
ใหคําปรึกษาแกครูผูสอน เพื่อใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น เชน จัดใหมีแผนปฏิบัติการการนิเทศภายใน  จัดใหมีการอบรมความรู เทคนิควิธีการ
การสอนแบบใหมๆ แกครู เปนตน

3.7.หองสมุด(Y7) หมายถึง การสนับสนุนสงเสริมใหมีแหลงศึกษาคนควา
หาความรูในโรงเรียน เชน จัดใหมีหองสมุดหรือมุมหนังสือใหเปนสัดสวนและพอเพียง จัดใหมีแผน
ปฏิบัติการการใหบริการการใชหองสมุด  จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตัวเอง และ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุดทุกดาน เปนตน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม(questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ 

แบงเปน 3 ตอน โดยมี ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการและครูปฏิบัติ
การสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ที่เปนตัวอยางตามที่กําหนด
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เปนผูตอบแบบสอบถาม  รายละเอียดของแบบสอบถาม มีดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง 

เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงปจจุบัน  
และประสบการณการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา  จํานวน 7 ขอ ลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่ผูวิจัยได
พัฒนาแบบสอบถามขึ้นเอง ครอบคลุมตัวแปรยอยคุณลักษณะผูนํา 10 องคประกอบที่ผูวิจัยได
ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะผูนําของบารนารด(Barnard)และควิเบิล(Quible)  จํานวน 
45 ขอ จําแนกดังนี้

1. สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตชีวาและทนทาน  จํานวน  3  ขอ
 2. สติปญญาฉลาด จํานวน  5  ขอ

3. ความสามารถในการตัดสินใจ จํานวน  5  ขอ
4. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค จํานวน  4  ขอ
5. ความรับผิดชอบ จํานวน  4  ขอ
6. ความซื่อสัตย จํานวน  3  ขอ
7. ความยุติธรรม จํานวน  3  ขอ
8. ความสามารถในการจูงใจ จํานวน  6  ขอ
9. มีศิลปะในการทํางาน จํานวน  6  ขอ
10. การทํางานรวมกับผูอ่ืน จํานวน  6  ขอ

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา ที่ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามขึ้นเอง ครอบคลุมตัวแปรยอยการปฏิบัติงานวิชา
การ  7 องคประกอบ  ตามขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จํานวน 
45  ขอ จําแนกดังนี้

1. แผนงานโครงการ จาํนวน  8  ขอ
2. ส่ือการเรียนการสอน จํานวน  7  ขอ
3. ตารางสอน จํานวน  4  ขอ
4. การวัดผลและประเมินผล จํานวน  8  ขอ

   5. การสอนซอมเสริม จํานวน  5  ขอ
6. การนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน  7  ขอ
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7. หองสมุด จํานวน  6  ขอ

แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนคําถามที่มีลักษณะเปนคําถามชนิดมีมาตรวัดเกณฑ
ประเมินคา(rating scale)  5  ระดับ  ความหมายจําแนก ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง   คุณลักษณะผูนํา/ การปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับนอย
ที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1

ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะผูนํา/ การปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับนอย
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  2

ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะผูนํา/ การปฏิบัติงานวิชาการ  อยูในระดับปาน-
กลาง  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3

ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะผูนํา/ การปฏิบัติงานวิชาการ   อยูในระดับมาก
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4

ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะผูนํา/ การปฏิบัติงานวิชาการ    อยูในระดับมาก
ที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังนี้
ข้ันที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  แลวนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ

ในการวิจัย  โดยขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ข้ันที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity)ของแบบสอบถาม โดย

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ ขอความ 
สํานวนภาษา ความถูกตองและความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (ภาคผนวก ง)

ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใช(try out) กับผู
บริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการและครูปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยาที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 7 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวน  35 คน  (ภาคผนวก ค)
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ข้ันที่ 4 รวบรวมแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช (try out) กลับคืนมา และคํานวณหา
คาความเชื่อมั่น(reliability) ตามวิธีการของ ครอนบาค(Cronbach)2 ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา(α-coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 คุณลักษณะผูนําของผู-
บริหาร เทากับ 0.9695 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เทากับ 0.9759  รวมคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอน
ที่ 2 และตอนที่ 3  เทากับ 0.9844 (ภาคผนวก ค)

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้
ข้ันที่ 1 ผูวิจัย ขอหนังสือ ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สงไปยังนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่เปนตนสังกัดของตัวอยาง 
ในเขตการศึกษา 12 จํานวน 18 เทศบาล เพื่อใหชวยประสานงานตอไปยังโรงเรียนที่เปนตัวอยาง
ในสังกัดของเทศบาลนั้นๆ ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลโรงเรียน โดยให ผูใหขอมูลตามที่กําหนด
ในแตละโรงเรียน ชวยตอบแบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้

ข้ันที่ 2 ผูวิจัย ดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูใหขอมูลในโรงเรียนที่เปนตัวอยาง
ดวยตนเองและขอรับคืนโดยนัดหมายใหสงกลับทางไปรษณีย ในชวงเดือน ตุลาคม 2546

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 เปน

หนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัย ไดดําเนินการวิเคราะหตามขอคําถามและวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่กําหนดไว โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2.นําแบบสอบถามที่สมบูรณ มาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และวิเคราะหขอมูล โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร(Statistical Package for the Social 
Sciences : SPSS) เพื่อประมวลขอมูลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ

                                                          
2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychology Testing, 3 rd ed.(New York:

Harper & Publisher,1974),161.
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สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ อายุราชการ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงปจจุบัน และประสบการณการฝก
อบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา   ใชคารอยละ (%)

2.การวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร และระดับการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ใชคาเฉลี่ย( ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

สําหรับการวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการ  
ถือวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล ตกอยูในชวงคาเฉลี่ยใด 
แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับนั้น ทั้งนี้ ผูวิจัย ได
นําคาเฉลี่ย ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของ เบสท (Best)3 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00  ถึง 1.49  แสดงวา  คุณลักษณะผูนําและการปฏิบัติงานวิชาการ
อยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  คุณลักษณะผูนําและการปฏิบัติงานวิชาการ
อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  2.50 ถึง 3.49  แสดงวา  คุณลักษณะผูนําและการปฏิบัติงานวิชาการ
อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 ถึง  4.49  แสดงวา  คุณลักษณะผูนําและการปฏิบัติงานวิชาการ
อยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา  คุณลักษณะผูนําและการปฏิบัติงานวิชาการ   
อยูในระดับมากที่สุด

3. การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน(stepwise multiple regession analysis)

                                                          
3 John Best,Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

Hall Inc.,1970),190.
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) จัดทําขึ้นเพื่อทราบ

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12  โดยใชโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  เปน
หนวยวิเคราะห(unit of analysis)  ซึ่งตัวแปรตน เกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารประยุกต
ตามแนวคิดของบารนารด(Barnard)และควิเบิล(Quible) สวนตัวแปรตาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วิชาการตามขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ผูใหขอมูล ไดแก ผู
บริหารสถานศึกษา ผูชวยฝายวิชาการ และครูปฏิบัติการสอน จํานวน 230 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regession analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย  เร่ือง “คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สง

ผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12” เปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามถึงผูใหขอมูล ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา 
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ และครูปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 46 โรงเรียน  รวม 230 คน และไดรับแบบ
สอบถามกลับคืนมา จาํนวน 230 ฉบับ คิดเปนรอยละ100 นํามาวิเคราะห โดยใชโรงเรียนเปน
หนวยวิเคราะห(unit of analysis) และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกเปน 3 ตอน  ราย
ละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานวิชา

การในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12
ตอนที่ 3 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ และครูปฏิบัติการสอน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 46 โรงเรียน รวม 230 คน                      
จําแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ปจจุบันและประสบการณการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา  โดยใช คารอยละ(%)   ดัง
ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน รวม รอยละ รวม

1. เพศ 1.1  ชาย
1.2  หญิง

  74
156 230

32.17
67.83 100.00

2. อายุ 2.1  นอยกวา  25  ป
2.2   25 -35 ป
2.3   35 -45 ป
2.4   45 ป ขึ้นไป

   2
  38
  82
108 230

  0.87
16.52
35.65
46.96 100.00

3. อายุราชการ 3.1  นอยกวา  5  ป
3.2  5 -10  ป
3.3  10 -15  ป
3.4  15 - 20  ป
3.5   20  ป ขึ้นไป

  20
  28
  33
  27
122 230

  8.70
12.17
14.35
11.74
53.04 100.00

4. ระดับการศึกษา 4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี
4.2  ปริญญาตรี
4.3  สูงกวาปริญญาตรี

  2
      190
        38 230

 0.87
82.61
16.52 100.00

5.  ตําแหนงปจจุบัน 5.1  ผูบริหารสถานศึกษา
5.2  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
5.3  ครูปฏิบัติการสอน

43
 33
154 230

18.69
14.35
66.96 100.00

6.  ระยะเวลาการ
     ดํารงตําแหนง
     ปจจุบัน

6.1  นอยกวา  5  ป
6.2   5 -10  ป
6.3   10 -15  ป
6.4   15 - 20  ป
6.5   20  ป ขึ้นไป

  64
  66
  40
  23
  37 230

27.83
28.69
17.39
10.00
16.09 100.00

7. ประสบการณการ
   ฝกอบรมหลักสูตร
การบริหารการศึกษา

7.1  ไดรับการฝกอบรม
7.2  ไมเคยไดรับการฝกอบรม

  98
132 230

42.61
57.39 100.00

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เปนเพศหญิง จํานวน 156 
คน คิดเปนรอยละ 67.83 เปนเพศชาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 32.17 สวนใหญมีสถานภาพ
สวนตัว ดังนี้  อายุ  45 ปข้ึนไป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 46.96 อายุราชการ  20 ปข้ึนไป  
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จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 53.04 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 
82.61  ตําแหนงปจจุบันเปนครูปฏิบัติการสอน จํานวน 154 คน  คิดเปนรอยละ 66.96  ระยะเวลา
การดํารงตําแหนงปจจุบัน ระหวาง 5 –10 ป  จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 28.69  และประสบ-
การณการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยไดรับการ
ฝกอบรม  จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ  57.39

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร และการปฏิบัติงาน
             วิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

2.1 การวิเคราะหระดับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ภาพรวมและรายดาน
วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ทั้งภาพรวมและรายดาน จําแนกตามตัวแปร

คุณลักษณะผูนํา โดยใชคาเฉลี่ย( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
    สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
คาเฉลี่ย
( )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) คาระดับ

1.สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน(X1)
2.สติปญญาฉลาด(X2)
3.ความสามารถในการตัดสินใจ(X3)
4.ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)
5.ความรับผิดชอบ(X5)
6.ความซื่อสัตย(X6)
7.ความยุติธรรม(X7)
8.ความสามารถในการจูงใจ(X8)
9.มีศิลปะในการทํางาน(X9)
10.การทํางานรวมกับผูอ่ืน(X10)

4.045
3.959
3.798
3.811
4.124
4.301
4.158
3.995
4.033
4.028

0.396
0.381
0.402
0.444
0.404
0.371
0.371
0.383
0.384
0.409

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 4.025 0.359 มาก
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จากตารางที่ 9  พบวา    คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12  ภาพรวม อยูในระดับมาก(   =4.025, S.D=0.359)     และเมื่อ
พิจารณา
คุณลักษณะผูนํา รายดานพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียง
ลําดับตามคาเฉลี่ย( )จากมากไปหานอย   ไดดังนี้  1)ความซื่อสัตย(X6)( 
=4.301,S.D=0.371)  2)ความยุติธรรม(X7)  (  =4.158,S.D=4.158)     3)ความรับผิดชอบ
(X5) (  =4.124,S.D=0.404)  4)สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน(X1)(  =4.045,
S.D=0.396)  5)มีศิลปะในการทํางาน(X9)( =4.033,S.D=0.384) 6)การทํางานรวมกับผูอ่ืน
(X10)( =4.028,S.D=0.409)  7)ความสามารถในการจูงใจ(X8)( =3.995, S.D=0.383)  
8)สติปญญาฉลาด(X2) (  =3.959, S.D=0.381)  9)ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)( 
=3.811,S.D=0.444)  10)ความสามารถในการตัดสินใจ(X3)(  =3.798, S.D=0.402)

2.2การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน ภาพรวมและรายดาน
 วิเคราะหการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการ
ศึกษา 12  ทั้งภาพรวมและรายดาน  จําแนกตามตัวแปรการปฏิบัติงานวิชาการ  โดยใชคาเฉลี่ย
( )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
     เทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

การปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คาเฉลี่ย
( )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D. )

คาระดับ

1.แผนงานโครงการ(Y1)
2.ส่ือการเรียนการสอน(Y2)
3.ตารางสอน(Y3)
4.การวัดผลและประเมินผล(Y4)
5.การสอนซอมเสริม(Y5)
6.การนิเทศภายในโรงเรียน(Y6)
7.หองสมุด(Y7)

3.819
3.422
3.966
3.758
3.451
3.458
3.398

0.350
0.314
0.397
0.364
0.392
0.423
0.458

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม(Ytot) 3.610 0.314 มาก
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จากตารางที่ 10 พบวาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
เขตการศึกษา 12 ภาพรวม อยูในระดับมาก(  =3.610,S.D=0.314) และเมื่อพิจารณาการ
ปฏิบัติงานวิชาการ รายดานพบวา การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับมาก จํานวน 3  ดาน ซึ่งเรียง
ลําดับตามคา เฉลี่ ย ( )จากมากไปหานอย  ไดดั งนี้  1 )ตารางสอน (Y 3 )  (
=3.966,S.D=0.397) 2)แผนงานโครงการ(Y1)(  =3.819,S.D=0.350) 3)การวัดผลและ
ประเมินผล(Y4) (  =3.758, S.D=0.364)   และอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 4 ดาน  ซึ่งเรียง
ลําดับตามคาเฉลี่ย( )จากมากไปหานอย ไดดังนี้ 1)การนิเทศภายในโรงเรียน(Y6)
( =3.458, S.D=0.423) 2)การสอนซอมเสริม(Y5)(  =3.451,    S.D=0.392)   3)ส่ือการ
เรียนการสอน(Y2) (  =3.422, S.D=0.314)   4)หองสมุด(Y7) (   =3.398, S.D=0.458)

ตอนที่ 3  การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
    วิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12
การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรง-

เรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 เปนการวิเคราะหทั้งภาพรวมและรายดาน  
รายละเอียดดังตอไปนี้

3.1การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ 
โดยภาพรวม (Ytot)    

วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12 โดยภาพรวม(Ytot) ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
   สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12   โดยภาพรวม (Ytot)

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

1
44

1.196
3.248

1.196
  .074

16.198* .000

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย(b)

SE.b Beta t Sig. t.

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4) .367 .091 .519 4.025* .000
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คาคงที่ 2.212 .350 6.324 .000
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.519
ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.269
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.252
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.2717

จากตารางที่ 11 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
คือความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)(b=0.367 t=4.025 Sig t.=0.000) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ(Multiple R)  เทากับ 0.519  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) เทากับ 0.269  แสดงวา
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา ไดรอยละ 26.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) เทากับ 
0.252 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ  0.2717

ลักษณะนี้ แสดงวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร     ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4)
สงผลในเชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 
12 โดยภาพรวม(Ytot)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดง
ความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷtot  = 2.212 + .367(X4)
3.2การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ  

ดานแผนงานโครงการ (Y1 )
วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ดานแผนงานโครงการ (Y1 ) โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
               ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ดานแผนงานโครงการ (Y1 )

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

1
44

1.506
4.007

1.506
  .091

16.535* .000

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก สัมประสิทธิ์การ SE.b Beta t Sig. t.
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เขาสมการ ถดถอย(b)
มีศิลปะในการทํางาน(X9)
คาคงที่

.476
1.900

.117

.474
.523 4.066*

4.007
.000
.000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.523
ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.273
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.257
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.3018

จากตารางที่ 12 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
คือ มีศิลปะในการทํางาน(X9)(b=0.476  t=4.066  Sig t.=0.000 ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ(Multiple R)  เทากับ 0.523  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2)  เทากับ 0.273  แสดงวา
ศิลปะในการทํางาน(X9)  สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา ไดรอยละ 27.30 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ 
0.257 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ  0.3018

ลักษณะนี้ แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานมีศิลปะในการทํางาน(X9)  สงผล
ในเชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 
ดานแผนงานโครงการ (Y1 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
แสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ1  = 1.900 + .476(X9)

3.3การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ดานสื่อการเรียนการสอน (Y2 )

วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานสื่อการเรียนการสอน(Y2) โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 13

ตารางที่13 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
                สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานสื่อการเรียนการสอน (Y2 )

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.622
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ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.387
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.359
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.2518

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

2
43

1.722
2.726

.861

.063
13.579* .000

.000
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก

เขาสมการ
สัมประสิทธิ์
การถดถอย(b)

SE.b Beta t Sig. t.

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)
สติปญญาฉลาด(X2)
คาคงที่

.729
-.432
2.352

.178

.208

.395

1.031
-.523

4.100*
-2.080*
5.959

.000

.043

.000
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่13 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)(b=0.729  t=4.100  Sig t.=0.000 )     และสติปญญาฉลาด(X2) 
(b=-0.432  t=-2.080  Sig t.=0.043)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) เทากับ 
0.622  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2)  เทากับ 0.287  แสดงวาความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)
และสติปญญาฉลาด(X2) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารทั้งสองดานนี้ สามารถทํานายการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไดรอยละ 28.70     คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) เทากับ 0.359  และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย(Standard Error) เทากับ  0.2518

ลักษณะนี้ แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)และ
สติปญญาฉลาด(X2) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา 
เขตการศึกษา 12  ดานสื่อการเรียนการสอน (Y2 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยที่
สติปญญาฉลาดสงผลแบบผกผัน  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

 Ŷ2  = 2.352 + .729(X4)  - .432(X2)
ซึ่งจากสมการจะเห็นวาเมื่อความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)และสติปญญาฉลาด(X2)สงผล

รวมกันตอดานสื่อการเรียนการสอน(Y2) โดยความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)จะสงผลในเชิงบวกตอ
ดานสื่อการเรียนการสอน(Y2) และสติปญญาฉลาด(X2)จะสงผลในเชิงลบตอดานสื่อการเรียนการ
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สอน (Y2) ทั้งๆที่ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)และสติปญญาฉลาด(X2) มีความสัมพันธในเชิงบวก
(r= 0.570, 0.384 ตามลําดับ) กับดานสื่อการเรียนการสอน(Y2) ทั้งนี้อาจเปนเพราะความคิดริเร่ิม
สรางสรรค(X4)และสติปญญาฉลาด(X2) มีสหพันธระหวางกันสูง(r= 0.880)(ดูภาคผนวก จ)

3.4การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ดานตารางสอน (Y3 )

วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานตารางสอน(Y3 ) โดยใชการวิเคราะหการถด
ถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
                  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานตารางสอน(Y3 )

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

1
44

1.789
5.297

1.789
.120

14.857* .000

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย(b)

SE.b Beta t Sig. t.

ความยุติธรรม(X7)
คาคงที่

.538
1.730

.140

.583
.502 3.854*

2.969
.000
.005

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.502
ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.252
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.235
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.3470

จากตารางที่ 14 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
คือ ความยุติธรรม(X7)(b=0.538 t=3.854 Sig t.=0.000)   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
(Multiple R)เทากับ 0.502 คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2)เทากับ 0.252  แสดงวา ความยุติ
ธรรม(X7) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไดรอย
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ละ 25.20  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ 0.235 และคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ  0.3470

ลักษณะนี้ แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความยุติธรรม(X7)   สงผลในเชิง
บวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12   ดาน
ตารางสอน(Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความ
สัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ3 = 1.730 + .538(X7)
3.5การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ดานการวัดผลและประเมินผล(Y4)
วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานการวัดผลและประเมินผล(Y4) โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
    สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานการวัดผลและประเมินผล (Y4)

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

1
44

1.779
4.180

1.779
  .095

18.728* .000

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย(b)

SE.b Beta t Sig. t.

ความยุติธรรม(X7)
คาคงที่

.537
1.527

.124

.518
.546 4.328*

2.950
.000
.005

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.546
ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.299
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.283
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.3082
จากตารางที่ 15 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

คือ ความยุติธรรม(X7) (b=0.537 t=4.328 Sig t.=0.000)   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
(Multiple R) เทากับ 0.546 คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2)  เทากับ 0.299  แสดงวา ความยุติ
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ธรรม(X7)   สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  ได
รอยละ 29.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) เทากับ 0.283 และคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ  0.3082

ลักษณะนี้ แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความยุติธรรม(X7) สงผลในเชิง
บวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดาน
การวัดผลและประเมินผล(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการ
แสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ4 = 1.527 + .537(X7)
3.5การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ

ดานการนิเทศภายในโรงเรียน (Y6 )
วิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ดานการนิเทศภายในโรงเรียน(Y6) โดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regession analysis)  ดังตารางที่ 16
ตารางที่16 การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
        สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานการนิเทศภายในโรงเรียน (Y6)

แหลงความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. F.
Regession
Residual

1
44

2.663
5.375

2.663
.122

21.798* .000

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ

สัมประสิทธิ์
การถดถอย(b)

SE.b Beta t Sig. t.

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)
คาคงที่

.548
1.371

.117

.450
.576 4.669*

3.048
.000
.004

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R) 0.576
ประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) 0.331
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) 0.316
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 0.3495
จากตารางที่ 16 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

คือ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)(b=0.548 t=4.669 Sig t.=0.000) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห
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สัมพันธพหุคูณ(Multiple R) เทากับ 0.576  คาประสิทธิภาพในการทํานาย(R2) เทากับ 0.331 
แสดงวา ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4)  สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา ไดรอยละ 33.10 คาประ-สิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted 
R2) เทากับ 0.316 และคาความคลาดเคลื่อนมาตร-ฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ  
0.3495

ลักษณะนี้ แสดงวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4) สง
ผลในเชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12   
ดานการนิเทศภายในโรงเรียน(Y6)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    ซึ่งสามารถเขียนเปน
สมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ6  = 1.371 + .548(X4)

ผลการวิเคราะห   คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ   ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ในภาพรวม และรายดาน จํานวน  5 ตัว
แปร ไดแก  1)แผนงานโครงการ(Y1)  2)ส่ือการเรียนการสอน(Y2)  3)ตารางสอน(Y3)  4)การวัดผล
และประเมินผล(Y4)และ 5)ดานการนิเทศภายในโรงเรียน(Y6) แตไมสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ 
ตัวแปรดานการสอนซอมเสริม(Y5) และดานหองสมุด(Y7)   สรุปไดดังนี้

1. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร สงผลตอ การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12

1.1. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4) สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ภาพรวม (Ytot) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷtot  = 2.212 + .367(X4)
1.2.คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร   ดานศิลปะในการทํางาน(X9)  สงผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12 ดานแผนงานโครง
การ (Y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ1  = 1.900 + .476(X9)
1.3. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค(X4)  และดาน
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สติปญญาฉลาด(X2) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา     
เขตการศึกษา 12  ดานสื่อการเรียนการสอน (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่สติปญญาฉลาด
(X2)สงผลแบบผกผัน  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ2  = 2.352 + .729(X4)  - .432(X2)

1.4. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานความยุติธรรม(X7) สงผลตอการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานตารางสอน(Y3) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ3 = 1.730 + .538(X7)
1.5. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานความยุติธรรม(X7)  สงผลตอการปฏิบัติ

งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ ไดดังนี้

Ŷ4 = 1.527 + .537(X7)
1.6. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค (X4) สงผลตอ

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดานการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Y6 )  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ 
ไดดังนี้

Ŷ6  = 1.371 + .548(X4)
2. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ไมสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12  ในตัวแปรดานการสอนซอมเสริม(Y5 )และ ดานการ
สอนซอมเสริม(Y5 )
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หมายถึง  ตัวแปรที่เขาสมการ         b  หมายถึง  สัมประสิทธิ์การถดถอย
แผนภูมิที่   11  สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะผูนํา

          ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
          เมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

การปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ

เมืองพัทยา(Ytot)
       X4             Ytot

สุขภาพแข็งแรง
มีชีวิตชีวาและ
ทนทาน(X1)

สติปญญาฉลาด
(X2)

Y2  b =  -.432

ความซื่อสัตย
(X5)

ความรับผิดชอบ
(X6)

การทํางานรวมกันผูอ่ืน
(X10)

มีศิลปะในการทํางาน
(X9)

Y1 b =.467

ความยุติธรรม
(X7)

Y3 b =  .538
Y4 b =  .537

ความสามารถ
ในการตัดสินใจ

(X3)

ความสามารถ
ในการจูงใจ

(X8)

แผนงานโครงการ(Y1)
    X9     Y1

หองสมุด(Y7 )

ตารางสอน(Y3)
    X7       Y3

การวัดผลและประเมินผล (Y4)
    X7         Y4

การสอนซอมเสริม(Y5)

การนิเทศภายในโรงเรียน (Y6)
    X4                              Y6

ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

(X4)
Ytot b = .367
Y2 b = .729
Y6 b = .548

ส่ือการเรียนการสอน (Y2 )
    X4,X2     Y2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยที่มุงศึกษาถึงคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการ

ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 จํานวน 46 โรงเรียน ที่ไดมาจาก
การสุมแบบแบงชั้น(stratified random sampling) โดยผูใหขอมูลของโรงเรียนที่เปนตัวอยาง 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยฝายวิชาการ และครูปฏิบัติการสอน(3คน)    โรงเรียนละ 
5 คน  รวมเปนผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 230 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน   โดยตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่ประยุกตมาจากคุณลักษณะ
ผูนําตามแนวคิดของ บารนารด(Barnard) และควิเบิล(Quible)  และตอนที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  ตามขอบขายการปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เปนขอบเขตของการวิจัย   ที่คาความเชื่อมั่น 0.9844  สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regession analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญ ไดดังนี้
1. คุณลักษณะผูนําของผูบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

และเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  มีดังนี้
1.1 คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ

เมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12   มีคุณลักษณะผูนํา ทั้งภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก โดย
คุณลักษณะผูนําดานความซื่อสัตย  มีคาเฉลี่ย( ) สูงสุด เทากับ 4.301  และดานความ
สามารถในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ย( ) ต่ําที่สุด เทากับ 3.798

1.2  การปฏิบัติงานวิชาการ พบวา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขต
การศึกษา 12  มีการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายดาน  พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานตารางสอน ดานแผนงานโครงการและ
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ดานการวัดผลและประเมินผล  อยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการนิเทศภายใน
โรงเรียน  ดานการสอนซอมเสริม  ดานสื่อการเรียนการสอน และดานหองสมุด

2.    คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12

2.1 คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ทั้งในภาพรวมและรายดานอีก  2 ดาน  ไดแก ดานสื่อการเรียนการ
สอนและดานการนิเทศภายในโรงเรียน

2.2 คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานศิลปะในการทํางาน สงผลตอการปฏิบัติ
งานวิชาการ  ดานแผนงานโครงการ

2.3  คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานสติปญญาฉลาด สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการ  ดานสื่อการเรียนการสอน  โดยเปนการสงผลแบบผกผัน

2.4 คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความยุติธรรม สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการ   ดานตารางสอน และดานการวัดผลและประเมินผล

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่กลาวมาแลว สามารถนํามาอภิปรายผล ในประเด็นตางๆ ไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะผูนํารายดาน 10 ดาน ไดแก สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน  
สติปญญาฉลาด  ความสามารถในการตัดสินใจ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย   ความยุติธรรม  ความสามารถในการจูงใจ  มีศิลปะในการทํางาน และการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน พบวา อยูในระดับมาก ทุกดานเชนกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพนิตย ชั้นบุญใส  ที่
ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการ
ศึกษา 12  และงานวิจัยของ เจือศรี  พูนพิพัฒน ที่ศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสตรี ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  การที่ผลการวิจัย 
พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหารเปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนผูนําเพื่อทําหนาที่
บริหารงานในโรงเรียน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการบริหารงานของโรงเรียนทุกดานอยางใกลชิด 
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ผูบริหารจะตองใชความรูความสามารถอยางสูงในการนํานโยบายทางการศึกษาทุกระดับไป
กําหนดเปนแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมาย ตอง
ใชเทคนิคและวิธีการตางๆเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน ตองติดตอประสานงานกับ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเปนจํานวนมาก อีกทั้งตองรักษาระเบียบวินัยของขาราชการ 
ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี  ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพผูบริหารจึงตองใชความรู
ความสามารถอยางสูงและตองมีคุณลักษณะผูนําที่ดีตลอดเวลาเพื่อสงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาและยอมรับแกผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้หลักเกณฑในกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ไดกําหนดคุณสมบัติใหคัด
เลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหพิจารณาที่คุณลักษณะ
เฉพาะตัว ไดแก ความเปนผูนําและมีบุคลิกภาพดี เปนองคประกอบที่สําคัญในการคัดเลือก และ
ขณะดํารงตําแหนง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดยังได
จัดใหมีการฝกอบรมแกผูบริหารสถานศึกษาอยูเสมอ  จึงสงผลใหผูบริหารมีพฤติกรรมที่ปรากฏตอ
ผูรวมงานที่แสดงวาเปนผูที่มีคุณลักษณะผูนํา ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก

2.  จากผลการวิจัยที่พบวา   การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ
สกุลเนรมิตร ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 พบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก และวนิดา แกวรักษ ที่ศึกษามิติสุขภาพองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบวาการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน  การที่ผลการวิจัย พบวา 
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้ อาจเนื่อง
มาจาก งานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลกับ
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยตรง   ดังที่ มิลเลอร(Miller) ไดกลาวไววา 
งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบโดยตรงเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
และประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการจะมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการศึกษา และ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน มีความเห็นที่สอดคลองกันวา ความสําเร็จของสถานศึกษา อยูที่การ
บริหารงานวิชาการ  ฉะนั้น ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนพิเศษ อีกทั้ง
ตองใชความรู ความสามารถ และความพยามทุกวิถีทางเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
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ของการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 ได
กําหนดใหสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและคุณภาพ
ภายนอกและตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของ
ขอบขายงานวิชาการ ที่ผูบริหารตองใหความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจัง  จึงสงผลใหการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  อยูในระดับมาก

และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การปฏิบัติงานวิชาการดานตารางสอน ดานแผนงาน
โครงการและดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยตาม
ลําดับ   ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา 42 ในการ
จัดการศึกษาใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การปฏิบัติงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพจึงหมาย
ถึงกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จ  ผูบริหารจึงใหความสําคัญและดําเนิน
การเปนพิเศษ  กับงานดานตารางสอนซึ่งเปนงานเกี่ยวของใกลชิดและใหประสบการณโดยตรงกับ
ผูเรียนมากที่สุด การกําหนดครูเขาสอนคํานึงถึงศักยภาพของครูและทรัพยากรที่มีอยูจึงจะทําให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ตองมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนซึ่งเปนงานที่เกี่ยว
ของกับดานแผนงานโครงการ ผูบริหารโรงเรียนที่ไดจัดใหมีแผนงานโครงการที่ดีจะชวยชี้ชองทาง
การปฏิบัติงาน ชวยใหการดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ขณะที่การดําเนินงานดานการวัดผล
และประเมินผล เปนการกํากับตรวจสอบติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน  เมื่อผูบริหารเห็นความสําคัญและดําเนินการปฏิบัติ
อยางจริงจัง โดยมุงผลสําเร็จของการจัดการศึกษา จึงสงผลใหการปฏิบัติงานวิชาการทั้งสามดาน
ดังกลาว  อยูในระดับมาก

3.  จากการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สงผลในเชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 
12 ในภาพรวมและการปฏิบัตงิานวิชาการดานสื่อการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในโรงเรียน  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ   สุเมธี จันทรหอม  ที่ศึกษาคุณลักษณะผูนําของศึกษาธิการอําเภอ 
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 6    พบวา  คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงผลตอการปฏิบัติงานดานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมและงานดานแผนงานและการพัฒนาชนบท ของศึกษาธิการอําเภอ   การที่
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ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงผลตอการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ทั้งในภาพรวม และการปฏิบัติงานวิชาการ
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในภายโรงเรียน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาผูบริหารที่มี
คุณลักษณะผูนําดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  จะเปนผูที่มีสติปญญาสูง มีความรอบรูความรูสึกไว
ตอปญหา สามารถแกไขปญหาไดอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ เขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความตัดสินใจและเตรียมการในสิ่งตางๆ ไดดี และสามารถนํา
ผลจากการคิดนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะดังกลาวเปน
การแสดงถึงศักยภาพที่ดีของผูบริหารและจะทําใหผูรวมงานที่ใกลชิดเกิดความพอใจและยอมรับ 
ถือวาเปนการเพิ่มบรรยากาศในการทํางานที่ดี ในการปฏิบัตงิานวิชาการของโรงเรียนจะมีบุคลากร
หลายฝายทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผูปกครองเขามาเกี่ยวของ ผูบริหาร
ตองเปนผูนําและประสานงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย จึงตองสรางความศรัทธาและเปน
แบบอยางที่ดี ตองเสนอแนะการทํางานใหทีมงานเกิดแนวความคิดใหมๆ วิธีการใหมๆคิดวิเคราะห 
เพื่อกําหนดวางแผนงาน พัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติงานวิชาการใหบรรลุเปาหมาย ขณะที่ 
งานดานสื่อการเรียนการสอน เปนงานที่จะตองใชความรูทางวิชาการและการคิดวิเคราะหอยางสูง  
การจัดหาสื่อ ผูบริหารจึงตองเปนผูนําในการใหขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหไดส่ือที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับช้ัน  หากผูบริหารเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคดี จะ
สามารถกระตุนเรงเราใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเกิดความคิดใหมๆและเห็นความสําคัญของ
งานดานสื่อการเรียนการสอนไดงายขึ้น ใหความรวมมือในการพัฒนาและใชประโยชนจากสื่อการ
สอนอยางคุมคาเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน สวนงานดานการนิเทศภายในโรงเรียน เปนงาน
ที่ชวยเหลือครูในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนและเพื่อปรับปรุงสงเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอน  การนิเทศที่ดี จึงตองยึดหลักการมีสวนรวมในการทํางาน ผูบริหารจึงเปนผูนําและ
ประสานความรวมมือกับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ตองใหคําแนะนําและความรูวิทยาการใหมๆ 
เทคนิควิธีการนิเทศที่ถูกตองเหมาะสมตามสภาพปญหาแกคณะครู การเปนผูที่มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคดีจะสามารถคิดหาวิธีการแปลกใหมมาเสนอแนะใหคณะครูเกิดแนวความคิดใหมๆ หรือ
วิธีการแกปญหาที่แตกตางจากวิธีการเดิมๆไดงายอีกทั้งยังเปนการเพิ่มบรรยากาศความรวมมือที่ดี
ในโรงเรียนซึ่งจะทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่ 
นันทนา  ธรรมบุศย ที่กลาววา ผูที่มีความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการสูง มีความเหมาะสมกับ
การทํางานที่ตองอาศัยการระดมสมองหรือเขียนโครงการที่ตองมีการวางแผนระยะยาว สอดคลอง
กับ ทองทิพภา วิริยะพันธุ ที่วา  ผูนําที่มีความคิดสรางสรรค จะมีความสามารถคิดหาคําตอบใหม
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หรือมีคําตอบมากมายใหกับแตละปญหา รวมถึงความสามารถของคนที่จะนําไปสูส่ิงใหมๆ อัน
หมายถึง ความคิด ทฤษฎีและผลผลิตที่จับตองได โดยจะตองเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ ยิ่ง
ในวงกวางเทาใดก็ยิ่งดี เปนคุณลักษณะที่ดีประการหนึ่งที่ผูนําควรมี และสอดคลองกับ สุเมธี 
จันทรหอม ที่ดําเนินการวิจัยพบวา ผูนําที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการหลากหลาย 
กวางไกล โดยการผสมผสานสิ่งตางๆ ของหนวยงาน คิดหาวิธีการใหมๆ มาทํางาน พลังของความ
คิดริเร่ิมสรางสรรคของผูนําจะเปนปจจัยที่มีแรงเสริมใหการดําเนินงานของหนวยงานเจริญรุดหนา
เปนทวีคูณ คุณลักษณะผูนําดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค จึงมีความสําคัญและสงผลใหการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ในภาพรวมและการปฏิบัติ
งานวิชาการดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการนิเทศภายในโรงเรียน  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ดานมีศิลปะในการทํางาน 
สงผลในเชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 
12 ดานแผนงานโครงการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประเสริฐ นอยโสภณ ที่ศึกษาคุณลักษณะ
เฉพาะของหัวหนาสํานักงานกลุมโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียน สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6 พบวา คุณลักษณะผูนํา ดานมีศิลปะในการทํางาน 
สงผลตอการปฏิบัติงานดานงานบริหารกลุมโรงเรียนและงานศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน การที่ผล
การวิจัย พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานมีศิลปะในการทํางาน สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ดานแผนงานโครงการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพเปนศาสตรอยางหนึ่งที่ผูบริหาร
ทุกคนจะตองศึกษาหาความรูและนํามาใชในบริหารงานไดอยางพอเหมาะ ซึ่งถือวาเปนศิลปะใน
การทํางานอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการทํางานที่มีคณะทํางานเปนจํานวนมาก จะมีความแตกตาง
ระหวางบุคคลซึ่งอาจมีบางอยางตางยอมรับซึ่งกันและกันไมได ผูบริหารตองทําหนาที่เปนผู
ประสานงานที่ดี และตองมีศิลปะในการบริหารงานที่ด ี  ไดแก การสั่งงานถูกตองตามกาละเทศะ 
คําสั่งชัดเจนปฏิบัติได รูจักการ ติชม  การวางตนเที่ยงตรงยุติธรรม  แสดงความเปนมิตรกับทุกคน
ดวยความจริงใจ   รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  รูจัก
การสงเสริมผูใตบังคับบัญชาที่มีความรูความสามารถและรูจักการปรับปรุงตนเองในสวนที่เปนขอ
บกพรอง เพื่อใหทุกฝายเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน ใหความรวมมือในการทํางาน การมีศิลปะใน
การบริหารงานที่ดีจะสงผลใหการทํางานของหมูคณะเปนไปดวยความราบรื่น  ในการปฏิบัติงาน
ดานแผนงานโครงการ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการวางแผนงาน กําหนดจุดหมายและทิศทางของการ
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ปฏิบัติงานวิชาการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองปฏิบัติงานกับทีมงานที่มีความ
หลากหลายทั้งความรู ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งอาจเกิดความขัดแยงได
งายตลอดเวลา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองใชศิลปะในการทํางานดังที่ไดกลาวไว
ขางตน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน ทําใหทุกฝายเกิดความพอใจและเกิด
ความรวมมือทํางานในที่สุด การปฏิบัติงานวิชาการก็จะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไดงาย ดังที่ 
กิติ ตยัคคานนท ที่กลาววา ผูบริหารหรือผูนําที่ดี จะตองมีความแนบเนียนในการทํางาน ถึงคราว 
จะตองโอนออนผอนตามผูมีอํานาจบางแมวาจะไมถูกใจหรือตรงกับความคิดตนเอง แตถาเรื่องนั้น
ถูกตองหรือไมผิดอะไรรายแรงนักก็ตองยอมโอนออนผอนตามบาง เพื่อใหงานนั้นดําเนินไปดวย
ความราบรื่นไมติดขัด แตตองทําอยางมีศิลปะ คุณลักษณะผูนํา ดานมีศิลปะในการทํางาน จึงมี
ความสําคัญและสงผลใหการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการ
ศึกษา 12  ดานแผนงานโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานความยุติธรรม สงผลใน
เชิงบวกตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ดาน
ตารางสอนและดานการวัดผลและประเมินผล   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประเสริฐ นอยโสภณ 
ที่ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของหัวหนาสํานักงานกลุมโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของกลุม
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา 6  พบวา   คณุลักษณะผูนําดาน
ความยุติธรรม สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานงานบริหารกลุมโรงเรียน งานศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน 
และงานดานหองสมุดกลุมโรงเรียน   การที่ผลการวิจัย  พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดาน
ความยุติธรรม     สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ดาน 
ตารางสอนและดานการวัดผลและประเมินผล  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูนําที่มีความยุติธรรม จะมี
พฤติกรรมปฏิบัติตนเปนกลาง ไมเอนเอียงในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูหนึ่งผูใด มี
ความเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาในลักษณะที่ไมเสียประโยชนตอสวนรวม ลักษณะดังกลาว
ของผูบริหารจะเปนเครื่องชวยผูกมัดจิตใจ จากผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดความเชื่อใจยอมรับและ
มีขวัญกําลังใจที่ดี ถือเปนพลังสรางเสริมใหผูรวมงานมีความมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ไดอยางมั่นใจ
อยางเต็มกําลังความสามารถ มีความตั้งใจทํางานเอาใจใสในการแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนให
บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานดานตารางสอน การ
มอบหมายหนาที่การงานใหแกคณะครู ผูบริหารจึงตองพิจารณาดวยความเปนธรรมและเหมาะสม
ตามความสามารถของบุคคล จึงจะทําใหผูที่ไดรับมอบหมายงานไดใชความรูความสามารถอยาง
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เต็มศักยภาพ มีความสุขกับการทํางาน ทําใหบรรยากาศในการทํางานราบรื่นเปนหนึ่งเดียวกัน ลด
ความขัดแยงและเกิดความรวมมือรวมใจเอาใจใสในการทํางานเพื่อชวยกันแกไขปญหาและพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ  สวนดานการวัดผล
และประเมินผล เปนงานที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนวามีความกาวหนาทั้งดานความรู
ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค อันเปนผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือไมเพียงใด ผลจากการประเมินจะชวยใหครูผูสอนทราบขอบกพรองหรือความกาวหนา
ของผูเรียนแตละคนซึ่งจะนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้นได การมอบหมายหนาที่ใน
งานดานการวัดผลและประเมินผลแกครูผูสอน ผูบริหารจะตองมีความรอบคอบ มีความยุติธรรม
และพิจารณามอบงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และตองคํานึงถึงความรูความ
สามารถของบุคคลเปนหลักเชนเดียวกับการมอบหมายงานในงานดานตารางสอน จึงจะไดรับการ
ยอมรับเชื่อถือจากคณะครู สงผลใหเกิดความรวมมือในการทํางานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผล
ตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ ปริญญา ตันสกุล  ที่กลาววา ผูนําที่มี
ความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมกระทําการใดๆ ที่ลําเอียง
ดวยการเขาขางฝายใดฝายหนึ่งและเปนคนมีเหตุผลเสมอ จะสามารถรักษาความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของหมูคณะได   ซึ่งสอดคลองกับ  นิวัฒน วชิรวราการ  ที่กลาววา    ในองคกรที่ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  การยอมรับในผลงาน การใหมีสวนรวม การใหโอกาสในการทํางานและความยุติ
ธรรม เปนสิ่งจูงใจที่ผูปฏิบัติงานทุกคนตองการ คุณลักษณะผูนํา ดานความยุติธรรม จึงมีความ
สําคัญและสงผลใหการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน  ดานตารางสอนและดานการวัดผลและ
ประเมินผล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากการศึกษา เร่ือง คุณลักษณะผูนําดานที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ สําหรับเปนแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา โดยใชขอคนพบจากผลการวิจัย  ดังนี้

ขอเสนอแนะทั่วไป
เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําที่ดี ใหเกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชา

การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ใหดียิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้

1.ผลจากการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ 
มีจํานวน  4 ดาน ไดแก ความยุติธรรม มีศิลปะในการทํางาน  สติปญญาฉลาด และความคิดริเร่ิม
สรางสรรค โดยเรียงลําดับตามระดับพฤติกรรมที่ปรากฏจากคามากไปนอย เนื่องจากในการปฏิบัติ
งานวิชาการผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปนจํานวนมาก เมื่อผูบริหารมุงความสําเร็จ
ของงานจะตองสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ลดปญหาความขัดแยงตางๆที่อาจเกิดมีข้ึนใน
การทํางาน ในการมอบหมายงานตองมีความยุติธรรมและคํานึงถึงความสามารถของบุคคลเปน
หลัก จึงจะทําใหผูที่ไดรับมอบหมายงานทํางานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถเมื่องาน
สําเร็จจะเกิดเปนความภาคภูมิใจและความรูสึกที่ดีตอองคการ ขณะเดียวกันผูบริหารตองรูจักใชคํา
ยกยองชมเชยเมื่อผูรวมงานปฏิบัติงานดีหรือมีความสามารถและสงเสริมใหมีความกาวหนาใน
หนาที่ ผูบริหารจะตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูกาวทันตอวิทยาการใหมๆอยูเสมอ 
พรอมทั้งตองสงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาเชนเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณลักษณะผูนําดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่พบวาสงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการททั้งในภาพรวม ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการนิเทศภายในโรงเรียน 
ซึ่งถือเปนงานที่เปนความสําเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น ระดับการปฏิบัติถึงแมวาจะ
อยูในระดับมาก แตก็อยูเปนลําดับที่ 9 ในคุณลักษณะผูนํา 10 ดาน ดังนั้น ผูบริหารที่ตองการ
ประสบความสําเร็จในการทํางานที่แทจริงจะตองหมั่นฝกฝนตนเองเพื่อใหมีคุณลักษณะผูนําที่ดี
โดยเฉพาะดานความคิดริเร่ิมสรางสรรคและดานอื่นๆ ดวยตลอดเวลา
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2. ผลจากการวิจัย ที่พบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยา เขตการศึกษา 12  งานดานตารางสอน อยูในระดับมาก และคาเฉลี่ย เทากับ 3.966 ซึ่งเปน
ลําดับสูงสุด เปนงานวิชาการที่มีสําคัญและสงผลตอผูเรียนโดยตรง เมื่อผูบริหารไดมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลเปนหลักจะทําใหครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่ไดรับ
มอบหมายก็จะสามารถปฏิบัติงานไดผลดี สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงผูเรียนจะมีคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษาในที่สุด การเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ดีควรไดรับการสงเสริมตอไป  สวน
การปฏิบัติงานดานหองสมุดและงานดานสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธกัน   และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จัดวางานทั้งสองดานนี้เปนแหลงการเรียนรูที่
สําคัญที่โรงเรียนจะตองจัดใหมีอยางพอเพียงเพื่อใหนักเรียนใชเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดเวลา แตระดับการปฏิบัติพบวา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 3.398 และ3.422 
ตามลําดับ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดในการปฏิบัติงานวิชาการทั้ง 7 งาน  ควรตองมีการปรับปรุงแกไข
โดยเร็ว  นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  กําหนดไววาในการจัดการเรียนรูนั้น  
ตองมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
มากที่สุด ผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูชี้ใหจํา มาเปนผูถายทอด
ความเปนผูชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ 
ฉะนั้น ผูบริหารจะควรสนับสนุนการดําเนินการในดานดังกลาวใหมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งตอไป
1.ควรทําการวิจัยคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานโรงเรียนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน 
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน

2.ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลและเมือง
พัทยาทั่วไป กับโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาที่ไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดน วามีความแตกตางกัน
หรือไม อยางไร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12

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

คําชี้แจง       แบบสอบถามฉบับนี้   มี 3 ตอน   รายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน   7  ขอ
เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ  ลักษณะของคําถาม เปนแบบ

ใหเลือกตอบ    จึงขอใหทาน  ทําเครื่องหมาย  ลงใน  (   ) หนาขอความ  ที่ตรงกับสถานภาพ
สวนตัวของทาน
ตัวอยาง

ขอที่  0   นับถือศาสนา
  (  ) ศาสนาพุทธ     (     ) ศาสนาคริสต     (      ) ศาสนาอิสลาม  (      ) อ่ืน ๆ.............

จากตัวอยาง   แสดงวาผูตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ

ตอนที่ 2   คุณลักษณะผูนํา ของผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  45  ขอ
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  คําตอบมีเกณฑใช

วัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด   จึงขอใหทาน ทําเครื่องหมาย ลง
ในชองที่ตรงกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามสภาพเปนจริงที่ปรากฏในขอนั้น ๆ
ตัวอยาง

ระดับคุณลักษณะผูนํา
ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0 ตรงตอเวลาและมีระเบียบวินัย
ในตนเอง.......................................

จากตัวอยาง
แสดงวา  ผูตอบมีความเห็นตอคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหาร

สถานศึกษา เปนคนตรงตอเวลาและมีระเบียบวินัยในตนเอง  อยูในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3  การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
  จํานวน 45 ขอ
เปนแบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการ  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง-

พัทยา คําตอบมีเกณฑใชวัด  5 ระดับ  คือ  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด  จึงขอให
ทานขีดเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนที่ทานดํารงตําแหนง
ตามสภาพที่เปนจริงในขอนั้นๆ
ตัวอยาง

ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ
ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
 สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0 การจัดแผนการเรียนการสอน
ตรงตามสภาพปญหาทางวิชาการ
ของโรงเรียนและความตองการของ
ผูเรียน..........................................

จากตัวอยาง
แสดงวา ผูตอบมีความเห็นตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนวา  การจัดแผนการเรียน-

การสอน ตรงตามสภาพปญหาทางวิชาการของโรงเรียนและความตองการของผูเรียน   อยูในระดับ
ปานกลาง
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ชองนี้สําหรับผูวิจัย

1

2

3

4

5

6

7

เพศ
     (    )  ชาย                          (    )  หญิง

อายุ
     (    )  นอยกวา 25 ป           (    )  25 – 35 ป
     (    )  35 – 45  ป                (    )  45 ป ขึ้นไป

อายุราชการ
    (    )  นอยกวา 5 ป             (    )  5 – 10 ป
    (    )  10 – 15  ป                (    ) 15 – 20 ป
    (    )   20 ป ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
     (    )  ต่ํากวาปริญญาตรี      (    ) ปริญญาตรี
     (    )  สูงกวาปริญญาตรี

ตําแหนงปจจุบัน
     (    )  ผูบริหารสถานศึกษา
     (    )  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
     (    )  ครูปฏิบัติการสอน

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงปจจุบัน
     (    )  นอยกวา 5 ป             (    )  5 – 10 ป
     (    )  10 – 15  ป                (    ) 15 – 20 ป
     (    )   20 ป ขึ้นไป

ประสบการณการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา
     (    )  ไดรับการฝกอบรม     (    )  ไมเคยไดรับการฝกอบรม

 4

 5

 6

 7

 8

  9

  10
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณลักษณะผูนํา

ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

ผูบริหารของทานมีคุณลักษณะ
ตอไปนี้  มากนอยเพียงใด

สุขภาพกายเปนปกติ การเคลื่อนไหวรางกาย
เชน การนั่ง ยืนเดิน แคลวคลอง…….………….
ทํางานตอเนื่องกันไดเปนเวลานาน ๆ โดย
ไมแสดงความทอถอย หรือหมดกําลังใจ.………
มีความมั่นคงในอารมณ ไมโกรธงายแมขณะ
มีปญหาอุปสรรคในการทํางาน..……………….
มีความรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เปนอยางดี...
ถายทอดและแนะนําการปฏิบัติงานไดชัดเจน
เขาใจงายและปฏิบัติตามได...…………………
สามารถเรียนรูและเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง...................……………
ติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวทางการ
ศึกษาอยูเสมอและนํามาปรับใชไดทันเหตุการณ..
สามารถใหขอมูลและใชขอมูลในการวิเคราะห
งาน  ไดอยางถูกตอง  แมนยํา...…………
ตัดสินใจเรื่องตางๆโดยใชขอมูลหลักเกณฑ
และเหตุผล  .........................................…......
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ...............……
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็วและ
มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง...........……
กลาตัดสินใจในเรื่องที่ยาก และรวมถึงเรื่อง
ที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูอื่น.....………….
มีจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็น
สําหรับการแกปญหาตางๆ .....................….....

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

........

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 11

 12

 13
 14

 15

 16

 17

 18

 19
 20

 21

 22

 23
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ระดับคุณลักษณะผูนํา
ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

14

15

16

17

18

19

ชอบคนควา ทดลอง และคิดทํา  ในส่ิง
แปลกใหมอยูเสมอ................................…
มีความมุงมั่นและแสดงใหเห็นวา เปนผูมี
ความผูกพันแนวแนตองานที่ทําสูงมาก..…
นําเทคนิควิธีการใหมๆ มาปรับปรุง พัฒนา
วิธีการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ.................…
จัดระบบการทํางานและวิธีทํางานของตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน............…
รูหนาที่ และมีความตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด........………………
ไมละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
ถึงแมวาจะมีอุปสรรคนานาประการ
มาเกี่ยวของก็ตาม...............................…......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 24

 25

 26

 27

 28

 29
20

21
22

23

24

25

26

กลายอมรับผิดหรือคําตําหนิในส่ิงที่ตน
ไดกระทําผิดพลาด..............................……..
มีความเปนกันเองและรูจักใหเกียรติผูอื่น……
ปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ  ของทาง
ราชการและสังคมทั้งตอหนาและลับหลัง…….
รักษาความลับของทางราชการ หนวยงาน
และของผูอื่น ไดดี................................….....
ไมใชเวลางานและอํานาจหนาที่ แสวงหา
ประโยชนสวนตน.................................…....
เปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีสวนรวมพิจารณา
 และ ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่มอบหมาย.........................………………..
สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ใหแก
ผูรวมงานอยางเสมอภาคกัน...........………....

.......

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

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 30
 31

 32

 33

 34
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ระดับคุณลักษณะผูนํา
ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
และยุติธรรม...............................……........
กระตุน สงเสริมผูรวมงานใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน.................................
มอบหมายงาน โดยยึด ตามหลักการ และ
ความรูความสามารถของบุคคล.......………
เขาใจความตองการของผูรวมงานและรูจัก
นํามาใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน...…
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน.....…
สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ใหแกผูรวมงาน..........................................
ยกยองชมเชยผูรวมงานที่ปฏิบัติงานดีและ
มีความสามารถ....................................…
สงเสริมใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน................
ยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน ของผูรวมงาน........…….
ใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกคน….........
การออกคําสั่งชัดเจน และผูรับคําส่ังเขาใจ
สามารถปฏิบัติตามได..................………
ทําใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจตอความ
สําเร็จของหนวยงาน..............................
การบริหารงานยึดหลักการ เหตุผลและ
พันธกิจขององคการ........................……
ใหการยอมรับ ชื่นชมและยกยองในความ
สําเร็จของผูรวมงาน..................…………
เปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาที่ดี..
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ระดับคุณลักษณะผูนํา
ขอที่ คุณลักษณะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา
มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

42
43
44

45

มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสารที่ดี…...
มีความจริงใจ  ไมทําตนเหนือผูอื่น..........……
สํารวจตนเองอยูเสมอและปรับปรุงพัฒนาตน
เม่ือพบวามีขอบกพรอง.......................……...
เอาใจใสและรูจักการพิทักษผลประโยชน
ของผูรวมงาน.......................................…….
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ตอนที่ 3  การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ

ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โรงเรียนของทาน มีการปฏิบัติ
ในเรื่องตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
กําหนดนโยบาย และแผนงานการบริหารงาน
วิชาการอยางชัดเจน   สอดคลองกับเปาหมาย
ของหลักสูตร  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และ
ธรรมนูญสถานศึกษา.........………………
คณะครูทุกฝาย  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผนงานวิชาการของ
โรงเรียน........................……………………
การจัดทําสาระของหลักสูตรสอดคลองกับ
สภาพปญหาของทองถิ่น ชุมชนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา...……………....
จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ  สถิติตางๆ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการ ครบถวน ถกูตอง
และเปนปจจุบัน....................................….......
จัดใหมีแผนปฏิบัติการงานวิชาการ ที่สอดคลอง
กับแนวทางการแกปญหางานวิชาการและ
 เปาหมายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน.......
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการสอนวิทยาการใหมๆ เปนประจํา....
สงเสริมสนับสนุนใหครูวิชาการและผูที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานวิชาการอยางเปนทีม.…………………
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน
วิชาการ เปนระยะและตอเนื่อง................………
สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ
จําเปนในการใชส่ือ  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู....................………………………… ....... ....... ....... ....... .......  64

ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ
ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

จัดสรรวัสดุอุปกรณเพื่อใหครูผลิตส่ือการ
เรียนการสอนไดเพียงพอกับความตองการ.....
จัดกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อใหครูมีความรูใน
การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน……..
นิเทศติดตาม การผลิต การใชส่ือการเรียน
การสอนของครูเปนประจําและตอเนื่อง....….
นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและสื่อ ที่
เหมาะสม มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน......................……..........
การจัดเก็บส่ือการสอนเปนระบบสะดวกแก
การ นําไปใชและการควบคุม ตรวจสอบ...…
มีการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ.......................................
จัดทําตารางสอนและวางแผนการสอน
ไวลวงหนากอนเปดภาคเรียน.................…..
ครูทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดตารางสอน...
การจัดจํานวนคาบเวลาเรียนของ กลุม
ประสบการณตางๆ ทุกชั้นเรียนสอดคลองกับ
โครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรกําหนด…......
มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามตารางสอน.......................…..
จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศตางๆ ดานการ
 วัดผลและประเมินผล  ครบถวน ถูกตองและ
เปนปจจุบัน.......................………………...
จัดใหมีปฏิทินการวัดผลและประเมินผล
อยางชัดเจน.........................................…..
ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน  การ
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วัดผลและประเมินผลของโรงเรียน...........… ....... ....... ....... ....... .......  77

ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ
ขอที่ การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

จัดทรัพยากร สนับสนุนการดําเนินการวัดผล
และประเมินผลอยางเพียงพอ........…………..
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาตางๆ
ในแตละกลุมประสบการณ............………….
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูทั้ง
การวัดความกาวหนา(formative) และการวัด
สรุป(summative)ตามระยะเวลาที่เหมาะสม...
สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปวิเคราะห
เพื่อเปนขอมูลประกอบการแกปญหา และ
พัฒนา การเรียนรูในชั้นเรียน....................…
โรงเรียนไดนําขอมูลและผลการประเมิน
ไปใช ในการตัดสินใจปรับปรุงงานและ
วางแผนงาน  วิชาการในระยะตอไป..........….
จัดใหมีทะเบียนของนักเรียนที่มีปญหาดาน
การเรียน  จําแนกตามสภาพปญหา ความ
สามารถ และประสบการณ ...........………...
จัดใหมีครูแนะแนวสําหรับชวยเหลือใหคํา
แนะนํา แกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน…
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมเพื่อชวยเหลือ
นักเรียน ที่เรียนชา .................................…
มีการรายงานผลการสอนซอมเสริมเปนระยะ
และตอเนื่อง............................…………….
จัดกิจกรรมสอนเสริมสําหรับนักเรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง...............…
ช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติ ของการ
นิเทศภายในโรงเรียน ใหครูทุกคนทราบ...…
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ระดับการปฏิบัติงานวิชาการ
ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

มาก
ที่สุด

5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

วางแผนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพปญหา
 และความตองการของผูรับการนิเทศ..................
ครูทุกคนมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ
การนิเทศภายในโรงเรียน........................………
จัดกิจกรรมเพื่อใหความรูและพัฒนาเทคนิค
การนิเทศใหแกครูและผูที่เกี่ยวของ……………...
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การนิเทศภายใน
อยางจริงจัง................................………………
กํากับ ติดตามผลการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ...................……………………..
นําผลที่ไดจากการนิเทศภายในไปปรับปรุงพัฒนา
งานใหดียิ่งขึ้น............................……………….
จัดใหมีเอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ ที่เปนแหลงความรู
ทันเหตุการณ อยางเพียงพอกับความตองการ
ของผูใชบริการ..................……………………..
จัดทําสถิติผูใชบริการของหองสมุดใหเปนปจจุบัน
จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดของ
 โรงเรียน ทุกระดับ อยางสม่ําเสมอ...........………
จัดหองสมุดเปนระเบียบเรียบรอยเปนระบบ
สะดวกแกการเขาใชบริการ และการควบคุม
ตรวจสอบ............................……………………
มีการประเมินผลการใหบริการหองสมุดและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
การใหบริการตอไป………………………………
นําเทคโนโลยีการส่ือสาร(ICT)มาใชพัฒนาดาน
การจัดระบบงานหองสมุดเพื่อการสืบคนขอมูล....
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ภาคผนวก ข
การเก็บรวบรวมขอมูล

กลุมตัวอยาง
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(สําเนา)

ที่  ศธ 0520.107/ 1663 -1680         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
        พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000

        5    กันยายน   2546

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน

ส่ิงที่สงมาดวย  รายชื่อโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน  1  ชุด

ดวย นางสาววาสนา  สามศรีทอง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ และครู
ปฏิบัติการสอน จํานวน 3 คน ในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ
ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียน
ทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

       ขอแสดงความนับถือ

          ศิริชัย  ชินะตังกูร

     (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 3424 3435,0 3421 8788
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
......................

เทศบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง   โรงเรียนเทศบาล  3 บานต่ําบุญศิริ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎรรังสฤษฏ)  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)
โรงเรียนเทศบาล  4 (อุดมวิทยสมใจ) โรงเรียนเทศบาล  5 (บดินทรเดชาประสิทธ)
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล)

เทศบาลตําบลกบินทร   จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทรราษฎรอํารุง)  โรงเรียนเทศบาล  2 (วัดใหมทาพาณิชย)

เทศบาลตําบลอรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี  โรงเรียนเทศบาลบานกิโลสอง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต  โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร

เทศบาลตําบลบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์

เทศบาลเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์  โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง

เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดกลางทุมมาวาส

เทศบาลเมืองบานบึง  จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
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เทศบาลเมืองศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม  โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา

เทศบาลตําบลแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเมืองพัทยา 1  โรงเรียนเมืองพัทยา  2  โรงเรียนเมืองพัทยา  3
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา  6 โรงเรียนเมืองพัทยา  7
โรงเรียนเมืองพัทยา  8 โรงเรียนเมืองพัทยา  9 โรงเรียนเมืองพัทยา  10

เทศบาลนครระยอง  จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

เทศบาลเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1    โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  2

เทศบาลเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)

เทศบาลตําบลทาใหม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว
โรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม

เทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
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ภาคผนวก ค
การทดลองเครื่องมือการวิจัย
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(สําเนา)

ที่ ศธ 0520.203.2/046               ภาควิชาการบริหารการศึกษา
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    นครปฐม 73000

        3   สิงหาคม   2546

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นางสาววาสนา  สามศรีทอง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12”

ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษาใครขอความอนุเคราะหให นางสาววาสนา
สามศรีทอง ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

        ขอแสดงความนับถือ

         ชวนชม  ชินะตังกูร

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
        หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.   0  3421  9136
โทรสาร   0  3421  9136
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รายช่ือโรงเรียน
ที่เปนกลุมทดลองเครื่องมือการวิจัย

......................
เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบานโปง
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี

เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

เทศบาลตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรยอย
โรงเรียนเทศบาล 4 บานบอแขม
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือวิจัย
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(สําเนา)

ที่ ทม 1106.02/114 -118          ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
         มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
         นครปฐม 73000

 2   กรกฎาคม   2546

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นางสาววาสนา  สามศรีทอง นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12

ดังนั้น    จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกันนี้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

   ขอแสดงความนับถือ

    ชวนชม  ชินะตังกูร

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร)
    หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร.   0  3421  9136
โทรสาร   0  3421  9136
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ
ผูตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย

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

1.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
   ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 5    จังหวัดราชบุรี

2.ดร.จันทนา  นนทิกร สาขาวิชาภาษาไทย
   ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 5   จังหวัดราชบุรี

3.นางสาวเยาวดี  มุสิกะถาวร สาขาการบริหารการศึกษา
   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ระดับ 9    สํานักการศึกษา  เมืองพัทยา   จังหวัดชลบุรี

4.นายสุพจน  สุภาพันธ สาขาการบริหารการศึกษา
   ผูอํานวยการกองการศึกษา   ระดับ 8   กองการศึกษา   เทศบาลเมืองศรีราชา   จังหวัดชลบุรี

5.นายธวัชชัย  รัตตัญู  สาขาการบริหารการศึกษา
   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับ 8
   สํานักการศึกษา  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี
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การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)

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

การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
หรือนิยามตัวแปรที่ตองการวัด (Index of Item – Objective Congruence)  ซึ่งมีสูตร ดังนี้

         ΣR
 IOC=  ______

        N

เมื่อ  IOC  คือ  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค
                  หรือนิยามตัวแปรที่ตองการวัด
ΣR      คือ  ผลรวมคะแนนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

       ในขอคําถามแตละขอ
N  คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ถาคา   IOC   ที่คํานวณไดมีคา  มากกวา หรือ  เทากับ 0.5    แสดงวาคําถามนั้น
เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของตัวแปรที่ตองถามได

หมายเหตุ    การคัดเลือกขอคําถามเพื่อเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของแตละตัวแปร 
พิจารณาจาก  ขอคําถามที่มีคา IOC อยู ระหวาง 0.5 - 1.0  เรียงลําดับจากมากไปหานอยจนครบ
จํานวนขอคําถามที่ตองการในแตละตัวแปร
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ตาราง คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(IOC) ของเครื่องมือวิจัย
ตอนที่  1  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

ผูบริหารของทานมีคุณลักษณะตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน

สุขภาพกายเปนปกติ การเคลื่อนไหวรางกาย
ไดแก การนั่ง  ยืน  เดิน แคลวคลอง.................
บุคลิกภาพดี  สุขุม  ใจเย็น..............................
ทํางานตอเนื่องกันไดเปนเวลานาน ๆ โดย
ไมแสดงความทอถอยหรือหมดกําลังใจ..........
มีความมั่นคงในอารมณไมโกรธงาย แมขณะ
มีปญหาอุปสรรคในการทํางาน.......................

สติปญญาฉลาด
มีความรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่เปนอยางดี..
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ให
ผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน ยอมรับและศรัทธา.
ถายทอดและแนะนําการปฏิบัติงานไดชัดเจน
เขาใจงาย และปฏิบัติตามได........................
สามารถเรียนรูและเขาใจส่ิงตาง ๆไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง......................................
ติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาอยูเสมอ และนํามาปรับใช
ไดทันเหตุการณ..........................................
ใชเหตุผลในการแกปญหา ถึงแมปญหา
ที่ยาก ก็สามารถแกไขไดดวยตนเอง  และ
อยูในขอบเขตโดยไมขัดตอระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ..........................
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1.สุขภาพกายเปนปกติ การเคล่ือนไหวราง-
กาย  เชน การนั่ง  ยืน  เดิน แคลวคลอง
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ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

สามารถใหขอมูลและใชขอมูลในการ
วิเคราะหงาน ไดอยางถูกตอง  แมนยํา.....

ความสามารถในการตัดสินใจ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ โดยใชขอมูล หลักเกณฑ
และเหตุผล  ไมตัดสินใจโดยใชอารมณ...........
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ.....................
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็วและ
มีความเปนไปได..........................................
กลาตัดสินใจในเรื่องที่ยากและรวมถึงเรื่อง
ที่ขัดแยงกับความคิดเห็นของผูอื่น.................
มีจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็น
สําหรับการแกปญหาตางๆ ..........................
รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน และนําไป
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ อยางมีเหตุผล.
ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อ
แกปญหาตางๆ ของโรงเรียน........................
กรณีขอวินิจฉัยที่มีความก้ํากึ่งกัน จะเลือก
ตัดสินใจเปนไปในทางสรางสรรค และเกิด
ประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก......................

ความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง...........................
ชอบคนควา ทดลองและคิดทําในสิ่งแปลกใหม
อยูเสมอ......................................................
มีความมุงมั่นและแสดงใหเห็นวา เปน
ผูมีความตั้งใจทํางานสูงมาก.....................
นําเทคนิควิธีการใหมๆ มาปรับปรุง พัฒนา
วิธีการทํางานใหดีขึ้น อยูเสมอ..................
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14.ตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง
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ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33

34

35
36
37

สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน....................
จัดระบบการทํางานของตนใหเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูรวมงาน....................................
เปนผูมีอารมณขัน....................................

ความรับผิดชอบ
รูหนาที่ และตั้งใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด..............................
มีความมุงมั่น ตั้งใจ และอดทนตอการปฏิบัติ-
งาน  จนสําเร็จเรียบรอย..............................
ไมละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
ถึงแมวาจะมีอุปสรรคนานาประการ
มาเกี่ยวของก็ตาม.....................................
กลายอมรับผิดหรือคําตําหนิในส่ิงที่ตน
ไดกระทําผิดพลาด.....................................
เคารพตอสิทธิ และเสรีภาพของผูอื่น............
เอาใจใสดูแลสวัสดิภาพของผูรวมงาน..........
มีความเปนกันเอง และรูจักใหเกียรติผูอื่น.....

ความซื่อสัตย

ปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอบังคับ ของทาง
ราชการและสังคม ทั้งตอหนาและลับหลัง....
รักษาคํามั่นสัญญาดวยความจริงใจ............
ประพฤติตนเปนคนเปดเผย และไดรับ
ความไววางใจ การยอมรับจากผูรวมงาน......
รักษาความลับของทางราชการ  หนวยงาน
และของผูอ่ืนไดดี..................................
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25.จัดระบบการทํางานและวิธีทํางานของ
ตนใหเปนแบบอยางที่ดี แกผูรวมงาน
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ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

ไมใชเวลางานและอํานาจหนาที่แสวงหา
ประโยชนสวนตน......................................
มีความยินดีในความสําเร็จของผูอื่น...........

ความยุติธรรม
สงเสริมการทํางานของผูรวมงานอยาง
ทั่วถึง ตามความสามารถของบุคคล...........
เปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีสวนรวม
พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ที่มอบหมาย...........................
สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ใหแกผูรวมงานอยางเสมอภาคกัน............
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใสและยุติธรรม.................................

ความสามารถในการจูงใจ
กระตุน สงเสริมผูรวมงานใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน..............................
การมอบหมายงานควรเปนไปตามหลักการ
และความรู ความสามารถของบุคคล.........
เขาใจความตองการของผูรวมงานและรูจัก
นํามาใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน.....
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน......
สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ใหแกผูรวมงาน.......................................
สามารถสื่อสารใหผูรวมงานเชื่อถือและ
ปฏิบัติตามเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายได....
ยกยองชมเชยผูรวมงานที่ปฏิบัติงานดี และ
มีความสามารถ.......................................
สงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานไดใชความ
สามารถและทักษะปฏิบัติงานอยางเต็มที่...
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45. มอบหมายงานโดยยึดตามหลักการ
และความรู ความสามารถของบุคคล
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ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

52

53

54

55
56

57

58

59

60

61

62

63
64
65
66

ศิลปะในการทํางาน
สงเสริมใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน...............
ยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน.................
ใหรางวัลแกผูรวมงานที่ปฏิบัติงานดีเดน
เพื่อเปนตัวอยางที่ดี..................................
ใหความสําคัญกับผูรวมงานทุกคน............
มีความมั่นคงในอารมณ อดทนตอการ
กระทําของผูอื่น......................................
การออกคําสั่งตองชัดเจนและผูรับคําส่ัง
เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได...................
ทําใหทุกคนเกิดความมั่นใจและ รูสึกวา
เขาเปนคนสําคัญของหนวยงาน..........
ทําใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจตอ
ความสําเร็จของหนวยงาน....................
การบริหารงานยึดหลักการและเหตุผล
มีความหนักแนน..............................

การทํางานรวมกับผูอื่น

เปนผูประนีประนอมและสามารถลดความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได.........
ใหการยอมรับ ชื่นชมและยกยองในความ
สําเร็จของผูรวมงาน.................................
เปนผูใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาที่ดี.....
ใหความชวยเหลือแกผูอื่นเมื่อเกิดปญหา....
มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสารที่ดี...
มีความจริงใจ  ไมทําตนเหนือผูอื่น.............

1.0

1.0

0.6
0.8

0.4

0.8

0.6

0.8

0.8

0.6

1.0
1.0
0.6
1.0
1.0

57.การออกคําส่ังชัดเจนและผูรับคําส่ัง
เขาใจ สามารถปฏิบัติตามได

60.การบริหารงานยึดหลักการเหตุผล
และพันธกิจขององคการ
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ขอ
ที่

คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

67

68

69

สํารวจตนเองอยูเสมอและปรับปรุง
พัฒนาตน เม่ือพบวามีขอบกพรอง............
รูจักควบคุมอารมณตนเอง ไมโมโห หรือ
ฉุนเฉียวงาย...........................................
เอาใจใสและรูจักการพิทักษผลประโยชน
ของผูรวมงาน.........................................
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

1

2

3

4

5

โรงเรียนของทานมีการปฏิบัติ
ในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
แผนงานโครงการ
สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหางาน
วิชาการของโรงเรียนกอนวางแผนงาน......
กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหาร
งานวิชาการอยางชัดเจน สอดคลองกับ
เปาหมายของหลักสูตร
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
และธรรมนูญสถานศึกษา.......................
จัดใหมีโครงสรางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนไวอยางชัดเจน......................
คณะครูทุกฝาย และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการวางแผน
งานวิชาการของโรงเรียน...........................
การจัดทําสาระของหลักสูตรสอดคลองกับ
สภาพปญหาของโรงเรียนและการพัฒนา
ผูเรียนเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค................................................
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2. กําหนดนโยบาย แผนงานการบริหารงาน
วิชาการอยางชัดเจน สอดคลองกับ
เปาหมายของหลักสูตร พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติและธรรมนูญสถานศึกษา

5. การจัดทําสาระของหลักสูตรสอดคลองกับ
สภาพปญหาของทองถิ่น ชุมชนและคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
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ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ  สถิติตาง ๆ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการ ครบถวน ถูกตอง
และเปนปจจุบัน......................................
จัดใหมีแผนปฏิบัติการงานวิชาการที่สอด
คลองกับการแกปญหางานวิชาการและการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...................

จัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอน วิทยา
การใหม ๆ ใหแกบุคลากร.........................

จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอ
การเรียนรู...............................................
สงเสริมสนับสนุนใหครูวิชาการและผูที่
เกี่ยวของปฏิบัติงานวิชาการอยางเปนทีม...
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน
วิชาการ เปนระยะและตอเนื่อง.................
สงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน..............................

ส่ือการเรียนการสอน

สํารวจและวิเคราะหความตองการสื่อ เพื่อ
ใหสอดคลองกับปญหาและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน.....................................
ทุกฝายมีสวนรวมกําหนดลักษณะ และคุณ
ภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ตองการ.....
จัดใหมีสถิติ การใหบริการและการใชส่ือ
การเรียนการสอน ที่เปนปจจุบัน................
จัดสรร วัสดุอุปกรณเพื่อใหครูผลิตส่ือการ
เรียนการสอนไดเพียงพอ กับความตองการ..
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7.   จัดใหมีแผนปฏิบัติการงานวิชาการที่
สอดคลองกับแนวทางการแกปญหางานวิชา
การและเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
8 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอน วิทยาการใหมๆ
เปนประจํา

13.  สํารวจวิเคราะห สภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนในการใชส่ือเพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
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ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

สงเสริมใหครูไดผลิตส่ือการเรียนการสอน
ดวยตนเอง............................................
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูมีความรูใน
การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน...
นิเทศติดตาม การผลิต การใชส่ือการเรียน
การสอนของครูเปนประจําและตอเนื่อง.....
สงเสริมใหครูใชส่ือประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ..............
สงเสริมใหครูใชทรัพยากรในทองถิ่น
เปนสื่อการเรียนการสอน.........................
นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่
เหมาะสม มาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน...................................
การจัดเก็บส่ือการเรียนการสอน เปนระบบ
สะดวกแกการนําไปใชและการควบคุม
ตรวจสอบ...............................................
มีการซอมแซมและรักษาสื่อการเรียนการ
สอนใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ..
มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อ
ตอการเรียนรู.........................................
จัดใหมีศูนยส่ือการเรียนการสอนที่สมบูรณ
ทันสมัยและเปนแหลงความรู...................

ตารางสอน
จัดทําตารางสอนและวางแผนการสอน
ไวลวงหนากอนเปดภาคเรียน................
ครูทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดตารางสอน
การจัดจํานวนคาบเวลาเรียนของกลุม
ประสบการณตางๆ ทุกชั้นเรียน สอดคลอง
กับสัดสวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
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18. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อใหครูมีความรู
ในการผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน

23. การจัดเก็บส่ือการสอน เปนระบบ  สะดวก
แกการนําไปใชและการควบคุมตรวจสอบ

26.มีการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ

29. การจัดจํานวนคาบเวลาเรียนของกลุม
ประสบการณตางๆ ทุกชั้นเรียนสอดคลองกับ
โครงสราง เวลาเรียนที่หลักสูตรกําหนด.
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ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

การจัดครูเขาสอน  ตรงตามสาขาวิชา
ความถนัด ความรูและความสามารถของครู
การจัดชวงเวลาการสอนของวิชาตางๆ ควร
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา เชน วิชา
คณิตศาสตร ไมควรจัดไวในชวงเวลาบาย...
มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามตารางสอน.........................
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความตองการของผูเรียน..........................

การวัดผลและประเมินผล
ประชุมชี้แจงเปาหมายการดําเนินการวัดผล
การเรียนแกคณะครู..................................
จัดใหมีระบบขอมูลสถิติตางๆดานการวัด
และประเมินผลครบถวนถูกตองและเปน
ปจจุบัน...................................................
จัดใหมีปฏิทินการวัดผลและประเมินผล
อยางชัดเจน............................................
ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน  การ
วัดผลและประเมินผลของโรงเรียน..............
จัดทรัพยากร สนับสนุนการดําเนินการ
วัดผลและประเมินผลอยางเพียงพอ.............
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามวัตถุประสงคการเรียนของแตละ
กลุมประสบการณ.....................................
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกําหนด...
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35. จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศตางๆ
ดานการวัดและประเมินผลครบถวนถูกตองและ
เปนปจจุบัน

39. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาตางๆ
ในแตละกลุมประสบการณ
40.ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ทั้งการวัดความกาวหนา(formative)และการวัด
สรุป(summative)ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172

ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลายเพื่อ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียน....................
นําผลการประเมินไปวิเคราะห เพื่อเปนขอ
มูลประกอบการแกปญหาและพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน...............................
นําขอมูลและผลการประเมินไปใช ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงงานและวางแผนการ
บริหารงานวิชาการในระยะตอไป................

การสอนซอมเสริม
จัดใหมีทะเบียน ของนักเรียนที่มีปญหา
ดานการเรียน  จําแนกตามสภาพปญหา
ความสามารถและประสบการณ ..............
จัดใหมีครูแนะแนวสําหรับชวยเหลือใหคํา
แนะนําแกนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน...
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม  เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนชา เปนรายบุคคล................
จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม  เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนชาเปนรายกลุมและรายชั้น...
ติดตามผลการสอนซอมเสริมของครู
อยางตอเนื่อง............................................
มีการรายงานผลการสอนซอมเสริมเปนระยะ
และตอเนื่อง..............................................

การนิเทศภายในโรงเรียน
ชี้แจงวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน
โรงเรียนใหครูทุกคนทราบ........................
การวางแผนการนิเทศภายในสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของผูรับ
การนิเทศ...............................................
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42.สงเสริมใหครูนําผลการประเมินไปวิเคราะห
เพื่อเปนขอมูลประกอบการแกปญหาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
43.โรงเรียนไดนําขอมูลและผลการประเมินไปใช
ในการตัดสินใจปรับปรุงงานและวางแผนงาน
วิชาการในระยะตอไป

46.จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม  เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนชา
47.จัดกิจกรรมสอนเสริมสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

50.ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติของ
การนิเทศภายในโรงเรียนใหครูทุกคนทราบ
51.การวางแผนการนิเทศใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ
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ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ครูทุกคนมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ
การนิเทศภายในโรงเรียน.........................
แตงตั้งผูรับผิดชอบ  งานการนิเทศภายใน
โรงเรียน.................................................
จัดสรรทรัพยากร เพื่อดําเนินการนิเทศภาย
ในโรงเรียนอยางเพียงพอ.........................
ผลิตส่ือเพื่อการนิเทศภายในใหตรงกับสภาพ
ปญหาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน......
จัดอบรมใหความรู เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
นิเทศใหแกครูและผูที่เกี่ยวของ..................
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การนิเทศ
ภายในอยางจริงจัง.................................
ควบคุม ติดตามผลการนิเทศภายในอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ............................
นําผลที่ไดจากการนิเทศภายในไปปรับปรุง
พัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น.

หองสมุด
จัดใหมีเอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ ที่เปนแหลง
ความรูที่ทันเหตุการณ อยางเพียงพอกับ
ความตองการของผูใชบริการ......................
จัดใหมี อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช ในหอง
สมุด ที่ทันสมัย เพียงพอกับการใหบริการ....
จัดบรรยากาศในหองสมุด ใหเอื้อตอการ
เปนแหลงการเรียนรู..................................
จัดทําสถิติ ผูใชบริการของหองสมุด ใหเปน
ปจจุบัน...................................................
จัดใหมีบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานของ
หองสมุดโดยตรง.....................................

0.8

0.6

0.6

0.6

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.8

0.6

56.จัดกิจกรรมเพื่อใหความรูและพัฒนาเทคนิค
การนิเทศใหแกครูและผูเกี่ยวของ

58. กํากับติดตามผลการนิเทศภายในอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
59.นําผลที่ไดจากการนิเทศภายในไปปรับปรุง
พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น.
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ขอ
ที่

การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

คา
IOC

ขอความที่แกไข/
ขอเสนอแนะ

65

66

67

68

69

จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมรักการอาน สําหรับ
นักเรียนอยางตอเนื่อง...............................
จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดของ
โรงเรียนทุกระดับอยางสม่ําเสมอ................
จัดหองสมุดเปนระเบียบเรียบรอย เปนระบบ
สะดวกแกการเขาใชบริการ และการควบคุม
ตรวจสอบ.................................................
จัดซอมแซมหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
ที่ชํารุด ใหอยูในสภาพที่ดี...........................

จัดหองสมุดใหเปนศูนยบริการ การเรียนรู
ของโรงเรียนและชุมชน................................
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68.มีการประเมินผลการใหบริการหอง
สมุดและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาใหบริการตอไป
69.นําเทคโนโลยีการสื่อสาร(ICT)มาใช
พัฒนาดานการจัดระบบงานหองสมุด
เพื่อการสืบคนขอมูล
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ภาคผนวก จ

คาสหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร

กับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
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สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร กับการปฏิบัติงานวิชาการ
การวิเคราะหความสัมพันธ ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s 

product moment coefficient of correlation)
1.สหสัมพันธระหวางตัวแปรของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  ภาพรวม และรายดาน
รายละเอียด ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17   สหสัมพันธระหวางตัวแปรของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
     สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  รายดาน

ตัว
แปร

(X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (X9) (X10)

(X1) 1.000 .761** .706** .733** .787** .639** .691** .747** .743** .769**

(X2) .761** 1.000 .878** .880** .874** .771** .732** .786** .793** .856**

(X3) .706** .878** 1.000 .882** .838** .709** .787** .793** .799** .844**

(X4) .733** .880** .882** 1.000 .841** .751** .786** .811** .781** .827**

(X5) .787** .874** .838** .841** 1.000 .857** .826** .827** .901** .900**

(X6) .639** .771** .709** .751** .857** 1.000 .780** .744** .797** .781**

(X7) .691** .732** .787** .786** .826** .780** 1.000 .913** .903** .862**

(X8) .747** .786** .793** .811** .827** .744** .913** 1.000 .896** .876**

(X9) .743** .793** .799** .781** .901** .797** .903** .896** 1.000 .903**

(X10) .769** .856** .844** .827** .900** .781** .862** .876** .903** 1.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 1 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรของคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
รายดาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เปนความสัมพันธทางบวก  
และความสัมพันธอยูในระดับมาก  คาสหสัมพันธระหวางกันอยูระหวาง 0.691 ถึง 0.880
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2.สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ภาพรวมและรายดาน
รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่   18   สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการปฏิบัติงานวิชาการ
                 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 ภาพรวมและรายดาน
ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Ytot)

(X1) .316* .279 .243 .286 .076 .301* .095 .273

(X2) .380** .384** .331* .289 .076 .480** .182 .367*

(X3) .478** .484** .451** 410** .125 .517** .189 .449**

(X4) .513** .570** .398** .441** .287 .576** .236 .519**

(X5) .412** .414** .303* .397** .191 .461** .176 .404**

(X6) .371* .329* .264 .409** .233 .436** .230 .394**

(X7) .479** .440** .502** .546** .257 .497** .215 .506**

(X8) .491** .445** .487** .503** .241 .422** .166 .472**

(X9) .523** .473** .455** .495** .218 .460** .189 .481**

(X10) .488** .457** .398** .460** .185 .504** .188 .460**

(Xtot) .490** .473** .417** .465** .208 .513** .205 .476**

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2  พบวา ความสัมพันธของคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร กับการปฏิบัติ
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา มีรายละเอียด ดังนี้

1.คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ภาพรวม กับ การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา ภาพรวม พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
เปนความสัมพันธทางบวก อยูในระดับปานกลาง (r=0.476)

2. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ตัวแปรรายดานกับ การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ภาพรวม  พบวา สวนใหญมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เปนความสัมพันธทางบวก อยูในระดับปานกลาง ยกเวนคุณลักษณะผูนําของผูบริหารดานสุขภาพ
แข็งแรงมีชีวิตชีวาและทนทาน(X1)ไมมีความสัมพันธการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน ภาพรวม
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3. คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  กับ การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา ตัวแปรรายดาน พบวา การปฏิบัติงานวิชาการสวนใหญมีความสัมพันธกับ คุณ
ลักษณะผูนําของผูบริหารรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนความสัมพันธทางบวก อยูใน
ระดับปานกลาง  ยกเวนการปฏิบัติงานวิชาการ ดานการสอนซอมเสริม(Y5)และดานหองสมุด(Y7) 
ไมมีความสัมพันธกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
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