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                  The  purposes  of  this  research  were  to  determine  1) the administrative  behavior  of  
administrators  in  basic educational  schools  under  Phetchaburi  Educational  Service  Area  Office,               
2) educational   standard  performance  for  external  quality  assessment  of  basic  educational  schools  under  
Phetchaburi  Educational  Service Area  Office, and  3) the administrative  behavior  of  administrators 
affecting  educational standard  performance for  external  quality  assessment  of  basic  educational  schools  
under  Phetchaburi  Educational  Service  Area  Office.  The  samples  were  148  basic  educational  schools  in  
Phetchaburi  province,  obtained  from  stratified  random  sampling.  The  respondents  comprised 148  school  
administrators,  296  regular  teachers, totalling 444  respondents.  The  research  instrument  was  a  
questionnaire  on  the  administrators’ administrative  behavior  according  to  Rensis  Likert,s  theory  and  on  
the  educational  standard    performance  for  external  quality  assessment  in  accordance  with  the 
performance  scope of  the  office  of  National   Education  Commission.  The statistics  used  in  data  analysis  
were  percentage  (%) ,  mean  ( X ) , standard  deviation  (S.D.) , and  stepwise  multiple  regression  analysis.
               

                  The  findings  revealed  as  follows : 
                  1) The administrative  behavior of  school administrators  was overall  at  a  high  level.  2) The  
educational  standard  performance  for  external  quality   assessment  was overall at  a  high  level.                 
3) The administrative  behavior of administrators  affecting  the  educational  standard  performance  for 
external  quality  assessment   of  the  basic education  schools  under  Phetchaburi  Educational  Service Area  
Office  were  performance  control,  performance  and  training  standard  setting,  decision  making,  and  
interaction  and  influence  upon  each  other  in  overall. 
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บทที่  1 

 

บทนํา 
 

                  การศึกษานับวาเปนพื้นฐานทีสํ่าคัญในการพัฒนาคน  เพือ่ใหคนที่ไดรับการพัฒนาม ี
คุณภาพ  การศกึษาที่ดีมใิชการทําใหคนเปนทรัพยากรมนษุยของระบบเศรษฐกิจเทานัน้  แตเปน
การทําใหคนรูเทาทันความเจริญ   มีหลักยึดเหนีย่วทางจิตใจ   และสามารถดํารงตนใหอยูในโลกได 
อยางมีความสุข1  ในสภาพสังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว    จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  ปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว  ไดแก
คุณภาพของคน2    ผลจากความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปจจุบัน  ทําใหประชากร
ในสวนตาง ๆ ของโลก มีการเลื่อนไหล  หลอหลอมใหเปนประชากรโลกและรวมเปนสังคม
เดียวกัน3  จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   ไดระบุไววา   ในการจัด
การศึกษาของรัฐนั้น  ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ไมนอยกวาสิบสองป  โดยตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ    อีกทั้งมีเจตนาที่จะใหการศึกษา
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน4       จึงกําหนดใหรัฐจัดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ     
รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   ขึ้นมาเพื่อเปนกฎหมาย
แมบทในการบริหารจัดการการศึกษา รัฐมีความมุงมั่นและตระหนักถึงการที่จะพัฒนาคนใหมี
ประสิทธิภาพ  ตองมีการทุมเทสรรพกําลังดานตาง ๆ     ที่จะจัดการศึกษาอบรมใหประชาชนของ
ประเทศมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจที่สมบูรณ  เขมแข็งตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความรู   ความสามารถ   ทักษะและประสบการณตาง ๆ  ที่ไดรับจากการศึกษา  และทันตอ
                                                        
                  1อมรวิชช   นาครทรรพ, ความฝนของแผนดิน,  พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ตะวนัออกจํากดั (มหาชน), 2540), 47. 
                  2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ แนวทางการประกันคณุภาพภายใน 
สถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 2543), 1. 
                  3กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดการเรียนรู  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ, 2545), 3. 
                  4เร่ืองเดียวกัน, 1. 
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เหตุการณที่เกิดขึ้น  ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา5   
สําหรับแนวคิดในการจัดการศึกษานั้น  ปจจุบันมีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น  สามารถชวยเปนหลักประกันใหผูเรียนและสังคมมีความมั่นใจวาจะไดรับการบริการจาก
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  และเปนการชวยใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น
อยางสม่ําเสมอ  พรอมใหความมั่นใจวา  เยาวชนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดี  คนเกง  ใหพอแม ผูปกครองเชื่อมั่นไดวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  ใหรัฐ
สามารถนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่แทจริง6   ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ
ในการที่จะผลักดันสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  และสามารถดําเนินไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ  มีการนําเอาระบบ
การประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานมาปรับใช   เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษา   ใหบรรลุผล สําเร็จตามเปาหมาย ที่คาดหวัง7 
                     การบริหารจัดการของสถานศึกษา  ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและ
เปนสถานศึกษาของรัฐ   จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซ่ึง
เรียกกันโดยทั่วไปวา  “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา  ในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย  การบริหารงานดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษาซึ่งไดแก การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป8  ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานวิชาการเปนงานหลัก  และมีงานอื่นเปน
งานสนับสนุน  ในการดําเนินงานดานตาง  ๆ ของสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จไดนั้น  
บุคลากรถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการหรือหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพตามที่ตองการ  

                                                        
                  5สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 2540), 5. 
                  6สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, หลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), คํานํา. 
                  7กระทรวงศึกษาธิการ, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2540), 116. 
                  8กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล   
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ, 2546), 30. 
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และเปนไปตามเปาหมายที่พึงประสงค9   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคการหนึ่งทางสังคมที่มี  
หนาที่จัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด   มุงหวังใหนักเรียนเปน คนดี  คนเกง  และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข   ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  หากบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ความรู  ความสามารถ  ขาดทักษะในการทํางาน  หรือขาดความสามารถที่จะนําทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทิศทางตาม
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งเปาหมายไว   ก็จะไมสามารถประสบความสําเร็จได  บุคคลสําคัญในการ
ทํางานของสถานศึกษาก็คือผูบริหารสถานศึกษา  เพราะงานทุกงานในสถานศึกษาจะดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น  ผูบริหารจะตองมีความรู 
ความสามารถ มี  ทักษะ  และมวลประสบการณตาง ๆ   ที่จะนํามาประยุกตใชใหบรรลุผลอยางมี
คุณภาพ  และนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน10  ซ่ึงบุคคลผูเปนหัวหนา
หนวยงาน  หรือผูนําในหนวยงานนั้น ๆ  ถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด  เพราะเปนผูที่มีบทบาทมาก
ที่สุด  และมีอิทธิพลมากที่สุดตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ  ภายในหนวยงาน  ผูบริหารจะตองมี
อุดมการณในการที่จะบริหารงานใหเปนไปตามภารกิจขององคกร  หรือหนวยงานอยางจริงจัง ไม
ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม   เปนคนกลาตัดสินใจ  ไวตอขอมูล  เพิ่มพูนวิสัยทัศน  ซ่ือสัตยและ
สรางสรรคผลงาน  ประสานสิบทิศ  คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ  จูงใจเพื่อนรวมงาน  
ทนทานตอปญหาอุปสรรค  รูจักยืดหยุนตามเหตุการณ   และบริหารงานแบบมีสวนรวม11   
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถึงแมจะมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   แตก็เปนหนวยงานที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงเปน
ราชการบริหารสวนกลาง    มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือใน
ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาคือชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  และในระดับ

                                                        
                  9Keith  David, Human  Behavior  at  Work  Organizational  Behavior (Singapore :  
McGraw-Hill, 1989), 7. 
                  10สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 5,  พฤติกรรมศาสตร,  
เอกสารการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  เลม 3  (ราชบุรี : ศูนยการฝกการ
อบรมประจําเขตการศึกษา 5, 2540), 12. 
                  11กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ,  “นักบรหิารมืออาชีพ”,  วารสารวิชาการ  4, 2 
(กุมภาพันธ  2544) :15-19. 
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มัธยมศึกษาตอนตน คือ  ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยตองรับนโยบายจาก
สวนกลางมาปฏิบัติ  การพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดการศึกษาใหมีคุณภาพได
ดีนั้น ตองมีการมุงเนนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางบุคคล  โดยอาศัยรูปแบบและพฤติกรรม
ของผูนําตลอดจนเทคนิควิธีการตาง ๆ   ที่จะนํามาประยุกตใชในหนวยงานใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด  เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด12   
                     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมนอยกวา  12  ป   
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู   พัฒนาตนเองได  และเชื่อวาผู เ รียนมีความสําคัญที่สุด   ให
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป     ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   และ
สถานศึกษา13  และยังเปดโอกาสใหบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  องคกรเอกชน  ชุมชน  และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ     มีสิทธิในการจัดการศึกษาและการกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ14      
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เรียกโดยยอวา  สมศ.  
เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา   โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย หลักการ  และ
แนวการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
                  การประเมินคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินการจัดการศึกษา  เพื่อตรวจสอบ 
คุณภาพของสถานศึกษา  โดยหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกสถานศึกษา   เพื่อมุงใหมกีารพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาใหดยีิ่งขึ้น   ซ่ึงตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษา  

                                                        
                  12สุนันทา  เลาหนนัทน, การพัฒนาองคการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 6. 
                  13กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือปฏิบัติการ  โครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  (กรงุเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 3. 
                  14สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2540  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2540), 22. 
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มีการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง  และมีระบบประเมินตนเอง
กอน15  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกรอบในการประเมินและเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมไว 3 ดาน  คือ 1) 
มาตรฐานดานผูเรียน  2)  มาตรฐานดานกระบวนการ  และ 3)  มาตรฐานดานปจจัย16    ซ่ึงมาตรฐาน
ดานตาง ๆ จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ยอมขึ้นอยูกับมาตรฐานดานกระบวนการ  ผูบริหาร 
สถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  เอื้อตอการจัด              
กิจกรรมการเรียนการสอน    และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   จากการพิจารณามาตรฐาน
ทั้งสามดาน จึงไดกําหนดมาตรฐานดานกระบวนการที่สงผลโดยตรงตอกระบวนการเรียนการสอน    
และคุณภาพนักเรียน17  จากเหตุผลดังกลาว   การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดนั้น  อาจมี
สาเหตุจากหลายประการ สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งคือ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา  จันทรานี  สงวนนาม  ไดศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับความสําเร็จของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดนระดับจังหวัด  พบวาผูบริหารโรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จ มีพฤติกรรมเปนผูนําทางวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จ18  
จากผลการวิจัยของทุกประเทศไดขอสรุปตรงกันวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน เปนปจจัย
สําคัญลําดับตน  ที่จะชวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ19     
                  จากภูมิหลังและสภาพปญหาดงัไดกลาวมาแลว    แสดงใหเห็นวาการปฏบิัติงานตาม 

                                                        
                  15สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),  หลัก 
เกณฑและวิธีการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ 
: บริษัทจุดทอง จํากัด, 2545), 2. 
                  16สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน 
คุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง  จํากัด, 2545), คํานํา. 
                  17เร่ืองเดียวกัน, 54. 
                  18จันทรานี   สงวนนาม,  “คุณลักษณะบางประการของผูบริหารบรรยากาศโรงเรียนและ
ความพึงพอใจในงานที่สัมพนัธกับความสาํเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา”  (วิทยานพินธปริญญา
การศึกษาดษุฎบีัณฑิต  บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2533),  
บทคัดยอ. 
                  19กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, “ปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จ  ในการนํานโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา”,  วารสารวิชาการ  4, 2  (กุมภาพันธ  2544)  : 10. 
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   สวนใหญยังไม เปนไปตามมาตรฐานที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ  ผูวิจัยคิดวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกอยางมาก  จึงสนใจที่จะศึกษาวาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับใด และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สงผล
ตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือไม  เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในหนวยงานระดับตาง ๆ  ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อนําไปแกไข  ปรับปรุง  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุตามเปาหมาย   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด 

 

ปญหา 
                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานใหมที่ เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการ
จัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเปนเหตุใหเกิดการหลอมรวมสวนราชการที่เปนกรม
และเทียบเทากรมของกระทรวงศึกษาธิการเดิม  ที่มีภาระหนาที่ที่เกี่ยวของไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  และกรมวิชาการ  เขารวมกันตาม
ภารกิจของแตละสวนราชการเดิม  เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาอยางเต็มระบบเปนไปตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  บัญญัติไว   มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดจํานวน  
30,870  แหง  เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา     ระดับประถมศึกษา    และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาส   มีขาราชการครูทั้งหมด  352,009  คน   ขาราชการพลเรือน  
11,511   คน   มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด   6,727,149   คน20   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1  และเขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามภารกิจ  และนโยบาย   มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษาในสังกัดจํานวน  242  แหง  มีขาราชการทั้งส้ิน  2,930   คน  

                                                        
                  20สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 20 ป สปช.  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2543), 16 - 19. 
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ลูกจางประจํา  270   คน    มีนักเรียนในความรับผิดชอบจํานวน 40,840  คน21  ดําเนินการจัดการ
ศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามสภาพของแตละเขตพื้นที่  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการกํากับ ติดตาม ประเมินผลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ยังประสบปญหาและอุปสรรคดังนี้ 
                     1.   ดานปริมาณ   เมื่อครั้งยังเปนสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สามารถ
เกณฑเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไดรอยละ 77.80   
ที่เหลืออีกรอยละ 22.20  อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล   สถานศึกษาเอกชน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห   โรงเรียน ตชด.    นักเรียนที่เขาเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา   
มีอัตราการออกกลางคันรอยละ  0.09   และนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน  
4,340  คน  คิดเปนรอยละ  97.35  ของนักเรียนจํานวนทั้งหมด  4,458  คน 

                  2.   ดานคุณภาพ  ระดับผลการเรียนของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ปที่ 4  และปที่ 6  
มีระดับผลการเรียนบางกลุมประสบการณอยูในระดับทีย่ังไมนาพอใจและตองแกไข  ดังตารางที่  1 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเรียนในแตละกลุมประสบการณของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2, 4, 6 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่  2 
ระดับผลการเรียน 

 
กลุม 

ประสบการณ 
นักเรียน 
ที่เขาสอบ 0 1 2 3 4 

ภาษาไทย 5,061 49 617 1,073 1,587 1,735 
คณิตศาสตร 5,071 79 830 1,172 1,403 1,589 
สปช. 5,071 23 661 1,312 1,723 1,352 
สลน. 5,071 6 227 932 1,887 2,019 
กพอ. 5,067 13 300 929 1,829 2,000 
ภาษาอังกฤษ 2,830 29 408 660 799 944 

 
 
 
 
 

                                                        
                  21สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2545  
(เพชรบุรี : ฝายแผนและงบประมาณ, 2545), 11-13. 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่  4 
ระดับผลการเรียน 

 
กลุม 

ประสบการณ 
นักเรียน 
ที่เขาสอบ 0 1 2 3 4 

ภาษาไทย 4,661 26 685 1,207 1,538 1,205 
คณิตศาสตร 4,661 59 956 1,135 1,314 1,197 
สปช. 4,661 9 716 1,289 1,616 1,031 
สลน. 4,661 4 193 926 1,793 1,745 
กพอ. 4,661 7 120 718 1,796 2,020 
ภาษาอังกฤษ 3,308 76 755 905 793 779 

 
ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

ระดับผลการเรียน 
 

กลุม 
ประสบการณ 

นักเรียน 
ที่เขาสอบ 0 1 2 3 4 

ภาษาไทย 4,489 17 573 1,025 1,575 1,119 
คณิตศาสตร 4,489 12 1,180 1,341 1,126 770 
สปช. 4,489 1 694 1,515 1,562 717 
สลน. 4,489 - 131 605 1,521 1,232 
กพอ. 4,489 - 160 595 1,669 2,065 
ภาษาอังกฤษ 4,337 70 1,224 1,207 1,117 719 

 

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัเพชรบุรี, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2545 
(เพชรบุรี : ฝายแผนงานและงบประมาณ,  2545), 20. 
 

                  จากตารางที่  1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  2  กลุมประสบการณที่ตองแกไขมากที่สุด    
คือกลุมทักษะคณิตศาสตร    คิดเปนรอยละ  17.92   ของนักเรียนที่เขาสอบ  รองลงไปคือ  วิชา
ภาษาอังกฤษ     ในขณะที่กลุมการงานพื้นฐานอาชีพและกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยอยูในระดับดี     
ช้ันประถมศึกษาปที่  4   กลุมประสบการณที่ตองแกไขมากที่สุด  คือ  วิชาภาษาอังกฤษ และกลุม
ทักษะคณิตศาสตร   คิดเปนรอยละ  25.12  และ  15.55  ตามลําดับ  ในขณะที่กลุมสรางเสริม
ลักษณะนิสัย 
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และกลุมการงานพื้นฐานอาชีพอยูในระดับดี   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กลุมประสบการณที่ตอง
แกไขมากที่สุด   คือ  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  และกลุมวิชาทักษะคณิตศาสตร   คิดเปนรอยละ  29.84  
และ  27.89  ตามลําดับ ในขณะที่กลุมการงานพื้นฐานอาชีพและกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยอยูใน
ระดับดี 
                  3.  ดานการบริหาร 

                     จากตารางที่  2   จากการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา 2543 
โดยใชกรอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน  พ.ศ. 2541  ของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  ดานการบริหาร ปรากฏวาสถานศึกษาที่ผานการประเมินดานการบริหาร
โรงเรียน   มีจํานวน  90  โรงเรียน   คิดเปนรอยละ  37.19 ซ่ึงนับวายังเปนปญหาอยูมาก  สวนดาน
การเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาที่ผานการประเมิน มีจํานวน  34  โรงเรียน   คิดเปนรอยละ  14.04  
สถานศึกษาที่ผานการประเมินดานคุณภาพนักเรียน  แยกเปนระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  124  
โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  51.23  โรงเรียน  ระดับประถมศึกษา  จํานวน 40 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  
16.53   (ดังตารางที่  2) ซ่ึงก็สอดรับกับขอมูลเร่ืองผลการเรียนในขางตน 
 

ตารางที่  2   จํานวนสถานศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานดานตาง ๆ  
จํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพนักเรยีน ที่ สปอ. 
จํานวน 
สถานศึก

ษา 
การ

บริหาร 
การเรียน 
การสอน กอน 

ประถม ประถม มัธยม 

1 เมืองเพชรบุรี 42 9 1 26 6 - 
2 เขายอย 23 5 2 12 5 - 
3 ชะอํา 26 5 - 14 10 - 
4 ทายาง 48 16 2 28 7 2 
5 บานลาด 34 26 16 18 8 - 
6 บานแหลม 31 11 5 13 3 - 
7 หนองหญาปลอง 14 6 8 3 - - 
8 แกงกระจาน 24 12 - 10 1 - 

รวมทั้งส้ิน 242 90 34 124 40 2 
 

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัเพชรบุรี, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2545 
(เพชรบุรี : ฝายแผนงานและงบประมาณ, 2545), 24. 
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                     เมื่อพิจารณาจากระดับผลการเรียนของนักเรียนแตละกลุมประสบการณ  และจํานวน
สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินและผานเกณฑมาตรฐาน นับวายังมีปญหาอยูมาก ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ สาเหตุสําคัญไดแกพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เพราะ
บุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในสถานศึกษา คือผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ   
มีบทบาทและความรับผิดชอบอยางมาก  เพราะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษานั้น   ทั้งในการ
สรางสรรคและการทําลาย22  สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งที่มีหนาที่จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดย
อาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกอยางเปนระบบ และเกิดขึ้นโดยความรวมแรงรวมใจ
ของบุคลากรทุกฝาย  ผูบริหารจึงเปนตัวแปรสําคัญที่จะสรางสรรคการทํางานใหเกิดคุณภาพ      
สงบ  ประเสริฐพันธุ   ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวอยางนาสนใจวา   ในยุคโลกา
ภิวัตน  ความรูคืออํานาจ  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบันจะตองสรางภาพพจนใหม   ให
เปนผูนําทางวิชาการ  มีหนาที่ในการนําแนวคิดใหม ๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาดานตาง ๆ  ตองทําตัวเปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมจะตองนําใหบุคลากรในสถานศึกษาได
ตระหนักและใหความสําคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัย ศึกษาคนควาหาความรู23 พฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารจึงนับวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไป
อยางมีมาตรฐาน  สวนเซอรจิโอวานี และสตารแรท (Sergiovanni  and  Staratt)   ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับผูนําที่มีประสิทธิภาพไว  10  ประการ ไดแก  1)  ความจําเปนพื้นฐาน(prerequisites)   2)  
การมองการณไกล (perspective)   3) มีหลักการ (principles)  4)  มีหลักในการทํางาน (platform)  5)  
มีหลักการปกครอง (polities)   6)   ความมุงประสงค (purposing)  7)   มีการวางแผน  (planning)  8)  
มีความยืนหยัด  (persisting)  9) มีการบริหารบุคคล (peopling) 10) มีความรักองคการ (patriotism)24    
สําหรับเทนเนบอม  และชมิดท (Tennenbaum  and Schmidt)  ไดกลาวไววา   ผูนําที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  เปนผูนําที่สามารถยืดหยุนไดและสามารถใชพฤติกรรมใหเหมาะสมกับตนเอง         

                                                        
                  22กรมวิชาการ, “ผูบริหารกับการสรางคุณภาพโรงเรียนสูความเปนเลิศ”, วารสารวิชาการ   
3, 10  (ตุลาคม  2543) : 7. 
                  23เร่ืองเดียวกัน, 9-10. 
                  24Thomas  J.  Sergiovanni   and  Robert  J.  Starratt, Supervision  Human Perspective   
(New  York : McGraw-Hill  Book  Company, 1983), 199 – 202. 
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 กับสถานการณที่ตนเองเผชิญอยู25   กรมวิชาการไดสรุปวาปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรู
ในโรงเรียน   คือระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีสวนรวม   ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ 1)  มีวิสัยทัศนกวางไกล  2)  มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย   
3)  มีจิตสํานึกในความมุงมั่น 4) ใจกวาง เปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพในการคิด  5) ปฏิบัติการ
เปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรูใหเกิดผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 6) มีศักยภาพในการ
จัดการระบบบริหารของโรงเรียน  7)  สรางขวัญกําลังใจใหครูมีกําลังใจที่จะเปนครูดี  ครูเกง  และ
ครูที่ปรึกษา(mentor)26   สําหรับไลเคิรธ  (Rensis Likert)   ไดกลาววาพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหาร    เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะสงผลใหงานบรรลุจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
1)กระบวนการใชภาวะผูนํา   2)  การจูงใจ  3)  การติดตอส่ือสาร 4)  การมีปฏิสัมพันธ   5)  การ
ตัดสินใจ   6)  การกําหนดเปาหมาย   7)  การควบคุมบังคับบัญชา 8)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม27  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหาร  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ซ่ึงมาตรฐานดาน
กระบวนการกําหนดไว  6  มาตรฐาน  29  ตัวบงชี้     ซ่ึงจะนําผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไป
พัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการบริหารสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหดําเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
                     เพื่อใหมีความสอดคลองกับปญหาของการวิจัย    ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงค 
ของการวิจยัไวดังนี ้
                     1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
                                                        
                  25Robert Tannenbaum and  Warren  H.  Schmidt, “How  to  Choose  a  Leadership 
Pattern,”  Harvard  Business  Review  6, 3 (May – June  1973) : 162 – 164. 
 

                  26กรมวิชาการ,  “ผูบริหารกับการสรางคุณภาพโรงเรียนสูความเปนเลิศ”,  วารสาร 
วิชาการ 3, 10  (ตุลาคม  2543) : 9-10. 
                  27Rensis   Likert,   New  Patterns  of  Management  (Tokyo : McGraw-Hill Book 
Company, 1961), 223-233. 
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                     2.   เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   
                     3.   เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
                     เพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดตั้งคําถามของการวิจัยไว  
ดังนี้ 
                     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูในระดับใด 
                     2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูในระดับใด 
                     3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานใด  สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี     
 

สมมติฐานการวิจัย 
                     จากแนวความคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวมาแลว   และเพื่อใหสอดคลองกับขอคําถาม 
ของการวิจยั    ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจยัไว ดังนี้ 
                     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
                     2.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
                     3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบ  ซ่ึงประกอบดวย 
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ตัวปอน (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิต  (output)28 ที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
(context) ซ่ึงไมใชองคประกอบทางการศึกษาแตสามารถสงผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม  สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน  แตตัวปอนในระบบการศึกษา คือ นโยบาย 
จุดมุงหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ เปนตน  ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดย
กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการนิเทศและการประเมินผล  ใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามนโยบายและจุดมุงหมายของหลักสูตร29   ไดมาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพถายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรลุตาม
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
                     กระบวนการทางการศึกษานั้น  กระบวนการบริหารหรือระบบการบริหารจัดการ
นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  ในการนําปจจัยหรือทรัพยากรปอนเขากระบวนการผลิตเพื่อใหไดผล
ผลิตตามตองการนั้น  ตัวปอนที่สําคัญคือผูบริหาร ซ่ึงในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหาร  มีสวนสําคัญที่จะสงผลใหกระบวนการบริหารดําเนินการไปไดดวยดี  และจะสงผลให
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามความมุงหมายของ
หลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ดังแผนภูมิที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                     28Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of  Organization, 2 nd 
ed.  (New  York : John  Wiley & Son, 1978), 20. 
                    29สุนันทา  เลาหนนัท, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of  Organization, 2 nd ed.  (New  York : 
John  Wiley & Son, 1978), 20. 
         : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทองจํากัด,  2544), 23-26. 

กระบวนการ (process) ปจจัยนําเขา (input) ผลผลิต (output) 

 
 

 

ขอมูลยอนกลับ 

สภาพแวดลอม 
(context) 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 
นโยบายการจัดการศึกษา 
จุดหมายของการศึกษา 

บุคลากร 
ผูบริหาร 
-  พฤติกรรมการบริหาร 
   ของผูบริหาร 
ครูและลูกจาง 
นักเรียน 

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

วัสดุ-อุปกรณ 
สื่อการเรียนการสอน 
อาคารสถานที่ 

อื่นๆ 

 
 
 

กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการ
สอน 

กระบวนการนิเทศ 

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  บรรลุตาม
ความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย 
                     การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําเอาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของ     
ไลเคิรธ (Rensis Likert)  ซ่ึงมีองคประกอบ  8 ประการ  คือ 1) การเปนผูนํา (leadership)  2) การ    
จูงใจ (motivation)  3)  การติดตอส่ือสาร(communication)  4)  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอ
กัน (interation – influence)  5)  การตัดสินใจ(decision – making)  6)  การกําหนดเปาหมาย (goal 
setting)  7)  การควบคุมการปฏิบัติงาน(control)  8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรม (performance  goals  and  training)30  เปนตัวแปรตนของการวิจัย  และไดนําเอาแนวทาง
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยนําเอาเฉพาะมาตรฐานดาน
กระบวนการ  ซ่ึงมี  6  มาตรฐาน  ดังนี้คือ มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง 
และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่14 
สถานศึกษา       สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มาตรฐาน
ที่ 15 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน   มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร / ครู ตามความ
จําเปนและเหมาะสม  อยางสม่ําเสมอ  มาตรฐานที่  17  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน  มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ31   เปนตัวแปรตามของการวิจัย  ดัง
แผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                  30Rensis  Likert,  New  Patterns of  Management  (Tokyo : McGraw-Hill Book 
Company, 1961), 223-233. 
                  31สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง  จํากัด, 2544), 23-26. 
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แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Rensis  Likert,  New  Patterns  of  Management  (Tokyo : McGraw-Hill Book Company,  
1961), 223-233. 
          : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคณุภาพ 
ภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง  จํากดั, 2544), 23-26. 
 

ขอตกลงเบื้องตน 

                     ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใหถือวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี  ซ่ึงเดิมสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี แตละขนาด คือ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีลักษณะขอบขายของงานไมแตกตางกัน 

 

พฤติกรรมการบริหาร 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

 
1. การเปนผูนํา 
2. การจูงใจ 
3. การติดตอสื่อสาร 
4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล 

ตอกัน 
5. การตัดสินใจ 
6. การกําหนดเปาหมาย 
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการฝกอบรม 
 
 

 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1.  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/ 
     โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ 
      ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
2. มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความ 
    สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
    พัฒนาการศึกษา 
3. มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
    แวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพ 
    อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
4. มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา 
    บุคลากร ครู ตามความจําเปนและเหมาะสม 
    อยางสม่ําเสมอ 
5. มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการจัดการเรียน 
    การสอน สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการ 
    ของผูเรียนและทองถิ่น 
6. มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม   
    และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
                     ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ 
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาเตรียมการใน
ดานตาง ๆ อยางรอบคอบแลวก็ตามแตก็ยังปรากฎความไมสมบูรณอันเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไม
สามารถแกไขใหหมดสิ้นไปได กลาวคือ การควบคุมตัวแปรตางๆ ที่มิไดศึกษาเชน 1)  ดาน
บุคลากร  อันไดแก  ความขยัน ความพยายาม อุดมการณ  สติปญญา  และคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคลากรในดานตาง ๆ    ซ่ึงแตละบุคคลมีความแตกตางกันโดยกําเนิด   2)  ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  3) ดานความสามารถของครูผูปฏิบัติการสอน  นอกจากนี้ในการวิจัยไดใช
แบบสอบถามความคิดเห็น  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   แทนการเฝาสังเกตหรือเฝาดู
สภาพความเปนจริงตาง ๆ   ดังนั้น การวัดและประเมินผลตาง ๆ  ในการวิจัยครั้งนี้จึงตองอาศัย
แบบสอบถามที่สงไปยังหนวยตัวอยางประการเดียว  ซ่ึงในความจริงนั้นอาจจะจํากัดอยูเฉพาะ
ผูตอบแบบสอบถามเทานั้น  ซ่ึงอาจจะขาดความสมบูรณไปบาง  ในสวนที่มิไดไปสังเกตดวยตนเอง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

                     เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัยจึงให
นิยามความหมายไวดังนี ้
                     พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Rensis Likert) เชื่อวา
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ไดทั้งงานและน้ําใจคน  และผลผลิตสูง  ซ่ึงตอง
เกิดจากองคประกอบสําคัญ  8 ประการ  คือ  1) การเปนผูนํา  2) การจูงใจ  3) การติดตอส่ือสาร  4) 
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  5) การตัดสินใจ   6) การกําหนดเปาหมาย   7) การควบคุม
การปฏิบัติงาน  และ8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

                     การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สภาพอันพึงประสงคที่แสดงออกถึงคุณลักษณะของโรงเรียนที่มี       
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนา นักเรียนใหมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ   และเปนการแสดงใหเห็น
ถึงการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงาน ชุมชน  สภาพแวดลอม อนามัย  
พัฒนาบุคลากร หลักสูตร และการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกําหนด  คือ   
1)  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร  ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 2)สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
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การศึกษา  3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม ที่เอ้ือตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน  4) สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  ตามความจําเปนและ
เหมาะสม อยางสม่ําเสมอ  5)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับหลักสูตร ความ
ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  6) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
                     ผูบริหาร  หมายถึง  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ซ่ึงทําหนาที่
บริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  ซ่ึงเดิมสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  มีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารไมนอยกวา 1  ป 
                     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาซึ่งเปดทําการสอนตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 และ 2   และชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ซ่ึงเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และเขต 2  ซ่ึงเดิม
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 238  แหง  ไมรวมสถานศึกษาเอกชน  
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

                     การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนหลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ซ่ึงประกอบดวย สาระสําคัญดังนี้ พฤติกรรมการบริหาร    
องคประกอบของการบริหาร  และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

พฤติกรรมการบริหาร 

                     ในสภาวะของสังคมโลกยุคปจจุบันที่มีการแขงขันทางสังคมโลกสูงและรุนแรง 
ความรู ความสามารถทางการบริหาร  หรือการจัดการจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เพราะ
หากผูบริหารไมมีความรู ความสามารถทางการบริหารก็ยอมประสบความยุงยาก ความลมเหลว 
และอาจถึงกับตองลมเลิกกิจการไปในที่สุด 
                     การศึกษาพฤติกรรมการบริหารอาจแบงวิวัฒนาการออกได 3 ยุค คือ การบริหาร 
เชิงวิทยาศาสตร (scientific management) การบริหารโดยเนนมนุษยสัมพันธ (human relation)  
และการบริหารตามแนวพฤติกรรมศาสตร (behavioral science) โดยในที่นี้จะพิจารณาตาม 
แนวพฤติกรรมศาสตร   ซ่ึงเริ่มขึ้นประมาณ พ.ศ. 2493  ทั้งนี้จะนํามากลาวอางเพียง 4 แบบ         
ตามแนวคิดดังตอไปนี้  
                     1.  พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (Ohio Statge 
Leadership Studies) 
       แอนดรู ดับบลิว ฮาลปน (Andrew W.Halpin) และคณะวิจัยในสถาบันวิจัยธุรกิจ 
(Bureau of Business Research) ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอไดเร่ิมโครงการวิจัยเพื่อหา
ขอเท็จจริงวา  พฤติกรรมของหัวหนางานจะแสดงใหเห็นเพียงมิติเดียวไดหรือไม  โดยกําหนด
พฤติกรรมผูนําไว 2  มิติดวยกัน คือ 
                          1.1 มิติกิจสัมพันธ (initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงใหเห็น
ตามความสัมพันธระหวางเขากับสมาชิกของกลุม  ในการสรางรูปแบบการจัดองคการที่ดี  การทํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20

ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จไดทั้งคุณภาพและปริมาณ 
กลาวคือ  มุงผลของงานเปนสําคัญ 
                          1.2 มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง 
สัมพันธภาพอันดีตอกัน มีความไววางใจ ยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน มีความกลมเกลียวระหวาง 
ผูนําและผูรวมงาน 
                     ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําเมื่อพิจารณาใน 2 มิตินี้แลวแยกออกจากกันอยาง 
ชัดเจน  คะแนนที่สูงในมิติหนึ่งไมจําเปนตองต่ําในอีกมิติหนึ่ง ผูนําบางพวกมีลักษณะมุงกิจ
สัมพันธหวังผลงาน  จึงเรงกลุมในการทํางาน  ในขณะที่อีกพวกหนึ่งมุงสงเสริมและรักษา   
สัมพันธภาพในกลุมเปนสําคัญ  และบางพวกก็แสดงพฤติกรรมสูงทั้ง 2 มิติ  ในขณะที่อาจมีบาง
พวกแสดงพฤติกรรมนอยทั้ง 2 มิติเชนกัน ในอัตราสวนและปริมาณตางๆ กัน1  ดังแสดงไดใน
แผนภูมิที่ 3 
 

มิตรสัมพันธสูง 
กิจสัมพันธต่ํา 

มิตรสัมพันธสูง 
กิจสัมพันธสูง 

มิตรสัมพันธต่ํา 
กิจสัมพันธต่ํา 

มิตรสัมพันธต่ํา 
กิจสัมพันธสูง 

 
 
แผนภูมิที่ 3  แกนพฤติกรรมทางการบริหาร (Ohio State Leadership Studies) 
ที่มา : ปรับจาก Andrew W.Halpin, The Leadership Behavior of School Superintendents (Chicago  
         : Midwest Administration Center, The University of Chicago, 1959), 4. 
                     2.  พฤติกรรมการบริหารตามตารางการบริหาร (managerial grid) ของ เบลค และมูตัน 
พฤติกรรมตามแนวคิดนี้ เรียกวา พฤติกรรมความเปนผูนําแบบสนใจบุคคล (concern for people) 

                                                           
                  1Andrew W.Halpin, The Leadership Behavior of School Superintendents (Chicago : 
Midwest Administration Center. The University of Chicago, 1959), 4.  

ต่ํา    แกนกิจสัมพันธ        

สูง 
 
 
 

แกน 
มิตรสัมพันธ 
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และผลผลิต (concern for production) ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนี้มีลักษระคลายพฤติกรรมความเปน 
ผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (consideration) และพฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงกิจสัมพันธ (initiating 
structure)  ดังกลาวแลว  ตางกันแตเพียงวาพฤติกรรมตามความคิดของ โรเบิรต อาร เบลค และ  
เจน เอส มูตัน (Robert R. Blake and Jane S. Mouton) มีการแจกแจงในรายละเอียดยิ่งขึ้น โดยถือวา
แตละมิติเปนอิสระแกกัน ดังแสดงไดในแผนภูมิที่ 4 
 
 

9 (1, 9)  ชุมนุมสังสรรค ทํางานเปนทีม (9, 9) 
8          
7          
6       
5    

(5, 5) 
ทางสายกลาง    

4          
3          
2          
1          
 (1, 1)  ย่ําแย   งานขึ้นสมอง  (9, 1) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
แผนภูมิที่ 4   ตารางการบริหาร (the managerial  grid) 
ที่มา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid (Houston, Tex. : Gulf  
Publishing, 1964), 10. 
 

ตามแผนภูมิอาจอธิบายไดดังนี้ 
                          2.1  ผูนําแบบย่ําแย (impoverished) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมการบริหารโดยไม
สนใจทั้งคน  และไมหวังผลของงาน บริหารงานแบบเนือยๆ เฉื่อยชา ทํางานแบบไดเทาไรก็เทานั้น 
ทํางานประจําไปเรื่อยๆ โดยไมมีจุดหมาย 

(ต่ํา)           สนใจผลผลิต                 

(สูง) 
 
 
 
 
 

สนใจคน  
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                          2.2   ผูนําแบบงานขึ้นสมอง (task) ผูนําแบบนี้ แสดงพฤติกรรมการบริหารที่มุงจะ
ใหงานสําเร็จอยางเดียว  โดยไมสนใจความตองการของบุคคล  มุงแตประสิทธิภาพของการทํางาน
โดยไมคํานึงถึงความเปนมนุษยของเพื่อนรวมงาน 
                          2.3  ผูนําแบบทางสายกลาง (middle of the read) เปนผูนําที่ใหความสนใจทั้งคน
และงานพอสมควร และใหความสําเร็จแกทั้งคนและงานในระดับปานกลาง เพื่อนรวมงานมีความ
พอใจบาง ผลงานก็สําเร็จตามสมควร 
                          2.4  ผูนําแบบชุมนุมสังสรรค (country club) ผูนําแบบนี้มุงที่ความสัมพันธกับบุคล
เปนใหญ พยายามใหเพื่อนรวมงานเกิดความพอใจสูงสุด โดยที่ทําใหผลิตผลของงานไดต่ํา พยายาม
สรางความเปนกันเอง  เปนมิตรกับคนทั้งหลาย แตไมไดมุงที่จะเห็นผลิตผลของงานมากนัก 
                          2.5  ผูนําแบบทํางานเปนทีม (team) เปนผูนําที่มีพฤติกรรมการบริหารที่มุงเนนทั้ง
คนและผลงาน ทํางานเปนหมูคณะ เพื่อนรวมงานมีความพอใจในการทํางาน ใหความรวมมือ    
รวมใจ  ทําใหงานประสบความสําเร็จสูง  ทุกฝายมีความพอใจในผลงานที่ทํา2 
                     3.  พฤติกรรมทางการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (social system) 

      จาคอบ  ดับบลิว เกทเซลส (Jacob W. Getzels) มีความเชื่อวา การวิเคราะห
กระบวนการทางการบริหารเกี่ยวของกับมิติ 2 มิติ ตอไปนี้  คือ 
                          3.1 สถาบันมิติ (nomthetic  dimension) ประกอบดวย สถาบัน (institution) บทบาท 
(role) และความคาดหวัง (expectation) ซ่ึงในทุกสังคมจะตองมีการกําหนดหนาที่และชวงเวลา
สําหรับการปฏิบัติใหสําเร็จไปตามแผน มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตาม เพื่อให
เกิดผลตามความมุงหวังขององคการ 
                          3.2 บุคลามิติ(idiographic dimension) ประกอบดวย บุคคล (individual) บุคลิกภาพ 
(personality) และความตองการสวนตัว (need-disposition) พฤติกรรมในระบบสังคมกําหนดขึ้น
โดยสถาบันมิติ  แตละคนในสังคมจึงตองปฏิบัติไปตามบทบาทที่มีอยูใหไปทํานองเดียวกัน เพื่อให
เปนไปตามความมุงหวังขององคการ ในขณะเดียวกันคนที่เขาไปอยูในองคการก็มีบุคลิกภาพและ
ความตองการเปนของตนเอง ซ่ึงระบบสังคมทั้ง 2  มิตินี้ สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 5 
 
 
 
 

                                                           
                  2Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid (Houston, Tex. : Gulf 
Publishing, 1964), 8-12. 
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สถาบันมิติ 

 วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม  

ระบบ 
สถาบัน บทบาท ความคาดหวัง 

พฤติกรรม 
สังคม 

บุคลากร บุคลิกภาพ ความตองการ 
ทางสังคม 

 วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม  

บุคลามิต ิ
 
แผนภูมิที่  5   โครงสรางของระบบสังคม 
ที่มา : Jacob W. Getzels and Egon G. Guba, “Social Behavior and the Administrative Process,”  
School  Review 65 (1957) : 429. 
 

                     ดังนั้น  พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคการ  ผูนําจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาเปน 3 แบบ คือ 
      แบบที่ 1  เนนการบริหารแบบสถาบันมิติ (nomothetic style) ซ่ึงผูบริหารยังยึดกฎเกณฑ
ตางๆ ของสถาบันเปนที่ตั้ง ผูบริหารสอดสองดูแลใหทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และ
ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด ถือการบรรลุเปาหมายขององคการเปนสําคัญ แสดงบทบาทตามความ
คาดหวัง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาของบุคคล ไมเนนดานความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา เนนที่งาน 
                     แบบที่ 2  เนนการบริหารแบบบุคลามิติ (idiographic  style) เปนผูบริหารที่ยึดบุคคล
มากกวาสถาบัน สรางความพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชามากกวาการบรรลุเปาหมายขององคการ
เนนที่ตัวบุคคล 
                     แบบที่ 3  ผูบริหารแบบผสมผสาน หรือทางสายกลาง (transactional style) บริหารโดย 
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ยึดถือความสําคัญทั้งงานและบุคคล ถือวาการกระทําใดๆ ตองใหเกิดประโยชนแกสถาบัน         
และบุคคล  เปนการบริหารตามสถานการณ กลาวคือ เนนสถานการณเปนเกณฑ3 
                     4.  พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  
                     เรนซีส ไลเคอรท (Rensis Likert) และเพื่อนรวมงานของเขาที่สถาบันแหง
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบของความเปนผูนํา โดยไดศึกษาผูนําทั้งในกิจการ
อุตสาหกรรม  บริษัทประกันภัย และหนวยงานของรัฐบาล  หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหถึงขอมูล
ตางๆ ที่ไดมาแลว  ไดแบงแบบของความเปนผูนําออกเปน 2 ประเภท 
                          4.1 ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนเปนหลัก (employee centered) ผูนําแบบนี้จะให 
ความสนใจในปญหาของผูอยูใตบังคับบัญชา  และการสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ มีเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานที่สูง  สามารถที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยางชัดเจน และ
การปลอยใหทุกคนมีเสรีภาพในการทํางาน 
                          4.2  ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (job–centered) เปนแบบที่มีการควบคุม 
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด ใชส่ิงจูงใจตางๆ เพื่อท่ีจะกระตุนการผลิต  และการกําหนดอัตราของ
ผลผลิตดวยการใชเทคนิคตางๆ เชน การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชไปในการทํางาน เปนตน 
ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานที่ใหความสําคัญกับคนมักมีผลผลิตสูงกวา  ผลคนพบจากการวิจัย
แสดงไดดังแผนภูมิที่  6 

  จํานวนหวัหนางาน 
 ยึดงานเปนหลัก ยึดคนเปนหลัก 
มีผลผลิตสูง    
   
มีผลผลิตต่ํา    

 

แผนภูมิที ่ 6   เปรียบเทียบผลผลิตระหวางหวัหนางานซึ่งยดึคนเปนหลักกับหัวหนางานซึ่งยึดงาน 
                       เปนหลัก 
ที่มา :  Rensis Likert, New  Patterns of Mannagement (New York : McGraw-Hill Book Company,  
1961), 7. 
                     ตามแผนภูมิไดแสดงใหเห็นวา หัวหนางานเพียง 1 ใน 8 ที่ยึดงานเปนหลัก จึงจะมี
ผลผลิตสูงในขณะที่หัวหนางาน 3 ใน 9 ที่ยึดคนเปนหลักกลับมีผลผลิตต่ํา 

                                                           
                  3Jacob W. Getzels and Egon G. Guba, “Social Behavior and the Administrative,” 
School  Review 65 (1957) : 423-441. 
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      ผลการวิจัยพบตอไปวา หัวหนางานที่มีผลผลิตสูงจะอธิบายใหคนงานเขาใจอยางชัดเจน
วา อะไรคือวัตถุประสงค และอะไรที่จําเปนตองทําใหสําเร็จ แลวใหอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
พบอีกวา การควบคุมทั่วๆ ไปอยางหลวมๆ มากกวาการควบคุมอยางเขมงวดจะทําใหเกิดผลผลิต 
สูงกวา4 
 

ระบบการบริหาร 4 ระบบ (system 4) 

                     จากการศึกษาวิจัยของ เรนซีส  ไลเคอรท (Rensis  Likert) เกี่ยวกับผลผลิต 
(productivity) อันเกิดจากความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน ซ่ึงมีแนวคิดมาจากการ
ศึกษาวิจัยขางตน ทําใหเขาไดเสนอสิ่งที่เรียกวา เปนทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน 4 
รูปแบบ และเรียกวา การบริหาร 4 ระบบ (system 4) ประกอบดวย 
 

ระบบที่  1  :  เผด็จการ  (system 1 : exploitative  authoritative) 
                     ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให
ความไววางใจตอผูรวมงานดวย การตัดสินใจใหทํางาน  จะบีบบังคับ หรือสรางระเบียบกฎเกณฑ
ขึ้น  ใหเกิดความเกรงกลัว ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย และลักษณะการทํางานมักจะทําตาม 
ความสามารถสวนบุคคลเปนรายคน   เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหาร
ระดับสูงขององคการเทานั้น 
 

ระบบที่  2  :  เผด็จการแบบมีศิลป  (system 2 : benevolent  authoritative) 
                     ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธี 
การจูงใจผูรวมงานโดยรางวัล แตบางครั้งก็มีการบังคับ ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสู 
ผูบริหารบาง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจาก 
ผูรวมงาน แตจริงๆ แลว นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น 
ซ่ึงผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่
ผูบริหารไดวางไว 
 

ระบบที่  3  :  การปรึกษาหารือ  (system 3 : consultative) 
                     ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก มีความ
ไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือ หรือ 

                                                           
                     4Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1961), 5-25. 
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ขอเสนอแนะ  เพื่อประกอบเปนแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ  
การติดตอส่ือสารเปนแบบ  2  ทางโดยสมบูรณ   ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยาง
กวางๆ เพื่อเปนแนวในการทํางาน ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและ
ผูรวมงาน แตการตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 
 

ระบบที่  4  :  กลุมท่ีมีสวนรวม (system 4 : participative  group) 

                     ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก  
มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ การติดตอส่ือสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมี
การติดตอส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ 
ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตาง 
มุงที่จะสนับสนุน ความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว5 
 

องคประกอบของการบริหาร 
                     จากระบบการบริหาร 4 แบบ (system 4) เรนซีส ไลเคอรท (Rensis Likert) เชื่อวา การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ไดทั้งงานและน้ําใจคน และผลผลิตสูง ซ่ึงตองเกิด
จากองคประกอบสําคัญ 8 ประการ ซ่ึงแบบบริหารทั้ง 4 ระบบนั้น แบบการบริหารใดจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิบัติ หรือสภาพการจัดองคการบริหารของ
องคประกอบตอไปนี้คือ 
                     1.  การเปนผูนํา (leadership) 
                     2.  การจูงใจ  (motivational) 
                     3.  การติดตอส่ือสาร (communication) 

     4.  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction-intluence) 
     5.  การตัดสินใจ (decision – making) 
     6.  การกําหนดเปาหมาย (goal  setting) 
     7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (control) 

                                                           
                  5Rensis  Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill Book Co., 
1967), 16-24. 
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                     8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and 
training)6 
                     ซ่ึงในแตละองคประกอบมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

การเปนผูนํา  (leadership) 
                     ออรดเวย  ทีด (Ordway  Tead) อธิบายวา ภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจ 
ใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุเปาหมาย หรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคล  
เพื่อใหไดรับส่ิงที่ตองการและทําใหผูอื่นชื่นชอบ7 ซ่ึง โรดเนย  ดับบลิว  เนปเออร และแมทตี เค 
เกอรเซน เฟลด (Rodney W. Napier & Matti K. Gershenfeld) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเปน
ผูนําไว 4  ประการ คือ 
                     1.  leadership–as trait ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรม เปนสิ่งที่ติดตัวมา 
แตกําเนิด 
                     2.  leadership–as position ความเปนผูนําเกิดขึ้นได เนื่องมากจากตําแหนงหนาที่การ
งาน  การทํางานในตําแหนงใดยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องมาจากการดํารงตําแหนงนั้น
ตามมา 
                     3  .leadership–as situation ความเปนผูนําไดมาเนื่องจากสถานการณทําใหเกิดขึ้น  
บางสถานการณตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอมอยูแลวก็จะ
กลายเปนผูนําได 
                     4.  leadership–as functional roles of members พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมทําให
เกิดความตองการและวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้นๆ ขึ้นมา ฉะนั้นการที่
จะมีผูนําแบบใดจึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมของกลุมเปนไปในลักษณะใดดวย8 
                     โรนัลด เอฟ. แคมปเบล และคณะ (Ronold F. Campbell and others) ไดสรุปผลจาก
การวิจัยของหลายสาขาวิชาเกี่ยวกับภาวะผูนํา  รวมขอสรุปที่นาสนใจและสําคัญได 14 ประการ 
ดังนี้ 
                                                           
                  6Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill Book Co., 
1961), 223-233. 
                  7Ordway Tead, The Art of Leadership (New York : McGraw-Hill Book Co.,1970),  
20. 
                  8Rodney W. Napier and Matti K. Gershenfeld, Groups : Theory and Experience 
(Boston : Houghton Mifflin. Co., 1973), 136-151. 
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                     1. ภาวะผูนําเปนเครื่องกําหนดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงไดแก  
การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย การรับรู ความเขาใจ การประจักษแจง คานิยม แรงจูงใจ และ 
สัมพันธภาพของบุคคล 
                     2.  ผูนําเปนผูกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆ ขององคการนั้น ดังนั้นภาวะผูนําจึงเปน 
ปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและสวนรวม 
                     3. คุณภาพของความสัมพันธกับบุคคลในกลุม จะตองเปนไปในดานการริเริ่ม
สรางสรรค การติดตอส่ือสาร ความเห็นอกเห็นใจ และการสรางขวัญกําลังใจตอกัน 
                     4.  ความเปนผูนําไมคํานึงถึงสถานภาพหรือตําแหนง 
                     5.  บุคคลทุกระดับชั้นในทุกองคการ มีสมรรถภาพในการเปนผูนําและสามารถแสดง
พฤติกรรมผูนําไดตามสถานการณ 
                     6.  ความคิดของผูนํายอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูนําและพฤติกรรมผูนําไมมี 
ความสัมพันธกับระดับในการแสดงออกของบุคคล 
                     7.  ความเปนผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ บุคคลที่เปนผูนําในคนกลุมหนึ่ง อาจไมเปน
ผูนําในคนอีกกลุมหนึ่งก็ได 
                     8.  บุคคลที่แสดงพฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณ และคนอื่นยอมรับ ยอมจะ
กลายเปนผูนําไปในที่สุด 
                     9.  การเปลี่ยนแปลงขององคกรหรือสถาบัน ขึ้นอยูกับผลรวมของการเปลี่ยนแปลง
ของสมาชิกแตละคน ความเปนผูนํามีความจําเปนในขบวนการตางๆ เชน การจัดองคการ การจัด
โปรแกรม และการสรางความสัมพันธในองคการ 
                     10.  ผูนําจะตองเรียงลําดับเหตุการณสําคัญกอนหลังไดถูกตอง และมีความสําคัญกวา 
การวินิจฉัยส่ังการในงานประจําขององคการ 
                     11.  การแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงการเปนผูนํา ยอมแสดงวาผูที่ไดรับการแตงตั้งจะมี
อํานาจตามมาดวย 
                     12.  ความเปนผูนําจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาของกลุมและมีอิทธิพลตอกลุม 
                     13.  ผูนํามิใชผูตัดสินหลักเกณฑของกลุม แตกลุมจะกําหนดหลักเกณฑเอง 
                     14.  ประสิทธิผลของการเปนผูนํานั้นวัดไดโดยผลผลิตขององคการ หรือการบรรลุ 
วัตถุประสงคขององคการ การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม9 

                                                           
                  9Ronald F. Campbell, J.E. Corbally, and J.A. Ramsawyer, Introduction to Educational 
Administration (Boston : Allyn and Bacon Inc., 1967), 176-178. 
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                     ผูบริหารที่จะประสบผลสําเร็จเปนผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาที่ดี คือ ผูที่สามารถใช 
ความเปนผูนํา หรือภาวะผูนําในการบริหารงาน โดยสามารถปรับสภาวะแวดลอมเพื่อใหผูใต 
บังคับบัญชา หรือผูรวมงาน มีจิตใจรวมกันปฏิบัติงานใหเปนประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด  
สวนผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะมีภาวะผูนําในการบังคับบัญชาแบบใด อาจดูไดจาก 
                     1.  ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูใตบังคับบัญชา 
                     2.  การใหความสนับสนุนเกื้อกูลผูใตบังคับบัญชา 
                     3.  การใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ 
                     4.  การรับฟงและใชความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับส่ิงตางๆ ที่
กลาวมาทั้ง 4 ประการขางตนมาก ก็หมายถึงวา ผูบังคับบัญชามีแนวโนมที่จะมีวิธีการบังคับบัญชา 
แบบถือมนุษยสัมพันธเปนสําคัญ แตถาเปนไปในทางตรงกันขามก็จะถือวาผูบังคับบัญชามีวิธีการ
บังคับบัญชาแบบถืองานเปนสําคัญ 

      เพอริงตัน (Perrington) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานบุคคลใน 
โรงเรียนมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของโรงเรียน โรงเรียนที่มปีระสิทธิผลแตกตางกันนั้น 
 สาเหตุมาจากผูบริหารโรงเรียนมีคุณสมบัติแตกตางกัน ทําใหความสามารถในการทํางานแตกตาง
กันไปดวย และในสวนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูพบวา  การทํางานของผูบริหารมีผลตอการ
ทํางานของครู กลาวคือ ครูมีความพึงพอใจในตัวผูบริหารที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพราะ
ผูบริหารมีความเขาใจในทัศนะของครูเปนอยางดี  สามารถชี้แจงใหครูเขาใจการทํางานของ
โรงเรียนได10 
     โฟเลย (Foley) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของหัวหนางานกับขวัญและ
ประสิทธิผลของกลุม โดยศึกษาจากหัวหนางาน 72 คน และผูรวมงาน 103 คน โดยใช
แบบสอบถาม LBDQ วัดพฤติกรรมผูนํา แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและประสิทธิภาพของกลุม 
พบวา พฤติกรรมผูนําของหัวหนางานมีความสัมพันธกับขวัญของสมาชิกในกลุมจริง ผูนําที่มี
พฤติกรรม ผูนําแบบมุงความสัมพันธและมุงงานสูง จะทําใหขวัญของสมาชิกในกลุมสูงดวย11 

                                                           
                    10Gordon Sellers Purrington,  “The Supervisory Behavior of School Administrator and 
Organization Effectiveness,” Dissertation Abstracts international 28 (JULY 1967) : 87-A. 
                  11Gerald F. Foley, “A Study of Relationship Between Team Leaders Leadership 
Behavior and The Morale and Effectiveness of Their Team Member,” Dissertation Abstracts 
International 32, 2 (1971) : 2944 – A. 
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                     เวล (Wales) ไดวิจัยกับครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่เมืองลอสแองเจลิส พบวา 
พฤติกรรมผูนําของครูใหญไมมีผลตอขวัญของครูแตอยางไร ทั้งนี้เพราะระดับขวัญของครูขึ้นลง
ตามสถานการณที่เกิดขึ้น12 
                     ลอยส (Lois) วิจัยถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับขวัญของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาในรัฐมิสซิสซิปป โดยใชแบบสอบถามขวัญและพฤติกรรมผูนํา LBDQ สอบถาม 
ครูใหญ จํานวน 22 คน และครู 220 คน พบวา ทั้งครูใหญและคณะครูตางยอมรับพฤติกรรมผูนํา
ของครูใหญในลักษณะที่ไมแตกตางกันและพฤติกรรมผูนําของครูใหญมีความสัมพันธกับขวัญของ
ครูจริง13 
                     สะอาด แสงรัตน ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับ 
ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พฤติกรรมของผูนําแบบมุงสัมพันธของครูใหญมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการทํางานของครูมากกวาพฤติกรรมของผูนําแบบมุงงาน14 
                     สุดใจ  ทองออน  ไดทําการวิจัย พฤติกรรมผูนําของครูใหญ ความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา ครูใหญมีพฤติกรรมผูนําอยูในระดับ 
ปานกลาง มีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธสูงกวาดานมุงงานและนักเรียนในโรงเรียนที่ครูใหญ 
มีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธสูงกวาดานมุงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวานักเรียนในโรงเรียน 
 
 

                                                           
                  12Richard F. Wales, “The Elementary Principal’s Leader Behavior and The Morale,” 
Dissertation Abstracts International 32, 2 (1971) : 2385 – A. 
                  13Galloway Joe Lois. “A Study of Relationship Between Team Leader Behavior of 
Missiszippi Public Elementary School Principal and Teacher Morale,” Dissertation Abstracts 
International 36, 4 (October 1975) : 1941 – A. 
                  14สะอาด  แสงรัตน, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2520), 67. 
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ที่ครูใหญมีพฤติกรรมดานมุงงานสูงกวาดานมุงสัมพันธ15 
 

การจูงใจ (motivation) 
                     เฮอรเบิรต จี. ฮีคส (Herbert G. Hicks) ไดกลาวไววา งานชิ้นแรกของผูบริหาร คือ ตอง
ทําใหองคการทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงการที่จะทําเชนนั้นได ผูบริหารจะตองใช
ความสามารถทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลดีตอ
องคการ ซ่ึงวิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถนํามาใชไดอยางดี ก็คือ วิธีการจูงใจบุคลากรในองคการให
ทํางาน16 
                     ดาล เอส. บีช (Dale S. Beach) ไดใหความหมายของการจูงใจไววา หมายถึง การที่
บุคคลเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาประสงค (goal) หรือรางวัล (reward) การ
จูงใจเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลไปถึงซึ่งเปาประสงคที่
ตองการจะไดรับ กลาวคือ การจูงใจเปนวิธีการที่จะกระตุนใหผูรวมงานมีกําลังใจในการทํางาน เพือ่
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไดมีนักจิตวิทยา นักการศึกษา หลายทานคนควาและตั้งทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการจูงใจไวมากพอสมควร ที่นาสนใจอยางยิ่งซ่ึงจะไดนํามากลาวถึงไวประกอบดวย ทฤษฎี
หลัก 4 ทฤษฎี คือ 
                     1.  ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Need-Hierarchy) 
                     ซ่ึงตั้งบนสมมติฐานที่วามนุษยมีความตองการตลอดเวลา และความตองการของ
มนุษยจะเรียงลําดับขึ้นไปนับจาก 
                          1.1  ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs) ซ่ึงเปนพื้นฐานของชีวิต 
เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย 
                          1.2  ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการความมั่นคง
ใหกับตนเอง เชน การมีคนเอาใจใสดูแล หรือการจะไมถูกใหออกจากงาน โดยอยุติธรรม 
                          1.3  ความตองการทางสังคม (social needs) เปนความตองการไดรับการยอมรับ 
หรือการไดรวมกลุมกับผูอ่ืน 
                                                           
                  15สุดใจ  ทองออน, “พฤติกรรมผูนําของครูใหญ ความพึงพอใจในการทํางานของครูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวดัอบุลราชธานี” (วิทยานพินธ
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522), 58–59. 
                  16Dales S. Beach, Personnel Management People at work (New York : The Macmillan 
Co., 1959), 379. 
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                          1.4  ความตองการการยกยอง (esteem needs) คือ การไดรับสถานภาพที่เปนที่
ยอมรับจากสังคมที่จะใหเกียรติยกยองตน และ 
                          1.5  ความตองการประสบความสําเร็จ (the needs for self actualization) เปนความ
ตองการสูงสุดที่จะกระทําไดในสิ่งที่เปนความใฝฝนของตนเอง 
                     ทฤษฎีนี้เชื่อวา เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองที่ระดับใดแลว จะเพิ่มความตองการขึ้น
ไปในอีกระดับหนึ่ง แตหากความตองการระดับใดยังไมไดรับการตอบสนอง บุคคลนั้นจะไม
ปรารถนาถึงความตองการในระดับที่สูงกวาไดเลย17 
                     2.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y  ของ ดักลาส  แมคเกรเกอร (Douglas McGregor) ซ่ึง
อธิบายความเชื่อที่วาบุคคลมีพื้นฐาน 2 ประการ กลาวคือ บุคคลไมชอบทํางาน หลีกเล่ียง และขาด 
ความรับผิดชอบ รวมถึงขาดความทะเยอทะยาน เรียกวา ทฤษฎี X กับบุคคลมีความสามารถและ
ความคิดริเร่ิม รับผิดชอบ  พรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่  เมื่ออยูในสภาพที่เอื้ออํานวย เรียกวา ทฤษฎี 
Y โดยที่หากผูบริหารมองบุคลากรของตนในเชิงทฤษฎี X ยอมตองกําหนดมาตรฐานในการควบคุม 
ผูใตบังคับบัญชาโดยใกลชิด แตหากมองโดยทฤษฎี Y ยอมเปดโอกาสใหบุคลากรของตนควบคุม
ตนเองในการทํางาน18 
                     3.  ทฤษฎีสองปจจัย (motivation hygiene theory) ของ เฟรเดริก เฮอรซเบิรก 
(Frederick Herzberg) จากการวิจัยโดยสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกร ทําใหพบวามีปจจัยหลาย
ประการที่เกี่ยวของกับความพอใจ และไมพอใจในการทํางาน ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ 
(motivation factors) ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน ความกาวหนาในหนาที่ความ
รับผิดชอบ และงานที่ทาทายกับปจจัยอนามัย (hygiene factors) เกี่ยวกับเงินเดือน สภาพความมั่นคง 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล นโยบายและการบังคับบัญชา โดยมีความเชื่อวาปจจัยจูงใจ มีสวนตอ
การเพิ่มผลผลิต  แตปจจัยอนามัยไมใชส่ิงจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น หากแตทั้ง 2 ปจจัย ถือวา
เปนขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทํา19 

                                                           
                  17Abraham H. Maslow, Motivation Personality, 2nd ed. (New York : Harper & Row 
Publishers Inc., 1970), 35-46. 
                  18Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1960), 33-34. 
                  19Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara Synderman, The Motivation to 
Work (New York : John Wiley & Sons, Inc., 1959), IX. 
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                     4.  ทฤษฎีการจูงใจของวรูม  วิคเตอร  วรูม (Victor Vroom) ไดใหทฤษฎีซ่ึงมีความเชื่อ
วาระดับผลผลิตของบุคคลอยูที่แรงกดดัน 3 ประการ คือ 
                          4.1  เปาหมายของบุคคล 
                          4.2   ความเขาใจในความสัมพันธระหวางผลผลิตและการประสบความสําเร็จตาม 
เปาหมาย 
                          4.3   ความเชื่อที่วา ความสามารถของเขาจะมีอิทธิพลตอผลผลิตมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงทฤษฎีนี้จะชี้ใหเห็นวา บุคคลแตกตางกันและระดับแรงจูงใจจะขึ้นอยูกับแรงกดดันภายในของ
แตละบุคคล รวมถึงสถานการณของการทํางานดวย20 

                     สําหรับ เรนซีส ไลเคอรท (Rensis Likert) ไดจําแนกพฤติกรรมผูบริหารไววา การ
บริหารยังตองใชกฎระเบียบบังคับหรือขมขูใหบุคลากรตองปฏิบัติงาน หรือยังตองควบคุมโดย
ใกลชิดเพียงใด ผูบริหารนั้นยังมีพฤติกรรมแบบเผด็จการสูง ในทางตรงกันขาม หากบุคลากรใน
หนวยงานใดมองเปาหมายและความสําเร็จขององคการ เปนตัวผลักดันในตนเอง  ทุมเทพลังใหกับ
งาน  องคการนั้นยอมมีบรรยากาศแหงการรวมมือรวมใจ21 

                     เมอรริล (Merril) ไดวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและครูใหญ
ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่ทําใหครูและครูใหญโรงเรียนประถมศึกษามี
ความพึงพอใจในงานสูง ไดแก การมีโอกาสไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค การไดรับการยกยองวา
เปนผูมีคุณธรรม  ผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรับผิดชอบ สวนองคประกอบที่มีความพึงพอใจต่ํา 
ไดแก นโยบายของการปฏิบัติงาน คาตอบแทน สถานภาพทางสังคม ความกาวหนา อํานาจหนาที่
และการยอมรับนับถือ22 
                     ฮีล  (Hill) ไดวิเคราะหองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางานของผูตรวจการ 
โรงเรียนรัฐบาลที่คัดเลือกแลว ผลการวิจัยพบวา  (1) องคประกอบที่ทําใหผูตรวจการโรงเรียน 
ในรัฐอิลินอยสภาคใต เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 4 ประการ คือ อํานาจหรืออิทธิพล 
เกียรติภูมิ รูปแบบองคกรของโรงเรียน และความสัมพันธระหวางคณะกรรมการศึกษา                 
(2) องคประกอบที่ทําใหผูตรวจการโรงเรียนเกิดความพึงพอใจในงาน และมีความสําคัญตอความ

                                                           
                  20สมยศ  นาวีการ, การพัฒนาองคการและการจูงใจ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
ดวงกมล, 2521), 116-117. 
                  21Rensis  Likert, The Human Organization, 16-17. 
                  22Peter P. Merrill, “A Study Concerning the Job Satisfaction of  Elementary Teachers 
and Principles,” Dissertation Abstracts International 31, 7 (October 1971) : 1547-A. 
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พึงพอใจนอยที่สุด 4  ประการ คือ รายไดและผลประโยชนพิเศษ ชุมชน การเงินและความมั่นคงใน
งานที่เกี่ยวกับความเจริญกาวหนาของบุคคล สวนการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จและความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานจะอยูในระดับปานกลาง23 
                     วิบูลย  แมนสถิตย ไดทําวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ศึกษาธิการอําเภอในประเทศไทย โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบอรก ผลการวิจัยพบวา   1) ความพึง
พอใจในการทํางานของศึกษาธิการอําเภออยูในระดับปานกลาง   2) ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของศึกษาธิการอําเภอ คือความสําเร็จในการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ 
เงินเดือน ลําดับความสําเร็จของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของศึกษาธิการอําเภอ 
คือ ความสําเร็จในการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติและเงินเดือน ตามลําดับ24 
                     วิรัช  รุงแจง  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนประชากรศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 191 คน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสําคัญ
และสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนประชากรศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ป
การศึกษา 2541 มี 4 ปจจัยเรียงตามลําดับดังนี้  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ความกาวหนา 
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  และหนาที่ความรับผิดชอบ25 
                     ชนากานต  ยืนยง  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนโรงเรียนอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 1  ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขต 
การศึกษา 1 สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากและปานกลาง  โดยมี 
ความพอใจในระดับมาก 3 ดาน คือ สถานภาพทางสังคมของตําแหนง  ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ  สวนครูที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางมี 10 ดาน คือ 
นโยบายและการบริหาร  การนิเทศ  งานสัมพันธภาพกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา สถานภาพ

                                                           
                  23James Kenneth Hill, “An Analysis of Job Satisfaction Factors for Selected Public 
School Superintendents,” Dissertation Abstracts International 43, 7 (January 1983) : 2182-A. 
                  24วิบลูย  แมนสถิตย, “ปจจยัสงผลตอความพึงพอใจในการทาํงานของศึกษาธิการอําเภอ
ในประเทศไทย” (วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), บทคัดยอ. 
                     25วรัิช  รุงแจง, “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฎบิัติงานของครูผูสอน
ประชากรศึกษาทั่วประเทศ” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533), บทคัดยอ. 
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การทํางาน  เงินเดือน  ปจจัยสวนตัว ความมั่นคงในการทํางาน การยอมรับนับถือ และ
ความกาวหนาในตําแหนงตามลําดับ26 
 

การติดตอส่ือสาร (communication) 
                     การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร จะเห็นไดวา
องคการทุกองคการไมวาจะมีขนาดใดทุกสิ่งทุกอยางอยูไดก็ดวยการติดตอส่ือสาร  และไมวาจะเปน
ขั้นตอนใดในกระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การตดัสินใจสัง่
การ  การประสานงานและควบคุม  ลวนตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยง
ความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ 

                     การติดตอส่ือสารแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
                     1.  การติดตอส่ือสารที่เปนพิธีการ(formal communication) หมายถึง การติดตอส่ือสาร
ที่มีระเบียบแบบแผนกําหนด เชน การติดตอเปนลายลักษณอักษรในทางราชการ ซ่ึงมีลักษณะ 
                          1.1 เปนการนําเอานโยบายการตัดสินใจ หรือขอแนะนํา ผานไปตามสายการบังคับ
บัญชา 
                          1.2  เปนการนําขอเสนอแนะหรือการสนองตอบกลับมายังผูบริหาร และ 
                          1.3  เปนการแจงนโยบายไปทั่วองคการ เปนตน 
                     2.  การติดตอส่ือสารที่ไมเปนพิธีการ (informal communication) เปนการติดตอกัน        
ดวยความคุนเคยเปนการสวนตัว อาจเปนลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือบุคคลกับกลุมของบุคคล   
เปนตน27  ทั้งนี้สําหรับการติดตอส่ือสารที่เปนพิธีการนั้น กระทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 
                          2.1 การติดตอส่ือสารทางเดียว (one-way communication หรือ downward 
communication) เปนการติดตอส่ือสารจากบนลงลาง กลาวคือ ตามสายการบังคับบัญชา อันไดแก 
คําสั่ง นโยบาย ระเบียบ การประชุมเพื่อแจงใหทราบ ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือการทํางาน ซ่ึง
มักจะเปนลายลักษณอักษร 

                                                           
                     26ชนากานต  ยืนยง, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2535), บทคัดยอ. 
                     27John M. Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration, 4th ed. (New 
York. The Ranaul Company, 1960), 346-393. 
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                          2.2  การติดตอส่ือสารสองทาง (two-way communication) เปนการติดตอส่ือสาร
จากบนลงลางและจากลางขึ้นบน การติดตอจากลางขึ้นบนเปนลักษณะเพื่อสนองตอบการติดตอ
จากบนลงลาง หรืออาจอยูในรูปแบบ การเสนอความคิดเห็น การรองทุกข การรายงาน เปนตน 
                          2.3  การติดตอส่ือสารหลายทาง (multidirectional communication) เปนการติดตอ 
ซ่ึงนอกจากจะจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบนแลว ยังมีการติดตอในแนวนอนระหวางระดับ
เดียวกันดวย เชน การปรึกษาหารือ การประชุมกลุม และรายงานผล เปนตน28 
                     สําหรับวิธีการในการติดตอส่ือสารในทางปฏิบัตินั้น มักกระทําใน  2  ลักษณะ คือ 
                     1.  ภาษาพูด (verbal) เปนการสื่อสารดวยถอยคําหรือตัวอักษร ในลักษณะของการพูด
หรือการเขียน 
                     2.  ภาษากาย(non-verbal)  ซ่ึงอาจเปนการสื่อสารดวยทาทางหรือสีหนาแววตา       
เปนตน29 
 

                     การสื่อความหมาย (communication process) การสื่อความหมายของผูบริหาร หรือ
ผูบังคับบัญชา อาจดูไดจาก 
                     1.  ความมากนอยในการคบหาและสื่อความหมายซึ่งกันและกัน ระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
                     2.  การสื่อความหมายจากเบื้องลางสูเบื้องบน (upward communication) 
                     3.  ระดับความใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
                     4.  การที่ผูบังคับบัญชารูและเขาใจปญหาของผูใตบังคับบัญชาที่ประสบอยู 
                     5.  การมีความเขาใจกันและกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
      หากผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับส่ิงตางๆ ขางตนสูง ยอมสงผลถึงบรรยากาศ
รวมมือรวมใจในหนวยงานตามลักษณะการมุงดานมิตรสัมพันธสูงตามไปดวย 
      แจคสัน (Jackson) ไดศึกษารูปแบบของการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลในหนวยงาน 
พบวา บุคคลพอใจที่จะทําการติดตอส่ือสารกับผูที่มีฐานะทางสังคมสูงกวาและพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงการติดตอส่ือสารกับผูที่มีฐานะทางสังคมที่ต่ํากวา โดยสรุปขอคนพบ 3 ประการ คือ       
1) ในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายของงานนั้น  ในบุคคลทั่วไปจักมีแรงหรือพลัง 
(Force) มากระตุนใหทําการติดตอส่ือสารกับผูที่สามารถจะชวยใหเขาทํางานนั้นไดสําเร็จ  และจะมี
                                                           
                  28เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ, พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 
2522), 115-116. 
                  29เร่ืองเดียวกัน, 116-117. 
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แรงหรือพลังมาตอตานไมใหทําการติดตอส่ือสารกับผูซ่ึงไมสามารถชวยใหเขาทํางานไดสําเร็จ  
หรือแมแตผูที่อาจจักทําใหการทํางานนั้นเสร็จชาลง   2) ในบุคคลทั่วๆ ไป จักมีกําลังอันทรงอํานาจ 
(powerful force) มากระตุนใหทําการติดตอส่ือสารกับผูที่สามารถจะตอบสนองความตองการของ
เขาได และผูที่สามารถจะทําใหมีความมั่นคงขึ้นและเชนเดียวกันก็จะมีพลังมาตอตานไมใหบุคคล
ทําการติดตอส่ือสารกับผูที่ขมขู ผูที่ทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวายใจ และผูที่ใหประสบการณใน
การทํางานที่ไมเปนประโยชนตอเปาหมายของงานนั้น   3) บุคคลในองคการจะทําการติดตอส่ือสาร
เพื่อพยายามปรับตําแหนงของตน โดยบุคคลเหลานั้นตองการที่จะเพิ่มสถานภาพทางสังคมให
สูงขึ้น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมที่มีศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศชื่อเสียง และตองการไดรับ
มอบหมายใหมีอํานาจมากขึ้นเพื่อใชในการตัดสินใจตางๆ และเพื่อขยายขอบเขตอํานาจหนาที่    
ของตน30 
      พารเนทท (parnett) ไดศึกษารูปแบบและโครงสรางการติดตอส่ือสารในโรงเรียน
รัฐบาลชั้น C ในมลรัฐมิชิแกน โดยศึกษาขอจํากัดเฉพาะ ในดานโครงสรางการติดตอส่ือสาร
ระหวางศึกษาธิการกับบุคลากรในหนวยงาน และประชาชนในชุมชน พบวา  1) เทคนิคบาง
ประการมีความสัมพันธกับผลสําเร็จของการติดตอส่ือสาร  2) ความแตกตางสวนใหญอยูที่การ
ลําดับขั้นของความสําคัญของการติดตอส่ือสารที่กําหนดไปยังผูบริหารโรงเรียน ในระดับตางๆ 
ศึกษาธิการรายงานขาวสารแกประชาชนในชุมชนและโรงเรียน จะจํากัดเฉพาะหนาและรีบดวน
มากกวาที่จะรายงานโครงการศึกษาในระยะยาว  3) ความรอบรูเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลในหนวยงานของชุมชน  4) ความตองการประการสําคัญที่ทําใหการ
ติดตอส่ือสารประสบผลสําเร็จ คือเวลาและเงิน31 
      เอนเจิล (Engle) ไดศึกษาถึงการติดตอส่ือสารที่เปนทางการ (formal communication)   
ที่ใชรับสงในโรงเรียนรัฐบาล 4 ประเภท โดยวิเคราะหเนนหนักไปในการบริหารเชิงการ
ติดตอส่ือสารผลการวิจัยสรุปไดวาการไดรับรูทางดานกิจกรรมการติดตอส่ือสารของตําแหนงตางๆ 
มากขึ้นจะทําใหเกิดผลดีคือ  1) ศึกษาธิการสามารถจัดภาระหนาที่ของผูบริหารไดดีขึ้น  2) ความ

                                                           
                  30Jay M. Jackson, “The Organization and its Communication Problems,” Journal of 
Communication 9, 4 (December 1959) : 158-161. 
                  31Earl Maurie parnett, “A Study of Certain Aspects of Communication Program in 
Selected Class C. Public Schools in Michigan,” Dissertation Abstracts 21, 11 (1960) : 350. 
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ตองการของผูรวมงานมากขึ้นหรือนอยลง  3) การแบงสันปนสวนความรับผิดชอบ  4) สายการ
บังคับบัญชา32 
      เดวิส (Davis) ศึกษาพบวา ผูบริหารทุกคนมีเจตคติเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารวาเปน
กระบวนการซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง และการสื่อสารที่ดีจะชวยลดความขัดแยงใน 
องคการและกอใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน33 
      สเตียร (Steers) ไดศึกษาพบวา การติดตอส่ือสารมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอื่น
ขององคการ เชน การใชภาวะผูนํา การตัดสินใจ และการปรับตัวขององคการ จึงควรใชชองทาง 
การติดตอส่ือสารหลายๆ ทางเพื่อเพิ่มโอกาสที่ขาวสารจะไดรับอยางถูกตอง และขาวสารที่สําคัญ
ควรไดรับการย้ํา ซํ้า เพื่อใหแนใจวาไดแพรหลายโดยทั่วถึง34 
      คิมเบิล  (Kimble) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางการรับรูตนเอง และรูปแบบการสื่อสาร
ของผูบริหาร โดยสรุปวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการสื่อสารอยูในเกณฑดีมาก ผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษายอมรับฟงขอคิดเห็น ขอวิจารณดีมาก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความ
เขาใจชัดเจนเปนอยางดีเกี่ยวกับดานการทํางาน ดานการกําหนดทิศทางการทํางาน การชวยเหลือ 
และการสรางเสริมกําลัง และยังพบวาผูบริหารโรงเรียนมีทัศนะในการสื่อสารกับทีมงาน 
ในการกําหนดแนวทางการทํางานความชวยเหลือ และการเสริมกําลังเปนไปในทางบวกและ 

                                                           
                  32Ross A. Engle, “An Analysis of Patterns of Communication of Central Staff 
Members” (Unpublished Doctoral Dissertation, State University of Iowa City, 1962). 
                  33Keith Davis, Human Relations at Wore, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1972), 380. 
                  34R.M. Steers, Antecedent and Outcomes of Organizational Commitment (University 
of Oregon, Office of Naval Research. Technical Report # 2, 1976), 151, อางถึงใน สมถวิล  ชู
ทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการปฎิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2538), 92. 
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ผูบริหารทั้งหมดมีทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธในการรับรูของตน และการสื่อสารที่ทําให 
การสื่อสารไปยังทีมงานเปนไปในทางบวก35 
      มงคล  ชํานิเกษตร  ไดทําการวิจัยทัศนะของครูที่มีตอการสื่อสารของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี พบวา ผูบริหารใชการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับครู
ในโรงเรียนในดานการสื่อสารเพื่อใหรูจัก และเขาใจหนาที่การงานของตนสูงและผูบริหารโรงเรียน
ไดใชการสื่อสารเพื่อแกไขพฤติกรรมของผูรับขาวสารนอยที่สุด และใหขอเสนอแนะวาถาได 
ปรับปรุงการสื่อสารดานนี้ใหดีขึ้นก็เชื่อวา จะทําใหประสิทธิภาพของการสื่อสารบรรลุ
วัตถุประสงคตามตองการ และยังพบวาทัศนะของครูที่มีตอการสื่อสารของผูบริหารในโรงเรียน
ขนาดใหญ กับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกันรวมทั้งไดเสนอแนะวา ถาหากผูบริหารไดนําขอมูลนี้
ไปเปนเครื่องมือปรับปรุงส่ือสารใหดีขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีขึ้นและกําลัง
ของครูในโรงเรียนก็จะดีขึ้นดวย36 
      นคร  ตังคะพิภพ ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูบริหารและคณาจารยเกี่ยวกับการ
ส่ือสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 พบวา การปฏิบัติการสื่อสารภายในโรงเรียน
โดยสรุปแลว ผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีการปฏิบัติการในโรงเรียนอยูในเกณฑระดับที่มีเกิดขึ้น
บอยๆ และความคิดเห็นของกลุมคณาจารยเห็นวา การปฏิบัติการติดตอส่ือสารภายในโรงเรียนอยู
ในเกณฑที่เกิดขึ้นเปนบางครั้ง ชนิดของขาวสารที่มีการสื่อสารมากกวาชนิดอื่นๆ คือ ขาวเกี่ยวกับ
การรวมการกุศล ซ่ึงชนิดของขาวสารที่มีผูบริหารและคณาจารยสนใจอยากทราบมากที่สุดคือ ขาว
วิชาการ รองลงไปคือขาวความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและขาวเกี่ยวกับการรวมการกุศล วิธีการ
ส่ือสารที่ใชภายในโรงเรียนพบวา วิธีการสื่อสารทางวาจาโดยวิธีการประกาศ เปนวิธีการสื่อสารที่
ใชอยูมากที่สุดในโรงเรียนและการใชหนังสือเรียน เปนวิธีการสื่อสารทางลายลักษณอักษรที่มีใช

                                                           
                  35Bert. B. Kimble, “A student of the Relationship of Principal Perceived Self-Concept 
and Principle Perceived Communication Style,” Dissertation Abstracts International 33, 7 
(August 1986) : 366. 
                  36มงคล  ชํานิเกษตร, “ทัศนะของครูที่มีตอการสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวดัอุทัยธานี” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2522), บทคัดยอ. 
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มากที่สุดในโรงเรียน และพบวาวิธีการสื่อสารภายในโรงเรียนโดยใชวารสารหรือหนังสือพิมพและ
วิธีการใชจดหมายสวนตัวเปนวิธีการสื่อสารที่ใชนอยที่สุด37 
      จิตรา  จิตรานุกูล  ไดศึกษาวิจัยการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาการ
ส่ือสารภายในองคการ ศึกษาเฉพาะกรณีคุรุสภา พบวา อํานาจจากการมีความรูความชํานาญ อํานาจ
ในการใหรางวัล อํานาจในการบีบบังคับ อํานาจตามบทบัญญัติและอํานาจในการอางอิงมี
ความสัมพันธทางบวกกับความดึงดูดใจ ความดึงดูดใจมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจใน
การสื่อสาร และความบอยครั้งในการสื่อสาร อํานาจจากการมีความรู ความชํานาญ อํานาจในการ
ใหรางวัล อํานาจในการอางอิง อํานานใจการบีบบังคับ มีความสัมพันธทางบวกกับความบอยครั้ง
ในการสื่อสาร และอํานาจตามบทบัญญัติ มีความสัมพันธทางลบกับความบอยครั้งในการสื่อสาร38 
      สัมพันธ  พูนนารถ  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของอาจารยวิทยาลัยครูอุตรดิตถ พบวา อาจารยวิทยาลัยครูอุตรดิตถใชวิธีการสื่อสารทาง 
ลายลักษณอักษรที่เปนหนังสือคําสั่งอยูในเกณฑมาก ที่เปนปายประกาศขาวสาร หนังสือเวียน 
บันทึก ขอความและวารสารประชาสัมพันธอยูในเกณฑพอใชพอประมาณ สวนเอกสารวิชาการ  
จดหมายขาว และจดหมายสวนตัวอยูในเกณฑนอย สําหรับวิธีการสื่อสารทางวาจาที่เปนการพูดทาง
โทรศัพทภายใน การประกาศเสียงตามสาย และการพบปะพูดคุยเปนรายบุคคลอยูในเกณฑมาก
สวนการประชุมคณะกรรมการ การพบปะพูดคุยเปนกลุม และการประชุมคณาจารยอยูในเกณฑใช
พอประมาณ สําหรับการรับขาวสารของอาจารยไดรับขาวสาร จากผูบริหารไปยังอาจารยผานสื่อ
หนังสือคําสั่งอยูในเกณฑบอยครั้ง และผานจดหมายสวนตัวอยูในเกณฑนานๆ ครั้งไดรับขาวสาร
จากอาจารยไปยังผูบริหารผานสื่อการพบปะพูดคุยเปนรายบุคคลและการพูดทางโทรศัพทภายในอยู
ในเกณฑบอยครั้ง และผานจดหมายสวนตัวอยูในเกณฑนานๆ ครั้ง ขาวสารที่ไดรับมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับงานสอน และอบรมอยูในเกณฑบอย และมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมและงานวจิยั
อยูในเกณฑนานๆ จะไดรับบาง และยังพบวาอาจารยวิทยาลัยครูมีวิธีการแนะนําใหอาจารยทานอื่น
ปฏิบัติงานในหนาที่โดยการพบปะพูดคุยกับเพื่อนอาจารยเปนรายบุคคล และเปนกลุมอยูในเกณฑ

                                                           
                  37นคร  ตังคะพิภพ,  “ความคิดเหน็ของผูบริหาร และคณาจารยเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), บทคัดยอ. 
                  38จิตรา  จิตรานุกูล, “การใชอํานาจของผูบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายใน
องคการ : ศึกษาเฉพาะกรณคีุรุสภา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), บทคัดยอ. 
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บางครั้ง โดยการเสนอความคิดเห็นตอผูบริหาร เขียนบทความหรือขาวสารเผยแพรในจดหมาย ขาว 
วารสาร ประชาสัมพันธ และเอกสารวิชาการ รวมทั้งเขียนเปนจดหมายสวนตัวอยูในเกณฑนานๆ 
คร้ัง39 
      อภิรักษ  ชุติมาศ  ไดทําการวิจัยเร่ืองตัวแบบความสัมพันธของพฤติกรรมการ
ติดตอส่ือสารกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา : กรณีเฉพาะสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา  1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีการกระทําพฤติกรรม
ติดตอส่ือสารในองคประกอบตางๆ อยูในระดับบอยครั้ง มีเพียงพฤติกรรมดานความสามารถของ
ผูรับที่มีการกระทําในระดับบางครั้ง และพบวาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง   2) องคประกอบของพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไดแก องคประกอบดานชองทางของขาวสาร และดานความตอเนื่อง
และความอยูกับรองกับรอย และ  3) องคประกอบดานชองทางของขาวสาร มีลําดับความสําคัญสูง
ตามองคประกอบดานความตอเนื่องและความอยูกับรองกับรอย40 
      วาสนา  ลิชฌรังษี  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการที่
สัมพันธกับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารมีการใชพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง คอนขางมาก และครูมีขวัญอยูในระดับปานกลางโดยครูมี
ขวัญดานความรูสึกพึงพอใจมากที่สุด และดานความมั่นคงปลอดภัยนอยท่ีสุด ดานความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสารกับขวัญของครู 
พบวา มีความสัมพันธเชิงผกผัน ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณาใน
แตละองคประกอบ พบวา พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการ
ส่ือสารดานชองทางการสื่อสารกับขวัญของครูมีความสัมพันธกันมากที่สุด และดานผูรับขาวสารมี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด แตความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสื่อสารในการบริหารโครงการ กับ

                                                           
     39สัมพันธ  พูนนารถ, “พฤติกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของ

อาจารยวิทยาลัยครูอุตรดิตถ”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), บทคัดยอ. 

     40อภิรักษ  ชุติมาศ, “ตัวแบบความสัมพันธของพฤติกรรมการติดตอส่ือสารกับ
ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของสถานศึกษา : กรณีเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
กาญจนบุรี” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), บทคัดยอ. 
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ขวัญของครูมีความสัมพันธเชิงผกผันอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ
เมื่อพิจารณาองคประกอบพบวา พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการดานการประเมินผล 
โครงการดานการประเมินผลโครงการ กับขวัญของครูมีความสัมพันธกันมากที่สุด และดานการ 
วางแผนโครงการ มีความสัมพันธกันนอยที่สุด สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสาร ในการ
บริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสาร เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา โรงเรียนที่มี
ขนาดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการตามองคประกอบการสื่อสาร  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสื่อสารในการ
บริหารโครงการ จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีพฤติกรรม 
การสื่อสารในการบริหารโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ
เปรียบเทียบขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวาโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน ครูมีขวัญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .0541 
      สันติ  ธนวรรณ  ศึกษาเรื่องคุณสมบัติความเชื่อถือไดของผูบริหารในกระบวนการ
พัฒนาการสื่อสารที่สงผลตองานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กใน
เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
เขตการศึกษา 5 คุณลักษณะการเชื่อถือไดในดานการสื่อสารอยูในระดับมาก โดยมีคุณลักษณะดาน
ความเชื่อถือไดดานความคลองตัวมากที่สุด ดานความปลอดภัย และดานคุณวุฒิรองลงมาตามลําดับ 
มีการใชกระบวนการพัฒนาการสื่อสารในระดับปานกลาง โดยที่มีการใชขั้นตอนในการสํารวจและ
กําหนดปญหามากที่สุด แตมีการใชการประเมินนอยที่สุด มีผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนในระดับปานกลาง คุณลักษณะความเชื่อถือไดในการสื่อสารแลกเปลี่ยน การใชกระบวนการ
พัฒนาการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคุณลักษณะความเชื่อถือได ในดานการสื่อสารดานความปลอดภัยและการใช
กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร ดานขอมูลยอนกลับมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ดานความสัมพันธชุมชนกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด สวนคุณลักษณะความ
เชื่อถือไดในดานการสื่อสาร ดานความคลองตัวและการใชกระบวนการพัฒนาการสื่อสารดานการ

                                                           
                  41วาสนา  ลิขฌรังษี, “พฤติกรรมการสื่อสารในการบริหารโครงการที่มีความสัมพันธกับ
ขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 
บทคัดยอ. 
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ประเมินผล มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กนอยที่สุด42 
 

การปฎิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction - influence) 
      การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลซึ่งจะกอใหเกิด
ผลการปฏิบัติโตตอบกัน เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการที่การดําเนินงาน
ตองเกี่ยวของกับบุคคล43 
      อิทธิพล (influence) หมายถึง การดําเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่
สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใหกระทําตามความตองการของตน ซ่ึงโดยปกติฝายหลัง  
จะไมทําเชนนั้น44 
      โดยธรรมชาติของคน ยอมมีความรูสึกทางอารมณ (sentiments) เชน ความสัมพันธทาง 
จิตใจในการรักใครชอบพออัธยาศัยกัน ที่เปนเรื่องสวนตัวไมเปนทางการ ซ่ึงอาจจะเปนผลดีหรือ 
ผลเสียตอองคการที่เปนทางการ (formal sentiments) ไดโดยตรง ขึ้นอยูกับเปาหมายของบุคคล หรือ
กลุมบุคคลกับองคการวาเปนไปในลักษณะสอดคลองหรือขัดแยงกันเพียงใด สังสรรคนอกเวลางาน
กับผูใตบังคับบัญชา รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ แตหากผูบังคับบัญชาสนใจดานงาน 
เปนหลัก จะเปนลักษณะตรงขามไปจากที่กลาวมาขางตน 
 

การตัดสินใจ  (decision – making) 
      การตัดสินใจเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหาร เพราะการบริหาร คือ การแกปญหา
เพื่อใหงานตางๆ ขององคการบรรลุเปาหมาย  ซ่ึง  เอรวิน  ดี. บรอส (Irwin D. Bross) ไดให

                                                           
                  42สันติ  ธนวรรณ,  “คุณสมบัติความเชื่อถือไดของผูบริหารในกระบวนการพัฒนา 
การสื่อสารที่สงผลตองานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 
กรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), บทคัดยอ. 
                  43สมยศ  นาวีการ, การบริหารระดับหัวหนางานและผูจัดการแผนก (กรุงเทพฯ : บรรณ
กิจ, 2524), 63. 
                  44W.G. Scott and T.R. Mitchell, Organization Theory : A Structural and Behavioral 
Analysis (Illinois :Irwin, Inc., 1972), 211. 
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ความหมายของการตัดสินใจวา เปนการเลือกการกระทําอยางใดอยางหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทาง
ที่เปนไปได45 
      การตัดสินใจที่ดีควรมีวัตถุประสงคที่แนชัด และมีเหตุผลสนับสนุน จึงตองอาศัย
ขั้นตอนที่เปนระบบ ซ่ึง โรเบิรต  เทนเนนบอม (Robert Tennenbaum) มีความเห็นวา การตัดสินใจ
ควรประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
                     1.  การรับรูและกําหนดปญหา (decognition and defining the problem) การรับรู
ปญหามีความสําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหาร หากผูบริหารไมรับรูปญหาก็จะไมมีการ
พยายามแกปญหา และจะไมมีการตัดสินใจเกิดขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการคาดการณลวงหนา 
                     2.  การรวบรวมปญหา (identifying the problem) เปนการกําหนดและระบุใหแนชัดวา
ปญหาที่เกิดขึ้นอยูที่ไหน ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง จําเปนตองแกไขที่ไหนกอน 
                     3.  การสรางทางเลือก ในการแกปญหา (generalization of alternation) ปญหาตางๆ  
ที่เกิดขึ้นมีวิธีแกไขหลายวิธี ดังนั้นการกําหนดทางเลือกไวหลายทางจะชวยใหมีการเปรียบเทียบ 
ผลดี ผลเสียไดชัดเจน ไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
                     4.  การเลือกทางแกปญหา (selection of the alternatives) เมื่อไดทางเลือกที่มีความ
เปนไปไดแลว จึงมาดําเนินการแกปญหา 
                     5.  การดําเนินการและการประเมินผล (implementation and evaluation) เปนการ
วางแผนดําเนินการแกไขปญหา ดําเนินการแกปญหาพรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผล เพื่อ
แกไขสิ่งบกพรองตางๆ อันอาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามแมวาการเลือกจะดีมีเหตุผล หากการปฏิบัติ 
การแกปญหาตามการเลือกไมดําเนินไปอยางรัดกุมแลว การแกปญหาก็ไมอาจบรรลุเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได46 
                     การตัดสินใจในการบริหารมี 3 ประการดวยกัน คือ 
                     1.  การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจําวัน (routine decision-making) 
                     2.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางสรรค (heuristic decision-making) 

                                                           
                  45Irwin D. Bross, Design for Decision (New York : Macmillan Publishing Co., Inc., 
1953), 6-7. 
                  46Robert Tennenbaum, Managerial Decision Making (Los Angles : Institute of 
Industrial Relation, University of California, 1950),  23-24. 
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                     3.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise decision-making)47 
และในเรื่องของระบบราชการ กับการตัดสินใจแลวยอมจะมีขอจํากัดตางๆ อีกมาก แอนโทนี ดาวน 
(Anthony Downs) ไดใหขอสังเกตถึงขอจํากัดนั้นวาประกอบดวย (1) เวลา  (2) ขอมูลขาวสาร   
(3) ลักษณะของปญหา ซ่ึงสวนใหญจะเปนเรื่องที่จะเกิดในอนาคตซึ่งหวังไมไดแนนอน 
(uncertainly)48  
      รูปแบบของการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร อาจดูไดจาก 
                     1.  การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับงานในหนาที่ตน 
                     2.  การตระหนักถึงปญหาของเจาหนาที่ระดับลางในการวินิจฉัยส่ังการ 

     ซ่ึงหากผูบริหารใหความสําคัญตอปจจัยขางตน ยอมหมายถึง ผูบริหารคํานึงถึง 
มนุษยสัมพันธมากกวาจะมุงงานแตเพียงอยางเดียว 

     เฮมพิล  กริฟฟธ  และเฟรดเดอริคสัน (Hemphill. Griffiths and Frederickson) 
คณะผูวิจัยไดทําการวิจัย โดยการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ กับผลการ
ปฏิบัติงานของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา โดยครูใหญเหลานี้ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
และทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการแกปญหาประจําวัน พบวาครูใหญมีความแตกตางกันในเรื่องความ
รวดเร็วในการแกปญหา ครูใหญที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักมีการเตรียมการเพื่อการตัดสินใจ
อยางรอบคอบ และปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ มีขั้นตอน นอกจากนี้ยังเปนผูรอบรูเกี่ยวกับปญหานั้น
มาก รูจักแยกแยะระหวางความจริงกับความคิดเห็นออกจากกันได และรับฟงความคิดเห็นของคน
อ่ืน49 

     จุง (Jung) ไดวิจัยการตัดสินใจของศึกษาธิการ (Superintendents) พบวา ศึกษาธิการ
มักจะทําการตัดสินใจทันทีถาหากวาเปนความตองการจากผูมีอิทธิพลเหนือกวาหรือถาเกี่ยวกับ 

                                                           
                  47James M. Lipham and James A. Hoch, Jr, The Principalship : Foundation and 
Functions (New York : Harper & Row, 1974), 163-164. 
                  48Anthony Downs, Inside Bureaucracy (Boston : Little Brown and Company, 1968), 
57. 
                  49John K. Hemphill, Daniel E. Griffiths, and Norman Frederickson, Administrative 
Performance and Personality (New York : Teacher’s College. Columbia University, 1962),    
121-137. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 46

ความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชน ศึกษาธิการที่มีเวลาประจําการมานาน มักจะอางการตัดสินใจ
ไปยังคณะกรรมการโรงเรียน (School board)50  

     ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของครู-อาจารยในการศึกษาผลการวิจัยพบวา  1) โอกาสในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของครู-อาจารย   2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการสอนของครู-อาจารย   
3) ครู-อาจารย นิยมชมชอบผูบริหารที่เปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ มากกวา
ผูบริหารที่ไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ   4) ครู-อาจารย ไมตองการ 
มีสวนรวมในการตัดสินใจทุกเรื่องทุกปญหา ในความเปนจริงแลว การใหครู-อาจารยมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากเกินไปอาจใหผลเสียในทางลบได   5) บทบาทหนาที่ของผูบริหาร และครู-
อาจารยในสวนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจควรแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา        
6) ปจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวครู-อาจารย มีผลตอระดับความตองการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและ   7) เพื่อการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจบังเกิดผลเต็มที่ ผูบริหารควรหาคําตอบจาก
คําถามตอไปนี้คือ  1) ภายใตเงื่อนไขหรือสถานการณอยางไรที่ควรใหครู-อาจารยเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ   2) ครู-อาจารย ควรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากนอยเพียงไร และเขา
มารวมอยางไร   3) การตัดสินใจโดยกลุมควรใชเมื่อใดและ (4) ผูบริหารควรมีบทบาทอยางไร     
จึงจะถือวามีประสิทธิภาพ51 

     ประกอบ  คุณารักษ และคณะ ไดศึกษาวิจัยเร่ืองตัวการทางวัฒนธรรมที่นําไปสู 
พฤติกรรมการตัดสินใจของหัวหนาสถาบันการประถมศึกษาไทย  พบวา ผูบริหารที่มี เวลา 
รับราชการนานๆ จะไมตัดสินใจโดยใชกระบวนการและขั้นตอนของการตัดสินใจ ชอบที่จะเลี่ยง
การตัดสินใจในเรื่องที่ เสี่ยง ในทางกลับกันผูบริหารเพศชายที่มีการศึกษาสูง ประสบการณ 
การบริหารมาก และเคยเปนผูบริหารโรงเรียนหลายแหง จะยิ่งอาศัยกระบวนการและขั้นตอน 
ในการตัดสินใจมากขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนหลังๆ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ตองใชดุลยพินิจสูง ผลการวิจัย 

                                                           
                  50Loren Boniface Jung, “Decision Making of Superintendents of School : A Study of 
the Relationships of Factors Involved with the Choice Made,” Dissertation Abstracts 
International 30,7 (January 1970) : 2762-A. 
                  51Wayne K. Hoy and Cecil G Miskei, Educational Administration : Theory Research 
and Practice (New York : Random House, 1978), 228. 
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ช้ีใหเห็นวาการใหความรูเร่ืองการตัดสินใจแกผูบริหารโรงเรียน เปนการปองกันบุคลิกภาพแบบ 
“ไมตายซาก” อันอาจจะเกิดขึ้นกับผูบริหาร เปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเปนอยางยิ่ง52 

     ประไพพรรณ  เวชรักษ  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจในสายงาน
ปฏิบัติการของผูบริหารกับระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดใน
เขตภาคกลาง  พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจในสายงานปฏิบัติการของผูบริหารเปนแบบ
ปรึกษาหารือ คือ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหาร กับบุคลากรตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารนั้น 
ผูบริหารมีความเห็นวาได เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับสูง 
ขณะเดียวกันที่บุคลากรมีความเห็นวาผูบริหารเปดโอกาสใหมีสวนรวมในระดับปานกลาง53 

     สาวิตรี  สัตยายุทธ ไดศึกษาวิจัยการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบวา  1) ระดับการตัดสินใจสั่งการ
ของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครู-อาจารยที่ปฏิบัติจริง และที่ควรปฏิบัติโดย
สวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง   2) ระดับการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของผูบริหารที่ปฏิบัติจริง โดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และที่ควร
ปฏิบัติโดยสวนรวม และรายดานอยูในระดับมาก   3) ระดับการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร
โรงเรียน ตามทัศนะของครู-อาจารยที่ปฏิบัติจริงโดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับนอย และที่
ควรปฏิบัติโดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง   4) เปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของผูบริหารและครู-อาจารยที่ปฏิบัติจริง และที่ควรปฏิบัติโดย
สวนรวมและรายดานแตกตางกัน   5) เปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของผูบริหารที่มีความแตกตางในดานเพศ อายุ และประสบการณในการดํารงตําแหนงที่
ปฏิบัติจริงโดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากผูบริหารที่มีอายุแตกตางกัน มีทัศนะ
ตอการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนดานการบริหารงานธุรการและการเงินแตกตางกัน

                                                           
                  52ประกอบ  คุณารักษ และคณะ,  “ตัวการทางวฒันธรรมที่จะนําไปสูพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจของหัวหนาสถาบันการประถมศกึษาไทย”  (รายงานผลการวจิัยเสนอตอสถาบันพัฒนา 
ผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2530), บทคัดยอ. 
                  53ประไพพรรณ  เวชรักษ, “พฤตกิรรมการตัดสินใจในสายปฏบิัติการของผูบริหารกับ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัในเขตภาคกลาง” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศกึษาตอเนื่อง 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2532), บทคัดยอ. 
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สําหรับที่ควรปฏิบัติโดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากผูบริหารที่มีอายุแตกตางกันมี
ทัศนะตอการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียน   ดานการบริหารวิชาการแตกตางกัน                  
6) เปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครู-อาจารยที่มีความ
แตกตางกันในดานเพศ อายุ ประสบการณในการดํารงตําแหนง  และระดับการศึกษาที่ปฏิบัติจริง 
โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน   สําหรับที่ควรปฏิบัติโดยสวนรวมและรายดานไม
แตกตางกัน นอกจากครูอาจารยที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงแตกตางกัน มีทัศนะตอการ
ตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนในดานการบริหารวิชาการแตกตางกัน54 

     อาคม  เกงบัญชา  ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่มีตอความ 
พึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูบริหารสวนใหญมี
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยทั่วไปเปนแบบที่ 3 คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู อาจารย ไดแสดง
ความคิดเห็นหรือขอแนะนํากอน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาจากครู อาจารย มาประกอบการ
พิจารณาตัดสิน ซ่ึงเปนการตัดสินใจที่เปดโอกาสใหครู อาจารยไดมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
สําหรับความพึงพอใจในการทํางานของครูนั้น พบวา มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง สวนพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร และความพึงพอใจในการทํางานของครูนั้น
พบวา มีความสัมพันธในทางบวกคอนขางสูง55 

     โกศล  สุวรรณมณี  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา  1) แบบการตัดสินใจ
ส่ังการของผูบริหาร และครู อาจารย ตางเห็นสอดคลองกันวา โดยสวนรวมที่ปฏิบัติจริง ผูบริหาร
ตัดสินใจสั่งการโดยปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจเอง สวนที่ควรปฏิบัติ
ผูบริหารควรตัดสินใจสั่งการโดยปรึกษาผูใตบังคับบัญชาเปนกลุมแลวตัดสินใจ  2) การมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติตามทัศนะของผูบริหารและครู 
อาจารย โดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01   3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

                                                           
                  54สาวิตรี  สัตยายุทธ,  “การศึกษาการตัดสินใจสัง่การของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวดัสงขลา” (ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต วชิาเอกการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2533), บทคัดยอ. 
                  55อาคม  เกงบัญชา,  “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่มีตอความพึงพอใจในการ 
ทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 
บทคัดยอ. 
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ส่ังการของผูบริหารที่ปฏิบัติจริง และที่ควรปฏิบัติตามทัศนะของผูบริหารที่มีประสบการณการ
ดํารงตําแหนงตางกัน โดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   4) การมีสวน
รวมในการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารที่ปฏิบัติจริง และควรปฏิบัติตามทัศนะของผูบริหารที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยสวนรวมไมแตกตางกัน  5) การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร ตามทัศนะของครู อาจารย ที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน 
โดยสวนรวมที่ปฏิบัติจริงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนที่ควรปฏิบัติไม
แตกตางกัน  6) การที่มีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติ
ตามทัศนะของครู อาจารยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยสวนรวมไมแตกตางกัน 
ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาครู อาจารย ไมประสงคจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในทุก
กรณี ผูบริหารจึงควรพิจารณาวาภายใตสภาพเชนไรที่ครู อาจารย ควรเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสั่งการ และควรเขาไปรวมมากนอยแคไหน เพราะการเขาไปมีสวนรวมของครู อาจารย 
อาจเกิดผลที่พึงปรารถนา และไมพึงปรารถนา บทบาทของผูบริหาร และครู-อาจารย ตอการมีสวน
รวมในการตัดสินใจสั่งการจําเปนตองผันแปรไปตามธรรมชาติของปญหา ผูบริหารจึงควรเลือกใช
แบบการตัดสินใจสั่งการใหเหมาะสมกับสถานการณ เนื่องจากไมสามารถใชแบบการตัดสินใจสั่ง
การแบบเดียวใหเกิดประสิทธิภาพไดในทุกสถานการณ การเปดโอกาสใหครู อาจารย เขาไปมีสวน
รวมในการตัดสินใจสั่งการผูบริหารควรคํานึงเหตุผล 2 ประการ คือ ความรูความชํานาญของครู 
อาจารย ในเรื่องนั้นๆ และผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับครู อาจารยอันเนื่องมากจากการตัดสินใจ 
ปญหาใดที่ผูใตบังคับบัญชามีความชํานาญ หรือมีผลไดผลเสียทางดานสวนตัว ครู อาจารย จะเต็ม
ใจและตองการเขาไปมีสวนรวม56 
                     นนท  วิจารณวงศ  ไดทําการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใชกระบวนการตัดสินใจของ 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตอการไดรับผลประโยชน : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชกระบวนการการตัดสินใจในแตละขั้นตอนและในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการตัดสินใจมีความสัมพันธกันและการไดรับ
ผลประโยชนในภาพรวมของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ผลประโยชนที่ไดรับในแตละประการ 

                                                           
                  56โกศล  สุวรรณมณี, “การศึกษาการตัดสินใจสัง่การของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534), บทคัดยอ. 
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มีความสัมพันธภายใน และประการสุดทายพฤติกรรมการใชกระบวนการตัดสินใจทุกขั้นตอน     
สงผลตอการไดรับผลประโยชนในภาพรวมของโรงเรียน57 
                     พิมลพรรณ  บุญมุสิก  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจัยพบวา   1) ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ ใชวิธีการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา 6 งาน คือ งาน
วิชาการ งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานโรงเรียนกับชุมชน และงานทั่วไป ดวยวิธีประชุม
อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา แลวทําการตัดสินใจโดยใช
ความเห็นสอดคลองกัน   2) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใชวิธีตัดสินใจสั่งการดวยวิธี
อภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล แลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเองในการ
บริหารงานทั่วไป และในการบริหารงานวิชาการกับงานโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารไดใชวิธีการ
อภิปรายปญหาประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา แลวทําการตัดสินใจโดยใช
ความเห็นสอดคลองกัน58 
 

การกําหนดเปาหมาย (goal  setting) 
                     เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานทุกชนิด การบริหารที่ดีจึงตองมี
เปาหมายที่ชัดเจน แนนอน เปาหมายของแตละองคการอาจแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูบริหารจึง
ตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่
ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถผสมผสานความคิดของบุคลากรทุกฝายในองคการ
ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
                     การกําหนดเปาหมายที่ดีควรประกอบดวย 1) เปนเปาหมายที่สอดคลองกับความ
ตองการขององคการและบุคคลในองคการ  2) ตองชัดเจนและเปนไปได 3) ตองมีเหตุผล  4) ตองมี

                                                           
                  57นนท  วิจารณวงศ,  “พฤติกรรมการใชกระบวนการตดัสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตอการไดรับผลประโยชน : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบรีุ” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 
บทคัดยอ. 
                  58พิมลพรรณ  บุญมุสิก,  “การศึกษาการตัดสนิใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), บทคัดยอ. 
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ลักษณะพอดีและเหมาะสมกับระยะเวลา  5) ปฏิบัติได และ  6) กระทัดรัดและกําหนดเปนมาตรฐาน
ได 59 
                     ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายควรคํานึงถึงขอพึงสังเกตตอไปนี้ กลาวคือ 
                     1.  การกําหนดเปาหมายจะตองทําอยางรูแจงถึงสภาพการและสิ่งแวดลอม 
                     2.  ผูบังคับบัญชาควรวางรากฐานและเปาหมายของการปฏิบัติที่สําคัญสําหรับผลงาน
ทุกๆ เร่ือง 
                     3.  ควรเนนความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหเปนไปในแนวเดียวกัน 
                     4.  การตรวจสอบตามลําดับ จะชวยใหเปาหมายมีความเหมาะสม เปนมูลฐานสําหรับ 
การกําหนดหนาที่ที่ถูกตอง เชื่อมโยงระดับตางๆ ของงานอยางถูกตองเหมาะสม 
                     5.  คุณคาของเปาหมายจะเปนการกระตุนใหคนทํางาน 
                     6.  เปาหมายจะกระตุนคนใหทํางานได เมื่อคนรูสึกวาเปาหมายนั้นถูกกําหนดอยาง
ยุติธรรม 
                     7.  ผูบังคับบัญชาควรกําหนดขั้นตอนความสําเร็จเปนระยะ  เพื่อสะดวกตอการ   
ควบคุม60 
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (control) 
                     การควบคุมการปฏิบัติงาน เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อตรวจตราดวูา  
การดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไม และผลของการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด 
การควบคุมเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับวา กิจกรรมทั่งปวงสามารถ
ดําเนินไปไดไมติดขัดและทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลาโดยไมผิดพลาด 

      วัตถุประสงคของการควบคุมการปฏิบัติงาน คือ 

                     1.  เปนการตรวจการปฏิบัติงานวาดําเนินไปตามแผนงานที่กําหนดหรือไม 
                     2.  วิธีปฏิบัติดําเนินไปตามหลักการที่ดีอยางไร 
                     3.  งานมีความกาวหนาเพียงใด 
                     4.  มีอุปสรรคในการทํางานหรือไม 
                     5.  มีผลงานถูกตองและถึงมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด 
                     6.  เพื่อติดตามผลงานและใหคําแนะนําเมื่อมีอุปสรรคและปองกันการสูญเสียแรงงาน
โดยเปลาประโยชน 
                                                           
                  59สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, 2523), 87. 
                  60สุชาติ  ประชากุล, หลักการบริหารงานแผนใหม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2513), 87. 
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                     7.  เพื่อเปนการบํารุงขวัญผูปฏิบัติงานและแสดงวาไมถูกทอดทิ้ง61 

                     การควบคุมการปฏิบัติงานอาจกระทําได 2 วิธี คือ 

                     1.  การควบคุมทางตรง (direct control) ไดแก การตรวจสอบโดยตรง การสังเกตสวน
บุคคลหรือการสืบสวนจากขอมูลทางสถิติ เชน การใชเวลาทํางาน 
                     2.  การควบคุมทางออม (indirect control) ไดแก การตั้งเกณฑการปฏิบัติ เชน การ
กําหนดงบประมาณใชจาย หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน62 

สําหรับการควบคุมนั้น องคประกอบสําคัญขึ้นอยูกับ 

                     1.  ความเปนผูนําของผูบริหาร 
                     2.  ความสามารถและการไดรับการฝกอบรม หรือประสบการณในการทํางานของ 
ผูรวมงาน 
                     3.  นิสัยการทํางาน และวินัย รวมถึงน้ําใจของผูรวมงาน63 

สวนลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน หากผูบริหารมองงานเปนหลักมักจะควบคุมดูแล
อยางใกลชิดเขมงวด พรอมทั้งกระตุนเรงรัดใหเกิดการปฏิบัติงาน และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ใหกับผูปฏิบัติ แตหากผูบริหารมองคนในองคการเปนหลัก มักใหผูปฏิบัติควบคุมพฤติกรรม 
การทํางานของตนเอง 
 

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and training) 
                     การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงผูบริหาร
ที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัวผลักดัน 
การดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน 
                     สําหรับการฝกอบรมนั้นถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ  เพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการในที่สุด 64 

                                                           
                  61สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2516),  420. 
                  62พนัส  หันนาคินทร, การศึกษาของไทย (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช,2521), 51. 
                  63เร่ืองเดียวกัน,  52. 
                  64สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช, 2514), 164. 
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      หลักในการกําหนดมาตรฐานที่ควรคํานึงถึง ไดแก (1) ปริมาณของงาน  (2) คุณภาพ
ของงาน  (3)  คาใชจาย  (4) เวลาที่เปนเปาหมายรวม ซ่ึงองคการตองใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผล 
      การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ 

                     1.  จุดมุงหมายขององคการ ไดแก การพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบัน ตลอดจนขยาย
งานในอนาคตใหไดผลสูงสุด 
                     2.  จุดมุงหมายสวนบุคคลเพื่อแสดงถึงประโยชนที่สวนบุคคลจะได รับ  เชน 
ความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงฐานะ การพัฒนาบุคลิกภาพ หนาที่ เจตคติ เพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ และประสบการณ ตลอดจนสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน65 

     การจะพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง 2 ประการนั้น ควรไดพิจารณาถึงกระบวนการของ
การฝกอบรม ซ่ึงควรเร่ิมตนดวยการพิจารณาความตองการและปญหาที่ตองมีการฝกอบรม กําหนด
เปาหมายของการฝกอบรม กําหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะฝกอบรม กําหนดวิธีการฝกอบรม ตลอดจน
ส่ือ หรือเครื่องมือ (media) ที่จะใชในการฝกอบรม เมื่อเตรียมพรอมแลวจึงดําเนินการฝกอบรม หลัง
ฝกอบรมแลวควรประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบดูวาบุคลากรที่ผานการอบรมแลว 
สามารถทํางานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการหรือไม ซ่ึงหากยังไมมีปญหา การแกไข
ควรจะดําเนินการใน 3 จุด คือ ประการแรก ควรพิจารณาทบทวนเนื้อหาและเรื่องหรือหลักสูตรที่
ตองการฝกอบรม เหมาะสมหรือไม จะตองแกไขประการใด ตอไปพิจารณาทบทวนวาวิธีการฝก 
อบรม การใชส่ือหรือเครื่องมือเหมาะสมหรือไม ควรเปลี่ยนแปลงวิธีใดหรือส่ือชนิดไหนจึงจะ
ไดผลดีกวา หากมิใชทั้งสองประการที่กลาว ในบางครั้งปญหาอาจจะอยูที่ตัวผูเขาทําการฝกอบรม  
ซ่ึงอาจจะมีปญหาเรื่องความพรอมและไมพรอมในทางจิตวิทยา หรือพื้นฐานการศึกษาตางๆ ดวย  
จึงอาจจําเปนตองมีการเสริมหรือแกไขประการอื่นกอน คือ ตองทบทวนเกี่ยวกับวิะการคัดเลือก
หรือเตรียมคนที่จะเขารับการอบรมใหมีระดับพรอมที่จะเขารวมโครงการดังกลาว66 ซ่ึงมีวิธีการที่
จะฝกอบรม อาจกระทําไดหลายวิธี เชน  1) วิธีศึกษางานไปพรอมๆ กับการปฏิบัติงาน (on-the-job-
training)   2) วิธีปฐมนิเทศ (vestible training or orientation training)   3) วิธีใหทํางานในฐานะ 
ผูชวยสอน หรือลูกมือช่ัวคราว (apprenticeship training)   4) วิธีใหฝกงาน (inter ship training)   

                                                           
                  65ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทย
วัฒนาพานิช, 2525), 164. 

     66ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : สํานักงานพิมพไทยวัฒนาพานิช, 
2517), 446-447. 
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5) วิธีฝกอบรมระยะสั้น (learner training)   6) วิธีสงไปศึกษาเฉพาะบางวิชา (outside course) และ  
7) วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา (retraining or upgrading)67 

     องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง และบุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยี่ยม ยอม 
มุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่นๆ โดยทั่วไป 

     องคประกอบการบริหารทั้ง 8 องคประกอบขางตน จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพของ
องคการไดประการหนึ่ง ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญตอองคประกอบตางๆ ทุก
องคประกอบโดยระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละองคประกอบนั้น ยอมบงชี้พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหาร ซ่ึงแตละระบบยอมจะสงผลตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 

มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา 
 

                     การพัฒนาองคการทุกประเภทใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว ถือเปนเรื่องที่
สําคัญและจําเปนที่สุดในสภาวการณของโลกปจจุบันที่ตัดสินประสิทธิภาพขององคการดวย
คุณภาพ อนึ่งนับตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมาองคการตางๆ  และองคการทางการศึกษา  ไดมี
การเล็งเห็นถึงประโยชนของมาตรฐานการศึกษา  ในการที่จะนําไปใชเปนมาตรการสําคัญในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพ เปนทรัพยากรมนุษยที่ดี  สอดคลองกบั
ความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ มีการนํามาตรฐานการศึกษามาใชเพื่อประโยชนใน
การกําหนด บทบาทหนาที่และตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งระดับชาติ  ระดับทองถิ่น 
และระดับ  โรงเรียน 
                     โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ มีสภาพแตกตางกันในปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน มีสภาพสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนแตกตางกัน จึงทําใหคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีลักษณะแตกตางกันทั้งในดานประสิทธิภาพขององคการ การจัดการ และผลผลิตทางการ
ศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเล็งเห็นถึงความจําเปนในการแกไข
ปญหานี้ จึงไดกําหนดมาตรฐานโรงเรียนขึ้นมีลักษณะเปนเกณฑมาตรฐานที่เกิดในเชิงระบบ68 

                                                           
                  67ภญิโญ  สาธร, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : สํานักงานพิมพไทยวฒันาพานิช, 
2517),  446-447. 
                  68Cratal Moolkum, “A Critical Study of the Standard Criteria for Primary Schools in 
Thailand” (Ph.D. Dissertation, Sardar Patel University, 1997), 41. 
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เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับใชเปนแนวทางในการบริหาร การดําเนินงาน การประเมินผล 
และใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา 
                     การที่จะใหสถานศึกษาตางๆ จัดการศึกษาใหไดผลผลิตตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
และมีคุณภาพใกลเคียงกันนั้นจําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้การศึกษาของ
ผลผลิต ปจจัย และกระบวนการศึกษาเพื่อที่จะใหสถานศึกษาตางๆ ใชเปนแนวทางในการบริหาร
การศึกษา ใหไดคุณภาพ ตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การศึกษาที่กําหนดไว ซ่ึงคําวามาตรฐาน ไดมี
ผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน เชน 
                     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายคําวา มาตรฐาน 
หมายถึง ส่ิงที่ถือเปนหลักสําคัญเทียบกําหนด 
      เสนอ  ภิรมจิตผอง  ใหความหมายของมาตรฐานไววา หมายถึง สภาพที่พึงปรารถนา 
หรือสภาพที่ควรจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะเรียกวาเปนสภาพในอุดมคติแตเปนไปไดจริง69 
      กรมวิชาการ ไดใหความหมายของมาตรฐานการศึกษาวา หมายถึง ขอกําหนดทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

    1.  มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

    2.  มาตรฐานการศึกษาดานปจจยั หมายถึง คน อุปกรณ งบประมาณ สถานที่ เทคโนโลยี 
ที่จําเปนตองม ีตองใช เพื่อไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ 

    3. มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการและเทคโนโลยีเชงิ 
ระบบที่มีประสิทธิภาพ70 
      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของ มาตรฐาน 
โรงเรียนวา หมายถึง สภาพที่พึงประสงค ซ่ึงระบุถึงสภาพปจจัย วิธีการดําเนินงานหรือสภาพ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพและตองการใหเกิดขึ้นทุกโรงเรียน71 
                                                           
                  69เสนอ  ภิรมจิตผอง, “การพัฒนาเกณฑประเมนิคุณภาพโรงเรียนประถมศกึษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2536), 45. 
                  70กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและตวับงชีก้ารศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดานผลผลิต ปจจยัและกระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 4. 
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      สรุปไดวา มาตรฐานโรงเรียน หมายถึง สภาพที่พึงประสงค ซ่ึงแสดงถึงสภาพปจจัย วิธี 
การดําเนินงาน และสภาพผลผลิต ที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ 
ตามตองการ 
      ในสวนของตัวบงชี้ไดมีผูแสดงทัศนะไวหลายทานดวยกัน เชน เสนอ  ภิรมจิตผอง  ได
ใหความหมายของตัวบงชี้ไววา หมายถึง ตัวแปรหรือปรากฏการณที่บงบอกถึงสิ่งที่จะทําการวัด 
เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องความสําเร็จของโครงการ โดยใชเกณฑกําหนดหรือใช
มาตรฐานตัวบงชี้เหลานี้จะชวยทําใหนักประเมินคนพบวาควรที่จะไดสรางเครื่องมือวัดแบบใดและ
ดําเนินการอยางไร72 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติไดใหความหมายของตวับงชีใ้น
มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติวา หมายถึง 
ตัวแปรที่บอกสภาพหรือคุณสมบัติในแตละมาตรฐาน73 
      จากทัศนะที่ไดมีผูแสดงไว พอที่จะสรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง เครื่องชี้สภาวะ 
ทางการศึกษาอยางหนึ่ง ซ่ึงใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่
ตองการศึกษาเพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค 
      จากความหมายของมาตรฐานและตัวบงชี้ขางตนจะเห็นไดวามาตรฐานและตัวบงชี้ 
มีความสัมพันธอยางใกลชิด กลาวคือ มาตรฐานเปนสภาพที่พึงประสงคซ่ึงแสดงถึงลักษณะ 
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพตามตองการ มาตรฐานแสดงใหเห็น
ถึงเปาหมาย เกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน และกระบวนการที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อใหนักเรียน 
มีคุณภาพ 
 

ลักษณะของมาตรฐานและตัวบงชี้ 
      มาตรฐานและตัวบงชี้จะตองมีลักษณะอยางนอยหนึ่งลักษณะดังนี้ 
                     1.เปนขอมูลที่อธิบายการดําเนินงานของระบบการศึกษา ในการที่จะใหบรรลุถึงสภาพ 
เงื่อนไขและผลผลิตที่ตองการ ดังนั้นตัวบงชี้ (benchmark) จึงตองเชื่อมโยงกับเปาหมายของระบบ
การศึกษาและแสดงใหเห็นเปาหมายเปนระยะ เพื่อใชวัดความกาวหนา 
                                                                                                                                                                      
                  71สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ เอกสารการประกันคุณภาพ 
การศึกษา, เลมที่ 2, มาตรฐานโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ิน จํากดั, 2541), 11. 

    72เสนอ  ภิรมจิตผอง, “การพัฒนาเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ” 50. 

    73สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ เอกสารการประกันคุณภาพ 
การศึกษา, เลมที่ 2, มาตรฐานโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ิน จํากดั, 2541), 11. 
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                     2.  เปนขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกับผลผลิต
ของระบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สามารถคาดการณไดวาจะมีตัวบงชี้ตัวใดไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
                     3.  เปนขอมูลที่อธิบายลักษณะสําคัญของระบบ เชน ปจจัย เพื่อใหมีความเขาใจวา
ระบบทํางานอยางไร 
                     4.  เปนขอมูลที่ใหความสําคัญกับปญหา (problem – oriented) 
                     5.  เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายและสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย74

 

ประโยชนการกําหนดมาตรฐาน 
                     การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีประโยชน ดังตอไปนี้ 
                     1.  ทําใหสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนวา ในการที่จะทําใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน จะตองจัดการ
อยางไร สถานศึกษาจะตองมีการควบคุมคุณภาพอยางไร และการทํางานใหเปนมาตรฐานจะตอง
ดําเนินการอยางไร 
                     2.  ทําใหกรมเจาสังกัดมีแนวทางในการจัดปจจัยความพรอมดานตางๆ ใหสถานศึกษา
พึงมีพึงไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
                     3.  เปนการกําหนดความสําเร็จขั้นต่ําที่ควรจะทําได 
                     4.  เปนการปองกันการเลื่อนไหลกลับไปยังมาตรฐานเกาที่ต่ํากวา 
                     5.  เพื่อความสะดวกในการกํากับ ตรวจสอบ และประเมิน75 
 

พัฒนาการของมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย 
                     มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา เร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยกรมสามัญศึกษา ไดจัด
สัมมนาผูตรวจการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอําเภอ และครูใหญที่จังหวัดชลบุรี เพื่อหา
ขอมูลนํามาสรางเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
โรงเรียนตอมาใน พ.ศ. 2509 มีการโอนการประถมศึกษาจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                           
                  74สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ กาวสูมาตรฐาน (กรุงเทพฯ : 
ม.ป.ท., 2540), 3. 

    75กระทรวงศกึษาธิการ,กรมวิชาการ, แนวคิดเกีย่วกับมาตรฐานและตวับงชี้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดานผลผลิต ปจจัย และกระบวนการ : โครงการประกันคณุภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 2. 
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ใหไปอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย แตยังคงมอบภารกิจทาง
วิชาการ รวม 4 ประการไวใหกระทรวงศึกษาธิการควบคุม ไดแก 
                     1.  ควบคุมหลักสูตร และประมวลการสอน 
                     2.  ควบคุมการวัดผลการศึกษา 
                     3.  ควบคุมการตรวจและการนิเทศการศึกษา 
                     4.  กําหนดและรักษามาตรฐาน การจัดสรร และดําเนินการประถมศึกษา76 
      ดวยเหตุนี้ใน พ.ศ. 2510 กรมสามัญศึกษาจึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
ประถมศึกษาฉบับแรกขึ้นใช ประกาศใชเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2511 มีรายละเอียดของ 
เกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

หมวดที่  1 อาคารสถานที่และอุปกรณมี 12 เร่ือง 22 ขอกระทง 
หมวดที่  2 การบริหารโรงเรียนมี 1 เร่ือง 24 ขอกระทง 
หมวดที่  3 การเรียนการสอนมี 15 เร่ือง 53 ขอกระทง 
หมวดที่  4 การบริหารและความรวมมือกับชุมชนมี 13 เร่ือง 53 ขอกระทง 

      ครั้นถึง พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาไดจัดสัมมนาเพื่อแกไขเกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
ประถมศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเชิญศึกษานิเทศกจังหวัด และผูที่มีความรู ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมารวมประชุมกับเจาหนาที่ฝายมาตรฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษา   ของกองการประถมศึกษา  เกิดเปนเกณฑมาตรฐาน   โรงเรียนประถมศึกษา 
 ฉบับที่ 2 ขึ้น มีรายละเอียดแบงออกไดดังนี้ คือ 

หมวดที่  1 อาคารสถานที่และอุปกรณมี 9 เร่ือง 21 ขอกระทง 
หมวดที่  2 การบริหารโรงเรียนมี 17 เร่ือง 25 ขอกระทง 
หมวดที่  3 การเรียนการสอนมี 10 เร่ือง 24 ขอกระทง 
หมวดที่  4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนมี 5 เร่ือง 5 ขอกระทง 

      เกณฑมาตรฐานฉบับที่ 2 นี้ใชมาจนถึง พ.ศ. 2520 จึงไดมีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให 
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษาฉบับที่ 3 ประกาศใชเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2522 แบงออกเปน 4 หมวด คือ 
 

                                                           
                  76สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, “รายงานประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา ปการศึกษา 2526” (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2526), 5. (อัดสําเนา) 
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หมวดที่  1 อาคารสถานที่มี 40 ขอกระทง 
หมวดที่  2 การบริหารโรงเรียนมี 57 ขอกระทง 
หมวดที่  3 การเรียนการสอนมี 78 ขอกระทง 
หมวดที่  4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนมี 7 ขอกระทง 

                     เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 งานการประถมศึกษา 
สวนใหญของประเทศอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติในป พ.ศ. 2524 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดทําการคัดเลือก
โรงเรียนดีเดน ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน และครูผูสอนดีเดน จากทั่วประเทศขึ้นรับรางวัล ใน
โอกาสวันประถมศึกษาแหงชาติ ไดปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนเปนฉบับที่ 3 และใชเปนหลักใน
การคัดเลือกดังกลาว 
                     ตั้งแต พ.ศ. 2523 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ในการบริหารและการจัดการประถมศึกษาของประเทศเปนสวนใหญ และไดดําเนินการเพื่อใหมี 
เกณฑมาตรฐานที่เหมาะสมกับกาลสมัยมาโดยลําดับ ซ่ึงไดแก 
                     1.  มาตรฐานขั้นต่ําโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับทดลอง) พ.ศ. 2528 
                     2.  มาตรฐานครุภัณฑและส่ิงกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2532 
                     3.  มาตรฐานขั้นต่ําคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับทดลอง) พ.ศ. 2533 

     การใชมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับขางตนเปนการดําเนินงานในลักษณะการทดลองเรื่อยมา 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดดําเนินการจัดทํา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นใหม โดยไดพยายามใหมีความสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะ
สามารถจะกระทําได เกณฑมาตรฐานฉบับนี้ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ เมื่อคราวประชุมครั้งที่  4/2536 วันที่  24  พฤษภาคม 2536 ใหประกาศใช 
ไดภายใตช่ือเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 
                     อยางไรก็ดีภาระหนาที่ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ไดปรับขยายขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา และนโยบายอนุบาล
ชนบทของรัฐบาลดวยเหตุนี้คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อประกาศใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาอีก 3 ฉบับ คือ 
                     1.  เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา : ระดับกอนประถมศึกษา  เมื่อคราวประชุม
คร้ังที่  3/2537  วันที่ 23 พฤษภาคม 2537 
                     2.  เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่  4/2537  วันที่ 27 มิถุนายน 2537 
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                     3.  เกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2538  
เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2538  วันที่ 27 มีนาคม 2538 
      เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 ฉบับ ไดใชเปนหลักในการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศกวา 30,000 โรง ดวยดีมาโดยตลอด รวมทั้งไดใชเปน 
นวัตกรรมสําหรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินรวมกับสํานักงบประมาณอีกดวย 
     ในปพุทธศักราช 2538 กลุมงานมาตรฐานการศึกษากองวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดวิจัยประเมินผลการใชเกณฑมาตรฐานทั้งส่ีฉบับขางตน
เพื่อประเมินมาตรฐานทุกโรงเรียนในสังกัดโดยวิธีการประเมินตนเองการวิจัยคร้ังนั้นทําให
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดรับทราบขอมูลปจจุบันของระดับคุณภาพ
โรงเรียนในความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน เมื่อประกอบกับสถานการณบานเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานตางๆ ขึ้นมาอีก 3 ฉบับ ดังนี้ 
                     1.  เกณฑมาตรฐานสํานักงาน : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภอ พ.ศ. 2540 
                     2.  เกณฑมาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ และส่ิงกอสรางสํานักงาน พ.ศ. 2540 
                     3.  มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในหลักการมาตรฐาน และ
ตัวบงชี้ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 29 มกราคม 2541 เห็นชอบในรายละเอียดของระดับ
คุณภาพเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2541  วันที่ 23 กุมภาพันธ 2541 77 
 

                  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                     ภายหลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ขึ้นมา  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษามากมายโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษา   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช
เปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก  และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษามุง
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตาง ๆ เพิ่มขึ้น  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่

                                                           
                  77สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การประกันคณุภาพการศึกษา, 
เลมที่ 3, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), 10-12. 
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กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.254278  ซ่ึงมีรายละเอียดการจัดทํา  และการ
นําไปใช  ดังนี้ 
                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทย  วิสัยทัศน  ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  ลักษณะของสังคมไทย และคนไทยที่พึงประสงค  เปาหมายและแนวทางการจัด
การศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  แผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2535  แผนการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 8  รวมทั้งหลักการและจุดหมายตามหลักสาตรของแตละระดับการศึกษา  แลว
สังเคราะหจัดทําเปนรางมาตรฐานการศึกษา 
                     หลังจากนั้นไดจัดประชุมระดมความคิดและสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลหลาย
ฝายเพื่อปรับปรุงรางมาตรฐานและจัดทําตัวบงชี้  ดังนี้ 
                     จัดประชุมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ  2541  โดยเชิญผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูทรงคุณวุฒิประมาณ  60  คน  มารวมกันพิจารณาและปรับปรุงราง
มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติแลวจัดทําตัวบงชี้ 
                     เชิญผูแทนและนักวิชาการตาง ๆ ผูบริหารสถานศึกษา  ครูของสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนผูปกครอง  ประมาณ  60  คน  มารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เมื่อวันที่  27 – 29  
เมษายน  2541  เพื่อชวยกันปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้  ใหสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาการศึกษาของชาติ  และจัดทําตัวบงชี้จําแนกตามระดับการศึกษา  และไดจัดสงราง
มาตรฐานและตัวบงชี้ใหกับเครือขายการประเมินผลของสํานักงานฯ และผูที่เขารับฟงการบรรยาย
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประมาณ  750  คน  พิจารณาใหขอเสนอแนะ  
รวมทั้งไดเชิญครูตนแบบของสํานักงานฯ มารวมพิจารณาดวย 
                     ไดประสานกับผูแทนครูในทองถ่ินในการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นและกําหนดความตองการทางการศึกษาที่คาดหวัง  โดยจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุมทุกฝายในระดับทองถ่ินทุกเขตการศึกษา   และ
กรุงเทพมหานคร  มีการจัดประชุมทั้งหมด  13  ครั้ง  ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2541  มี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด  750  คน 

                                                           
                  78สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักนายกรัฐมนตรี, มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : สกศ., 2544), 1. 
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                     สํานักงานฯ ไดประมวลและสังเคราะหความคิดเห็นของทุกกลุมทุกฝาย  แลวปรับปรุง
รางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้และนําไปจัดทําโพล (Poll)  กับประชาชนทั่วประเทศจํานวน  
21,437  คน  เพื่อสํารวจความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของรางมาตรฐานและตัวบงชี้  ผลจาก
การสํารวจพบวา  ประชาชนมากกวารอยละ 90  เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวบงชี้แตละขอ 
                     ดําเนินการปรับปรุงรางมาตรฐานและตัวบงชี้โดยพิจารณาปรับแกและตัดตัวบงชี้บาง
ขอออกเพื่อลดความซ้ําซอน  แตยังคงไวซ่ึงวัตถุประสงคและความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ  
เพื่อใหมีความเหมาะสมและนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                     มาตรฐานการศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีสาระสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ  
รวมทั้งแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  เปนสําคัญ  โดยมี 
ทั้งหมด  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  แบงออกเปน  3  ดาน คือ   มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐาน
ดานกระบวนการ  มาตรฐานดานปจจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                     1.  มาตรฐานดานผูเรียน มี  12  มาตรฐาน  38  ตัวบงชี้  เนนพัฒนาดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา  อารมณและสังคม โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมี
ความสุข 
                     2.  มาตรฐานดานกระบวนการ มี  6  มาตรฐาน  29  ตัวบงชี้  เนนในดานกระบวนการ 
บริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                     3.  มาตรฐานดานปจจัย มี  9  มาตรฐาน  24  ตัวบงชี้  เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือ 
สภาพความพรอมของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน 
                     มาตรฐานการศึกษาทั้ง  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  เปนทิศทางใหสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพและมีความพรอมไดมุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระยะตอไป 
 

มาตรฐานดานผูเรียน 

มาตรฐานที่  1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงชี้      
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2 

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องตน 
      ของแตละศาสนา 
2. ซ่ือสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสําหรับระดับอาชีวศึกษา) 
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสยีสละเพื่อสวนรวม 
4. ประหยดั (ใชส่ิงของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวมอยางประหยัด   
       และคุมคา) 
ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
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ตัวบงชี้          
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3 
ตัวบงชี้          
 
 
   
มาตรฐานที่  4 
 
ตัวบงชี้         
 
 
    
 
มาตรฐานที่  5 
ตัวบงชี้            
 
 
 
 
มาตรฐานที่  6 
 
ตัวบงชี้            
 
 

ประชาธิปไตย 
1. เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาตแิละผูใหญ 
2. รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
3. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ไมเปนปญหาของสังคมและอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
4. รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถ่ิน 
5. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เหน็แกประโยชนสวนรวม  อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
1. รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถึงผลกระทบตอตนเองและสังคมที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
2. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม  และมีสวนอนรัุกษส่ิงแวดลอม 
3. ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
1. สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 
2. สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล  รูจักพิจารณาขอดี – ขอเสีย  

ความถูก – ผิด  ระบุสาเหตุ – ผล  คนหาคําตอบ  เลือกวิธีและมีปฏิภาณใน
การแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความถูกตองเหมาะสม 

3. มีความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายได 
ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร 
1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมประสบการณ / กลุมวิชา / หมวดวิชา         

ที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร        
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชาเฉพาะสาขา
สําหรับอาชีวศกึษา) 

2. มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
1. มีความกระตือรือรน  สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ  รูจักตั้งคําถามเพือ่หา

เหตุ – ผล 
2. รักการอาน  สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและส่ือตางๆ  ทั้งในและนอก
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มาตรฐานที่  7 
 
ตัวบงชี้  
 
 
 
 
มาตรฐานที่  8 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  9 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  10 
ตัวบงชี้ 
 
 

สถานศึกษา 
3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยางถูกตอง       

ดวยตนเอง 
ผูเรียนเหน็คุณคาและภูมใิจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม     
ของไทย 
1. รูจักทองถ่ิน  รักและรวมพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2. มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย  โดยเฉพาะภูมิปญญาของทองถ่ิน  และ

นํามาใชได 
3. ช่ืนชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทีด่ีงามของทองถ่ินและ

ของไทย 
ผูเรียนรูจักตนเอง  พึ่งตนเองได  มีบุคลิกภาพที่ด ี
1. รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอยของตนเอง  และ

พยายามประบปรุงตนเอง 
2. เปนตัวของตวัเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกยีรติ

ผูอ่ืน 
3. รูกาละเทศะในการใชคําพูด  กิริยามารยาทและการแตงกาย 
4. สามารถกําหนดเปาหมาย แนวทาง ตัดสินใจ และแกปญหาของตนเองได 

(เฉพาะระดับมัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา) 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติทีด่ีตออาชีพสุจริต 
1. สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมรประสิทธิภาพ 
2. ขยัย อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน สามารถทํางานอยางมี

ความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. สามารถทํางานเปนทีม (ชวยเหลือผูอ่ืน ไมเอาเปรียบ ใหความรวมมอื ยอมรับ

ฟงความคิดเหน็และความสามารถของผูอ่ืน รวมรับผิดชอบผลงานของกลุม) 
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
ผูเรียนมีสุขนสัิย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี
1. มีน้ําหนกั สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป 
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มาตรฐานที่  11 
ตัวบงชี้ 
 
มาตรฐานที่  12 
ตัวบงชี้ 

4. รูจักดูแลสุขภาพและปองกนัตัวเองไมใหเกดิอุบุบัติภยั 
ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา 
2. ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา  และไมแสวงหาผลประโยชน 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และกฬีา 
1. มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 

มาตรฐานดานกระบวนการ 

มาตรฐานที่  13 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  14 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  15 
 
ตัวบงชี้ 
 
 

สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสราง  และการบริหารงานอยางเปนระบบ  
ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
1. มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารชัดเจน 
2. มีปรัชญา  แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา  แผนการดําเนินงานของ  

สถานศึกษา  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3. มีการปฏิบัติตามแผน 
4. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง 
5. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน  ถูกตอง  ตรงกับความตองการ  

และทันตอการใชงาน 
6. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน 
7. มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
การศึกษา 
1. ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชมุชนในการรวมกันจัดการศกึษา 
2. มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา 
       และชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 
3. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
4. ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศกึษา 
สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูสงเสริมสุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัยของผูเรียน 
1. จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด  เปนระเบยีบ  ปลอดภัย 
2. จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ  ส่ิงเสพยตดิ  อาชญากรรม  

และอบายมุข 
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มาตรฐานที่  16 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
มาตรฐานที่  17 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  18 
ตัวบงชี้ 

3. จัดระบบสาธารณูปโภคที่ด ี
4. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู และบุคลากรอยางเพยีงพอ  และจัด

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปนและเหมาะสม   
อยางสม่ําเสมอ 
1. จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรูความสามารถ 
2. ครูไดรับการพฒันาเกีย่วกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

สอดคลองกับสภาพการเปลีย่นแปลง 
3. สงเสริมการทํางานเปนทีม 
สถานศึกษามกีารจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของ
ผูเรียนและทองถ่ิน 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  

โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
 
2. มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของ

ผูเรียน/ทองถ่ิน และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  ใหสามารถ    
เชื่อมโยงแกปญหาทองถ่ินได  และนําไปปฏิบัติไดจริง 

สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย                                

เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 
2. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรยีนรูจดัคิดวิเคราะห       

คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค 
3. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรยีนรูจกัศึกษาหาความรู  

แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง 
4. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือที่เหมาะสมมาประยุกตใช    

ในการจดัการเรียนการสอน 
5. มีการจัดกจิกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมของผูเรียน 
6. มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพฒันาสุนทรียภาพ

อยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ  และกฬีา 
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผูอ่ืน                          
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และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวธีิการที่หลากหลายและตอเนื่อง 
9. มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน  และมีความกระตือรือรน

ในการไปเรยีน 
 

มาตรฐานดานปจจัย 
มาตรฐานที่  19 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
มาตรฐานที่  20 
ตัวบงชี้ 
 
 
มาตรฐานที่  21 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  22 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  23 
 

ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ด ี
1. ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย 
3. ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเกีย่วของกับอบายมุข  

ส่ิงเสพยติด 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจดัการศึกษาใหทันกับการเปลีย่นแปลง 
2. ผูบริหารมีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพนัธและเปนที่ยอมรบัของผูเกี่ยวของ 
3. ผูบริหารมีความเปนประชาธปิไตย 
ครูมีวิญญาณความเปนครู มคีุณธรรม จริยธรรม 
1. ครูมีความเอื้ออาทร  เขาใจและเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและ   

เทาเทียมกนั 
2. ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 
3. ครูมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการพัฒนาผูเรียน 
4. ครูวางตนเหมาะสม  เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ  บุคลิกภาพ 
5. ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศกึษา 
2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลกัสูตร  จัดทําแผนและ

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. ครูมีความรูความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน                  

และการนําผลการประเมินมาใชพัฒนาคณุภาพ 
ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห  และสรางองคความรู   
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ 
 
 
 
มาตรฐานที่  24 
ตัวบงชี้ 
 
มาตรฐานที่  25 
 
ตัวบงชี้ 
 
 
มาตรฐานที่  26 
ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่  27 
ตัวบงชี้ 
 

1. ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตางๆ  เพื่อนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจยั  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
3. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได 
ครูมีคุณวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 
1. ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
2. มีจํานวนครูตามเกณฑ 
สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการเรียนการสอน 
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมาย

การศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
2. มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
สถานศึกษามอีาคาร สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 
1. มีอาคาร สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 
ชุมชน/ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจดัและการพัฒนาการศึกษา 
1. ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน

และเปนแบบอยางที่ด ี
2. ชุมชน/ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาและมีความรูสึกเปนเจาของ

สถานศึกษา79 
 
การประเมินคณุภาพภายนอกในรอบแรกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของไดปรึกษาหารือและสรุปเลือกมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก        
ในรอบแรกซึ่งจะทําการประเมินระหวางปการศึกษา 2544 – 2548  จํานวน  14  มาตรฐาน  ดังนี้ 
                  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 
                  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ   
มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 

                                                           
                  79สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักนายกรัฐมนตรี, มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 16-30. 
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                  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร 
                  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
                  มาตรฐานที่  9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได  และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
                  มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมีสุขนสัิย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี
                  มาตรฐานที่  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และกฬีา 
                  มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามกีารจัดองคกร / โครงสราง  และการบริหารงานอยาง   
เปนระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 
                  มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
                  มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน   
เปนสําคัญ 
                  มาตรฐานที่  20  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
                  มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                  มาตรฐานที่  24  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
และมีครูเพียงพอ 
                  มาตรฐานที่  25  สถานศึกษามหีลัดสุตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู80 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                  80เร่ืองเดียวกัน, 1- 6. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
                     สมถวิล  ชูทรัพย  ไดทําการวิจัยเรื่องการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา เขตการศึกษา 1 พบวา ระบบการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1 โดยภาพรวมอยูในระบบที่ 3 หรือระบบการ
ปรึกษาหารือ81 
                     เพ็ญรุง  กวีรัตนธํารง  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน82 
                     สุทัศน  ปนเนียม  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอที่
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ จังหวัดภูมิภาคตะวันตก  
ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอําเภอในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา ดานการควบคุม การจูงใจและการเปนผูนําอยูใน
ระดับมาก ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา  ดานความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานให 
ลุลวงอยูในระดับสูง พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน
                                                           

     81สมถวิล  ชูทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2538), บทคัดยอ. 

     82เพ็ญรุง  กวรัีตนธํารง,  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานของครูกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สายสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 
บทคัดยอ. 
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ของขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ โดยภาพรวมพบวา มี 2 ดาน คือ ดานการควบคุมและ
การตัดสินใจ และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา มี 4 ดาน ที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน คือ 
1) พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน ความมั่นคง
ในงาน โอกาสกาวหนาและสถานภาพทางสังคม   2) พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจสงผล
ตอขวัญในการปฏิบัติงานดานความเขาใจกันไดกับเพื่อนรวมงานและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
3) พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมายสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน ดานความ 
เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง ลักษณะและรูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา การมีโอกาส
ประกอบกิจกรรมที่มีคา และ  4) พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจสงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานดานสภาพในการทํางาน83 
                     อนุชา  ดํารงศักดิ์  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มี 
อิทธิพลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑล
ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวาอยูในระดับมาก 2 ดาน และอยูใน
ระดับปานกลาง 4 ดาน สําหรับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขต 
สังฆมณฑลราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีเพียงดานการกําหนดเปาหมายอยูในระดับ 
ปานกลาง สวนระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ อาคารสถานที่และการบริการ เงินเดือน และหลักสูตร สําหรับ
ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากและอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ความสัมพันธระหวางเพื่อนครู อาคารสถานที่ และ
การบริการ เงินเดือน และหลักสูตร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวม มี 2 องคประกอบ คือ การติดตอส่ือสาร และ
การกําหนดเปาหมาย สวนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอขวัญใน 

                                                           
                  83สุทัศน  ปนเนยีม, “พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอาํเภอ ที่สงผลตอขวัญ 
ในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ จังหวัดภูมภิาคตะวันตก” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2538), บทคัดยอ. 
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การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี โดยภาพรวมมี 2 องคประกอบ คือ 
การควบคุมการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ84 
                     ศิรินญา  อาจอํานวย  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การติดตามผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรม
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  จาก
การวิจัยพบวา  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง  โดยภาพรวมและรายดาน  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดังนี้   1) ดานการ
ปฏิบัติงานกับผูรวมงาน  2) ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  3) ดานความเปนผูนํา  4) 
ดานการพัฒนาวิชาชีพการบริหารงาน   5) ดานการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  และ 6) ดานพฤติ
กรรมการบริหารงาน85 
                     สันติ  สุยโพธ์ินอย  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดาน
กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย  
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนโดยสวนรวมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดาน
กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม  และเปนรายดาน 3  ดานอยูใน
ระดับปานกลาง  คือ ดานสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา  ดานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ  และดานมีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและ
ทองถ่ิน  สวนอีก 3  ดานอยูในระดับมาก  คือ  ดานมีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  ดานมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

                                                           
                  84อนุชา  ดํารงศักดิ,์ “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2539), บทคัดยอ. 
                  85ศิรินญา  อาจอํานวย, “การติดตามผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษาระดับสูง  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ  
ศึกษาศาสตร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542), 
บทคัดยอ.  
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เรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  และดานการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง86 
                     ฐิดาภรณ  เพ็งหนู  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สตรีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกพิจารณาในแตละดานพบวาการควบคุมการ
ปฏิบัติ งานอยู ในระดับปานกลาง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีตอพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรับผิดชอบและดานความกาวหนาในตําแหนงการงานอยูใน
ระดับมาก  สวนดานความสําเร็จของงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  และดานลักษณะของ
งานอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแกการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  เมื่อแยกพิจารณาในแตละดานพบวาดานการเปนผูนํา
และดานการกําหนดเปาหมาย  สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของ
งาน  ดานการจูงใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของงานในทาง
กลับกัน  สวนดานการตัดสินใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานความกาวหนา
ในตําแหนงการงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูทุกดาน  ยกเวนดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน87 
                     ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร  ไดทําวิจัยเร่ือง องคประกอบของผูบริหารท่ีสงผลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา  1) องคประกอบดาน
คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูในระดับมาก  และวิสัยทัศนของผูบริหาร

                                                           
                  86 สันติ  สุยโพธ์ินอย, “การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดับุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ.   
                  87ฐิดาภรณ  เพ็งหน,ู  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต”ิ (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ. 
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โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  2)  องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอ
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมคือ ดานคุณลักษณะและดานสถานภาพ88 
                     ปริญดา  พิมานแมน  ไดทําการวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน   ในเขตการศึกษา  2  พบวา  ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน   ไดแก 
คุณลักษณะของผูบริหารและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน89     
                     บุญชวย  จันทรเฮา  ไดทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานวัดในเขตการปกครองคณะสงฆคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  1)  ระดับ
พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสและการปฏิบัติงานวัดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        
2)  พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการปฏิบัติงานวัดโดยภาพรวมมีสองดาน คือ  
ดานกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ และดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  เมื่อแยกพิจารณาการปฏิบัติ
งานวัดเปนรายดาน  พบวา  พฤติกรรมที่สงผลมี  4  ดาน คือ  กระบวนการวินิจฉัยส่ังการ  การ
กําหนดเปาหมายสั่งการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน  และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม90 
                     ไพรัช  หงษเทียบ  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา  1)  การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ        
ปานกลาง  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวามาตรฐานที่ 4  และมาตรฐานที่ 6  อยูในระดับมาก  

                                                           
                    88ชูชาติ  ประสูตรแสงจันทร, “องคประกอบของผูบริหารที่สงผลตอวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ. 
                  89ปริญดา  พิมานแมน, “ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544), บทคัดยอ. 
                 90บุญชวย  จนัทรเฮา,  “พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการปฏิบัติงานวัด
ในเขตการปกครองคณะสงฆคณะจังหวดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544), 
บทคัดยอ. 
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2)  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมและ
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ 4  และมาตรฐานที่ 6  มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดย
ภาพรวม  เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวามาตรฐานที่ 3  และมาตรฐานที่ 4  สงผลตอดาน
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดวย91 
                     วารุณี  สิงหเสนห   ซ่ึงวิจัยเร่ืองพฤติกรรม การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ประกันคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม  พบวา  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแตละพฤติกรรมจะ
พบวาอยูในระดับมากทั้ง  6  พฤติกรรม  และพบวาพฤติกรรม การบริหารของผูบริหารดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงานสงผลตอการประกันคุณภาพงานวิชาการดานการบริหารและการจัดการ92 
                     ศิริพร      อุดมกุศลศรี  ซ่ึงไดวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่
จําแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุมในภาพ
รวมอยูในระดับมาก93 
                     พัชรี  เวชยันตวิวัฒน  ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

                                                           
                    91ไพรัช  หงษเทียบ, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ.  
                  92 วารุณี  สิงหเสนห, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพ
งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดันครปฐม”  (วิทยานพินธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545), บทคัดยอ.  
                    93 ศิริพร  อุดมกุศลศรี, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่จําแนกมาตรฐาน
คุณภาพนักเรยีนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบรีุ” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545), บทคัดยอ.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 76

การศึกษาเอกชน  พบวาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  อยูในระดับมาก  ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปน
รายดาน94 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
 

                     จาคอป  และจิลสัน (Jacob  and  Jillson)  ไดศึกษาและออกแบบสอบถาม ถามนัก
บริหาร   6,000  คน  เกี่ยวกับสาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิผล  ( ineffective  
performance)  นักบริหารอยางนอยรอยละ  30  ระบุวาสาเหตุเกิดจาก  1)  ขาดเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงานที่ชัดเจน  2)  วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ  
3)  การฝกอบรมหรือโครงการพัฒนาทักษะมีไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิผล  4)  ภาวะผูนําในการ
บริหารไมเพียงพอ  5)  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาภายในองคการและระหวางองคการ   
ไมดี  และ 6)  ขวัญของบุคลากรไมดี  นอกจากนี้ผูบริหารรอยละ  90  เช่ือวาผลการปฏิบัติงานอาจ
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการใชทักษะและความรูที่เหมาะสม95 
                     แคมแบลล (Camball)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชรูปแบบอํานาจเพื่อการ
พัฒนาองคกร”  ในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในเมืองออนทาริโอ ประเทศแคนาดา  วัตถุประสงคเพื่อหา
แบบแผนการใชอํานาจในกระบวนการจัดสรรงบประมาณในโรงพยาบาล  เพื่อเสนอแนะรูปแบบที่
เหมาะสมในการพัฒนาองคกร  แนวคิดในการวิจัยนี้อยูบนพื้นฐานการใชอํานาจ  2  แบบ คือ การ
ใชอํานาจแบบยึดหลักหนาที่เปนหลัก (functionalist  paradigm)  ซ่ึงเนนการควบคุมทรัพยากรที่
จํากัดในสถานการณที่ไมปกติ  และการใชอํานาจแบบรวมตัดสินใจ (interpretive  paradigm)       
ซ่ึงเนนการตัดสินใจรวมกัน  พบวาผูบริหารโรงพยาบาล  บริหารงานแบบยึดหนาที่เปนหลัก  
โดยรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่ผูบริหารฝายเดียว  โดยปราศจากขอมูลที่เพียงพอและพยายามปด
กั้นชองทางการสื่อสาร  โดยผูบริหารหาทางเพิ่มอํานาจใหแกตนเองเพื่อเพิ่มมาตรการควบคุม
งบประมาณที่จํากัด  โดยใชวิธีสรางสถานการณวิกฤตดานงบประมาณ  ใหเกิดความกังวลใจแก

                                                           
                   94 พัชรี  เวชยนัตววิัฒน, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษา  โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), บทคัดยอ.  
                  95Herman  S. Jacob  and  Katherine  Jillson,  Exceutive  Productivity  (New  York : 
AMACOM,  1974), p.12. 
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ผูรวมงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน สรางขาวการขาดทุนที่เกิดขึ้นในปตอไป  ปลอยขาวลือวาจะคัด
คนงานออก  ลดจํานวนเตียงผูปวยลง  หรือสรางภาพลบในเรื่องอื่น ๆ   
                     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของในองคกร  ใหมีการใชอํานาจแบบ
รวมตัดสินใจอันเปนการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  และรับรู
กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูและเนนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหทุกฝายเกิดความเขาใจ        
มีความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึงสงผลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานใหสูงขึ้น  ขอ
คนพบนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรได96 

 

สรุป 
 

                     การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารนับเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดที่
จะนําพาโรงเรียนไปสูจุดหมายได โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมการบริหารซึ่งผูบริหารสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได  ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการบริหารของ Rensis Likert 
คือ การเปนผูนํา  การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การ
ตัดสินใจ  การกําหนดเปาหมาย  การควบคุมการปฏิบัติงาน  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  ถาผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารดังที่กลาวมาจะสามารถบริหารงานไดตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้การที่จะให
บรรลุตามมาตรฐานดังกลาว ผูบริหารจําเปนตองมีความเขาใจในพฤติกรรมการบริหารเปนอยางดี 
รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนองคประกอบเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสูระดับคุณภาพไดมาตรฐานตามที่
กําหนด 

                                                           
                     96Patricia  Bradshaw  Camball, “The  lmpliontions  of  Multiple  Perspectives  on  
Power  for  Organization  Development”,  Journal  of  Applied  Behavioral  science. no.1(1989), 
pp.31-44  
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บทที่  3 

 

การดําเนินการวิจัย 
 

                     การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี    เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive  research) 
โดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis)  ผูใหขอมูล ไดแกผูบริหารและครูผูสอน   การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย
กระบวนการตาง ๆ  ดังตอไปนี้คือ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประชากร   กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่
ศึกษา  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะห  การ
วิเคราะหขอมูล   และการบริหารงานวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้คือ 

 

วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 

                     เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  บรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงได 
กําหนดรายละเอียดของการดาํเนินการวิจยัไว  3  ขั้นตอนคือ 
                  ขั้นตอนที่  1   การจัดเตรียมโครงการวิจยั 
                  เปนการจัดเตรียมโครงการวิจยั   เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ   ซ่ึงเปนขั้นตอนที่เร่ิม 
ศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  ปญหาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เสนอขอความเหน็ชอบ 
โครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                     ขั้นตอนที่  2   การดําเนินการวิจัย 
                     เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย จัดสรางเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บ 
รวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการ
วิเคราะหขอมูล 
                     ขั้นตอนที่  3   รายงานผลการวิจัย 
                  เปนขั้นตอนของการจัดรางรายงานการวจิัยเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวทิยานิพนธ 
ตรวจสอบ   ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง   ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะ  จัดพิมพและสง
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
                  เพือ่ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย     ผูวจิัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวจิัย 
ซ่ึงประกอบดวยประชากร   ตัวอยาง   และขนาดของตัวอยาง   ตัวแปรทีศ่ึกษา   เครื่องมือ   และการ 
สรางเครื่องมือ   การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย   ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้
 

แผนแบบของการวิจัย 
                  การวิจัยคร้ังนี้   เปนการวจิัยเชงิพรรณนา  (descriptive   research)   ที่มีแผนแบบการ 
วิจัยในลักษณะครั้งเดียวไมมีการทดลอง  ( the one shot,  non - experimental  case study ) ซ่ึงเขียน
เปนแผนผัง  (diagram)   ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

   R    หมายถึง   ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
   X    หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
   O    หมายถึง    ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
                     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ปการศึกษา  2545 ซ่ึงจัดการศึกษาในชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  จํานวน  
238 แหง ไมรวมสถานศึกษาสังกัดเอกชน  ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน   238   คน   
ครูผูสอน   จํานวน   2,668   คน1 
 
 
 
                                                        
                  1สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี,  “ขอมูล  10  มิถุนายน  2545,”  1 – 10. 
(อัดสําเนา)  

                                          O 
 
 
          R                             X 
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กลุมตัวอยางและขนาดของตัวอยาง 
                     ตัวอยางที่ใชในการวิจัย สุมมาจากประชากรโดยกําหนดขนาดตัวอยางสถานศึกษา 
โดยใชตารางการสุมของเครซี่และมอรแกน (Krejcie  and  Morgan)2  ไดสถานศึกษาที่เปนตัวอยาง
จํานวน 148  แหง  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
                     1.  แบงสถานศึกษาตามอําเภอ  ในแตละอําเภอแบงเปน 3 ขนาด  คือ  ขนาดใหญ  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตัวอยางสถานศึกษาใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional  
stratified  random  sampling)  จะไดสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 17 แหง  ขนาดกลาง  จํานวน   
52  แหง  และขนาดเล็ก  จํานวน   79  แหง 
                     2.  จากสถานศึกษาที่สุมได   ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษา  
แหงละ  1  คน   ครูผูสอน  แหงละ  2  คน   รวมผูใหขอมูลทั้งหมด  444  คน 
 

ตารางที่  3   ประชากรและกลุมตัวอยาง  จาํแนกตามสถานศึกษาในแตละอําเภอของจังหวดัเพชรบรีุ 
 

 
ประชากร (สถานศึกษา) 

 
กลุมตัวอยาง (สถานศึกษา) ผูใหขอมูล (คน) 

    ขนาดสถาน 
                  ศึกษา 
 
อําเภอ ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม 

เมืองเพชรบุรี 2 11 29 42 1 7 18 26 3 21 54 78 
เขายอย 3 9 11 23 2 6 7 15 6 18 21 45 
ชะอํา 2 12 12 26 1 7 8 16 3 21 24 48 
ทายาง 6 19 23 48 4 12 14 30 12 36 42 90 
บานลาด 2 11 19 32 1 7 12 20 3 21 36 60 
บานแหลม 9 10 10 29 6 6 6 18 18 18 18 54 
หนองหญาปลอง 1 5 8 14 0 3 5 8 0 9 15 24 
แกงกระจาน 3 6 15 24 2 4 9 15 6 12 27 45 

รวม 28 83 127 238 17 52 79 148 51 156 237 444 
 
 
 

                                                        
                  2 Krejcie และ Morgan,  อางถึงใน บุญชม   ศรีสะอาด,   การวิจัยเบื้องตน   (กรุงเทพฯ :  
สุวีริยาสาสน,  2535),  40. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
                     ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน และตัวแปร
ตาม   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                     1.  ตัวแปรพื้นฐาน   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  และประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาที่
ดํารงตําแหนง 
                     2.  ตัวแปรตน   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามแนวคิด
และทฤษฎีการบริหารของ ไลเคิรธ (Rensis Likert)  ซ่ึงมีองคประกอบ  8  ประการ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้  
                           2.1  การเปนผูนํา  (leadership)  หมายถึง  พฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหารวา
เปนไปในทางสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการมากนอยเพียงใด 
                           2.2   การจูงใจ (motivation)หมายถึงลักษณะของการใชส่ิงจูงใจหรือวิธีการกระตุน
แบบตาง ๆ 
                           2.3  การติดตอส่ือสาร (communication) หมายถึง ปฏิสัมพันธและการ
ติดตอส่ือสารเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคการ 
                           2.4  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction – influence) หมายถึง  
การรวมมือรวมใจปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร 
                           2.5  การตัดสินใจ  (decision – making)  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษา
เลือกใชวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับปญหาและสถานการณ  ซ่ึงผูบริหารควรจะกระจายอํานาจ
การตัดสินใจไปสูบุคคลอื่นในระดับตาง ๆกัน 
                           2.6  การกําหนดเปาหมาย (goal setting)  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคคลใน
องคการไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายขององคการ 
                           2.7  การควบคุมการปฏิบัติงาน (control) หมายถึง  การที่ผูบริหารเครงครัดตอการ
ควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด  และมีสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 
                           2.8  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals  
and  training) หมายถึง ระดับเปาหมายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงผูบริหารตองการใหองคการบรรลุผล
สําเร็จ 
                     3.  ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  6 ประการ  ดังนี้ 
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                           มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงานอยาง
เปนระบบ ครบวงจร   ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  
  ตัวบงชี้ที่ 1  มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน   
  ตัวบงชี้ที่ 2  มีปรัชญา  แผนพัฒนา / ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ   
  ตัวบงชี้ที่ 3  มีการปฏิบัติตามแผน       

ตัวบงชี้ที่ 4  มีการนิเทศ ติดตามประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง       
ตัวบงชี้ที่ 5  มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน  ถูกตอง  ตรงกับความตองการ 

และทันตอการใชงาน   
  ตัวบงชี้ที่ 6  มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน   
  ตัวบงชี้ที่ 7  มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง
งาน  
                           มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน    
ในการพัฒนาการศึกษา   
   ตัวบงชี้ที่  1  ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  ในการรวมกันจัด
การศึกษา   
   ตัวบงชี้ที่ 2  มีการประชาสัมพันธ   เพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากร                  
ในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน     
  ตัวบงชี้ที่ 3  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 
  ตัวบงชี้ที่ 4   ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  
                           มาตรฐานที่  15  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  สงเสริม
สุขภาพ  อนามัย  และความปลอดภัยของผูเรียน   
  ตัวบงชี้ที่ 1  จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด   เปนระเบียบ   ปลอดภัย     
  ตัวบงชี้ที่ 2  จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ  ส่ิงเสพยติด   
อาชญากรรม  และอบายมุข    
  ตัวบงชี้ที่  3  จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี    
  ตัวบงชี้ที่  4  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู  และบุคลากรอยางเพียงพอและ 
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู    
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                           มาตรฐานที่  16    สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร / ครู  ตามความจําเปน
และเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ          
  ตัวบงชี้ที่   1  จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา   หรือความถนัด   หรือความรู  
ความสามารถ     
  ตัวบงชี้ที่ 2 ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง    
  ตัวบงชี้ที่   3  สงเสริมการทํางานเปนทีม          
                           มาตรฐานที่  17    สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร   
ความตองการของผูเรียน   และทองถ่ิน      
  ตัวบงชี้ที่  1  มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ    และความตองการ
ของทองถ่ิน  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม     
  ตัวบงชี้ที่  2  มีการจัดแนวการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับหลักสูตร  ความ
ตองการของผูเรียน/ทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  ใหสามารถเชื่อมโยง
แกปญหาทองถ่ินไดและนําไปปฏิบัติไดจริง    
                           มาตรฐานที่  18    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   
  ตัวบงชี้ที่  1  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย    เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูเรียน     
  ตัวบงชี้ที่  2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห  และคิดสรางสรรค 
  ตัวบงชี้ที่  3   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา 
หาความรู  แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง   
  ตัวบงชี้ที่  4  มีการนําภูมิปญหาทองถ่ิน  เทคโนโลยีและส่ือที่เหมาะสมมาประยุกต 
ใชในการจัดการเรียนการสอน    
  ตัวบงชี้ที่  5   มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน       
  ตัวบงชี้ที่  6  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สุนทรียภาพอยางครบถวน  ทั้งดานดนตรี  ศิลปะ และกีฬา    
  ตัวบงชี้ที่  7  สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  และความ
รับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84 

  ตัวบงชี้ที่  8  มีการประเมินพฒันาการของผูเรียน   ดวยวิธีการที่หลากหลาย  และ
ตอเนื่อง     
  ตัวบงชี้ที่  9  มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน  และมคีวาม
กระตือรือรนในการไปเรียน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1  ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน   
มีรายละเอียดดังนี ้
                     ตอนที่ 1    เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ในเรื่อง  
เพศ   อายุ   ประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษา   ตําแหนงหนาที่  เปนแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ  จํานวน 5  ขอ  
                  ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ตามแนวคิด
ของ ไลเคิรธ  (Rensis Likert)  
                     ตอนที่  3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ 
ของมาตรฐานการศึกษา  เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ตามแนวคดิ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   ตามตัวบงชี้มาตรฐานดานกระบวนการ3     
                  สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2  และตอนที่ 3  มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับ 
คุณภาพ  5  ระดับ  ตามแนวคิดของไลเคิรธ  (Likert’s  five  rating  scale)4   โดยกําหนดคาคะแนน 
เปน  5  ระดับ  ซ่ึงมีความหมายดังนี ้
 ระดับ  1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุดหรือไมมีการปฏิบัติ  ใหมีน้ําหนกั 
                                                       คะแนนเทากับ 1 
 ระดับ  2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย            ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 
 ระดับ  3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 
 ระดับ  4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก             ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 
 ระดับ  5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด     ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 
 

                                                        
                  3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมิน 
คุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2544), 23–26. 
                  4Rennis  Likert, อางถึงในพวงรตัน   ทวีรัตน, วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทาํปกเจริญผล, 2531), 114–115. 
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การสรางเครื่องมือ 
                     ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ  เปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                     ขั้นตอนที่  1  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมที่เกี่ยวของและรายงาน 
การวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ  โดยในตอนที่  2  ใชแบบสอบถามพัฒนาตามแนว 
คิดของ  ไลเคิรธ  (Rensis Likert)     สําหรับตอนที่  3  ใชแบบสอบถามตามแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ตามตัวบงชี้มาตรฐานดานกระบวนการของมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยจัดสรางขึ้นมาภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ 
                  ขั้นตอนที่  2  ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหา (content  validity) 
ของแบบสอบถาม  โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน ดังรายชื่อ
ในภาคผนวก ง  พิจารณาตรวจสอบขอความ  สํานวนภาษา  ความถูกตองและความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหา   คือใชวิธี  IOC  (Index  of  item – Objective  Congruence) 
                     ขั้นตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช  (try   out)  กับ 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1  ที่มิใชตัวอยาง   จํานวน 15  แหง   มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน  45  คน  ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก  ค 
                     ขั้นตอนที่  4  นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช (try  out)  กลับคืนมาและคํานวณหา
คาความเชื่อมั่น(reliability)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)5  ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α- coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2  พฤติกรรมการบริหารงาน
ของผูบริหาร เทากับ  0.9771  และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 3  การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  เทากับ  0.9597  รวมคาความเชื่อมั่นของ    
แบบสอบถามตอนที่ 2  และตอนที่ 3  เทากับ  0.9824   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
                  การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดงันี้ 
                     ขั้นที่  1   ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร        

                                                        
                  5Lee  J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, 3rd ed. (New  York : 
Harper  &  Row  Publishers, 1974), 161. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยผูวิจัยเปนผูประสานงาน
ในการจัดสงและเก็บแบบสอบถามการวิจัย  ดวยตนเอง 
                  ขั้นที่ 2  ผูวิจัยเปนผูประสานงานในการจดัสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาตาง ๆ และ
เก็บแบบสอบถามกลับคืนมา  ดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
                     การวิจัยคร้ังนี้ กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี  เปนหนวยวิเคราะห (unit of  analysis)  หลังจากไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว พิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  โดยพิจารณาคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก แลว
นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดระบบขอมูล  ลงรหัส  และทําการวิเคราะหขอมูล  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  เพื่อตอบคําถามการวิจัยดังนี้ 
                  1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคารอยละ  (%) 
                  2.  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  และการปฏิบัติงานตาม 
เกณฑมาตรฐานดานการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)   
                  3.  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร    ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานดานกระบวนการของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis)   
                  สําหรับการวิเคราะหในตอนที่  2    ถือวา  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบ 
สอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงใด  แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐานดานกระบวนการ  ของมาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเปนแบบนั้น  ทั้งนี้ผูวิจัย 
ไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของเบสท  (Best)6  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                  คาเฉลี่ย 1.00  ถึง  1.49  แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมีการปฏิบัติ 
                  คาเฉลี่ย 1.50  ถึง  2.49  แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
                                                        
                  6John  W. Best, Research  in  Education (Englewood  Cliffs, New  Jersey : 
Prentice – Hall Inc., 1970), 190. 
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                  คาเฉลี่ย 2.50  ถึง  3.49  แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
                  คาเฉลี่ย 3.50  ถึง  4.49  แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
                  คาเฉลี่ย 4.50  ถึง  5.00  แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ 
งานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
 

สรุป 
 

                     การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณณา (descriptive research) จัดทําขึ้นเพื่อทราบ        
1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี   2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก                 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี    3) พฤติกรรมการบริหาร  
ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  กลุมตัวอยางคือ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี จํานวน  148  แหง  ผูใหขอมูล 
คือ ผูบริหารสถานศึกษาแหงละ 1  คน และครูผูสอนในสถานศึกษาแหงละ 2  คน รวมเปน 444  คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิด
ทางทฤษฎีของไลเคิรธ  (Rensis Likert)  และเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  ของมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบขายการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%)  
คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
(stepwise  multiple  regression  analysis) 
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บทที่  4 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

                     เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย  เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี”  เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย     
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามถึงผูใหขอมูล  ซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  
148  แหง โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูลไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาแหงละ     
1  คน  และครูผูสอนแหงละ  2  คน  รวมทั้งสิ้น  444  คน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  และเปน
แบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน  142  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  95.94  นํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน  4  ตอน รายละเอียดดังนี้ 
                  ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
                  ตอนที่ 2  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
                     ตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ ของ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
                     ตอนที่ 4  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
                     การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนผูบริหารสถานศึกษา  
และครูผูปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ที่
เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 142 แหง  รวม 426  คน  จําแนกตาม เพศ  อายุ  ประสบการณในการ
ทํางาน  ระดับการศึกษา  และตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน  โดยใชคารอยละ( % )  ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1 เพศ 
     1.  ชาย 
     2.  หญิง 

 
198 
228 

 
  46.48 
  53.52 

 รวม 426 100.00 
2 อายุ 

     1.  ต่ํากวา  25  ป 
     2.  25 – 35  ป 
     3.  36 – 45  ป 
     4.  46  ปขึ้นไป 

 
- 

  19 
143 
264 

 
- 

    4.46 
  33.57 
  61.97 

 รวม 426 100.00 
3 ประสบการณในการทํางาน 

     1.  ต่ํากวา  10  ป 
     2.  10 – 20  ป 
     3.  21 – 30  ป 
     4.  31  ปขึ้นไป 

 
  20 
  81 
271 
 54 

 
    4.69 
  19.01 
  63.62 
  12.68 

 รวม 426 100.00 
4 ระดับการศึกษา 

     1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     2.  ปริญญาตรี 
     3.  สูงกวาปริญญาตรี 

 
   15 
375 
  36 

 
    3.52 
  88.03 
    8.45 

 รวม 426 100.00 
5 ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบตัิงาน 

     1.  ผูบริหารสถานศึกษา 
     2.  ครูปฏิบัติการสอน 

 
142 
284 

 
  33.33 
  66.67 

 รวม 426 100.00 
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                  จากตารางที่  4  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 198  คน  คิดเปนรอยละ 46.48 
เปนเพศหญิง  228  คน  คิดเปนรอยละ  53.52  มีอายุ  46  ปขึ้นไป  มากที่สุด  จํานวน  264  คนคิด
เปนรอยละ  61.97   และอายุ  25 – 35  ป  นอยท่ีสุด  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  4.46 มี
ประสบการณในการทํางาน  21 –30  ป  มากที่สุด  จํานวน  271  คน คิดเปนรอยละ  63.62  และต่ํา
กวา 10  ป  นอยที่สุด  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  4.69  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด  
จํานวน  375  คน  คิดเปนรอยละ  88.03  และต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด  จํานวน  15  คน  คิดเปน
รอยละ3.52  เปนครูปฏิบัติการสอนจํานวน  284  คน  คิดเปนรอยละ  66.67  และเปนผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน  142  คน  คิดเปนรอยละ  33.33 
 

ตอนที่ 2   การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักัดสํานักงาน 
                เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี 
                     ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อตอบขอคําถามการวิจัยขอ 1  พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับใด  
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําคาเฉลี่ย  ( X )  ไป
เปรียบเทียบตามเกณฑระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ตามแนวคิดของเบสท ที่กําหนด
ไว  ตามรายละเอียดในตารางที่ 5  
 

ตารางที่  5  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร X  S.D. คา
ระดับ 

1. การเปนผูนํา (X1) 
2. การจูงใจ  (X 2) 
3. การติดตอส่ือสาร  (X 3) 
4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  (X 4) 
5. การตัดสินใจ  (X 5) 
6. การกําหนดเปาหมาย  (X 6) 
7. การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X 7) 
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X 8) 
 

4.13 
4.10 
3.99 
4.00 
3.96 
4.07 
4.00 
3.81 

0.34 
0.33 
0.36 
0.34 
0.36 
0.36 
0.40 
0.39 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม  (X tot) 4.01 0.32 มาก 
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                     จากตารางที่ 5  พบวาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม (X tot)  อยู
ในระดับมาก ( X =  4.01, S.D.=0.32) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
ตามลําดับคาเฉลี่ย ( X )  จากมากไปหานอย ดังนี้  การเปนผูนํา (X 1)   ( X =  4.13, S.D.=0.34)     
การจูงใจ (X 2)   ( X =  4.10, S.D.=0.33)   การกําหนดเปาหมาย (X 6)  ( X =  4.07, S.D.=0.36)  การ
ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)   ( X =  4.00, S.D.=0.34)  การควบคุมการปฏิบัติงาน(X 7)   
( X =  4.00, S.D.=0.40)   การติดตอส่ือสาร (X 3)  ( X =  3.99, S.D.=0.36)  การตัดสินใจ (X 5)   
( X =  3.96, S.D.=0.36) และการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม (X 8)  ( X = 
3.81, S.D.=0.39) 
 

ตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภาย 
               นอกของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพชรบรีุ 
                     ในการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อตอบขอ
คําถามการวิจัยขอ 2  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก    
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูในระดับใด  ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และนําคาเฉลี่ย ( X )  ไป
เปรียบเทียบตามเกณฑระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ตามแนวคิดของเบสทที่กําหนดไว  ตามรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
               การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
                   เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก X  S.D. คา 
ระดับ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหาร 
งานอยางเปนระบบ ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศกึษา (Y1) 
มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (Y2) 
มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู     
สงเสริมสุขภาพ  อนามัย  และความปลอดภัยของผูเรียน (Y3) 
มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร / ครู  ตามความ
จําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ (Y4) 
มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร  ความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน (Y5) 
มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y6) 

 
4.00 

 
3.93 

 
4.11 

 
3.94 

 
3.90 
3.87 

 
0.40 

 
0.44 

 
0.39 

 
0.41 

 
0.39 
0.37 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot)   3.96 0.34 มาก 
 

                     จากตารางที่ 6  พบวาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวม(Ytot)  
อยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=0.34) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ( X ) จากมากไปหานอย  ดังนี้  มาตรฐานที่ 15 : สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน (Y3)  
( X =4.11, S.D.=0.39)  มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) ( X =4.00, S.D.=0.40)   
มาตรฐานที่ 16 : สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครูตามความจําเปนและเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ(Y4)   ( X =3.94, S.D.=0.41)  มาตรฐานที่ 14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  (Y2) ( X =3.93 , S.D.=0.44)   มาตรฐานที่17 : 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผู เ รียน              
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และทองถ่ิน  (Y5)  ( X =3.90, S.D.=0.39)  และมาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Y6) ( X =3.87, S.D.=0.37) 
 

ตอนที่ 4  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
                 การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
                 เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี 
                     ในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เพื่อตอบขอคําถามการวิจัยขอ 3 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ดานใด  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ผูวิจัยไดวิเคราะหในภาพรวม  
และแยกวิเคราะหเปนรายดาน  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรนําเขาสมการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                    4.1 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน             
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวม  (Ytot)  มีรายละเอียดตามตารางที่  7 
 

ตารางที่ 7   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการ 
                    ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา    
                    ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวม  (Ytot) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

11.793 
4.747 

4 
137 

2.948 
3.465 

85.082* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .844 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .713 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .705 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .1861 
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                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 
สัมประสิทธิ์  
การถดถอย(B) 

SE.B Beta T Sig 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม (X 8) 
การตัดสินใจ (X 5) 
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X 4) 
คาคงที่ 

.306 
 

.191 

.197 

.162 

.576 

.073 
 
.060 
.086 
.076 
.194 

.358 
 
.214 
.207 
.161 

 

4.187* 
 
3.170* 
2.297* 
2.125* 
2.972 

.000 

.023 

.002 

.023 

.035 

.003 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                   

                     จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การควบคุม
การปฏิบัติงาน (X7)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  การตัดสินใจ(X5)       
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X4) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .844  
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .713  หมายความวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน(X 7)  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม    
(X 8)  ดานการตัดสินใจ(X 5)   และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X 4)  สามารถ
ทํานายประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวมได รอยละ 
71.30  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2)  ไดรอยละ 70.50  ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) ไดรอยละ18.61  ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรม            
การบริหารของผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)    การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม (X 8)  การตัดสินใจ(X 5)    และการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
                     Ŷ tot  = .576+.306 (X 7)+.191(X 8)+.197 (X 5)+.162 (X 4)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95 

                     4.2  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน       
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ดานมาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง  
และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) มีรายละเอียดตาม
ตารางที่  8 
 

ตารางที่  8  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการ 
                 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ดานมาตรฐานที่ 13  
                  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง  และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร   
                 ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

14.239 
8.439 

3 
138 

4.746 
6.115 

77.620* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .792 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .628 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .620 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .2473 
                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย (B) SE.B Beta T Sig 

การตัดสินใจ  (X 5) 
การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X 7) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8) 
คาคงที่ 

.385 

.304 
 

.227 

.397 

.107 

.093 
 

.079 

.239 

.345 

.304 
 

.218 
 

3.604* 
3.267* 

 
2.874* 
1.659 

.000 

.001 
 

.005 

.099 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือการตัดสินใจ   
(X 5)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  
โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .792  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  เทากับ  .628   
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หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจ (X 5) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (X 7)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ไดรอยละ 62.80   คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) ไดรอยละ 62.00  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error)  ไดรอยละ  24.73    ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารดานการตัดสินใจ (X 5)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7) และดานการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการฝกอบรม(X 8)  สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
                      Ŷ1  = .397+.385 (X 5)+.304 (X 7)+.227 (X8 ) 
 

                     4.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (Y2)  มีรายละเอียดตามตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ 
                     ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                     ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 14  : สถาน 
                     ศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (Y2)  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

13.496 
13.557 

2 
139 

6.748 
9.753 

69.187* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .706 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .499 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .492 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .3123 
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                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย (B) 

SE.B Beta T Sig 

การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X 7) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8) 
คาคงที่ 

.618 
 

.212 

.646 

.090 
 

.094 

.286 

.565 
 

.187 
 

6.876* 
 

2.271* 
2.260 

.000 
 

.025 

.025 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การควบคุม
การปฏิบัติงาน(X 7) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม(X 8)โดยมี
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .706  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  เทากับ  .499  
หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  และการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  สามารถทํานายประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ไดรอยละ 49.90    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) ไดรอยละ 49.20  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 
Error)  ไดรอยละ 31.23  ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการควบคุม
การปฏิบัติงาน (X 7)  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการ ถดถอยไดดังนี้ 
                     Ŷ2  = .646+.618 (X 7)+.212 (X 8) 
 

                     4.4 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ดานมาตรฐานที่ 15 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผูเรียน (Y3)   มีรายละเอียดตามตารางที่  10 
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ 
                   ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 15  : 
                   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและ 
                   ความปลอดภัยของผูเรียน (Y3) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

10.468 
11.194 

2 
139 

5.234 
8.053 

64.990* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .695 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .483 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .476 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .2838 
                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตามลําดับความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (B) 

SE.B Beta T Sig 

การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X 7) 
การกําหนดเปาหมาย  (X 6) 
คาคงที่ 

.414 

.326 
1.126 

.109 

.121 

.272 

.424 

.301 
3.804* 
2.701* 
4.147 

.000 

.008 

.000 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การควบคุม
การปฏิบัติงาน (X 7) และการกําหนดเปาหมาย (X 6)โดยมีสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
.695    คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ  .483  หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  และการกําหนดเปาหมาย (X 6)  สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ไดรอยละ 48.30    คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) ไดรอยละ 47.60 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error)  ไดรอยละ  28.38    ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7) และการกําหนดเปาหมาย (X 6) สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 
                     Ŷ3  = 1.126+.414 (X 7)+.326 (X 6) 
 

                     4.5 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 16 : สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ (Y4)  มีรายละเอียดตาม  ตารางที่  11 
 

ตารางที่ 11 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ 
                   ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ดานมาตรฐานที่ 16 : สถาน 
                  ศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปนและเหมาะสอยางสม่ําเสมอ (Y4) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

12.551 
11.118 

3 
138 

4.184 
8.056 

51.930* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .728 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .530 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .520 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .2838 
                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตามลําดับความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย (B) SE.B Beta T Sig 

การกําหนดเปาหมาย  (X 6) 
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X 4) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8) 
คาคงที่ 

.390 

.323 
 

.203 

.282 

.119 

.119 
 

.087 

.296 

.344 

.269 
 

.191 
 

3.280* 
2.708* 

 
2.324* 

.954 

.001 

.008 
 

.022 

.342 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                     จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การกําหนด    
เปาหมาย (X 6)  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8)  โดยมีสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .728    คาประสิทธิภาพใน
การทํานาย (R2)  เทากับ  .530  หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการกําหนด
เปาหมาย (X 6)  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  และดานการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  สามารถทํานายประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี   ไดรอยละ 53.00  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) ได    
รอยละ 52.00  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) ไดรอยละ 28.38   ใน
ลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการกําหนดเปาหมาย (X 6)   การ
ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  
(X 8)  สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
                     Ŷ4  = .282+.390 (X 6)+.323 (X 4) + .203 (X 8) 
 

                     4.6 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 17 : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน (Y5)  มีรายละเอียดตามตารางที่  12 
 

ตารางที่ 12  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลการ 
                   ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 17 : สถาน 
                   ศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียน 
                    และทองถ่ิน (Y5) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

11.160 
9.867 

3 
138 

3.720 
7.150 

52.028* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                              .729 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                       .531 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                   .521 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                   .2674 
                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตามลําดับความสําคัญ 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย(B) 

SE.B Beta T Sig 

การติดตอส่ือสาร (X 3) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8)  
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X 4) 
คาคงที่ 

.258 
 

.258 

.344 

.512 

.126 
 

.086 

.119 

.275 

.243 
 

.257 

.303 

2.053* 
 

2.994* 

2.877* 
1.862 

.042 
 

.003 

.005 

.065 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การ
ติดตอส่ือสาร(X 3)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8) และการปฏิสัมพันธ
และการมีอิทธิพลตอกัน (X 4) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .729  คาประสิทธิภาพ
ในการทํานาย (R2)  เทากับ .531  หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการ
ติดตอส่ือสาร(X 3)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม(X 8)  และการปฏิสัมพันธ
และการมีอิทธิพลตอกัน(X 4)  สามารถทํานายประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี ไดรอยละ 53.10  คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) ได 
รอยละ 52.10  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) ไดรอยละ 26.74          
ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอส่ือสาร (X 3)   การกําหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8) และการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
                     Ŷ5 = .512+.258 (X 3)+.258 (X 8)+.344 (X 4)  
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                     4.7 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ดานมาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y6)  มีรายละเอียดตามตารางที่  13 
 

ตารางที่ 13  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ 
                   ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                   ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ดานมาตรฐานที่ 18 : สถาน 
                    ศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y6) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

10.561 
8.345 

3 
138 

3.520 
6.047 

58.216* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .747 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .559 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .549 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .2459 

                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 
สัมประสิทธิ์
การถดถอย (B) SE.B Beta T Sig 

การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน(X 4) 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7) 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และการฝกอบรม  (X 8)  
คาคงที่ 

.363 

.252 
 

.212 

.606 

.095 

.084 
 

.077 

.253 

.337 

.276 
 

.223 

3.833* 
2.984* 

 
2.769* 

23.95 

.000 

.003 
 

.006 

.018 
*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การ
ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8)  โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .747    คา
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  เทากับ.559  หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
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ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  และการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8) สามารถทํานายประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ไดรอยละ 55.90    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) ไดรอยละ 54.90  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 
Error) ไดรอยละ 24.59 ในลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการ
ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X 4)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X 7)  และการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X 8) สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี้ 
                     Ŷ 6 = .606+.363 (X 4)+.252 (X 7) +.212 (X 8) 
 

                     4.8   การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม(Xtot)  ที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีโดยภาพรวม(Ytot) มีรายละเอียดตามตารางที่  14 
 

ตารางที่ 14  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม 
                   (Xtot) ที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ 
                   ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
                  โดยภาพรวม(Ytot) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
   Regression 
   Residul 

11.250 
5.290 

1 
140 

11.250 
3.779 

297.721* 
 

.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)                                                 .825 
                     ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square)                                                          .680 
                     ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Square)                      .678 
                     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard  Error)                      .1944 
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                     ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 
สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (B) 

SE.B Beta T Sig 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
โดยภาพรวม (Xtot) 

 
.878 

 
.051 

 
.825 

 
17.255* 

 
.000 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม (Xtot)  โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .825    
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  เทากับ .680  หมายความวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โดยภาพรวม(Xtot) สามารถทํานายประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
โดยภาพรวม (Ytot)  ไดรอยละ 68.00    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) ได
รอยละ 67.80  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) ไดรอยละ 19.44 ใน
ลักษณะนี้แสดงวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม(Xtot) สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีโดยภาพรวม(Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
                     Ŷ tot  = .434+.878 (Xtot) 
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แผนภูมิที่ 7  สรุปพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
                       ศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน 
                       เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ 
                              ตัวแปร(X)   ที่สงผลตอตัวแปร (Y)                   β    สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณู 

 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี (Ytot) 

X 7, X 8, X 5, X 4                Ytot 

 
 

การเปนผูนํา 
 (X 1) 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบ
วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) 

X 5, X 7, X 8,               Y1 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
(Y2) 

X 7, X 8,               Y2 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดสภาพ   
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน (Y3) 

 X 7 X 6               Y3 

มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสม อยาง
สม่ําเสมอ (Y4) 

X 6, X 4, X 8,               Y4 

มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของ
ผูเรียน และทองถิ่น (Y5) 

X 3, X 8, X 4,               Y5 

มาตรฐานที่18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั (Y6) 

X 4, X 7, X 8,               Y6 

 
 

การจูงใจ 
(X 2) 

 
การติดตอสื่อสาร 

(X 3) 
Y5  β=.243 

 

การปฏิสัมพันธและ
การมีอิทธิพลตอกัน 

(X4) 
Y4 β =.269 
Y5 β =.303 
Y6 β =.337 
Ytot β =.161 

การกําหนด        
เปาหมาย (X 6) 

Y3 β =.301 
Y4 β =.344 

การควบคุมการ  
ปฏิบัติงาน (X 7) 

Y1 β =.304 
Y2 β =.565 
Y3 β =.424 
Y6 β =.276 
Ytot β =.794 

การกําหนด
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และการ
ฝกอบรม (X 8) 

Y1 β =.218 
Y2 β =.187 
Y4 β =.191 
Y5 β =.257 
Y6 β =.223 
Ytot β =.312 

การตัดสินใจ (X 5) 
Y1 β =.345 
Ytot β =.273 

 

พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโดย
ภาพรวม (Xtot) 
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                     จากแผนภูมิที่ 7  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี สรุปไดดังนี้ 
                     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการเปนผูนํา (X1) ไมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี                    
                     2. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการจูงใจ (X 2)  ไมสงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
                     3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอส่ือสาร (X 3) สงผลตอมาตรฐานที่  
17 : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของผูเรียน 
และทองถ่ิน (Y5) 
                     4. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 
(X4) สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี (Ytot)  มาตรฐานที่  16 : 
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสม อยางสม่ําเสมอ (Y4) 
มาตรฐานที่  17 : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร และความตองการ
ของผูเรียนและทองถ่ิน (Y5)  และมาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y6) 
                     5. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจ (X 5) สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี(Ytot)  และมาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) 
                     6. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการกําหนดเปาหมาย(X6) สงผลตอ 
มาตรฐานที่ 15 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน (Y3)  และมาตรฐานที่  16 : สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  
ตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ (Y4) 
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                     7. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน(X7) สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี (Ytot)  มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1)  
มาตรฐานที่ 14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา (Y2)  มาตรฐานที่15 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน (Y3)  และมาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y6) 
                     8. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม (X 8)  สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี (Ytot)   มาตรฐาน
ที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ให
บรรลุเปาหมายการศึกษา (Y1) มาตรฐานที่ 14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (Y2) และมาตรฐานที่  16 : สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสม อยางสม่ําเสมอ (Y4) มาตรฐานที่  17 : สถานศึกษามี
การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน (Y5)  
และมาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน   
สําคัญ (Y6) 
                     9.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวม(Xtot) สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี(Ytot) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 

                     การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อทราบ  1)พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี  3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเปนโรงเรียน
ประถมศึกษาเดิม จํานวน  142  แหง  ผูใหขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงละ 1  คน  และ
ครูผูสอนแหงละ 2  คน  รวมเปนผูใหขอมูลท้ังสิ้น  จํานวน 426  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
เปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน 3  ตอน  คือ ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ                         
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ซ่ึงประยุกตมาจากพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของ        
ไลเคิรธ (Rensis  Likert)  และตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
ดานกระบวนการของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  โดยใชเกณฑการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติเปนขอบเขตของการวิจัย   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ ( % )  
คาเฉลี่ย ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise  multiple  regresstion  analysis)   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

                  จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจยัสรุปเปนประเดน็สําคัญได ดังนี ้
                     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   และเมื่อแยกเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้  1)  การเปนผูนํา   2) การจูงใจ   3) การกําหนดเปาหมาย   

4)  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน   5)  การควบคุมการปฏิบัติงาน  6) การติดตอส่ือสาร   
7) การตัดสินใจ  และ 8)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
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                     2.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก           
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวมอยูใน   
ระดับมาก   และเมื่อแยกเปนรายดาน  พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้   
1) มาตรฐานที่ 15 : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน   2) มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการ
บริหารงานอยางเปนระบบ  ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา   3)  มาตรฐานที่  16 : 
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู ตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ             
4)  มาตรฐานที่  14 : สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา    5) มาตรฐานที่ 17 : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  และ 6) มาตรฐานที่ 18 : สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                     3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวม  คือ พฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวม  พฤติกรรมการบริหารดาน
การควบคุมการปฏิบัติงาน  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ดานการ
ตัดสินใจ  และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ตามลําดับ   แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
สรุปไดดังนี้ 
                         3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 13 :          
สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา   คือ ดานการตัดสินใจ   ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
                         3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 14  :   
สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  คือ ดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
                         3.3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 15  :   
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม ที่เอ้ือตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน   คือ  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  และ ดานการกําหนดเปาหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110

                         3.4  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 16  :  
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู ตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  คือ   
ดานการกําหนดเปาหมาย   ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  และดานการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
                         3.5  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 17 :          
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียน และ
ทองถ่ิน   คือ ดานการติดตอส่ือสาร   ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  
และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน   
                         3.6  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานที่ 18  :  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ ดานการ
ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
                          

การอภิปรายผล 
 

                     จากสรุปผลการวิจัย  เร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ที่พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  และการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   อยูในระดับมากโดยภาพรวมนั้น  มีหลายประเด็นที่
ควรนํามาพิจารณาเพื่อใหทราบสภาพแทจริงที่เปนไปได  และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน  
จึงอภิปรายผลการวิจัยได  ดังนี้ 
                     1.  จากผลการวิจัยที่พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  และเมื่อแยกเปนรายดานก็อยูในระดับมากทุกดาน  โดยผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก  
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงรวมถึงผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีดวย  จะตองผานการอบรมตามหลักสูตร
ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง   ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาตนเอง  มีความรูความเขาใจใน
เรื่องการบริหารเปนอยางดี   จึงบริหารงานไดประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย  พฤติกรรม     
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การบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินญา  อาจอํานวย  ไดทํา
การวิจัยเร่ือง  การติดตามผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  จากการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนที่ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  โดยภาพรวมและ 
รายดานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดังนี้   1) ดานการปฏิบัติงานกับผูรวมงาน  2) ดาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  3) ดานความเปนผูนํา  4) ดานการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารงาน   5) ดานการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  และ 6) ดานพฤติกรรมการบริหารงาน       
กอรปกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ก็มีสวน  
ในการกระตุนใหผูบริหารสถานศึกษาตองตื่นตัว   ตองพัฒนาตนเองใหเขากับยุคสมัยของการ
ปฏิรูปการศึกษา  ตลอดจนระบบการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึง
มีหนวยงานบังคับบัญชาในสวนกลางคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และใน
ระดับระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงในแตละจังหวัดจะมีจํานวนเขตพื้นที่แตกตางกันตามความ
เหมาะสม  ทําหนาที่ในการกํากับ  ดูแล สงเสริม และบังคับบัญชา  หนวยงานในสังกัดอยางใกลชิด  
มีการประชุม อบรมผูบริหารอยางเปนระบบ  ตอเนื่องและทั่วถึง  มีการชี้แจงนโยบาย  การวางแผน  
การกําหนดเปาหมาย  และวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานใหผูที่เกี่ยวของทราบ  ซ่ึงจากผลการวิจัย
ของพัชรี  เวชยันตวิวัฒน  ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  พบวาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  อยูในระดับมาก  ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปน    
รายดาน  และจากผลงานการวิจัยของวารุณี  สิงหเสนห   ซ่ึงวิจัยเร่ืองพฤติกรรม การบริหารของ
ผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนครปฐม  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาแตละพฤติกรรมจะพบวาอยู ในระดับมากทั้ ง   6   พฤติกรรม   และพบวาพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงานสงผลตอการประกันคุณภาพงาน
วิชาการดานการบริหารและการจัดการ เชนเดียวกับสมถวิล  ชูทรัพย  ไดทําการวิจัยเร่ือง การใช                   
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญ  ในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล  โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1  พบวา ระบบการใชพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระบบที่ 3 หรือระบบการปรึกษาหารือ และ
งานวิจัยของศิริพร  อุดมกุศลศรี  ซ่ึงไดวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน         
ที่จําแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุมใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
                     2.  จากผลการวิจัยที่พบวาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อแยกรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน นั้น  อาจเนื่องมาจาก
ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร  กอรปกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงกําหนดใหโรงเรียนตองไดรับการประเมินจาก
บุคคลภายนอก  โดยใชมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  เปนเกณฑมาตรฐาน  
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด เพื่อรองรับ      
การประเมินจากบุคคลภายนอก เชน มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน  มีการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  เพื่อเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา  
ผูบริหารจึงตองจัดใหมีแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว   ตองสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน  ตองดึงชุมชนเขามามีสวนรวม  
ในการจัดการศึกษา  เพื่อประโยชนในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนดวย   สวนในเรื่องของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนั้น  กําหนดให
สถานศึกษาตองมีหลักสูตรสถานศึกษา  การเรียนการสอนก็ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงจากผลการวิจัยของไพรัช  หงษเทียบ  ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใน  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  
พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน  พบวา มาตรฐานที่ 4  และมาตรฐานที่ 6  อยูใน
ระดับมาก  และการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4  และมาตรฐานที่ 6  มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    และที่สําคัญคือมีหนวยงานบังคับ
บัญชาทุกระดับ  ตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ไดทําหนาที่กํากับ  นิเทศ  และควบคุม  ดูแลอยางใกลชิด  เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงไดพัฒนาจนมี
มาตรฐานตามเกณฑ  ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษากําหนด  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
สันติ  สุยโพธิ์นอย  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ         
จัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย  ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารโรงเรียนโดยสวนรวมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการจัดการศึกษา
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม  และเปนรายดาน 3  ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  ดาน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  และดานมีการ
จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  สวนอีก 3  ดาน
อยูในระดับมาก  คือ  ดานมีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  ดานมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  และดานการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  
                     3.  จากผลการวิจัยที่พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวมคือพฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม
การปฏิบัติงาน  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ดานการตัดสินใจ  และ
ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  
                     สําหรับพฤติกรรมดานการควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี นั้น  พบวาผูบริหารใหความสนใจ หวงใยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมในการควบคุมโดยจัดสายงานได
ชัดเจน เหมาะสม มอบอํานาจหนาที่ตามความรูความสามารถ  ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรมีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานตอไป  แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี มีการควบคุมการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามความ    
มุงหมาย   สวนพฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
นั้น พบวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ไดกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรไวอยางชัดเจน  อีกทั้งมีการเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานใหดี
ขึ้น เชนจัดใหมีการอบรม ดูงาน  จัดใหมีทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝกอบรม และเพื่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม  จึงทําใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สวน      
พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจ  และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี สวนใหญใชวิธีการ
บริหารแบบมีสวนรวม  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร  และสงเสริมการทํางาน
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เปนทีม  ผูบริหารและบุคลากรมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ก็ใชวิธีการ
ตัดสินใจอยางมีขั้นตอน  ใชขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  ในการตัดสินใจนั้นผูบริหารจะ
คํานึงถึงปญหาที่บุคลากรสวนใหญกําลังเผชิญอยู  ตลอดจนการใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  ทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่   จึงสงผลใหการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชรี  
เวชยันตวิวัฒน  ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  คือ  พฤติกรรมดานการเปน
ผูนํา  ดานการจูงใจ  ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  ดานการตัดสินใจ  ดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   และสุทัศน  
ปนเนียม ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก  ซ่ึงพบวาพฤติ
กรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอ  ที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการ              
ในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  โดยภาพรวมมี 2  ดาน คือ ดานการควบคุมและการตัดสินใจ  และ
เมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา มี 4 ดานที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน คือ 1) พฤติ
กรรมการบริหารดานการควบคุม  สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน  ความมั่นคงในงาน  
โอกาสความกาวหนา  และสถานภาพทางสังคม  2)  พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจ  สงผล
ตอขวัญในการปฏิบัติงาน  ดานความเขาใจกันไดกับเพื่อนรวมงานและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ    
3)  พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย  สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานดานความ
เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง  ลักษณะและรูปแบบของการปกครองบังคับบัญชา  การมีโอกาส
ประกอบกิจกรรมที่มีคา  และ 4)  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ  สงผลตอขวัญในการ
ปฏิบัติงานดานสภาพในการทํางาน  
และเมื่อแยกพิจารณาแตละดาน  พบวา 
                     3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 13 : 
สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา  คือ พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจ  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  
และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบรหิารสวน
ใหญใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  ไดใชขอมูลในการตัดสินใจอยางมีขั้นตอน  ชัดเจน  
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ตระหนักในปญหาที่บุคลากรสวนใหญกําลังเผชิญอยู  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ    การวินิจฉัยส่ังการกอใหเกิดพลังจูงใจตอผูที่จะนําไปปฏิบัติ  และมุงใหเกิดการทํางาน
เปนทีม    สวนการควบคุมการปฏิบัติงาน นั้น ผูบริหารแสดงถึงความหวงใยและใหความสนใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ใชขอมูลที่ไดจากการประเมิน  และขอมูลที่ถูกตองเปนแนวทางในการ
ควบคุมงานมากกวาใชอํานาจบังคับ  บุคลากรมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงาน  สวนการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมนั้น ถือเปนการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่ง  ซึ่ง
ผูบริหารที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  กอรปกับการฝกอบรมนั้นถือ
เปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ  เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  
ผูบริหารจัดใหมีการ   อบรมหรือหาวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ  มาใหกับบุคลากร  จัดหาทรัพยากร
และเทคโนโลยีเพื่อการฝกอบรมบุคลากร  และเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน   
สงผลใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบุญชวย  จันทรเฮา  ไดทําการ
วิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการปฏิบัติงานวัดในเขตการปกครองคณะ
สงฆคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบวา   พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวัดโดยภาพรวมมีสองดาน คือ  ดานกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ และดานการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  เมื่อแยกพิจารณาการปฏิบัติงานวัดเปนรายดาน  พบวา  พฤติกรรมที่สงผลมี  4  ดาน คือ  
กระบวนการวินิจฉัยส่ังการ  การกําหนดเปาหมายสั่งการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน  และการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  และงานวิจัยของวารุณี  สิงหเสนห   ซึ่งวิจัยเร่ือง
พฤติกรรม การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม  พบวาการบริหารของผูบริหารดานการควบคุมการ
ปฏิบัติงานสงผลตอการประกันคุณภาพงานวิชาการดานการบริหารและการจัดการ 
                     3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 14 :  
สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  คือ พฤติ
กรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันนี้ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  และ
การตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ในชุมชนของตนเอง  ซ่ึงรวมทั้งในสถานศึกษาซึ่งอยูในชุมชนดวย  
ผูบริหารจึงตองสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  ประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชนเขาใจและเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษารวมกัน  เพื่อสถานศึกษาจะไดจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการ
ของชุมชน  การที่ผูบริหารสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนนั้นจะทําใหเกิดการ   
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“รูเขา  รูเรา”  และใชเปนขอมูลในการวางแผน  การควบคุมการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และปฏิบัติหนาที่ได
ประสบความสําเร็จตรงตามความตองการของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุทัศน  ปนเนียม  
ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ จังหวัดภูมิภาคตะวันตกผลการวิจัยพบวา ระดับ       
พฤติกรรมการบริหารงานของศึกษาธิการอําเภอ ดานการควบคุม การจูงใจและการเปนผูนําอยูใน
ระดับมาก   พฤติกรรมการบริหารของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน ของ
ขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ โดยภาพรวมพบวา มี 2 ดาน คือ ดานการควบคุมและการ
ตัดสินใจ และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา  ดานที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน คือ พฤติ
กรรมการบริหารดานการควบคุม สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน ความมั่นคงในงาน 
โอกาสกาวหนาและสถานภาพทางสังคม   และงานวิจัยของ ฐิดาภรณ  เพ็งหนู  ไดทําการวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสตรีที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแกการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการฝกอบรม  เมื่อแยกพิจารณาในแตละดานพบวาดานการเปนผูนําและดานการ
กําหนดเปาหมาย  สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของงาน  ดานการ
จูงใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะของงานในทางกลับกัน  สวน
ดานการตัดสินใจสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานความกาวหนาในตําแหนง
การงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมสงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูทุกดาน  ยกเวนดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
                     3.3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 15 :  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัย
ของผูเรียน  คือ พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนดเปาหมาย 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเรื่องสภาพแวดลอมในสถานศึกษานั้นเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายได  ผลจากการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  สวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  
เร่ืองสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผูเรียนอยางมาก  เพราะเปนสิ่งที่บงบอกถึงความใสใจ
ของผูบริหารในเรื่องความเปนอยูและความทุกข สุข ของทุกคนในสถานศึกษา เปนเรื่องที่เห็นได
งาย  โดยเฉพาะสภาพแวดลอมในสถานศึกษานั้นจะตองจัดใหเอื้อตอการเรียนรู   และสงเสริมให 
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ทุกคนมีสวนในการรับผิดชอบ  จึงสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุตามจุดมุงหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของสันติ  สุยโพธ์ินอย  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดาน
กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย  
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนโดยสวนรวมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาดาน
กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม  และเปนรายดาน 3  ดานอยูใน
ระดับปานกลาง  คือ ดานสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา  ดานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู  ตามความจําเปนและเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ  และดานมีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและ
ทองถ่ิน  สวนอีก 3  ดานอยูในระดับมาก  คือ  ดานมีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  ดานมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  และดานการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
                     3.4  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 16 : 
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปน  และเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  คือ 
พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย  ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  และ
ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารได
สงเสริมบุคลากรในโรงเรียนใหไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอน  และเรื่องที่ใชในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม  และ
จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ  หรือความถนัดของแตละบุคคล  บุคลากรทุก
คนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  บุคลากรทุกคนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีและมีอิทธิพลตอกัน  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย  และการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร  ก็จะไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     3.5  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 17 : 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  
คือ พฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรม  และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารได
กําหนดใหโรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  โดย
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ/
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สังคมและเชื่อมโยงกับการแกปญหาทองถ่ินได  และนําไปปฏิบัติไดจริง  ซ่ึงทั้งหมดนี้ตองมีการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  การติดตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของเพื่อมุงใหงานบรรลุเปาหมาย  
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  ทุกคนตองรวมมือรวมใจกัน  ซ่ึงนับวาพฤติกรรม         
การบริหารของผูบริหารทั้ง 3  ดาน นั้น  สงผลโดยตรงตอเร่ืองการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน   
                     3.6  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 18 : 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ พฤติกรรมการบริหาร
ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  การควบคุมการปฏิบัติงาน  ดานการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ นั้น จะตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน  ตองกระตุนให
ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  ตองให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาในทุกดาน  มีการเรียนจากแหลงเรียนรู  นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี
และสื่อการเรียนที่เหมาะสมมาใช  มีการฝกอบรมและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม  ความเปน
ประชาธิปไตยและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และจัดใหมีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีที่
หลากหลายและตอเนื่อง  ซ่ึงผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  ตอง
รวมกันกําหนดเปาหมายและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  จัดใหมีการอบรมหรือหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  และสิ่งสําคัญคือการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงาน  นําผล
ที่ไดจากการประเมินมาใชเปนแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบมากกวาการใชอํานาจบังคับ  
ผูบริหารหวงใยและใหความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซ่ึงจะเห็นไดวาพฤติกรรม      
การบริหารของผูบริหารนั้นมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้น  
 

ขอเสนอแนะ 
 

                     จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารไปใชใหเกิดการพัฒนาตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหดียิ่งขึ้น  และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ัง
ตอไป  ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
                     เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไป
ใชใหเกิดการพัฒนาตอการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงจะเปนผลดีโดยตรงตอการจัดการศึกษา  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
                     1.  ผลจากการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  โดยภาพรวมคือ การควบคุมการปฏิบัติงาน  การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  การตัดสินใจ  และการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอ
กัน  ในการบริหารงานนั้นผูบริหารจะตองมีการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหงาน
บรรลุตามเปาหมาย  แตการควบคุมการปฏิบัติงานนั้นไมไดหมายถึงการใชอํานาจบังคับบัญชา แต
ผูบริหารจะตองแสดงถึงความหวงใยและใหความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ใชขอมูลที่
ไดจากการประเมิน  และขอมูลที่ถูกตองเปนแนวทางในการควบคุมงานมากกวาใชอํานาจบังคับ  
บุคลากรมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงาน  สวนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรมนั้น  ถือเปนการพัฒนาองคกรรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงผูบริหารที่มุงหวังการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  กอรปกับการฝกอบรมนั้นถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมี
ระบบ  เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  ผูบริหารจัดใหมีการอบรมหรือ
หาวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ  มาใหกับบุคลากร  จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการฝกอบรม
บุคลากร  และเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม   สําหรับดานการตัดสินใจนั้นนับวา
เปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งสําหรับผูบริหาร  กอนการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ผูบริหารจะตอง
ศึกษาหาขอมูลและมีขอมูลที่ถูกตองมาประกอบการตัดสินใจอยางมีขั้นตอน  ชัดเจนและยุติธรรม 
ตระหนักในปญหาที่บุคลากรสวนใหญกําลังเผชิญอยู  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ    การวินิจฉัยส่ังการกอใหเกิดพลังจูงใจตอผูที่จะนําไปปฏิบัติ  และมุงใหเกิดการทํางาน
เปนทีม    และสุดทายคือการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  ผูบริหารและบุคลากรจะตองมี
ปฏิสัมพันธ ที่ดีตอกัน เปนกันเอง เชื่อมั่นและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทุกคนมีอิทธิพลและมี
ความสําคัญตอกัน  ผูบริหารตองสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม  ผูบริหารที่ตองการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานจะตองหมั่นฝกฝนตนเองใหมีคุณลักษณะที่ดี  โดยเฉพาะดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ดานการ
ตัดสินใจ  และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  
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                     2.  ผลจากการวิจัยที่พบวา  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  อยูใน
ระดับมากทุกดาน   แตเมื่อเรียงลําดับกันแลวพบวาเรื่องที่มีการปฏิบัตินอยกวาเรื่องอื่นๆ คือ 
มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึง
ตามสภาพที่ควรจะเปนแลวสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด  จึงขอเสนอแนะ
ผูบริหารไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางจริงจัง  จึงจะสงผลใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาก็จะไดมาตรฐานตามเกณฑ  การปฏิรูปการศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
                     ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังที่กลาวไวขางตน  เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแพรหลายออกไป  เพื่อเปนประโยชนใน
การศึกษาคนควา  และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนางานของผูบริหารสถานศึกษาและผูสนใจ
โดยทั่วไป  จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
                     1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   ในดานอื่น ๆ เชน ดานผูเรียน  
และดานผูสอน  เพื่อจะไดนําผลจากการวิจัยมาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
                     2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยใน
คร้ังนี้  และนําผลมาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
                     3.  ควรมีการวิจัยเชิงประจักษ  ซ่ึงจะทําใหทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารได
อยางถูกตอง ชัดเจน  และนําผลการวิจัยมาใชประโยชนไดมากขึ้น 
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พัชรี  เวชยนัตวิวัฒน. “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
                   โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.” 
                   วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
พิมลพรรณ  บุญมุสิก. “การศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
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วารุณี  สิงหเสนห.  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคณุภาพงานวิชาการ 
                   โรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดันครปฐม.”  วิทยานพินธปริญญา 
                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
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ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 
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สมยศ  นาวกีาร. การบริหารระดับหวัหนางานและผูจัดการแผนก.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524.  
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                   เฉียงเหนือ.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
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สามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 5.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. 
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                   ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัอุบลราชธานี.” วิทยานพินธ 
                   ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
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ของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  จังหวัดภูมิภาคตะวันตก.” วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
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เสนอ  ภิรมยจิตรผอง.  “การพัฒนาเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา                   
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม   
                    1.   ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้คือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอน 

2. คําตอบของทานมีคายิ่งตอการวิจัยคร้ังนี้ ขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงตาม 
      สภาพจริงใหมากที่สุด 
3. ขอมูลที่ทานระบุไวในแบบสอบถามนี้จะเปนความลับและจะไมทําใหเกิดผลเสีย

ตอทานหรือหนวยงานของทาน 
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  5  ขอ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  จํานวน 48  ขอ 

                    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพือ่การ 
                                  ประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 35  ขอ 

เกณฑการพิจารณาในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2  และตอนที่ 3 
                       1.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติ  เปนประจํา  ใหทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชอง   “มากที่สุด” 
                       2.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติ  บอยครั้ง  ใหทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชอง  “มาก” 
                       3.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติ  บางครั้ง  ใหทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชอง  “ปานกลาง” 
                       4.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติ  นานๆ คร้ัง  ใหทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชอง  “นอย” 

   5.  พฤติกรรมที่ปฏิบัติ  แทบจะไมไดปฏิบัติ/ไมปฏิบัติเลย  ใหทําเครือ่งหมาย  (  )    
        ลงในชอง  “นอยที่สุด” 

 

        ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นายไพฑูรย  เลียบวัน 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา                   
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี 
 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (     ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1. เพศ 
                                  ชาย                                              หญิง 

 
 

        4   

2. อายุ 
                                  ต่ํากวา  25  ป                               25 – 35  ป 
                                  36 – 45  ป                                   46  ปขึ้นไป 

 
       5      

3. ประสบการณในการทํางาน 
                                   ต่ํากวา  10  ป                              10 – 20  ป 
                                   21 – 30  ป                                   31  ปขึ้นไป 

 
       6      

4. ระดับการศึกษา 
                                   ต่ํากวาปริญญาตรี                         ปริญญาตรี 
                                   สูงกวาปริญญาตรี 

 
       7      

5. ตําแหนง 
                                   ผูบริหารสถานศึกษา                    ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา 
                                   ครูผูปฏิบัติการสอน 

 
        8      
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
คําชี้แจง 1.  แบบสอบถามนี้  ผูวิจัยมีความประสงคจะทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  
                     และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกวาอยู 
                     ระดับใด  และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานใด ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
                     ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
         2.  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับของแตละขอ ตามความเห็นของทานเพียง  
              ชองเดียว 

ระดับของพฤติกรรม 
ขอ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

 การเปนผูนํา        
1. ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจบุคลากร          

ในโรงเรยีน   
      

      9 

2. ผูบริหารแสดงพฤติกรรมการเปนผูนําใหบุคลากร   
มีความเชื่อมั่น ไววางใจและใหการยอมรับ 

      

       10 

3. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนการปฏิบัติงาน              
ของบุคลากร  เพื่อใหงานสําเรจ็ตามเปาหมาย 

      

        11 

4. ผูบริหารใหอิสระแกบุคลากรในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

      

       12 

5. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร                 
ในการแกปญหาเกี่ยวกับงาน 

      

       13 

 การจูงใจ       
6. ผูบริหารแสดงพฤติกรรมใหบุคลากรรูสึกมีความ

มั่นคง ปลอดภัย และไดรับสิ่งจําเปนพื้นฐานใน
ดานตางๆ 

      
       14 

7. ผูบริหารสงเสรมิใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน  และมีสวัสดิการท่ีดีสําหรับทุกคน 

      

       15 

8. ผูบริหารมีเจตคติท่ีดีตอโรงเรยีนและเปาหมาย         
ของโรงเรียน 
 
 

      

        16 
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ระดับของพฤติกรรม 
ขอ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

9. ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีเกื้อกูล   
ตอเปาหมายของโรงเรียน 

      

       17 

10. ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

      

       18 

11. ผูบริหารมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรยีน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

      

       19 

12. ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดีตอบุคลากรในโรงเรียน             20 
 การติดตอสื่อสาร       
13. ผูบริหารมีการปรึกษาหารือเกีย่วกับการ

ปฏิบัติงานกับผูเกี่ยวของอยูเสมอ 
      

       21 

14. ผูบริหารมีการพบปะติดตอสื่อสารกับบุคลากร        
ในโรงเรยีนอยูเสมอ  เพื่อมุงใหงานบรรล ุ        
เปาหมาย 

      
       22 

15. ผูบริหารทราบปญหาเกี่ยวกับงานที่บุคลากร
ประสบอยู  

      

       23 

16. ผูบริหารใหความชวยเหลอืและแนะนําแก
บุคลากร   ในการแกปญหาตางๆ  

      

       24 

17. ผูบริหารใหกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน    
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

      

       25 

18. ผูบริหารมีความตระหนักในการใหขอมูลขาวสาร   
ท่ีถูกตองแกบุคลากรในโรงเรียน 

      

       26 

19. ผูบริหารมีความตระหนักในการรับขอมูลขาวสาร   
ท่ีถูกตองจากบุคลากรในโรงเรยีน 

      

       27 

20. ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารกบัหนวยงานอื่น         
อยางเหมาะสม และถูกตองแมนยํา 

      

       28 

21. ผูบริหารมีความใกลชิด สนิทสนมเปนกันเอง          
กับบุคลากรในโรงเรียน  และไววางใจซึ่งกันและกัน 

      

       29 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137

ระดับของพฤติกรรม 
ขอ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

 การปฏิสัมพันธและการมอีิทธิพลตอกัน        
22. ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรยีนมีปฏิสัมพันธ  

ท่ีดีตอกัน เปนกันเอง เชื่อมั่นและเอื้ออาทรซึง่กัน
และกัน 

      
       30 

23. ผูบริหารสงเสรมิใหบุคลากรทํางานเปนทีม             31 
24. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

กําหนดเปาหมายและจัดกิจกรรมตางๆ  
      

       32 

25. ผูบริหารมีอิทธพิลตอการกําหนดเปาหมาย  
นโยบาย และกิจกรรมของโรงเรียน 

      

       33 

26. การบริหารงานของผูบริหารมปีระสิทธิภาพ
พอท่ีจะ เอื้ออํานวยใหงานหนึง่ๆ มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของอีกงานหนึ่ง 

      
       34 

 การตัดสินใจ        
27. ผูบริหารใชขอมูลในการตัดสินใจ อยางมีข้ันตอน   

ชัดเจน  และยุติธรรม 
      

       35 

28. ผูบริหารตระหนักในปญหาที่บุคลากรสวนใหญ   
เผชิญอยู 

      

       36 

29. ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะบุคลากรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  

      

       37 

30. ผูบริหารตัดสินใจโดยคํานึงถึงปญหาที่บุคลากร     
สวนใหญกําลังเผชิญอยู  

      

       38 

31. ผูบริหารใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพมา
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการทกุระดับ 

      

       39 

32. ผูบริหารมีขอมลูท่ีใชในการวินิจฉัยสั่งการ             
อยางพรอมมูลและถูกตอง 

      

       40 

33. การตัดสินเรื่องตางๆ ของผูบรหิาร  ตองมีขอมูล      
ท่ีพรอมมูลและถูกตอง 

      

       41 
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ระดับของพฤติกรรม 
ขอ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

34. การวินิจฉัยสัง่การของผูบริหารกอใหเกิดพลังจูง
ใจ   ตอผูท่ีจะตองนําไปปฏิบัติ 

      

       42 

35. การวินิจฉัยสัง่การของผูบริหารมุงใหเกิดการ
ปฏิบัติหรือการทํางานเปนทีม 

      

       43 

 การกําหนดเปาหมาย       
36. ผูบริหารใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพมา

กําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
      

       44 

37. ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายของโรงเรยีน 

      

       45 

38. เปาหมายของโรงเรยีนมีความชัดเจน  เปนที่เขาใจ   
และยอมรับของทุกฝาย 

      

       46 

39. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรมีความพยายามใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ
โรงเรียน 

      
       47 

40. ผูบริหารแสดงใหบุคลากรรูสึกวาทุกคนมี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

      

       48 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน       
41. ผูบริหารใชผลท่ีไดจากการประเมินและขอมูลท่ี

ถูกตอง แมนยํา เปนแนวทางควบคุมงาน หรอื
ตรวจสอบ  มากกวาการใชอํานาจบังคับ 

      
       49 

42. ผูบริหารหวงใยและใหความสนใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      

       50 

43. ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

      

       51 

44. ผูบริหารกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และนําผลการประ 
เมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน 

      
        52 
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ระดับของพฤติกรรม 
ขอ
ท่ี 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย 

 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ         
การฝกอบรม  

      

45. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมาย 

      

       53 

46. ผูบริหารจัดใหมีการอบรมหรอืหาวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร 

      

       54 

47. ผูบริหารจัดใหมีทรัพยากรและเทคโนโลยี
ทางการ-ศึกษาเพื่อการฝกอบรมบุคลากรอยาง   
เหมาะสม 

      
       55 

48. ผูบริหารจัดใหมีทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสมและ    
เพียงพอ 

      
       56 
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ตอนที่ 3   การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
                 ขั้นพื้นฐาน 
คําชี้แจง   1.  แบบสอบถามนี้ผูวิจัยมีความประสงคจะทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
                     ศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  วาอยูในระดับใด 
                2. โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในชอง ระดับ ของแตละขอ ตามความเหน็ของทานเพียง 
                     ชองเดียว 
 

ระดับการปฏิบัติ 
ขอ
ท่ี 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา           
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก               

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากที่ 
สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

 นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ   
ผูวิจัย 

 มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร / 
โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  ในเรื่อง
ตอไปนี้ในระดับใด 

      

1. มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารงาน    
ของโรงเรียนอยางชัดเจน 

      

       57 

2. มีปรัชญา/วิสัยทัศนของโรงเรยีนเปนตัวกําหนด
เปาหมายในการจัดการศึกษา 

      

       58 

3. มีแผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา/แผนกลยุทธ             59 
4. มีแผนการดําเนินงานของโรงเรียนและตัวช้ีวดั

ความสําเร็จ 
      

       60 

5. โรงเรียนไดปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว         
อยางครบถวน 

      

       61 

6. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
และเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนือ่ง 

      

       62 

7. โรงเรียนมรีะบบขอมูลสารสนเทศครบถวน      
ถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอ          
การใชงาน 

      
       63 

8. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน          
ตามขั้นตอน 

      

       64 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ
ท่ี 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา           
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก               

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

ชองนี้
สําหรับ   
ผูวิจัย 

9. โรงเรียนไดนําขอมูลและผลจากการประเมิน     
ไปใชในการ ตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

      

       65 

 มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา  ในเรื่องตอไปนี้ในระดับใด 

      

10. ผูบริหารและบุคลากรสรางความสัมพันธท่ีดี    
กับชุมชน  ในการรวมกันจัดการศึกษา 

      

       66 

11. โรงเรียนไดประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ
ใหบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 

      
       67 

12. โรงเรียนไดประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน
ตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

      

       68 

13. ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

      

       69 

 มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  สงเสริม
สุขภาพ  อนามยั  และความปลอดภยัของผูเรยีน   
ในเรื่องตอไปนีใ้นระดับใด 

      

14. โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด              
เปนระเบียบ  และปลอดภัย 

      

       70 

15. มีการจัดระบบปองกันเพื่อใหโรงเรียน         
ปลอดจากสารพิษ  สิ่งเสพยตดิ  อาชญากรรม  
และอบายมุข 

      
       71 

16. โรงเรียนไดจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี             72 
17. โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมภายในใหเอี้อตอ

การเรียนรู 
      

       73 

18. โรงเรียนไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก                
ใหบุคลากรอยางเพียงพอ   

      

       74 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ
ท่ี 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา           
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก               

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

 

ชองนี้
สําหรับ   
ผูวิจัย 

 มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนา
บุคลากร/ครู ตามความจําเปน  และเหมาะสม  
อยางสม่ําเสมอ  ในเรื่องตอไปนี้อยูในระดับใด 

      

19. โรงเรียนไดจัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา   
หรือความถนัด  หรือความรูความสามารถ 

      

       75 

20. บุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีใชสอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง                 
และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

      
       76 

21. โรงเรียนสงเสรมิการทํางานเปนทีม             77 
 มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการจัดการเรยีนการ

สอนสอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของ
ผูเรียน และทองถิ่น ในเรื่องตอไปนี้อยูในระดับใด 

      

22. โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถิ่น  โดยให    
ชุมชนเขามามีสวนรวม 

      
       78 

23. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ        
หลักสูตร 

      

       79 

24. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ  
ความตองการของผูเรียน / ทองถิ่น และ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ / สังคม  

      
       80 

25. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงกับการ
แกปญหาทองถิ่นได และนําไปปฏิบัติไดจริง 

      

       81 

 มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ      
ในเรื่องตอไปนี ้ อยูในระดับใด 

      

26. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอยาง
หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 

      

       82 
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ระดับการปฏิบัติ 
ขอ
ท่ี 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา           
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก               

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

 

ชองนี้
สําหรับ   
ผูวิจัย 

27. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 
และคิดสรางสรรค 

      
       83 

28. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู  แสวงหา 
คําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง 

      
       84 

29. โรงเรียนไดนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาใชในการ        
จัดการเรียนการสอน 

      

       85 

30 โรงเรียนไดนําเทคโนโลยี่และสื่อท่ีเหมาะสม    
มาประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอน 

      

       86 

31. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพือ่ฝกและสงเสริม      
คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน 

      

       87 

32. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน  
ท้ังดานดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 

      
       88 

33. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมและจดัการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  การทํางาน
รวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 

      
       89 

34. โรงเรียนไดจัดใหมีการประเมินพัฒนาการ  ของ  
ผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายและตอเนื่อง 

      

       90 

35. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหผูเรยีนรักสถานศึกษา
ของตน และมีความกระตือรอืรนในการมาเรียน 

      

       91 
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    (สําเนา) 

 
ที่ ศธ 0520.107/พิเศษ                                                         บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                           พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 ตุลาคม  2546 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน 
 

                  ดวย นายไพฑูรย  เลียบวัน  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง  “พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการของ
มาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ครูผูสอน  
จํานวน  2  คน  ในโรงเรียนของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงครูผูสอนทราบ  เพื่อขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนเุคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

          ศิริชัย  ชินะตังกูร 
 

          (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตงักูร) 
          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน 

          คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 
 
 

สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 0 3424 3435 , 0 3421 8788 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคณุภาพ”       
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ  0520.203.2 / 206                                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                             คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                             นครปฐม  73000 
 

30 สิงหาคม  2546 
 

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือ 
 

เรียน 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  3  ฉบับ 
 

                 ดวย นายไพฑูรย  เลียบวัน  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการ
ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” 
                ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหให นายไพฑูรย  เลียบวนั  
ทําการทดลองความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางด ี
 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                    ชวนชม  ชินะตงักูร 
 

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร) 
                    หวัหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

ฝายธุรการ 
โทร. 03421 9136 
FAX.  0 3421 9136 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมทดลองเครื่องมือการวิจยั 
จํานวน  15  โรงเรียน 

 

ที่ ช่ือโรงเรียน อําเภอ จังหวดั 
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณ ี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
2 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุงรังสฤฏิ) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
3 โรงเรียนวัดเพรียง ฯ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
4 โรงเรียนวัดบางทะลุ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
5 โรงเรียนบานบอโพรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
6 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค) เขายอย เพชรบุรี 
7 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร เขายอย เพชรบุรี 
8 โรงเรียนวัดกฏิุ (ชุมประชาสรรค) เขายอย เพชรบุรี 
9 โรงเรียนวัดทรงธรรม เขายอย เพชรบุรี 
10 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา บานแหลม เพชรบุรี 
11 โรงเรียนวัดปากคลอง บานแหลม เพชรบุรี 
12 โรงเรียนบานทามะริด ทายาง เพชรบุรี 
13 โรงเรียนบานแหลมทอง บานลาด เพชรบุรี 
14 โรงเรียนบานมะขามโพรง แกงกระจาน เพชรบุรี 
15 โรงเรียนบานแมคะเมย แกงกระจาน เพชรบุรี 
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.203.2 / 085-089                                     ภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
                                                                                 มหาวทิยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร 
                                                                                 นครปฐม  73000 
 

7 สิงหาคม  2546 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 
 

เรียน  
 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ 
 

                  ดวย นายไพฑูรย  เลียบวัน  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดานกระบวนการของ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
 

                  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกันนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

ชวนชม  ชินะตังกูร 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 
 

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

 
 

1. ดร. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  จังหวดัราชบุรี 

 
2. ดร. จันทนา  นนทิกร  สาขาวิชาภาษาไทย 
       ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  จังหวดัราชบุรี 
 
3. นายสําราญ  ชวนวัน  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
       นักวิชาการศึกษา 8 ว.   สํานักงานผูตรวจราชการเขตการศึกษา  4   
 
4. นายสังเวยีน  ออนแกว  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี 
 
5.    นายทองใบ  แทนมณ ี สาขาวิชาภาษาไทย 
       ศึกษานิเทศกระดับ 9  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  
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การหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content  Validity) 

 
                  การหาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ซ่ึงเปน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัดําเนินการโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงคหรือนิยามตัวแปรที่ตองการวัด (Index  of  Item – Objective  Congruence)  ซ่ึงมีสูตร
ดังนี ้
 

 
 
 

 
                  เมื่อ     IOC       คือ    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
                                                    หรือนิยามตัวแปรที่ตองการวัด 
                              ΣR       คือ    ผลรวมคะแนนตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                                                   ในขอคําถามแตละขอ 
                                Ν       คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ       
 
                  ถาคา   IOC   ที่คํานวณได  มีคามากกวา  หรือ  เทากับ  0.5  แสดงวาคําถามนั้นเปน
ตัวแทนลกัษณะเฉพาะของตวัแปรที่ตองถามได 
 
                  หมายเหต ุ    การคัดเลือกขอคําถามเพื่อเปนตัวแทนลกัษณะเฉพาะของแตละตัวแปร  
พิจารณาจาก  ขอคําถามที่มีคา IOC  อยูระหวาง  0.5 – 1.0  เรียงลําดับจากมากไปหานอยจนครบ
จํานวนขอคําถามที่ตองการในแตละตวัแปร 
             
 
 
 
 

IOC   ΣR 
Ν 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล                นายไพฑูรย  เลียบวัน   
ท่ีอยู                         บานเลขที่  29  หมูที ่6  ตําบลโพพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีทํางาน                   โรงเรียนวัดทายตลาดฯ  หมูที่ 4  ตําบลเขายอย  อําเภอเขายอย  จงัหวัดเพชรบุรี 
 

ประวัติการศึกษา 
            พ.ศ. 2512    สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที ่ 7  โรงเรียนวดัโพพระใน (รุงรังสฤษฏ) 
            พ.ศ. 2515    สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรียนพรหมานุสรณ  จังหวัดเพชรบุรี 
            พ.ศ.2519     สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษาชั้นสูง   
                                วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
            พ.ศ.2526     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต   
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
            พ.ศ.2543     ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
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