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                  The purposes of this research were to identify : 1) the leadership quality  in 
Nonthaburi municipal school 2) the effective schools in Nonthaburi municipal 3) the 
relationship between the leadership quality  and the effective  schools in  Nonthaburi 
municipal. The samples employed in this research were 132 teachers in municipal school 
in Nonthaburi  . The instrument used to collect  data was a questionnaire as adapted from  
Sergiovanni,  Hoy and Miskel,  which emphasized on leadership quality  and  the effective 
schools.  The variables were 1) the leadership quality  include prerequisites perspective 
principle platform politics purposing planning persisting people and patriotism.  2) the 
effective of  the school include adaptation, goal achievement, integration and latency. 
The survey was conducted between 29 November to 30 December 2004. The statistics 
used for analysis were percentage (%),  mean (Χ ), standard deviation (S.D.) and 
Pearson’s product – moment  correlation coefficient.   
  The results of the study were as follow : 
    1.  The leadership quality  in Nonthaburi municipal school in overall  was at  the 
moderate level. When considering separately by factors, it was found that 2 factors at the 
high level patriotism and planning, while at the moderate level was 8 factors including : 
persisting,  prerequisites,  principle, people, politics,  perspective platform and purposing. 
 2.  The effective schools in Nonthaburi  municipal in overall  was at  the moderate 
level.   When considering separately by factors, it was found that 2 factors at the high level  
goal achievement and latency  while at the moderate level  was adaptation and  integration. 
 3.  The leadership quality  and  the effective schools in Nonthaburi municipal 
had related in  both overall and separated  by factors  at the significance of .01 level.  
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บทที่ 1

บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เปนกฎหมายฉบับแรกที่กําหนดสิทธิให
คนไทยไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐมีหนาที่จัดการศึกษาและสงเสริมใหทุกสวนของ
สังคมมารวมจัดการศึกษา และยังไดกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติตามความใน
มาตราที่ 29 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตราพระราชบัญญัติ
ข้ึนไว เรียกวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.25421 ซึง่เปนกฎหมายการศกึษาฉบบัแรก
ของไทยที่มีไวเพื่อการปรับปรุงการศกึษาใหสอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ที่ตองการกําลังคนที่มีความรู ความสามารถสูงขึ้น การพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญพัฒนาชนิดกาวกระโดด ทําใหมนุษยใชเปน
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ระบบ และวิธีการทางการศึกษา การสืบคนและถายทอ
ดองคความรูเกดิขึน้ในรูปแบบและกระบวนการทีแ่ตกตางจากเดมิ สงผลใหการศกึษาตองปรบัเปลีย่น
ทั้งกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน รวมทั้งตองมุงเนนการสรางนิสัยการใฝรู การคนควา
ดวยตนเอง เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาข้ึนอยางกวางขวาง ในขณะเดยีวกนักบัที่
การจดัการศกึษาของไทยยงัปรบัตัวไดชา เปลีย่นแปลงไมทนักระแสโลกาภวิตัน คุณภาพการศึกษาอยู
ในภาวะถดถอยไมสามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหมฐาน
ความรูดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยขีองไทยออนแอสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของคน
ไทยลดลง ไมตอบสนองตอความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ2   การพัฒนา
ประเทศจําเปนตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ และคนจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ

                                                 
1 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม

เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),  2546), 1-2.

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,   ความสามารถในการแขงขันดานการ
ศึกษาของประเทศไทย ป 2544 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,  2545),  4-6.
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การจัดการศกึษาโดยเฉพาะอยางยิง่การจดัการศกึษาในระดบัพืน้ฐาน3  และเพื่อใหการจัดการศึกษา
มีคุณภาพอยางทั่วถึง จึงมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยการเปดโอกาสใหชุมชนและ
องคกรปกครองสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความพรอมและความเหมาะสมตาม
ความตองการของทองถิ่น จึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของทั้งดานผูบริหาร
การศึกษา ครู ผูนําชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

แตอยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเปาประสงคหลัก คือการพัฒนาคนใหมี
ความรูความสามารถเปนคนเกง และเปนคนดี พรอมที่จะใชชีวิตอยางมีความสุขภายใตวิถีชีวิตไทย
ที่สามารถแขงขันกับคนอ่ืน ๆ ไดจะตองมีกลไกการสรางคนที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการสรางสังคม
การเรียนรูใหเกิดขึ้น4  บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได คือผูบริหาร
โรงเรียนเพราะตองเปนผูนําและผูแสวงหาความรวมมือจากบุคลากร  ชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรเอกชน  องคกรวชิาชพี สถานประกอบการ สถาบนัศาสนาและสถาบนัสงัคมอ่ืน ๆ
รวมกนัจดัและพัฒนาการศกึษาอยางตอเนื่องและมั่นคง บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ5  แต
การจดัการศกึษาใหมปีระสิทธภิาพตามทีมุ่งหวงันัน้อาจขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ เชน ปจจัยดาน
โรงเรียน ปจจัยดานครู ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหาร และปจจัยพฤติกรรมความ
เปนผูนําของผูบริหาร6  เนื่องจากโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสมบูรณตองมีความกาวหนาที่ดี มีมาตร
ฐานสูง นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนและประสบผลสําเร็จสูง7 โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงขึน้
อยูกบัพฤตกิรรมความเปนผูนาํทัง้ดานวชิาการ และพฤตกิรรมการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผู

                                                 
3 ปริญญา   นาคฉัตรีย,  คูมือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาของทองถิ่น

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543),   คํานํา.
     4 กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,พระราช

บัญญัติการศึกษา   (กรุงเทพฯ :  คุรุสภาพลาดพราว,  2543),  13-14.
5 กระทรวงศึกษาธิการ,  ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษา : กาวอยาง

มั่นใจ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544),  2.
6 กมลวรรณ  ชยัวานชิศิริ,  “ปจจยัเกีย่วของกบัผูบริหารทีสั่มพนัธกบัประสิทธผิลของ

โรงเรยีนเอกชน”  (วทิยานพินธปริญญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร,  2536),  32.

  7 Mike Walsh,  Successful School  (London : Kogan Page Limited, 1999), 234.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3

บริหาร8  และพฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนําจะเปนตัวแปรสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
ที่กอใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน9   สวนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  ใหแนวคิดวา ประ
สิทธผิลของโรงเรยีนประกอบดวยการสรางบรรยากาศโรงเรยีน สรางขวญั แรงจงูใจในการทาํงาน ของ
ครู หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร10  ซึ่ง
ความสําเร็จของโรงเรียนขึ้นอยูกับการเปนผูนําของผูบริหาร  ในการบริหารบุคลากร การเงิน
และการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น โดยผูบริหารจะตองโยงมาสูพฤติกรรมการบริหารใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม11  จะเห็นไดวาผูผูบริหาร
จะใชภาวะผูนําเพื่อบริหารงานในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาคใหกับองคกรสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหมด สวนกลางเปนเพียงผู
กําหนดนโยบายในภาพรวมเปนสําคัญ ซึง่การกระจายอาํนาจในการจดัการศกึษานีถ้กูกาํหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในสี่มาตรา กลาวโดยสรุป คือ 1) มาตรา 43
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปทีรั่ฐจดัใหอยางทัว่ถงึ
และมคีณุภาพโดยไมเกบ็คาใชจายโดยรฐัตองคาํนงึถงึการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
2) มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง  3)
มาตรา 284 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายและมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  4) มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิน่ยอมมสิีทธทิีจ่ะจดัการศกึษาอบรมและ
การฝกอาชีพการจัดการศึกษาอบรมตองคํานึงถึง การบาํรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณ ี ภูมปิญญา

                                                 
8 Phillip  Hallinger  and  Joseph F. Murphy,  “The School content of Effective

School,”  American Journal of Education  94,3  (May 1986) : 328-355.
  9 อภิวรรณา  แกวเล็ก,  “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),  5.

10 Wayne K. Hoy and Cecil G.  Miskel,  Educational Administration Theory
Research and  Practice,   4th  ed.  (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 1991), 297.
   11 กิติมา  ปรีดีดิลก,  “Instruction Leadership : บทบาทที่ไมควรถูกลืม,”  ใน
การบริหารเพื่อการเรียนรู,  ธีระ  รุญเจริญ,  ปราชญา  กลาผจญ และ สัมมา  รธนิตย, บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : ขาวฟาง,  2545), 153 – 154.
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ทองถิน่ หรือวฒันธรรมอนัดขีองทองถิน่12 ซึง่กรณนีี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542  ไดกําหนดบทบาทการจัดการศึกษาทองถิ่นไวสามมาตรา ดังนี้  1) มาตรา 41 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดบัใดระดบัหนึง่หรอืทกุระดบัตามความพรอม ความ
เหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น  2) มาตรา 42  ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาสวนทองถิ่นและมีหนาที่ในการประสานสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบาย และไดมาตรฐาน   3)  มาตรา
58 ใหมกีารระดมทรพัยากรและการลงทนุดานงบประมาณ การเงนิ และทรพัยสินทัง้จากรฐั และองค
กรปกครองสวนทองถิ่นมาใชในการจดัการศกึษา โดยใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดม
ทรัพยากรเพือ่การศกึษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปน ไป
ตามที่กฎหมายกําหนด13  และจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรสวนทองถิ่น มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่สงเสริมการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษา บํารุงศิลปะ ประเพณ ี ภูมปิญญาทองถิน่และ
วฒันธรรม สงเสรมิกฬีา อนามยั  และจากพระราชบญัญตัเิทศบาล มาตรา 53  54 56  กําหนดหนาที่
จัดและสงเสริมการศึกษา อบรม ในทองถิ่นของตนตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมาย
บัญญัติใหเปนหนาที่ นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2542 ในมาตรการที่ 3 ใหรัฐบาล
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป และมาตร
การที่ 4 กําหนดบทบาทของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา14 จากที่กลาว
มานี้จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวยสี่
หนวยงานหลกั คอื 1) องคการบรหิารสวนจงัหวดั   2) เทศบาล   3) องคการบรหิารสวนตาํบล  4) การ
ปกครองรปูแบบพเิศษ (เมอืงพทัยาและกรงุเทพมหานคร)  หนวยงานทีจ่ดัการศกึษาทีส่ามารถรบัผิด
ชอบ ดแูลโรงเรยีนในสงักดั คือ เทศบาล และองคการบรหิารสวนตาํบล

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจัดเปนสี่ระดับ คือ 1) ระดับกอนประถม
ศึกษา แบงเปนกลุมปฐมวัยและกลุมอนุบาลศึกษา  2) ระดบัประถมศกึษา  3)  ระดับมธัยมศกึษา
ตอนตน  4)  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชวีศึกษา ซึ่งสวนใหญแลวโรงเรียนเทศบาลจะเปด
                                                 

12 กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  รัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2541), 14, 24-25, 116.

13 ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม 116,    ตอนที่ 74 ก  (19 สิงหาคม 2542) :
12-13,16.

14 กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น,  คูมือแนวทางการปฏิบัติการจัด
การศึกษาของทองถิ่น (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543),  4-6.
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ทําการสอนหลายระดับ15  และตองจัดการศึกษาในทองถิ่นอยางหลากหลายตามหลกัการและ
นโยบายของทางราชการทีก่าํหนดไว โดยเทศบาลแตละแหงจะบรหิารและดาํเนนิการจดัการศกึษาใน
ทองถิน่ของตนโดยตรงกระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงมหาดไทย เปนเพียงผูใหการสงเสริมและ
สนับสนุนใหดําเนินงานไปไดโดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งข้ึน เทศบาลแตละแหงจงึมอํีานาจทีจ่ะ
ใชดลุยพนิจิและตดัสนิใจดาํเนนิการในเรือ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด
ไวตามกฎหมาย สําหรับการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลนั้นจัดแบงออกเปนหกงานหลักดวย
กัน คือ 1)  งานวิชาการ   2) งานบุคลากร   3) งานกิจการนักเรียน   4) งานธุรการ การเงินและพสัดุ
5) งานอาคารสถานที ่   6) งานความสมัพนัธกบัชมุชน16  การทีโ่รงเรยีนสามารถจดัการศกึษาใหมีประ
สิทธิภาพและคุณภาพเปนที่ยอมรับมากนอยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับผลของการบริหารงานในโรง
เรียนเปนสาํคญั  ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ มวีสัิยทศัน สามารถมองเหน็แนวโนม
ในอนาคต เพือ่ทีจ่ะกาํหนดแนวทางในการพฒันา และแกปญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้เปนการลวงหนาที่
สําคญัผูบริหารจะตองเปนที่ปรึกษา เปนที่พึ่งของผูรวมงานได17 ร็อบบินส (Robbins) ไดใหแนวคดิ
เกีย่วกบักจิกรรมการบรหิารงานใหมปีระสิทธภิาพสงูขึน้จะตองประกอบดวย  1) มกีารปฏบิตัหินาที่
การบรหิาร เชน การตดัสนิใจ การวางแผน และการควบคมุ  2) การสือ่สาร เปนการแลกเปลีย่นขอมลู
ขาวสาร เอกสารและกระบวนการทาํงาน 3) การบรหิารทรพัยากรบคุคล เชน การสรางแรงจงูใจ การ
อธบิาย การบรหิารความขดัแยง การสรางทมีงาน และการฝกอบรม 4) การสรางเครอืขาย เปนการใช
กระบวนการทางสงัคม ความเกีย่วของกบัการเมอืง และการสรางความสมัพนัธกบัภายนอก 18   กติมิา
ปรีดดีลิก กลาววา ผูบริหารมใิชทาํหนาทีบ่ริหารเพยีงอยางเดยีวแตควรทาํหนาทีเ่ปนครทูีด่ ี คอื การ

                                                 
15 กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น,  สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา

2545 และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544  ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2544), 1-2.

16 กรมการปกครอง สํานกับริหารการศกึษาทองถิน่,  รายงานผลการวิเคราะหการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  ปการศึกษา 2541 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อาสารักษาดินแดน, 2543), 3, 40-41.

17 Jack R. Gibb, Gred  D. Carver,  and Thomas J. Sergiovanni, “Dynamic
Leadership,” in Organization and Human Behaviors Process a School,   (New York  :
McGraw-Hill Book Company, 1969),   262.

18 Stephen P. Robbins,  Organizational Behavior  (New Jersey :  Prentice Hall,
Inc., 2001), 5.
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บริหารการเรยีนการสอน ตองแสดงความเปนผูนาํทางการสอน (instruction leadership) ดวย19   และ
จะตองใชนโยบายมาตรการในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
คุมคา ไมสูญเปลา คุมประโยชน และประหยัด20

จากขอมูลปการศึกษา 2547 เทศบาลดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในโรงเรียน 516
โรงเรียน ครู 17,829 คน (รวมครูอัตราจาง 4,116 คน) นักเรียน 393,487 คน โดยมีอัตราสวน
ระหวางนักเรียนกับครู 22 :121  และจากสถิตินักเรียนสังกัดเทศบาล 6 ปยอนหลังตั้งแตปการศึกษา
2542 -2547 จะมีนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเทศบาลเพิ่มข้ึนทุกป แตในดานงบประมาณสําหรับ
การจัดการศึกษานั้นเทศบาลไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลรอยละ 60.42 ที่เหลือมาจากรายไดของ
เทศบาล  โดยนําไปใชสนับสนุนเปนคาอุปกรณการเรียน สมุด ดินสอ สําหรับนักเรียนใหเพียงพอ
ตลอดปการศึกษา ปญหาที่พบโดยทั่วไป คือ การขาดครูอัตรากําลังของพนักงานครูเทศบาลอีกเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะในวิชาเฉพาะที่สําคัญ เชน ครูบรรณารักษ ครูคณิตศาสตร ทําใหไมสามารถ
พัฒนาสูระบบมาตรฐานได ทําใหสงผลกระทบถึงการบริหารและประสิทธิผลโรงเรียน ดังจะเห็นได
จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมื่อนํามาจัดลําดับคะแนน
พบวา งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานธุรการ การเงิน และพัสดุมีความสําคัญอยู
ลําดับตน ๆ ในขณะที่งานวิชาการ งานความสัมพันธกับชุมชน และงานบุคลากรจะอยูลําดับสุด
ทาย แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับงานทั้งสามดานนี้ไมมากนัก22  อีกประการ
หนึ่ง คือ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีเพียงเทศบาลละไมกี่โรง ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผู
บริหารจงึมนีอย อีกประการหนึ่งการเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนมีความยากลําบาก ถึงแมวาใน
ชวงหลังจะมีการสอบเขาสูการเปนผูบริหารก็ตาม แตเมื่อสอบไดเปนผูบริหารแลวจะอยูในตําแหนง
คนละนาน ๆ  ทําใหไมเกดิการเทยีบเคียงและการแขงขนัในการพฒันาการบรหิาร อาจทาํใหเกดิผล
กระทบตอคณุภาพการบรหิารงานโรงเรยีนได
                                                 

19 กิตติมา   ปรีดีดิลก,   “Instruction  Leadership : บทบาทที่ไมควรถูกลืม,” ใน
การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู,  153.

20 สงบ   ลักษณะ,  รายงานสรุปผลการประชุมระหวางชาติเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21  [Online], accessed  9 July 2001. Available from  http
://www.moe.go.th/main2/article/China.htm/

21 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,  สถิติขอมูลการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา ปการศึกษา 2547  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2548), 1-2.

22 เร่ืองเดียวกัน, 40.
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จากกรณีดังกลาวกิติมา ปรีดีดิลก กลาววาการวัดคุณภาพการศึกษาใหพิจารณาจาก
ผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ และการทีโ่รงเรยีนจะผลตินกัเรียนทีม่คีณุภาพตามทีก่าํหนดไวในหลกั
สูตรรวมทัง้การบรหิารงานใหสําเร็จตามจุดประสงคจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน
โรงเรยีน23  ผูบริหารโรงเรยีนตองใหความสาํคญักบังานวชิาการ เพราะภารกจิหลกัทีสํ่าคญัของผู
บริหารคอืการบรหิารงานวชิาการ เนือ่งจากงานวชิาการหมายรวมถงึกจิกรรมทกุชนดิในโรงเรยีนทีป่รับ
ปรุงพฒันาการสอนนักเรียนใหดีมีคุณภาพมากที่สุด24    ในทํานองเดียวกันวัลลภ   กันทรัพย ใหขอ
คิดเห็นวาการที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนจะมีองค
ประกอบที่สําคัญตามความพรอมของโรงเรียนสามดาน คือ 1) ความพรอมดานปจจัย หมายถึง
ความพรอมของบุคลากร ไดแกผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ มีเพียงพอและคุณภาพเหมาะสมกบั
งานทีป่ฏิบตั ิ  2)  ความพรอมดานกระบวนการ เปนการบรหิารจดัการภายในโรงเรียน ประกอบดวย
ระบบงาน โครงสรางการบรหิารงาน การวางแผนการดาํเนนิงาน การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ
ภายในและภายนอกโรงเรียน  เพื่อใหการจดักจิกรรมการเรียนการสอนดาํเนนิไปอยางเหมาะสมและ
มปีระสิทธภิาพ  3) การจดัสภาพแวดลอม ไดแกความพรอมของสภาพแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ความรวมมือของผูปกครองและชุมชนที่มีตอโรงเรียน25  

จากที่กลาวมาจะเห็นวาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม 
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญไดแก  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานคุณลักษณะสวน
บุคคลของผูบริหาร และปจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร26   สวนเฮลลิงเจอรและเมอรฟ
(Hallinger and Murphy)  กลาววาประสิทธิผลของโรงเรียนยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ
พฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยงและพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร27  ซึ่ง
                                                 

23 กิติมา   ปรีดีดิลก,   การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน  (กรุงเทพฯ : อักษร
พิพัฒน, 2532),  48,  308.

24 อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน,  หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ,  2530), 122.

25 วัลลภ กันทรัพย, “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา,” ใน  กาวไปขางหนา 43 ป
กรมวิชาการ  (กรุงเทพฯ  : คุรุสภาลาดพราว, 2538), 34.

26 กมลวรรณ  ชยัวานชิศริิ,  “ปจจยัเกีย่วของกบัผูบริหารทีสั่มพนัธกบัประสิทธผิลของ
โรงเรยีนเอกชน”  (วทิยานพินธปริญญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร,  2536),  32.

27 Phillip Hallinger  and  Joseph F. Murphy,  “The School content of Effective
School,”  American Journal of Education  94,3  (May 1986) : 328-355.
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ตัวแปรสําคัญของงานวิชาการคือพฤติกรรมการบริหาร  การใชอํานาจ  การบริหารความขัดแยง
การพัฒนาบุคลากร  การใชภาวะผูนํา  ซึ่งอภิวรรณา  แกวเล็ก  ใหความเห็นวาการบริหารดาน
ภาวะผูนาํจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวของกับงานวิชาการทีก่อใหเกดิประสทิธผิลตอโรงเรยีน28   

สวนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึง การสราง
บรรยากาศโรงเรียน  การสรางแรงจูงใจ ในการทํางานของครู  หรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนด ี  คุณ
ภาพหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร29     ดังนั้น
ผูบริหารจะตองเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยการทําหนาที่ประสานงานและ
กิจกรรมตาง ๆ ระหวางแผนกงาน ทีมงาน และบุคคลตาง ๆ ในองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคการ30   

การที่จะใหบรรลุไดทั้งเปาหมายขององคการ และสนองตอบตอความตองการ และ
ความพึงพอใจนั้น เปนเรื่องยากที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ได  เนื่องจากโครงสรางการบริหาร นโยบาย
ทางดานการศึกษาและสภาพแวดลอมขององคการไมวาจะเปนภาวะผูนําของผูบริหาร การจูงใจ
การตัดสินใจ การกําหนดเปาหมาย การกําหนดหลักในการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอบรรยากาศ
องคการเปนอยางมา31   ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองคิดและตัดสินใจในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ยั่งยืนและมั่นคงเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย คือ คุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และปจจัย
สําคญัทีจ่ะชวยใหประสบผลสําเรจ็ตามจดุมุงหมายทีก่าํหนดไว คอื พฤตกิรรมการบรหิารของผูบริหาร
ในดานภาวะผูนําของผูบริหารนั่นเอง ซึ่งเปนที่ประจักษชัดวาประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหาร
ยอมข้ึนอยูกับสมรรถภาพของนักบริหารการศึกษา แนวทางหนึ่งที่จะชวยในการปฏิบัติงานของผู
บริหารบรรลุผลตามเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคที่กําหนด  คือการพัฒนาภาวะผูนํา (leadership)
ของผูบริหารโรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีฐานะเปนนักบริหาร  มีหนาที่ที่จะตองสงเสริม
ใหเกิดระบบความรวมมือ (cooperative  system) ในองคการทําใหบุคลากรมีความยินดี เต็มใจให

                                                 
  28 อภิวรรณา  แกวเล็ก,  “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),  5.

29 Hoy and  Miskel,  Educational Administration Theory Research and Practice ,
4th  ed.  (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 1991), 297.

30 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 9th ed. (New Jersey : Prentice -
Hall, 2001), 2.

 31  อุทยั  หรัิญโต,  หลกัการบรหิารงานบคุคล  (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร,  2525), 219-220.
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ความรวมมือในการปฏิบัติงาน32  การที่ผูบริหารสามารถชี้นําใหผูทํางานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค
โดยผูรวมงานมีความยินดีที่จะใหรวมมือไดนั้นผูบริหารตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา  เพราะภาวะผูนํา
เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามในการที่จะใหผูตามมีความเต็มใจ มีความกระตือรือรนที่
จะทํางานใหบรรลุผล  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนจึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการ
บริหารงาน  

ปญหาของการวิจัย
ในปการศึกษา 2544 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลใชการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งระบบ คือ ดานปจจัย ดานกระบวน
การ และดานผลผลิต ในครั้งแรกจะมีการประเมิน 16 มาตรฐาน 63 ตัวบงชี้ โดยมีเกณฑประเมิน
เปนระดับคุณภาพ 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ 1 (1.00 – 1.50)  ระดับคุณภาพ 2 (1.51 – 2.50)
และระดับคุณภาพ 3 (2.51-3.00)33  ผลการประเมินพบวา สถานศึกษาของเทศบาลสวนใหญมีการ
ดําเนินงานในระดับคุณภาพ 2 โดยในการดําเนินงานดานปจจัย พบวาผูบริหารบางสวนยังขาด
ภาวะผูนํา ไมไดนําความรูความสามารถในการบริหารจัดการไปใชในการจัดการศึกษาใหเกิดความ
สําเร็จ สวนการประเมินคุณภาพดานผลผลิตยังพบปญหาอุปสรรค คือ ผูเรียนบางสวนยังขาดการ
คิด วิเคราะหไมสามารถจําแนกขอมูลเปรียบเทียบ รูจักการพิจารณาขอดี ขอเสีย ความถูก – ผิด
การระบุเหตุผล ทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และการพัฒนาตนเองยังประสบปญหา ซึ่ง
ตองปรับปรุง34 และจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ในเขตการศึกษา 1 ในปการศึกษา 2541 พบวาผูบริหารใหความสนใจการบริหารงานดานบุคลากร
นอยที่สุด ดังตารางที่ 1
*

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตการศึกษา 1
    ดานกระบวนการบริหาร ในปการศึกษา 2541

                                                 
32  Chester I. Bamard, The functions of  the Executive (Massachusetts : Harvard

University  Press,1968), 3-7.
33 กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น,  สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา

2545 และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544  ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา, 83-86.

34 เร่ืองเดียวกัน, 116-117.
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รายการประเมิน เขตการศึกษา 1
(รอยละ) ลําดับที่

1. งานวชิาการ
2. งานบคุลากร
3. งานอาคารสถานที่
4. งานธรุการ การเงนิ     และพสัดุ
5. งานกจิการนกัเรยีน
งานความสมัพนัธกบัชมุชน

79.69
68.43
81.40
78.90
82.50
81.25

4
6
2
5
1
3

รวม 78.90

ที่มา  : กระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง สํานักบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น, รายงานผล
การวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ปการศึกษา 2541
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543),  40.

จากตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวาการบริหารงานบุคลากรมีผลการประเมินเพียงรอยละ 68.43
เปนลาํดับสุดทายเหตุที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริหารทีใ่หความสนใจกับบุคลากรใน
สถานศึกษานอยกวางานดานอืน่ อาจสงผลกระทบถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยเฉพาะผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมเปนไปตามเปาหมาย35  และในปการศกึษา 2544 มกีาร
ประเมินคุณภาพการจดัการศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลทัง้ระบบ คอื ดาน
ปจจยั ดานกระบวนการ และดานผลผลติ จาํนวน 16 มาตรฐาน ในเขตการศกึษา 1  พบวา ไดระดบั
คณุภาพ 2 ทกุมาตรฐาน36 และยงัมปีญหาอปุสรรคทีน่าสนใจสาํหรบัการนาํไปปรับปรุงแกไขหลาย
ประการซึง่เทศบาลนครนนทบรีุอยูในเขตดแูลของเขตการศกึษา 1 กม็อุีปสรรคเชนเดยีวกนั กลาวคอื

1.  ผูบริหารใชภาวะผูนาํนอย ไมนาํความรูความสามารถในเชงิบริหารจดัการมาใชตาม

                                                 
35 กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น, รายงานผลการวิเคราะหการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ปการศึกษา 2541,  70-71.
36 กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น,  สถิติขอมูลการศึกษา

ปการศึกษา 2545 และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา, 87-110.
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ศักยภาพใหเกิดความสําเร็จ  และผูบริหารบางสวนไมยอมรับความคิดใหม ๆ ปฏิเสธที่จะอธิบายถึง
การปฏิบัติงานของตัวเอง และการหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับผูรวมงาน37

2.  บคุลากรไมนาํศกัยภาพออกมาใชอยางเตม็ความรู ความสามารถ ขาดการทาํงานเปน
ทมี และขาดการวางแผนการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลองเหมาะสม

3.  การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานไมตอเนือ่ง อีกทัง้ยงัไมนาํผลการประเมนิ
ตรวจสอบมาใชในการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

4. ขาดการนาํผลการประชมุปรึกษาหารือรวมกนัของบคุลากรเพือ่การวางแผนพฒันา
โรงเรยีนมาใชในการบรหิาร

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเทศบาล 
จงัหวดันนทบรีุ พบวายงัมปีระสิทธผิลทีไ่มนาพงึพอใจ ดงัเชนรายงานผลการประเมนิคณุภาพการ
ศกึษาระดบัชาตดิานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนเทศบาล 3 วดันครอนิทร
ดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
     เทศบาล 3 วัดนครอินทร จังหวัดนนทบุรี   ปการศึกษา 2547

วิชา เต็ม ต่ําสุด สูงสุด ปรับปรุง พอใช ดี
คะแนน (คะแนน) (คะแนน) (คน) (คน) (คน)

วทิยาศาสตร
ภาษาองักฤษ
ภาษาไทย
คณติศาสตร

40
40
40
40

7
6
7
7

23
18
25
30

26
34
27
31

24
16
22
16

-
-
1
3

ที่มา  : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1, “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GAT) ปการศึกษา 2547,”  2547. (อัดสาํเนา)

                                                 
37 จารุณี  กาญจะโนสถ,  “พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  สถาบันราชภัฏธนบุรี,  2544),  บทคัดยอ.
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จากตารางที่ 2  ชี้ใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  3  วัด
นครอินทรในรายวิชา วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตรซึ่งเปนวิชาหลักสวนใหญ
ยังอยูในระดับปรับปรุง รองลงมาคือระดับพอใช และในระดับดีมีนอยมาก ในวิชาวิทยาศาสตร และ
ภาษาองักฤษไมมเีลย จากสภาพดงักลาวแสดงใหเหน็วาประสทิธผิลของโรงเรยีนและการจดัการศกึษา
ข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน การแกปญหาตาง ๆ
ในโรงเรียนจะตองนําโรงเรียนไปสูการเปนโรงเรียนชั้นแนวหนาที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน
จึงตองใชองคประกอบในการบริหารไมวาจะเปนการจัดสภาพแวดลอม ภาวะผูนํา การตัดสินใจ
การติดตอส่ือสาร การจูงใจ มาใชในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองไดรับการพัฒนาในดานการ
บริหารและดานวิชาการรวมทั้งวิสัยทัศนใหกวางขวางและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได อีก
ทั้งการบริหารของผูบริหารมีความสัมพันธใกลชิดกับส่ิงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูซึ่งฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา องคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหสถานศึกษามีประ
สิทธิผล  4  ดาน  คือ  1)  ความสามารถในการปรับตัว   (adaptation)  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน  (goal  achievement)  3)  ความสามารถในการผสมผสาน  (integration)  4)  ความ
สามารถในการพัฒนาศักยภาพ  (latency)  38  สําหรับอินทรนอย  มะลิชัยวงค วิจัยพบวา ผูบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จแสดงออกถึง 1) เปนผูที่มีภาวะผูนํา มีความเชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพ
ของบุคลากร ใหอิสระและยอมรับในความคิดเห็นของบุคลากร เปดโอกาสใหบุคลากรเปนผูริเร่ิม
งานเอง และคอยอํานวยความสะดวกอยางเต็มที่  2) เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหาร การวางแผนใหอํานาจการตัดสินใจแกบุคลากรและสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ 3) เปนผูเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกันดวยการใชกระบวนการก
ลุมสูง โดยการสรางบรรยากาศรวมมือรวมใจ สามัคคีและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4) มี
การพัฒนาในเรื่องวิสัยทัศนใหกวางไกล กลาตัดสินใจ และเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกาวหนา39  ซึ่ง
สอดคลองกับ สุรวิช แกวอําไพ วิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนํา มีความรูความสามารถ
ในการการสรางบรรยากาศที่ดี  สรางทีมงาน แกปญหาความขัดแยง กลาตัดสินใจ มีการวางแผน

                                                 
38 Hoy and Miskel,  Educational Administration Theory Research and  Practice

,  409 - 417.
39อินทรนอย  มะลิชัยวงค,  “ภาวะผูนําปริวรรตของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา

สํานกังานการประถมศกึษาจังหวดัลาํพนู”  (วทิยานพินธศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการบรหิาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2540),  บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

การจัดการประชุม การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  การมอบหมายงานบุคลากร และการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง40

  จากสภาพปญหาดงักลาวมหีลายสาเหตทุีสื่บเนือ่งมาจากการใชพฤตกิรรมการบริหารของ
ผูบริหาร รวมทัง้การละเลยและไมเห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ แตจะใหความสนใจ
ไปที่งานอาคารสถานที่ งานธุรการและการเงิน ทําใหมีการปฏิบัติงานวิชาการนอยกวาทีค่วร ผู
บริหารขาดความรูและทกัษะดานวชิาการ  สงผลกระทบทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ําลง ไมสนใจทั้งครูผูสอนและบุคลากรโรงเรียน41  ซึ่งการทีจ่ะทาํใหการบรหิารงานประสบผลสาํเรจ็
ตามเปาหมายทีก่าํหนดไว ผูบริหารจะตองแสดงพฤตกิรรม การบรหิารทีเ่หมาะสม ตองไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานการบริหารและทางดานวิชาการ  รวมทั้งวิสัยทัศนใหกวางขวาง  และสามารถนํา
ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ42   ซึ่งวิมเพลเบอรก และคณะ  (Wimpelberg and 
others)  พบวาตัวแบบที่มีความสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร  
เพราะภาวะผูนําทางการบริหารเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน43

ดวยเหตดุงัทีก่ลาวมาแลวขางตนแสดงใหเหน็วาสถานศกึษา สังกดัเทศบาลยงัมปีญหา
ดานการใชภาวะผูนาํของผูบริหารซึง่เปนปญหาสาํคญั และมผีลกระทบตอประสทิธผิลของโรงเรยีน ถา
แกปญหานีไ้ดปญหาเรือ่งอืน่ ๆ จะนอยลง ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและมุงทีจ่ะศกึษาถงึความสมัพนัธ
ระหวางคณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

                                                 
40 สุรวิช  แกวอําไพ,  “ภาวะผูนําทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดมูลนิธิ

แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย”   (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543),  บทคัดยอ.

41กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น, รายงานผลการวิเคราะหการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ปการศึกษา 2541,  73-74.

42   กรมสามัญศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 
2540-2544) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.),   39.

43 Wimpleberg and others,  “Sensitivity to context,  The Past and Future of
Effective School  Research,”  Educational Administration  Quarterly   25, 1 (February
1989)  :  82-107.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  และสามารถตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจน ผู

วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1.  เพือ่ทราบคณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา สังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
2.  เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
3.  เพื่อทราบความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร   กับประสิทธิผลของ

สถานศกึษาสังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
*
ขอคําถามของการวิจัย

1.  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยูใน
ระดับใด

2.  ประสิทธิผลของสถานศกึษา  สังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยูในระดับใด
3.  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

เทศบาลจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธกันหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวจิัยไวดังนี้
1.  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยูในระดับ

ปานกลาง
2.  ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกดัเทศบาลจังหวัดนนทบุรีอยูในระดับปานกลาง
3.  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

เทศบาลจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธกัน

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกรระบบเปด (open systems)

ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตาง ๆ สามารถจัดในรูป
แบบเชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz and Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory)  วา
องคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวยระบบยอย ๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวด
ลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยการนําเขา(input) จากสิ่งแวดลอม (context)  ผาน
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กระบวนการ(process)  เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลผลิต (output) 44  สอดคลองกับที่ดันแฮมและ
เพียรส (Dunham and Pierce) ที่ไดกลาวไววา “ระบบ” เปนหนึ่งในสาระสําคัญและแนวความคิดที่
เปนคุณประโยชนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการ ระบบ หมายถึงกลุมของความสัมพันธ
ขององคประกอบที่ทําหนาที่เสมือนเปนหนวยที่มีเปาหมายเฉพาะ45  ทฤษฎีเชิงระบบ (systems
theory)  เปนการนําเสนอภาพขององคการตองศึกษาทั้งหมด นําไปสูการพจิารณาถงึความสมัพนัธ
ระหวางสวนตาง ๆ ขององคการกบัส่ิงแวดลอมภายนอก  ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg
and Ornstein) กลาวถงึทฤษฎเีชงิระบบขององคการขัน้พืน้ฐานวาจะประกอบไปดวย  5 สวน ไดแก
1) ปจจัยนําเขา (inputs) ไดแก บุคลากร งบประมาณ  นโยบายหนวยเหนือ โครงสรางตาม
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัสดุ อุปกรณ  ทฤษฏีและการเรียนรู  2) กระบวนการเปลี่ยน
สภาพ (transformation process) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาตาง ๆ ใหเปนผลผลิต
ไดแก  กระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การ
ส่ือสาร การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการกระบวนการเรียนรู การทําใหนักเรียนกลายเปนบุคคล
แหงการเรียนรูมีความสามารถในการชวยเหลือสังคม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาองคการ  3)
ผลผลิต (outputs) เปนผลิตผลหรือการบริการที่มีประสิทธิผลขององคการ แบงเปน ความสําเร็จ
ของนักเรียน ความกาวหนาของนักเรียน การออกกลางคัน การขาดเรียน  ความกาวหนาของ
บุคลากร การลาออก การขาดงาน  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับบุคลากร ความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ความรูสึกที่นักเรียนมีตอสถานศึกษา และความพึงพอใจของ
บุคลากร  4) ปจจัยแวดลอมภายนอก (external environment) ส่ิงแวดลอม เปนสภาพสังคมรอบ ๆ
องคการ เชน การเมืองการปกครอง  สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอองคการเปนสิง่ทีม่ปีฏิกริิยา
กบัผลผลิตและกลายเปนขอมลูยอนกลบัสําหรับระบบ  5)ขอมูลยอนกลับ (feedback)  เปน ขอมูลที่
มีผลกระทบตอผลผลิตและกระบวนการที่ทําใหกระบวนการหรือผลผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงขอมลู
ยอนกลับนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความสมบูรณอีกทั้งยังเปนขอมูลใหผูบริหารใช

                                                 
44 Katz and Kahn, The Social Psychology of Organizations,  20
45 Randall B. Dunham and Jon L. Piece,  Management  (Glenview, IL : Scott,

Foresman, 1989), 151.  quoted in  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational
Administration : Concept and Practice  (California : A Division of Wadsworth, Inc., 1991), 18.
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สําหรับการวางแผนตอไป46   อยางไรก็ตามการที่จะทําใหเกิดความสําเร็จสมบูรณตามเปาหมายที่
กาํหนดอยางมปีระสิทธผิลนัน้ผูบริหารตองอาศยัหนาทีห่ลกัทางการบรหิาร ไมวาจะเปนการวางแผน
การจัดองคการ การนํา การประสานงาน การพฒันาบคุลากร การกาํกบั ตดิตาม การควบคมุ และที่
สําคญัคอืการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนใหไดมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรใหมีความสุขหรือมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะเปนการเพิม่ประสทิธผิลขององคการ47 ดังแผนภูมิที่ 1

                                                 
46 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : Concept

and Practice  (California : A Division of Wadsworth, Inc., 1991), 18.
47 กรมสามัญศึกษา,   แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8

(พ.ศ.2540-2544)  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.),  39.
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แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
        :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : Concept
and Practice  (California : A Division of Wadsworth, Inc., 1991), 18.

กระบวนการบริหาร

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการนิเทศ
ติดตาม   ประเมินผล

ผลผลิต
(Output)

สภาวะแวดลอม (context)

  ความประสงค
ทางการศึกษา
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ
เทคโนโลยี

ประสิทธิผล

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ขอมูลยอนกลับ

ภาวะผูนํา
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จากแนวคิดของลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein) ที่ไดกลาวถึง
ทฤษฎเีชงิระบบทีใ่หความสาํคญักบัปจจยันาํเขา (input) กระบวนการเปลีย่นสภาพ (transformation
process) และผลผลิต(output)  กระบวนการบริหารเปนระบบยอย (subsystem)ระบบหนึ่ง ของ
กระบวนการเปลี่ยนสภาพ การที่ผลผลิตจะมปีระสิทธภิาพหรอืประสทิธผิลมากเพยีงใดนัน้ขึน้อยูกบั
การจดัการบริหารของผูบริหารเปนสําคัญ  ผูบริหารเปนองคประกอบสาํคญัทีท่าํใหผลผลิตของโรง
เรียนมคีณุภาพ หนาที่ของผูบริหารโรงเรียน มี 3 บทบาท คือ บทบาทของผูบังคับบัญชาเปนการ
พิจารณาวาทําอยางไรใหองคการปฏิบัติงาน ไดอยางรวดเร็ว  เรียบรอย  และมีความกาวหนา บท
บาทที่สอง คือ บทบาทของผูนํา กลาวคือ การเปนผูบังคับบัญชา ผูนําของโรงเรียนจะตองเปนที่
ยอมรับของครู ทําใหเกิดผลดีแกโรงเรียน  บทบาทที่สาม คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของ
หนวยงาน เปนบทบาทที่จะตองแสดงใหเห็นวา 1) มีความรอบรูกวางขวาง  2) มีความประพฤติดี
3) มีน้ําใจเมตตาปราณี    เปนคนพรอมที่จะรวมมือกับคนอ่ืน48  ดังนั้นความเปนผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนตองนํามาใชเพื่อชักจูงใหบุคคลรวมมือกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ49  ตองรับบทบาท
ของการเปนผูนํา (leadership) ตองสามารถรวมพลงัของผูรวมงานโดยเฉพาะครใูหชวยกนัทาํงาน
เพือ่ความสําเรจ็ตามวตัถปุระสงคของโรงเรียน50  การที่ผูบริหารจะบรหิารงานใหประสบความสาํเรจ็
ตามจดุมุงหมายขององคการอยางมปีระสิทธภิาพไดนั้น จะตองใชภาวะผูนําที่มีคุณภาพ เกิด
ประโยชนแกองคกรอยางแทจริง

 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอ ภาวะผูนําที่มีคุณภาพ 10 ประการ (The 10 - p
Model of Quality Leadership) คือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน (prerequisites) 2) การมองการณ
ไกล (perspectives) 3) มีหลักการ (principle)  4) หลักในการทํางาน (platform)  5) หลักการปก
ครอง (politics)  6) ความมุงประสงค (purposing) 7) การวางแผน (planning)  8) ความยืนหยัด
(persisting) 9) การบริหารคน (people)  10) ความรักองคกร (patriotism) จะเห็นไดวาภาวะผูนํา
ของผูบริหารมีความสําคญัมากในการบรหิารงานทีต่องอาศยัประสบการณ ความชาํนาญ ในองคการ
ตองการคนมีความรูเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว บทบาทของผูบริหารจะตอง
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิผล

                                                 
48กอ  สวัสดิพาณิชย,  “หลักการบริหารการศึกษา,” ใน  เอกสารประกอบการเตรียมอบ

รมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2524  (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2524),   18-23.
49อุทัย  หิรัญโต,  ประมุขศิลป : ศิลปการเปนผูนํา  (กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ,

2524),   8.
50ธงชยั  สันตวิงษ,  องคการและการบรหิาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 2523),   373.
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ในดานประสิทธิผลขของสถานศึกษา ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) สถานศึกษา
เปนความสัมพันธของระบบสังคมมีความเกี่ยวของกันของบุคคลโดยอาศัยความสัมพันธพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน51  จึงไดกําหนด รูปแบบระบบสังคมของสถานศึกษา(A social systems model for
schools) ซึ่งเปนองคประกอบการบริหารจัดการและดําเนินงานของสถานศึกษา คือ ส่ิงแวดลอม
(environment) โครงสรางของสถานศึกษา (school structure) พฤติกรรมการบริหารดานภาวะผู
นํา (leadership)  การตัดสินใจ (decision making) การสื่อสาร (communication) การสรางแรง
จูงใจ (individual needs and motive)  และผลผลิต (outcomes and product) ที่ทําใหสถาน
ศึกษาเกิดประสิทธิผลใน4 ดาน คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว  (adaptation)   2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักเรียน (goal achievement)   3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration)   
4) ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (latency) 52

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย โดยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีคุณ

ภาพของผูบริหาร 10 ดาน ของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ดังนี้  1) ความจําเปนพื้นฐาน
(prerequisites)  2) การมองการณไกล (perspectives)  3) มีหลักการ (principle)  4) หลักในการ
ทํางาน (platform)  5) หลักการปกครอง (politics)  6) ความมุงประสงค (purposing)  7) การวาง
แผน (planning)  8) ความยืนหยัด (persisting)  9) การบริหารคน (people)  10) ความรักองคกร
(patriotism) สําหรับการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหแนวคิด
ในดานพัฒนาการบรหิารใหเกดิประสทิธผิลตอโรงเรยีน  4 ประการ คอื 1) ความสามารถในการปรบั
ตวั  (adaptation)   2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียน(goal achievement)    3) ความสามารถ
ในการผสมผสาน (integration)  4) ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ (latency)53 ผูวิจัยจึงนําแนว
ความคิดดังกลาวมาประกอบกันเขาเปนขอบเขตของการวิจัย  ดังแผนภูมิที่ 2

                                                 
51 Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research  and Practice,  17.

   52 Ibid.,  409 - 417.
53 Ibid.,  382-383,
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา   :  Thomas J. Sergiovanni, "Ten Principles of Quality Leadership," Educational
Leadership 39, 5 (Febuary 1982) : 331.
          :  Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel,  Educational  Administration Theory
Research  and Practice,  4th  ed.  (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 1991),  409-419.

ประสิทธิผลโรงเรียน(Y)

ความสามารถ
ในการปรับตัว(Y1)

ความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพ(Y4)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (Y2)

ความสามารถในการ
ผสมผสาน (Y3)

คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร (X)

ความจําเปนพื้นฐาน (X1)

การมองการณไกล (X2)

มีหลักการ(X3)

หลักในการทํางาน (X4)

หลักการปกครอง (X5)

ความมุงประสงค (X6)

การวางแผน (X7)

ความยืนหยัด (X8)

การบริหารคน (X9)

ความรักองคกร (X10)
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นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยจึงได
นิยามความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้

คุณภาพภาวะผูนาํ หมายถงึ ยทุธศาสตรหรือยทุธวธิสํีาหรบัผูบริหารในการใชแบบภาวะผู
นาํทีม่คีุณภาพ 10 ประการ ตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งประกอบดวย 1)
ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปก
ครอง 6) ความมุงประสงค  7) การวางแผน  8) ความยืนหยัด  9) การบริหารคน  10) ความรักองค
กร

ประสทิธผิลของสถานศกึษา หมายถงึ ความสามารถของผูบริหารและพนกังานครใูน
สถานศกึษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ที่ทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพ ถอื
วาเปนผลที่ไดจากกระบวนการและความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ทํางานรวมกัน
สามารถทาํใหนกัเรยีนสามารถพฒันาปรบัปรุงตนเองใหมคีณุภาพดข้ึีนในสีด่านคอื 1) ความสามารถ
ในการปรับตัว  (adaptation) 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน (goal achievement)    3)
ความสามารถในการผสมผสาน (integration)  4) ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (latency)

สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

จากการที่ไดกลาวถึงสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใช
ในการศึกษา ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวความคิดของนักการศึกษา
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดแบงออกเปนสามสวน  สวนแรกเปนแนวความคิดเกี่ยวกับการปก
ครองสวนทองถิน่ เทศบาลและโครงสราง สวนทีส่องเปนการศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูนาํของผูบริหาร
สวนที่สามเปนประสิทธิผลของโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้

การปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลและโครงสราง

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 41  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและ
ความตองการภายในทองถิ่น และมาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสานและสง
เสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหสามารถจดัการศกึษา สอดคลองกบันโยบายและไดมาตรฐานการ
ศึกษา รวมทั้งการจัดการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น1 ซึง่เปนการเนนและสงเสริมบทบาทของการปกครองสวนทองถิน่ในการจดัการ
ศกึษา

ความหมายของการปกครองทองถิ่น
วทิ ( Wit) นยิามวา การปกครองทองถิน่ หมายถงึ การปกครองทีรั่ฐบาลกลาง ใหอํานาจ

หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เปดโอกาสใหประชาชน ในทองถิ่นไดมีอํานาจ
ในการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเปนบางสวนในการบริหารทองถิ่น ตามหลักการที่วา ถาอํานาจ

                                                 
1 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116,

ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 12-13.
22
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การปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่น ก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน2

มอนตากู (Montagu)  นิยามวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่ง
หนวยการปกครองทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหาร มีอํานาจอิสระ
พรอมความรับผิดชอบที่ตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของการบริหารราชการสวน
กลาง หรือภูมิภาค แตยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ3

อุทัย หิรัญโต นิยามวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให
ประชาชน ในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง โดยดําเนินการกนัเอง เพือ่บําบดัความตองการ
ของตน การบรหิารงานของทองถิน่มกีารจดัเปนองคการมเีจาหนาที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้ง
หมดหรือบางสวน มีความเปนอิสระในการบริหารงานแตรัฐบาลตองควบคุมตามความเหมาะสม
จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาไดไมเพราะการปกครองทองถิ่นเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดขึ้น4

ชูวงศ ฉายะบุตร  สรุปหลักการปกครองทองถิ่นไดในสาระสําคัญ ดังนี้ การปกครอง
ของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ จํานวนประชากรหรือ
ขนาดของพื้นที่ เชน หนวยการปกครองสวนทองถิ่น ของไทยจัดเปนกรุงเทพมหานคร เทศบาล องค
การบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร สวนตําบล และเมืองพัทยา5

องคกรเทศบาลและโครงสราง
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บังคับใชมีผลใหรัฐจะตองใหอิสระแก

ทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของทองถิ่น ซึ่งเมื่อปกครองตนเองได ยอม
มีสิทธิที่จะตั้งเปนองคกรทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปก

                                                 
2 Daniel  Wit,  A comparative Survey of Local Govt. and Administration

(Bangkok : Kurusapha Press, 1967), 2.
  3 Harris G. Mongtagu, Comparative Local Government  (Great Britain : William

Brendon and Son Ltd., 1984),  574.
  4 อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2523), 2.

  5 ชูวงศ ฉายะบุตร,   64 ป กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย  (กรุงเทพฯ  :
โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2539), 24.
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ครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง6  ซึ่งองคกรสวนทองถิ่นหมาย
ความถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพั
ทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และพนักงานสวนทองถิ่นหมายถึงขา
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหา
นคร และขาราชการอื่นที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินงบประมาณหมวด
เงินเดือนขององคกรสวนทองถิ่น หรือเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรสวนทองถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.25427

จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543)  ซึ่ง
บัญญัติไววาเมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันควรที่จะยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดตั้งทองถิ่นนั้น ๆ เปนเทศ
บาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เทศบาลตําบล ไดแกทองถิ่นที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เปนเทศบาลตําบล (มาตรา 9)  เทศบาลเมือง ไดแกทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทอง
ถิ่นที่มีรายไดตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปทั้งมีรายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ตามระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 10)  เทศบาลนครไดแกทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 11) ใหมีองคการบริหารเทศบาล ประกอบดวย สภา
เทศบาลกับคณะเทศมนตร ีหรือนายกเทศมนตร ีโดยกาํหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวย สมาชกิทีไ่ด
รับการเลอืกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง   มีจํานวนมากนอยตามฐานะของแตละเทศบาล คือ
เทศบาลตําบล มีสมาชิก 12 คน  เทศบาลเมือง มีสมาชิก 18 คน เทศบาลนคร มีสมาชิก 24 คน
(มาตรา 15) สมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป(มาตรา 16) สําหรับคณะเทศมนตรี
ในเทศบาลหนึ่ง ๆ กฎหมายกําหนดไวใหมีคณะเทศมนตรีคณะหนึ่งประกอบดวย   นายกเทศมนตรี
1 คน     และเทศมนตรีอีกจํานวนมากนอยตามฐานะของเทศบาล คือ เทศบาลตําบลมีเทศมนตรีไม
เกิน  2 คน เทศบาลเมือง  มีเทศมนตรีไมเกิน  3  คน เทศบาลนคร    มีเทศมนตรีไมเกิน 4 คน
(มาตรา 36) ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีนั้น ใหผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้งจากสมาชิกสภา
เทศบาล ดวยความเห็นชอบของสภาเทศบาล (มาตรา 37)8

                                                 
6 กรมการปกครอง  สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ

งานเทศบาลและเมืองพัทยา ประจําป 2542-2543  (กรุงเทพฯ : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย,2543), 61.

7 เร่ืองเดียวกัน,  94.
8เร่ืองเดียวกัน, 126-132.
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แผนภูมิที่  3  โครงสรางการจัดองคกรบริหารงานบุคคลพนักงานสวนทองถิ่น (รวมพนักงานครู)
ที่มา  :   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)
อัดสําเนา.

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.
จ.)

เทศบาล (ท.)

สํานัก/
กอง

สํานัก/
กองการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
(ก.เมืองพัทยา)

เมืองพัทยา (ม.พัทยา)

สํานัก/
กอง

สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียน
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                                     ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
          เทศบาลนครนนทบุรี  ไดยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ  2479  โดย
ครอบคลุมตําบลสวนใหญทั้งตําบล  มีพื้นที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  ( ตามพระราชกิจจานุเบกษา
เลมที่  53  หนา  1196 ) ดวยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเปนเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร  ความเหมาะสมทางดานผังเมือง  เขตเทศบาลพื้นที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  มี
อาคารบานเรือนหนาแนนเต็มพื้นที่แลว  ความตองการในการใหการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
มีมากขึ้น  และความเหมาะสมดานการเมืองการปกครอง  ดานเศรษฐกิจ  การขยายตัวของชุมชน
เปนไปอยางรวดเร็ว  เทศบาลจึงไดรายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออก
ไปอีก  4  ตําบล  คือ  ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลบางกระสอและตําบลทาทราย
          เทศบาลไดขอขยายเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี  โดยไมตองหยั่งเสียงประชามติเปนกรณีพิเศษ
เมื่อป  2529  กระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ  โดยเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนนทบุรี   พ.ศ.  2531  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2531  ไดมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากพื้นที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  เปน  38.9  ตารางกิโลเมตร  รวมทั้งสิ้น
5 ตําบล  ( ตามพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  105  ตอนที่ 119 ) คือ  ตําบลสวนใหญ
ตําบลตลาดขวัญ  ตําบลบางเขน  ตําบลบางกระสอ  และตําบลทาทราย
          ตอมาเมื่อวันที่  24  กันยายน  2538  ไดมีพระราชกฤษฎีกา  ยกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรี
ข้ึนเปนเทศบาลนครนนทบุรี  ซึ่งมีผลบังคับใช  ตั้งแต  วันที่  25  กันยายน  2538  เปนตนไป
( ตามพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลมที่ 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2538 )9

หลักการและวิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น
หลักการจัดการศึกษาทองถิ่นในปจจุบันยึดถือหลักการเดียวกันกับที่รัฐบาลไดกําหนด

นโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาประชาบาลใหแกทองถิ่น ซึ่งพอสรุปได   ดังนี้
1.  หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถิ่น ซึ่งแตเดิมรวมอํานาจไวที่

ราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการสวนทองถิ่น
2. หลักการมอบภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทองถิ่นใหอยูในความรับผิดชอบของ

ทองถิ่นและประชาชน
                                                    
          9 เทศบาลนครนนทบุรี  [Online] , accessed 10 November 2005. Available
from http://www.nakornnont_info.htm
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3. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถิ่น รัฐบาลจะเขาไปมีสวน
เกี่ยวของก็เฉพาะในสวนที่ทองถิ่นและประชาชนยังชวยตนเองไมได10

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล
ในเรื่องของการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยามิไดมีการกําหนดองค

กรที่แนชัดไวมากอน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในปจจุบันจึงมีการจัดองคการ
บริหารแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามไดมีหนังสือระเบียบกําหนดหลักเกณฑและแนวคิดในการ
กาํหนดมาตรฐานบคุลากรของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลและเมอืงพทัยา11 ในดานการบริหารงานของ  ผู
บริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้ คือ กําหนดใหมีผูบริหารโรงเรียน ๆ ละหนึ่งคน
และตองทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 ชั่วโมง ยกเวนผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งมีจํานวนหองเรียน
รวม 24 หองเรียนขึ้นไป  ไมตองมีชั่วโมงทําการสอน และในดานผูชวยผูบริหารโรงเรียนนั้น กําหนด
จํานวนไวหนึ่งคน สําหรับโรงเรียนที่มีหองเรียนรวมตั้งแต 12-23 หองเรียน  กําหนดไวสองคน
สําหรับโรงเรียนที่มีหองเรียนรวมตั้งแต 24-35 หองเรียน  กําหนดไวสามคน  สําหรับโรงเรียนที่มี
หองเรียนรวมตั้งแต 36-47 หองเรียน และกําหนดไวส่ีคน  สําหรับโรงเรียนที่มีหองเรียนรวมตั้งแต
48     หองเรียนขึ้นไป  นอกจากนั้นยังไดกําหนดการปฏิบัติงานบริหารไววา โรงเรียนที่มีผูชวยผู
บริหารหนึ่งคน ผูชวยผูบริหาร ตองทําหนาที่ทุกอยางในโรงเรียน ทั้งดานวิชาการ บริหาร   ปกครอง
และบริการ  โรงเรียนที่มีผูชวยผูบริหารสองคน จะแบงงานออกเปนสองฝาย คือ   ฝายวิชาการกับ
ฝายบริหาร ฝายปกครองและฝายบริการ  สําหรับโรงเรียนที่มีผูชวยผูบริหารสามคน จะแบงงานเปน
สามฝาย คือ ฝายวิชาการ ฝายบริหาร กับฝายปกครองและบริการสําหรับโรงเรียนที่มีผูชวยผู
บริหารสี่คน จะแบงงานเปนสีฝ่าย คอื ฝายวชิาการ ฝายบริหาร ฝายปกครองและฝายบริการ ราย
ละเอยีดดงัแผนภมูทิี ่ 4, 5, 6

                                                                      
                         10 อนสุรณ  พวงทอง  และชมุพล  ชติวเิศษ,  คูมอืปฏิบตังิานและเตรยีมสอบนกับริหาร
การศกึษาของเทศบาล  (กรุงเทพ : โรงพมิพครุุสภาลาดพราว, 2530),  95 -  98.

        11กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักงานการศึกษาทองถิ่น, “หนังสือ
ดวนมากที่ มท 0327/ว 323  เร่ือง  การกําหนดตําแหนงและมาตรฐานบุคลากรในโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา และการตัดโอนอัตราวางไปกําหนดที่ ก.ท.,” 16 มิถุนายน
2526.
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ผูบริหารสถานศึกษา

   ผูชวยฯ คนที่ 1                    ผูชวยฯ คนที่ 2

    ฝายวิชาการ              ฝายปกครองธุรการและบริการ

- กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ          - สารบรรณ
- การวัดผลประเมินผล          - การเงินบัญชีและพัสดุ
- ศูนยส่ือการเรียน          - ทะเบียนสถิติ
- หองสมุด          - อาคารสถานที่
- แนะแนว          - สวัสดิการ
- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน          - สุขาภิบาลโรงเรียน
- การนิเทศและติดตามผล          - ประชาสัมพันธ

          การประเมินผลงาน

แผนภูมิที่  4    โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน สังกัดเทศบาล   กรณีที่มีผูชวยผูบริหาร 2 คน
ที่มา  :  สงคราม  สุขสะอาด และคณะ, คูมือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
เทศบาล (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 18.
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ผูบริหารสถานศึกษา

     ผูชวยฯ คนที่ 1          ผูชวยฯ คนที่ 2           ผูชวยฯ คนที่ 3
      ฝายวิชาการ              ฝายปกครองและบริการ             ฝายบริหาร (ธุรการ)

- กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ - ผูแทนชั้น - สารบรรณ
- การวัดผลประเมินผล - จริยศึกษา            - การเงินบัญชี
- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน - สวัสดิภาพ - พัสดุ-ครุภัณฑ
- ศูนยส่ือการเรียน - สารวัตรนักเรียน - ทะเบียนสถิติ
- ศูนยส่ือการเรียน - กรรมการนักเรียน - อาคารสถานที่และ
- หองสมุด - ความสัมพันธกับชุมชน     บริเวณ
- การนิเทศและติดตามผล - แนะแนว - ฯลฯ
- กิจกรรมวิชาการ - โภชนาการ-สุขภาพ
- ฯลฯ - สวัสดิการ-สุขาภิบาลโรงเรียน

- สหกรณโรงเรียน
- ประชาสัมพันธ
- กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ

การประเมินผลงาน

แผนภูมิที่  5   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลกรณีที่มีผูชวยผูบริหาร 3 คน
ที่มา  :  สงคราม  สุขสะอาด และคณะ, คูมือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
เทศบาล (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19.
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ผูบริหารสถานศึกษา

    ฝายวิชาการ     ฝายปกครอง     ฝายบริการ    ฝายบริหาร (ธุรการ)
  ผูชวยฯ คนที่ 1    ผูชวยฯ คนที่ 2    ผูชวยฯ คนที่ 3      ผูชวยฯ คนที่ 4

- กลุมสาระการเรียนรู - กรรมการนักเรียน - หองสมุด - สารบรรณ
  8 กลุมสาระ - ผูแทนชั้น - แนะแนว - การเงินและบัญชี
- การวัดผลและ - จริยศึกษา  - โภชนาการ - ทะเบียน/เอกสาร
   ประเมินผล - สวัสดิภาพ - สุขภาพ - สถิติขอมูล
- ศูนยส่ือการเรียน - สารวัตรนักเรียน - สวัสดิการ - อาคารสถานที่
- การนิเทศและติดตาม - ความสัมพันธกับ - สหกรณ ร.ร.     และบริเวณ
- ตารางสอน      ชุมชน - สุขาภิบาล ร.ร. - พัสดุครุภัณฑ
- วิจัย คนควา - กิจกรรมพิเศษ - ฯลฯ - ประชาสัมพันธ
- กิจกรรมทางวิชาการ - ฯลฯ
- ฯลฯ

      การประเมินผล

แผนภูมิที่  6   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน สังกัดเทศบาล  กรณีที่มีผูชวยผูบริหาร 4  คน
ที่มา  :  สงคราม  สุขสะอาด และคณะ, คูมือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
เทศบาล (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19.
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ภาวะผูนํา (leadership)

การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับงาน องคการผูรวมงานและผูนําส่ิง
สําคัญที่หนวยงานจะขาดเสียไมไดคือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานนั้น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูนําอาจเปนผูบริหารหรือไมใชผูบริหารก็ได ซึง่ภาวะผูนาํของผูบริหารนี้
จะเปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง ๆ ความรูความสามารถและ
ทักษะของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน12

ความหมายของผูนํา
แทนเนนบอมและคณะ(Tannenbaum and others) ไดใหความหมายของผูนําไวดังนี้

ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคน
ใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
คนอื่น13 ในขณะที่ ฮาลปน (Halpin) ไดใหความหมายผูนําไวหาประการดังนี้  1) ผูนํา คือ บุคคลที่
มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 2) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอ่ืน
3) ผูนาํ คอื ผูทีม่บีทบาทสาํคญัทีสุ่ดในการอาํนวยการใหหนวยงานดาํเนนิไปสูเปาหมายทีต่องการ  4)
ผูนาํ คอื บคุคลทีไ่ดรับเลอืกจากผูอ่ืนใหเปนผูนาํ   5)  ผูนํา คือ บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัว
หนาในหนวยงาน14  เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blandchard) เห็นวา ความเปนผูนํา
เปนกระบวนการใชอิทธพิลในการปฏบิตังิานของบคุคลทีมุ่งสูการบรรลเุปาหมายภายใตสถานการณที่
กําหนดถาสถานการณปล่ียนแปลง ความเปนผูนําก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย15 กอนหนานี้ นพพงษ
บุญจิตราดุลย  กลาววา ภาวะผูนํา คือสภาพการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถชักจูงใจใหบุคคล

                                                            
 12 James M. Lipham and James A. Hoch, The Principalship : Foundations and

Functions (New York : Harper & Row Publisher,1974), 176.
13  Robert  Tannenbaum and others, Leadership and Organization  (New York :

McGraw-Hill, Book Company,1961), 24.
14 Andrew W. Halpin,  Theory and Research in Administration  (New York : The

Mcmillan Publishing Co., 1966),  43.
15 Pual Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational

Behavior: Utilizing Human Resources,  5thed. (London : Prentice – Hall International ,
1993), 68.
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อ่ืนทําตามความตองการของตนเองหรือกลุม16  และสมพงษ  เกษมสิน  กลาววาภาวะผูนํา คือ
การที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณ
ตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานและอํานวยการโดยใชกระบวนการการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน เพื่อมุงให
บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว17

ความสําคัญของภาวะผูนํา ภาวะผูนําหรือการเปนผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับผูบริหารหรือ
ผูนําโดยตรง  เพราะการดําเนินงานขององคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไดมาก
นอยเพียงใด และมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํานั่นเอง   ดังที่
ลิแพม และฮอช (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา
วา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง ๆ ทาง
การศึกษา ความรูความสามารถและทักษะของ  ผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้น เปนสิ่ง
สําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน18  นอกจากนี้ ธงชัย  สันติวงษ  กลาววา ความเปนผูนํา
เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จในงานดานตาง ๆ ขององคการ ผูนําที่ไมมีความสามารถยอม
จะเปนผูทําลายขวัญของคนงาน และจะเปนผลทําใหการทํางานดานตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพ แต
ในทางตรงกันขาม ผูนําที่มีความสามารถ อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของคนงานใหกลับ
กลายเปนกลุมที่มีความขยันขันแข็งและชวยใหองคการประสบผลสําเร็จได19

จากแนวความคิดของนักวิชาการและผลการวิจัยของนักวิจัยอาจสรุปความสําคัญของ
ภาวะผูนําหรือการเปนผูนํา ไดดังนี้คือ

1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมตาง ๆ
เชนความสามารถในการตัดสินใจสั่งการเพื่อที่จะทําใหผูรวมงานดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 
ที่วางไว

2. ภาวะผูนําเปนสิ่งที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นได และข้ึนอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
                                      
          16 นพพงษ  บุญจิตราดุลย , หลักการบริหารการศึกษา , พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ :
เอส. เอ็ม. เอ็ม. มหานคร , 2525 ), 95.
         17 สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ 8 ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526 ),220.
         18 James M. Lipham and James A. Hoch Jr.,  “ Leadership  Theory.”  In
The Principalship : Foundations and Functions ( New York : Harper & Row  Publishers,
1974),  176.
         19 ธงชัย  สันติวงษ,  องคการและการบริหาร,   403.
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ผูนําที่มีภาวะผูนําสูงจะตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนําและความมีอิทธิพลตอผูรวมงานใน
ทุกสถานการณ

3.  เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change agent)  ภายในหนวยงานหรือกลุม
ฉะนั้นภาวะผูนําจึงมีผลกระทบตอส่ิงอื่น ๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการ หรือส่ิงแวดลอมที่เกี่ยว
ของ ซึ่งกอใหเกิดความมีประสิทธิผลหรือดอยประสิทธิผล

4.  ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักบริหารในการที่จะนํา
หนวยงานหรือกลุมองคการไปสูความสําเร็จ

บทบาทและหนาที่ของผูนํา  ภาระหนาที่ของผูนํานั้นมีมากมายหลายประการ และ
ไดมีผูจําแนกแยกไวเปนหลายแบบ โดยทั่วไปหนาที่ของผูนําควรจะมีดังนี้

1. ผูรักษาหรอืประสานใหสมาชกิในกลุมอยูรวมกนั(maintenance of membership)
หมายถึง ผูนําจะตองอยูใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนใน
กลุม ทําใหกลุมมคีวามสามัคคีกลมเกลียวกัน

2. ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (objective attainment)    หมายถึง ผู
นําจะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความมั่นคง และจะตองทําใหกลุม
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย

3. ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (group interaction facilitation)
หมายถึงผูนําจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติ
ตอกันดวยดีของสมาชิกภายในกลุม  การติดตอส่ือสารที่ดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการชวยให
หนาที่นี้บรรลุเปาหมาย20

จากบทบาทและหนาที่ของผูนําที่นักวิชาการไดกลาวมาแลวเห็นไดวาบทบาทของผูนํา
มีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการเปนอยางมากในการที่จะนําองคการไปสูจดุมุงหมายผู
ทีจ่ะเปนผูนาํไดตองมหีนาทีสํ่าคญัหลายประการมคีวามสามารถมากกวาสมาชกิในกลุมใชอิทธพิลใน
ความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูรวมงานเพื่อปฏิบัติการและอาํนวยการโดยใชกระบวนการตดิตอซึง่กนัและ
กนั และใชความสามารถในการตดัสนิใจทีถ่กูตอง การใชแรงจูงใจ การสรางอปุนสัิยเปนผูรูมคีวามรบั
ผิดชอบ การตอบสนองความตองการของ   ผูรวมงาน เพือ่นาํกลุมจากแบบหนึง่ไปสูอีกแบบหนึง่ แต
การนาํตองทาํใหกลุมปฏิบตัอิยางมเีปาหมาย ใหความหมายไดอยางชดัเจนเหมาะสม
                                                       
                  20 นพพงษ  บญุจติราดลุย, “ ภาวะผูนาํหรอืประมขุศลิป”, ใน เอกสารประกอบการสอนวชิา
หลกับริหารการศกึษา  (กรุงเทพฯ : แผนกวชิาบริหารการศกึษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2520),1.
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ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (Quality Leadership)

กระบวนการของภาวะผูนําจะมีพฤติกรรมภาวะผูนําหรือไมนั้นข้ึนกับ 3 องคประกอบ
คือ ผูนํา (leader) ผูใตบังคับบัญชา (follower) และสถานการณ (situation) อยางไรก็ดีการศึกษา
ถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (quality leadership) นั้นจะศึกษาใน 3 ลักษณะคือ (1) ทฤษฎีคุณ
ลักษณะผูนํา (Trait Theories) ซึ่งกลาวถึงคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติพิเศษของ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพ (2) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) ซึ่งกลาวถึงการแสดงออก
ของผูนําที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ (3) ทฤษฎีทางสถานการณ (Situational
Theories) กลาวถึงผูนําที่ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดกับสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง

คุณลักษณะผูนํา
สต็อกดิลล (Stogdill) ไดทําการวิจัยและรวบรวมผลการวิจัยทางดานคุณลักษณะของ

ผูนําที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตป 1949 - 1970 สรุปเปนทฤษฎีคุณลักษณะผูนําดังนี้ (1) คุณลักษณะ
ทางกาย (physical characteristics) ไดแก อายุ ลักษณะทาทาง สวนสูง น้ําหนัก ส่ิงตาง ๆ เหลานี้
เปนปจจัยสงเสริมใหมีลักษณะผูนําในตนเอง และสามารถสรางความยําเกรงใหกับสมาชิกภายใน
กลุมได (2) ภูมิหลังทางสังคม (social background) ไดแก การศึกษา สถานภาพทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น (3) สติปญญาความรูความสามารถ (intelligence) ไดแก
ความรูดี การตัดสินใจดีและมีความสามารถในการพูด (4) บุคลิกภาพ (personality) ไดแก ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task related
characteristics) ไดแก มีความตองการประสบความสําเร็จ และรับผิดชอบสูง มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค (6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) ไดแก ความตองการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน ชอบการติดตอพบปะสังสรรกับบุคคลอื่น ใหความรวมมือกับ
บุคคลตาง ๆ ด2ี1  เดวิสและสกอตต (Davis and Scott) ไดระบุถึงคุณลักษณะที่สําคัญ 4 อยางที่มี
สวนเกี่ยวของกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพไวดังนี้ (1) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถ
และทักษะในการติดตอส่ือสารที่จะนําไปใชประโยชนในการจูงใจกอใหเกิดความรวมมือจาก
                                                   
                      21 Ralph  M.  Stogdill,  Handbook  of  Leadership  :  A  Survey  of  Theory  and
Research ( New York : The Free Press,  1974),  74 - 75
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ผูใตบังคับบัญชา (2) ความเจริญวัยดานสังคม หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเองและผูอ่ืน ใหความสนใจผูใตบังคับบัญชา (3) แรงจูงใจภายใน
และความตองการที่จะใหประสบผลสําเร็จ (4) ทัศนคติดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง การยอมรับวา
ความรวมมือของคนเปนสิ่งจําเปนสําหรับความมีประสิทธิภาพขององคการ ผูนําจะตองใหความ
สําคญักบัคน22  นอกจากนี ้เปรมจติต  สระวาส ี ไดกลาวถงึคณุลกัษณะผูนาํจะตองมสุีขภาพแขง็แรง
คอื การมสีภาพรางกาย จติใจ อารมณทีส่มบรูณ ปราศจากโรคภยัไขเจบ็ ความผดิปกตขิองรางกาย
ตลอดจนสามารถทําใหมนุษยดําเนินชีวิตอยูไดโดยมีสมรรถภาพ23  ผูนําจะตองมีความซื่อสัตยและ
ยุติธรรม ซึ่งนับวาเปนคุณธรรมที่สําคัญและเปนสมบัติของผูนําที่จะตองยึดถือและปฏิบัติ โดยมี
ความซื่อสัตย คือ การปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง24 ากการวิจัยของ สุเมธี
จันทรหอม พบวา คุณลักษณะผูนําของศึกษาธิการอําเภอในดานสวนตัวไดแกสุขภาพ สติปญญา
เฉลียวฉลาด ความสามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การศึกษาหาความรู ความรับ
ผิดชอบ ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ สวนคุณลักษณะในงานไดแก ความสามารถในการมอบ
หมายงานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการจัดองคการ25

พฤติกรรมผูนํา
กริฟฟตท (Griffith)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําและพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ควรมีพฤติกรรมดังตอไปนี้ (1) ผูนําในฐานะผูผลักดัน (improver) คือการใหโอกาสผูใตบังคับ
บัญชาในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานไดดีข้ึน (2) ผูนํา
ในฐานะผูตระหนักรู (recognizer) ผูนําจะตองมีความเขาใจลึกซึ้งตอปญหาของผูอ่ืน
                                                   
                22  Kieth  Davis  and  William  Scott,  Reading in Human Relations (New York) :
McGraw – Hill Book Co.,  1959) , 303 – 304.
               23  เปรมจิตต  สระวาสี,  วิทยาศาสตรทั่วไป  (กรุงเทพมหานคร : เทพนิมิตรการพิมพ,
2523),  228.
               24  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,    คูมือปฏิบัติการดําเนินการทางวินัย
(กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2532), 11.

25   สุเมธี จันทรหอม, “คุณลักษณะผูนําของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  เขตการศึกษา  6 “  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.
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สามารถหยั่งรูศักยภาพของแตละคนและสงเสริมการมีความคิดริเร่ิม (3) ผูนําในฐานะผูใหความ
ชวยเหลือ (helper) พรอมทีจ่ะจะใหความชวยเหลอืในการแกปญหาแกผูอ่ืนมคีวามหวงใยในผูใต
บงัคบับัญชา (4) ผูนําในฐานะนักพูดที่มีประสิทธิภาพ (effective speaker) มีทักษะในการพูด
สามารถพูดในที่ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (5) ผูนําในฐานะผูประสานงาน (co - ordinator)
และ (6) ผูนําในฐานะคนของสังคม (social man)26 เรดดิน (Reddin) ไดเสนอรูปแบบของผูนําที่มี
ประสิทธิภาพไว 4 รูปแบบ คือ (1) ผูทําตามระเบียบหรือคุมกฎ (bureaucrat) คือผูบริหารที่ให
ความสําคัญกับคนและงานนอย เขาจะถูกมองวาใหความสนใจกับกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด แตเขาจะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ (2) ผูเผด็จการที่มีศิลปหรือผูบุกงาน
(benevolent autocrat) คือผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานมาก แตใหความสําคัญกับครูนอย แต
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เขาจะถูกมองวา เปนผูนําที่รูวา จะสั่งการอยางที่ใหความสําคัญ
กับคนมาก แตใหความสําคัญกับงานนอย พฤติกรรมของเขาจะมีความเหมาะสม เขาจะถูกมองวา
มีความเชื่อมั่นในผูใตบังคับบัญชา และมุงที่การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถ (4) นัก
บริหารหรือผูนําทีม (executive)    ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก พฤติกรรมของเขาจะมี
ความเหมาะสม เขาจะถูกมองวาเปนผูจงูใจทีด่ทีีก่าํหนดมาตรฐานไวคอนขางสงู และใหความ
สําคญักบัการบริหารงานแบบทมีงาน27 ในการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูนํานั้น นักวิจัยมักจะ
ดําเนินการในแบบดังนี้ แบบที่ 1 ศึกษาหนาที่ของผูนํา (leadership functions) แบบที่ 2 ศึกษา
แบบของผูนําที่เหมาะสมแลวยอมเปนผูนําที่มีประสิทธิผลได

แบบที่ 1  การศึกษาพฤติกรรมของผูนําโดยการศึกษาหนาที่ของผูนํา วิธีนี้มุงเนนการ
ศึกษาหนาที่ที่ผูนําปฏิบัติภายในกลุม ดวยความเชื่อที่วากลุมจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถามีบุคคลหนึ่งปฏิบัติหนาที่ที่สําคัญ 2 ประการ ประการแรกเปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับภารกิจ (task-
related) หรือหนาที่ในการแกปญหา ประการที่สอง เปนหนาที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษากลุมหรือ
หนาที่ทางสังคม หนาที่เกี่ยวกับภารกิจอาจไดแก การเสนอแนะวิธีแกปญหา การใหขอมูล การให
ความคิด หนาที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษา
                                                   
                     26 Daniel E. Griffith, Administrative Theory (New York : Appleton Country
Croffs, 1959), 125 - 150.

27 William J. Reddin, "Managing Organizational Change," Personnel Journal 9
(July 1969) : 503.
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แบบที่ 2  การศึกษาพฤติกรรมของผูนําโดยการศึกษาแบบของผูนํา วิธีนี้มุงเนนการ
ศึกษา แบบของผูนําที่ใชในการจัดการกับลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา โดยมากแลวนักวิจัยจะแบง
แบบของผูนําเปน 2 แบบ คือ แบบมุงงาน (task-oriented style) กับแบบมุงคน (employee-
oriented Style) ผูนําแบบมุงงานมักจะสั่งการ ชี้นํา และนิเทศงานอยางใกลชิด มุงเนนความสําเร็จ
ของงานมากกวาการพัฒนาหรือการสรางความเจริญใหแกลูกนอง ผูนําแบบมุงคนจะพยายาม
สรางแรงจูงใจในการทํางานมากกวาการควบคุมลูกนอง พยายามใหลูกนองไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สรางความเชื่อถือศรัทธา และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกของกลุม28

แนวคิดอยางหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมของผูนําก็คือสถานการณเปนผูสรางผูนํา 
ปจจัยในสถานการณที่กําหนดความเปนผูนํา ไดแก

1.  คุณสมบัติของโครงสรางขององคการ เชน ขนาดขององคการ ลําดับข้ันของการ
บังคับบัญชาภายในองคการ ความเปนพิธีการภายในองคการ

2.  บรรยากาศขององคการ เชน บรรยากาศแบบเปดเผย แบบรวมมอืรวมใจ บรรยากาศ
ของกลุม

3.  คณุลักษณะของบทบาท เชน อํานาจตามตําแหนงแบบของภารกิจ ความยากงาย
ของภารกิจ กฎเกณฑในการปฏิบัติงาน

4.  คุณลักษณะของผูใตบังคับบัญชา เชน ความรู ประสบการณ ความอดทนตอความ
คลุมเครือ อํานาจ ความรับผิดชอบ29

คุณสมบัติของผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ผูนําเปนผูที่มีอิทธิพลหรือใชพลังอํานาจที่มีอยูในตัวเอง ไมวาจะเปนลักษณะสวน

บุคคล หรือความรูความสามารถก็ตาม พฤติกรรมที่แสดงออกตามสถานการณตาง ๆ ที่เหมาะสม
ยอมจะนําไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
นั้น ผูนําที่ประสบความสําเร็จในสถานการณหนึ่ง อาจลมเหลวในอีกสถานการณหนึ่งก็ได เพราะ

                                                   
                              28  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, "ภาวะผูนํา," ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 5-8 (นนทบุรี :   โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 8.

  29 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration (Singapore :
McGraw-Hill, Inc., 1991), 255.
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แตละสถานการณประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน บรรยากาศในการทํางาน คุณภาพของ
บุคคลหรือเพื่อนรวมงาน องคประกอบและกระบวนการบริหาร เปนตน30  ซึ่งบานารด (Barnard)
กลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการคือ (1) สดชื่น อดทน มีความรื่นเริง เบิกบาน ทํางาน
ดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน   (2) มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือตัดสินใจได
รวดเร็ว ไมผิดพลาด  (3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี  (4) มีความรับผิดชอบสูง สามารถ
ควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ31 สอด
คลองกับผลงานวิจัยของ สต็อกดิล (Stogdill) กําหนดประสิทธิภาพผูนําไว 6 ดาน คือ (1) รางกาย
แข็งแรงบุคลิกดี  (2) ภูมิหลังการศึกษาดี  (3) มีสติปญญา ตัดสินใจดี มีความสามารถในการสื่อ
ความหมาย  (4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชื่อมั่นในตนเอง  (5) มีความผูกพันกับงานมีความ รับ
ผิดชอบอดทน  (6) มีเกียรติสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เขาสังคมได32ป ค.ศ. 1973 นาธาน
(Nathan) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล โดยใหครูในรัฐเวอรจเินยี จาํนวน
296 คน บรรยายพฤตกิรรมผูนาํของครใูหญทีเ่หน็วามปีระสิทธผิล และไมมีประสิทธิผล สรุปผลการ
วิจัยได ดังนี้

1. พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ
1.1 ตองสามารถแกปญหาทางดานระเบียบวินัย ตลอดจนใหคําแนะนําแกครูใน

เร่ืองการแกปญหาระเบียบวินัยในช้ัน
      1.2  มีการบํารุงขวัญครูและนักเรียนดี
2. พฤติกรรมผูนําที่ไมมีประสิทธิผลมีลักษณะ

2.1 ไมสามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาดานระเบียบวินัยแกครู
2.2 ไมสามารถนําตัวเองและครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

                                                   
                              30 ประกอบ คณุารกัษ, ตวัการทางวฒันธรรมทีน่าํไปสูพฤตกิรรมการตดัสนิใจของหวัหนา
สถาบันการประถมศึกษาไทย (นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 23.

31 Chester I. Barnard,  Organization and Management (Cambridge, Mass :
Harvard University Press, 1926), 92 - 102.

32 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and
Research (New York : The Free Press, 1974), 17 - 23.
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2.3 ไมสามารถใชกลไกดานบริหาร ดําเนินการของโรงเรียนใหลุลวงไปดวยดี33

สมิท (Smith) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล และไมมี
ประสิทธิผล  ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมของครูใหญที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้

1. สรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารระดับสูงกวาโรงเรียน และคณะกรรมการ
จัดการศึกษา

2. วางแผนและรวมมืออยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรียน
3. มีการติดตอส่ือสารและสรางความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน
4. กระตุนใหครูมีการพัฒนาทั้งดานอาชีพและดานสวนตัว
5. สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความรูสึกมั่นคงและเชื่อมั่นตนเอง
6. ใหการชวยเหลือครู
7. รวมมือในกิจกรรมที่กอใหเกิดประสิทธิผล ใหความถูกตอง และความยุติธรรม

เทาที่จะทําได
8. พัฒนาตนเองในดานวิชาการ
9. สามัคคีและรวมมือกับครูสงเสริมโรงเรียนของตน
10. ทํางานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
11. สรางสัมพันธภาพอันดียิ่งในการทํางานกับชุมชน
12. เปนผูนําในทางวิชาการ
13. แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนใหรูทั่วกัน
14. ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและมีวินัย
15. มีความสัมพันธอยางดีกับนักเรียน34

ทรูท (Truitt) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญกับ
ผลผลิตขององคการในโรงเรียนมัธยมศึกษา มลรัฐนอรทคาโรไลนา พบวา
                                                   

   33 Charles Nathan, "Pattern of Effective and Ineffective Behavior of
Elementary School Principals as Perceived by a Selected Group of Classroom Teacher
in Virginia" Dissertation Abstracts International 33 (January 1973) : 3184 - A.

    34   Harold B. Smith, “Description of Effective and Ineffective Behavior of
School Principals,” Dissertation Abstracts International  35 (October 1974) : 1935 – A.
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พฤติกรรมผูนําของครูใหญกับผลผลิตขององคการมีความสัมพันธกันในทางบวก
1. คาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงงาน และมุงสัมพันธ รวมกันกับ

ผลผลิตขององคการสูงกวาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธกับผลผลิตของ
องคการสูงกวาคาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงงานกับผลผลิตขององคการ

3.  พฤติกรรมผูนําของครูใหญ ยิ่งสอดคลองกับความคาดหวังของครูมากเทาไร
ผลผลิตขององคการยิ่งสูงขึ้นตามไปดวย

4.  พฤติกรรมผูนําใหทัศนะของครูและครูใหญมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ35

เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรสําหรับผูนําที่มีคุณภ
เปนหลัก 10 ประการที่เรียกวา The 10 – p Model of Quality Leadership โดยกลาววาผูนําที่มี
คณุภาพจะตองมคีณุสมบตัดิงันี ้คอื 1) ความจาํเปนพืน้ฐาน 2) การมองการณไกล  3) การมหีลกัการ
4) หลกัในการทาํงาน  5) หลกัการปกครอง  6) ความมุงประสงค  7) การวางแผน  8) ความยนืหยัด
9) การบริหารคน  10) ความรักองคกร จากแนวความคิดดังกลาวสรุปไดดังนี้

1.  ความจําเปนพื้นฐาน (prerequisites) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ใหแนวคิดวา
ความจําเปนพื้นฐาน หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของการ
เปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งในทักษะเหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะในการแกขอขัด
แยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของการเปนผู
นําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จ
สวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแตวาจะมีทักษะทางนี้
เกงมากนอยตางกันเทานั้น ดังกลาวสรุปใหเห็นถึงความสําคัญได ดังตอไปนี้
                  1.1  ทักษะในการแกขอขัดแยง ความขัดแยง (conflict) หมายถึง การดิ้นรนตอสูเพื่อ
ความตองการ ความปรารถนา  ความคิด ความสนใจของบุคคล ที่ไปดวยกันไมไดหรือที่เปนตรง
ขามความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคล ตองเผชิญกับเปาหมายที่ไมสามารถทําใหทุก

                                                                 
35  Thomas E. Truitt, “A Study of the Releationship between the Leader Behavior of

Principals and Organization Output of High School in North Carolina,” Dissertation Abstracts
International 36 (July 1975) : 85 – A.
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ฝายพอใจ36 ความขัดแยงเปนสภาพการที่เกิดขึ้นเมื่อมีสองฝายหรือมากกวาสองฝายที่ตองทํางาน
โดยพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธกัน มีความเห็นที่ไปดวยกันไมไดหรือไมสอดคลอง37 ซึ่ง บราว
(Brown) ไดใหความหมายของความขัดแยงไวคือ ความขัดแยงเปนพฤติกรรมที่ไมลงรอยกันหรือ
พฤติกรรมที่ไปดวยกันไมไดระหวางฝายตาง ๆ ที่มีความสนใจแตกตางกัน พฤติกรรมที่ไปดวยกัน
ไมได ในที่นี้หมายถึง การกระทําของฝายหนึ่งที่ตั้งใจไปยับยั้ง สกัดกั้น หรือสรางความคับของใจ
ใหแกอีกฝายหนึ่ง38  นอกจากนี้ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  ยังใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแยง
ของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่การเลือกนั้นอาจเต็มใจ
เลือกหรือจําใจเลือก ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนสถานการณที่กระทําของฝายหนึ่งไปขัดขวาง
หรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขาหรือการที่บุคคลที่มี
ความแตกตางกันในคานิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปาหมาย ตองมาติดตอกัน ทํางานดวย
กัน หรืออยูรวมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไปดวยกัน
ไมได39

               1.1.1  สาเหตุของความขัดแยง รอบบินส (Robbins) ไดสรุปไดวาสาเหตุของ ความขัด
แยงในองคการเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) โครงสรางขององคการ ไดแก ขนาดขององคการซึ่ง
สัมพันธกับความตองการในทรัพยากร อันเปนเหตุใหเกิดความขัดแยง  2) การสื่อสารอาจเกิดจาก
ความยากจนในความหมายของภาษาการแลกเปลี่ยนขอมูลไมมีประสิทธิภาพ ขอมูลในการสื่อสาร
ไมเพียงพอ และ 3) พฤติกรรมสวนบุคคล ซึ่งเกิดจากความแตกตางกัน อันไดแก อายุ

                                                                 
                  36 Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organizational Behavior :
Developing Managerial Skills (New York : Harper and Row, 1981), 3.

37 Roy W. Pneuman and Margaret E. Bruehl, Managing Conflict : A Complete
Process – Centered Handbook (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1982), 3.

38 David L. Brown, Managing Conflict at Organizational Interfaces (Reading,
Massachusetts : Addison-Wesley, 1983), 4-5.

39 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, “ความขัดแยง,” ใน ประมวลการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 5-8 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540),
292.
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 ระดับ คานิยม บุคลิกภาพของแตละคน40  นิวแมนและเคอรบี (Newman and Kirby) ไดทําการ
วิจัยพบสาเหตุของการขัดแยง 5 ประการ คือ  1) การแขงขันเพื่อใหไดทรัพยากรที่มีอยูจํากัด  2)
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการ เชน ฝายสายงานหลักกับฝายที่ปรึกษา หรือการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  3) ความแตกตางในลักษณะของงาน  4) ความแตกตางในคานิยมและวัตถุประสงค
สวนตัว และ 5) องคการสับสน เชน ขอบขายของอํานาจไมชัดเจน41

  1.1.2 ผลเสียของความขัดแยง กอรทเนอร (Gorthner) ไดกลาวถึงผลเสียของความขัด
แยงไววา  1) ความขัดแยงที่ทําใหตนทุนการใชจายสูง หรือทําใหไดผลกําไรนอยลง เนื่องจากผู
ปฏิบัติในองคการไมพอใจในสถานการณที่มีความขัดแยง ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหองคกร
ตองเพิ่มเงินรางวัล หรือคาตอบแทนเพื่อกระตุนใหทํางานในจํานวนที่สูงขึ้น  2) ความขัดแยงสราง
ความแตกแยกใหกับสมาชิก ทําใหมีการแสวงหากลวิธีตาง ๆ เพื่อเอาชนะฝายตรงขาม เชน ให
ทรัพยากรที่มีอยูสนับสนุนการตอสูของตนเอง  และ 3) เมื่อความขัดแยงมีผลกระทบกระเทือนตอ
ผลผลิตและเสถียรภาพ การติดตอส่ือสารภายในองคกรก็มีอุปสรรค มีการออกกฎระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ มากขึ้น ความสามารถในการปรับตัวขององคกรก็เปนไปไดยาก เพราะความขัดแยงทําให
สมาชิกไมสนใจในการศึกษาคนควาหนวยงานจึงยากตอการเปลี่ยนแปลง42

1.1.3  การแกปญหาความขัดแยง เนื่องจากความขัดแยงกอใหเกิดปญหาและผลเสีย
ดังกลาว จึงเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองจัดการกับความขัดแยง เพื่อใหเกิดผลดีกับโรง
เรียนใหได เพราะการบริหารความขัดแยงเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารงาน43

จากผลการวิจัยของ โทมัสและชมิดท (Thomas and Schmidt) พบวาผูบริหารระดับสูงกับผูบริหาร
ระดับกลาง ของสมาคมจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ไดใชเวลาในการบริหารความขัดแยงถึง

                                                   
                40 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : Concepts, Controversies and
Application  (New Jersey : Prentice Hall, Inc., 2000),  340 – 341.

41 William H. Newman and Warren E. Kirby, The Process of Management, 4th

ed. (New Jersey : Prentice – Hill, 1977), 175 – 179.
42 Harold F. Gorthner, Administration in the Public Sector (New York : Wiley,

1977), 206 –207.
43 Richard A. Gorton, School Administration (Lowa : W.M.C. Brown Company

Publisher, 1976), 63 – 69.
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รอยละ 2044 และในการเลือกแนวทางที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกัน ใหความสําคัญกับขาว
สารขอมูล  2) การเกลี้ยกลอมโดยใชศิลปะจูงใจทุกคนหรือทุกกลุมรับทราบเห็นประโยชนสวนรวม
ขององคการ ทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน  3) การตอรองสามารถใชแกปญหาและลด
ความขัดแยงในองคการได แตตองยึดมั่นอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม และ 4) กลวิธีการเมือง
โดยการใชอํานาจในการตอรองดวยการรวมกันระหวางบุคคลหรือกลุมเพื่อใหมีพลังอํานาจมากขึ้น
ในการเจรจาตอรอง45   สําหรับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระบบราชการนั้น บารเรทท (Barrett) มี
ความเห็นวาเกิดจากความขัดแยงกันระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลขององคกร ดังนั้น จึงควรแก
ปญหาดวยการ  1) การประสานประโยชนระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลกับองคการใหสอด
คลองกัน  2) ผสมผสานระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลและขององคการ  3) การแลกเปลี่ยนคือ
องคการตองการใหส่ิงจูงใจแกคนงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับผลงาน46  สวน เบลคและมูตัน
(Blake and Mouton) ไดเสนอวิธีการแกปญหาความขัดแยงไว 5 วิธีคือ 1) การกดไว  2) การเผชิญ
หนา  3) การประนีประนอม  4) โดยการหลีกเลี่ยง  5) การกลบใหเรียบ47  ตอมา รอบบินส
(Robbins) ไดเสนอวิธีการแกปญหาความขัดแยงไว 9 วิธี คือ  1) การแกปญหาแบบเผชิญหนากัน
2) การพิจารณาวัตถุประสงคระดับสูง  3) การเพิ่มทรัพยากร  4) การหลีกหนี  5) การกลบใหเรียบ
6) การประนีประนอม  7) การใชอํานาจบังคับ  8) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  และ 9)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของกลุม48

                                                   
                  44 Kenneth Thomas and Warren H. Schmidt, “A Survey of Managerial Interest
with Respects to Conflict,” Academy of Management Journal 19,2 (June 1976) : 315 –
318.

45 James G. March and Hervert A. Simon, Organization (New York : John Wiley
& Sons, inc., 1985), 129.

46 John H. Barret, Individual Goals and Organization Objectives, : A Study of
Interrelation Mechanisms (Ann Arbor : Institute for Social Research, 1970), 285.

47 Robert R. Blake and James S. Mouton, “The Fifth Achievement,” Applied
Behavior Science 6, 4 (1970) : 413 – 42.

48 Robbins, Organizational Behavior : Concepts, Controversies and Application,
353.
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            1.1.4  ประสิทธิภาพของการจัดการความขัดแยง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการแกปญหาความขัดแยงใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ลิเคอรทและลิเคอรท (Likert and Likert) ได
สรุปไววา การแกปญหารวมกันจะเปนการแกปญหาที่มีประสิทธิผลแตข้ึนอยูกับเงื่อนไข ในทางตรง
ขามยังมีวิธีการที่มีประสิทธิผลอีกมากมาย เทคนิคที่เลือกใชข้ึนอยูกับสถานการณ จากสาเหตุของ
ความขัดแยงและความคุมทุนที่จะเลือกใชวิธีเหลานี้49  สวนโทมัสและพอนดี (Thomas and
Pondy) ไดวิจัยพบวาผูบริหารระดับสูงโดยรูปแบบแลวจะพรรณนาตัวเขาวา ใชรูปแบบการมีเหตุ
ผลหรือการประนีประนอมในการแกปญหาความขัดแยง ในขณะที่ผูบริหารกลุมเดียวกันนี้ จะ
พรรณนาคูกรณีอีกฝายหนึ่งวาใชรูปแบบการแขงขันเกือบจะมากเปนพิเศษ50 ประชุม  โพธิกุล  ได
วิจัยพบวาความสําเร็จในการใชยุทธวิธีตาง ๆ ในการคลี่คลายความขัดแยงเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ การแกปญหารวมกัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล การประนีประนอม การ
พิจารณาวัตถุประสงคในระดับสูง การหลีกเลี่ยง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง การใชอํานาจบังคับ
การเพิ่มทรัพยากรและการกลบเกลื่อน51 และทวีศักดิ์  บุญชูชาไชย ไดวิจัยพบวาระบบบริหารซึ่งใช
โดย     ผูบริหารโรงเรียน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความขัดแยงในโรงเรียน52 และจากการ
วิจัยของ สุริยา  ธนวรรณ เร่ือง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสาเหตุแหงความขัดแยงในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สาเหตุของการแสดง
ความขัดแยงคือ   1) การแบงพรรคแบงพวก  2) การไมใหความรวมมือ  3) ความคิดเห็นไมลงรอย
กันตกลงกันไมได และ สาเหตุที่เปนปจจัยใหเกิดความขัดแยงคือ การติดตอส่ือสาร โครงสรางของ
องคการ และ
                                                                 
                 49   Rennis Likert and Jane Likert, New way of Manging Conflict (New York :
Mc. Graw – Hill Book, 1976), 127.

50 K.W. Thomas and L.R. Pond, “Toward and Itent Model of Conflict
Management among Principle Parties,” Human Relation 30 (1977) : 108 – 110.
                 51  ประชุม  โพธกิลุ, “การจดัการความขดัแยงเพือ่ปรับปรุงระบบการตดัสนิใจของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 147 – 148.

52   ทวีศักดิ์  บุญบูชาไชย, “ความสัมพันธระหวางระบบการบริหารกับพฤติกรรมความ
ขัดแยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 110 –
111.
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คุณลักษณะสวนตัว53 ซึ่งจะสอดคลองกับการวิจัยของ จิตตอราม  ศิรินิกร เร่ือง ความคิดเห็นของผู
บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงในสาํนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 11 พบวา วิธีการจัดการกับความขัดแยง ไดแกภาวะผูนํา การ
ประสานงาน กฎเกณฑ ความรวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะ54

1.2 รูปแบบการตัดสินใจ จากการศึกษาของ อีสตัน (Easton) ไดแยกความหมายของ
การตัดสินใจไว 2 ความหมายในขอบขายที่กวาง การตัดสินใจจะกลาวถึงกระบวนการที่ซับซอน ซึ่ง
เร่ิมตนดวยการยอมรับความจําเปนที่จะตองการเปลี่ยนแปลงและจบสิ้นเมื่อไดมีการอนุมัติและนํา
ไปใชในการปฏิบัติ การตัดสินใจในความหมายที่แคบ จะหมายถึงการเลือกซึ่งเปนชิ้นหนึ่งของการ
ตัดสินใจการเลือกจะเกิดขึ้น เมื่อผูตัดสินใจไดประเมินทางเลือกในการปฏิบัติตาง ๆ อยางสมบูรณ
แลว55  ไซมอน (Simon) ไดใหความคิดเห็นวา การตัดสินใจเปนสิ่งเดียวกับการบริหาร       ผูบริหาร
ที่ดียอมไมแสดงความผิดพลาดในการตัดสินใจบอยครั้ง56 ลิฟแฮม (Lipham) ใหความเห็นวา ผู
บริหารโรงเรียนตองแสดงบทบาทในการตัดสินใจ จะตองตัดสินใจดวยความรอบคอบ ไมโลเล รับ
ผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง การตัดสินใจในการบริหารมี 3 แบบ คือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
งานประจํา (routine decision – making)  2) การตัดสินใจเกี่ยวกับงานสรางสรรค (heuristic
decision – making) และ 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise decision –
making) การตัดสินใจจะถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับปจจัย 2 ส่ิง คือ ขอมูลที่ไดรับมา (data)
                                                                 
                   53สุริยา   ธนวรรณ  “ ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสาเหตุแหงความขัดแยงในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2535), บทคัดยอ.

     54จิตตอราม  ศิรินิกร, “ความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรเกี่ยวกับสาเหตุของ
ความขัดแยงและวิธีการจัดการกับความขัดแยงในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 11”
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), บทคัดยอ.

    55Allen Easton, Decision Making : A Short Course for Professionals (New York
: John Willey and Son, 1976), 4.

   56Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision (New York :
Harper and Row, 1960), 1.
.
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และความถูกตองของขอมูล (validity)57 ข้ันตอนการตัดสินใจของ เทนเนนบอม (Tennenbaum) มี
ความเห็นวา การตัดสินใจที่มีเหตุผลตามวิธีวิทยาศาสตร ควรมีข้ันตอนตาง ๆ ที่เปนระบบ ซึ่งควร
ประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ คือ  1) การรับรูและกําหนดปญหา เพื่อจะไดมีการพยายามแก
ปญหาที่เกิดขึ้น  2) ระบุปญหาเพื่อใหรูวาปญหานั้นเกิดที่ใด ประกอบดวยปญหายอย ๆ อะไรบาง
ปญหาใดควรตองรับการแกปญหากอน  3) การสรางทางเลือกในการแกปญหาเปนการกําหนดทาง
เลือกหลาย ๆ ทาง ทางที่จะใชแกปญหา  4) การเลือกทางแกปญหาเปนการตัดสินใจเลือกทางใด
ทางหนึ่งมาดําเนินการแกปญหา  5) การดําเนินการและการประเมินผล เปนการวางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตามทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ตัดสินใจแลว พรอมทั้งติดตามประเมินผล
เพื่อแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น  ซึ่งตามขั้นตอนของการตัดสินใจของ เทนเนนบอม
(Tenenbuam) นี ้ เปนวธิกีารตดัสนิใจแกปญหาตาง ๆ อยางมรีะบบ โดยคาํนงึถงึองคประกอบทกุ ๆ
สวนภายในระบบและแหลงสนับสนุนจากภายนอกระบบ นําขอพิจารณาตาง ๆ มาจัดระเบียบเพื่อ
ใหเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรใหมากขึ้น ตามแนวคิดนี้จะชวยใหผูบริหารทําการตัดสินใจไดอยาง
มีประสิทธิภาพอีกดวย58

1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ กริฟฟตท (Griffiths) มีความเห็นวา
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในองคการนั้น ผูบริหารจะตองกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
ไปสูผูบริหารระดบัรองฯ ลงไปหรอืไปสูผูปฏิบตัใิหมาก โดยทีผู่บริหารเพยีงแตควบคมุใหกระบวนการ
ตัดสินใจดําเนินไปไดดวยดีเทานั้น แตการที่จะกําหนดวางานชนิดใดใหใครเปนผูทําหนาที่ส่ังการ
หรือตัดสินใจแทนเปนสิ่งที่ยุงยาก และควรจะไดไตรตรองอยางรอบคอบ59 ฮอยและมิสเกล (Hoy
and Miskel) ไดกําหนดรูปแบบของการตัดสินใจคือ สถานการณที่ 1 มีสวนรวมสูง ใชในกรณีที่
สาระของเนื้อหาเกี่ยวของกับผูรวมงาน และผูรวมงานมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชวย
ตัดสินใจ ซึ่งในกรณีเชนนี้ผูบริหารควรจะเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเทาที่ทํา

                                                                 
 57   Lipham and Hoch, The Principalship, 163 – 164.
 58  ประไพพรรณ  เวชรักษ, “พฤติกรรมการตัดสินใจในสายงานปฏิบัติการของผูบริหาร

กับระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกลาง” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 20.

59  Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York : Apleton Century Croffs,
1959), 34.
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ได เพื่อใหผูรวมงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน สถานการณที่ 2 และที่ 3 (บางกรณี) อยูใน
ระดับกึ่งกลางการรวบอํานาจหรือการกระจายอํานาจ โดยสถานการณนี้อาจจะมีผลกระทบตอการ
บริหาร ผูบริหารจะตองทําดวยตนเอง สถานการณในลักษณะนี้อาจเกี่ยวของกับผูรวมงานโดยตรง
หรือไมเกี่ยวของ และผูรวมงานอาจจะมีความสามารถเพียงพอหรือไมก็ตาม แตในสถานการณที่ 4
นัน้ ผูบริหารจะตองดาํเนนิการตดัสนิใจโดยตลอด เพราะในสถานการณในลกัษณะนีจ้ะไมเกีย่วของ
กับผูรวมงานเลย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร แฮมฟล กริฟฟตท
และเฟรดเตอรคิสนั (Hamphill, Griffiths, and Frederickson) ไดทาํการวจิยัเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
การตดัสนิใจ กบัผลการปฏบิตังิานของครใูหญโรงเรียนประถมศกึษาเกีย่วกบัการแกปญหาประจาํวัน
พบวาครูใหญมีความแตกตางกัน ในเร่ืองความรวดเร็วในการแกปญหา ครูใหญที่มีประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจมักจะเปนผูที่มีความรอบรูเกี่ยวกับปญหานั้น มีการเตรียมการเพื่อการตัดสินใจอยาง
รอบคอบ และปฏบิตังิานอยางมรีะบบและขัน้ตอน และรบัฟงความคดิเหน็ของบคุลากรในโรงเรยีน60

ประกอบ  คุณารักษ  และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวการทางวัฒนธรรมที่นําไปสูการตัดสินใจโดย
ใชกระบวนการ และข้ันตอนของการตัดสินใจในเรื่องที่เสี่ยง ในทางกลับกันผูบริหารเพศชายที่มีการ
ศึกษาสูง มีประสบการณการบริหารมากและเคยเปนผูบริหารโรงเรียนมาหลายแหง จะยิ่งอาศัย
กระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจมากขึ้น61  จากการวิจัยของ สมร  นาคประสิทธิ์  ที่พบวา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารตองใชพฤติกรรมการตัดสินใจเปนปจจัยพฤติกรรมการ
บริหารที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน62

1.4 การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุมโดยธรรมชาติแลวคนเราจะอาศัยรวม
กันเปนกลุม ๆ ถามีอยู 2-3 คน ก็เปนกลุมยอย ๆ หรือกลุมเล็ก ๆ ถากลุมหลาย ๆ คนก็เปนกลุม  
                                                   
                 60 John K. Hamphill, Daniel E. Griffiths, and Norman Frederickson,
Administrative Performance and Personality (New York : Teacher College Columbia
University, 1962), 121 – 137.
                            61ประกอบ  คุณารักษ และคณะ, ตัวการทางวัฒนธรรมที่นําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของหัวหนาสถาบันการประถมศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), ง.

62สมรนาคประสิทธิ์,“การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 243.
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ขนาดใหญ การใชวิธีการใดก็ตามที่จะใหสมาชิกในกลุมไดหันหนาเขามารวมมือชวยกัน แกปญหา
รวมกัน ก็จะทําใหเกิดความเปนอยูที่ดีที่เรียกวาการพัฒนาเกิดขึ้น การสรางทีมงานเปนวิธีการหนึ่ง
ที่จะโนมนาวใหคนมารวมกลุมกันทํางาน

      1.5  ปญญาชนเนนความกลมเกลยีวของการทาํงาน และเนนการทาํงานเปนหมูคณะ
ผูนําทําหนาที่เปนโคชในการสรางทีมที่ดีกวา ผูใตบังคับบัญชาอาจตอบสนองตอสถานการณโดย
รับผิดชอบ เขาจะทํางานมิใชเฉพาะใครสั่งใหทํา หรือมีใครมาคอยตรวจตรา แตผูใตบังคับบัญชา
ทํางานเพราะมีความรูสึกในตัวเองวา มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความรับผิดชอบตอเพื่อนรวม
งานและตองทําใหดีที่สุด แฮลพิน (Halpin) กลาวเนนวา ถาผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง
ความคดิเหน็ มุงการทาํงานเปนกลุม งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมปีระสิทธภิาพ63 ซึง่สอดคลอง
กับสถิติ ที่กลาวไววา แนวทางที่ผูบริหารสามารถปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารนั้น
ส่ิงที่สําคัญประการหนึ่งคือ ตองรูจักสรางกระบวนการกลุม (group process) โดยสนับสนุนให
สมาชิกดําเนินการใหสําเร็จเปาหมายขององคการ กระตุนใหสมาชิกเห็นความสําคัญของการ
ทํางานกลุม การทํางานรวมกันสรางความไววางใจ ความมั่นคงใหเกิดกับกลุม ใหสมาชิกในกลุมมี
ความยึดเหนี่ยวสามัคคีกัน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดกระบวนการกลุมที่ดี และเกิดความราบรื่น
ในการดําเนินงานรวมกันตอไป64

2. การมองการณไกล (perpective) เซอรจิโอแวานนี (Sergiovanni) ใหแนวคิดว
การมองการณไกลไดแก ความสามารถของผูนําที่สามารถจะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธิวิธี
และยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่
มองกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย
ผลผลิตที่ไดก็คุมคา65  บรรจง  ชูสกุลชาติ  กลาวไววานักบริหารตองมองใหไกลและมองผาน
อุปสรรคใหทะลุ ตองมีความตั้งใจไมยอทอเปนรากฐานสําคัญ โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนยิ่งตองมี

                                                   
 63  Andrew W. Hallpin, Theory and Research in Administration (New York : The

Mc.Millan Company, 1966), 150.
 64 สถิต  วงษสวรรค, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, 2529), 337 – 378.
   65 เสริมศักดิ ์  วศิาลาภรณ, พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,

2522), 175.
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ทักษะทางดานมองการณไกล คือ สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ อยางกวางขวาง ทะลุปรุโปรง
รวมทั้งสามารถที่จะคาดคะเนไดถึงสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตอไปอีกไดอยางถูกตอง66

3. มีหลักการ (principle) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวคิดวาใน
การบริหารนั้น ผูบริหารจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงานนั้น ๆ หลักการกอให
เกิดบูรณาการและมีความหมายตอผูนําอยางมาก หนังสือ Wall Struct Journal – Gallup Poll ได
กลาวไววาผูบริหารระดับสูงในองคกรธุรกิจ 282 แหงยอมรับหลักการชวยใหเกิดความกาวหนาใน
การทํางานอยางดี67 และในเรื่องของหลักการนี้ไดมีผูใหความหมายของคําวาหลักการไวหลายทาน
อาทิเชน แบรและคณะ (Barr and others) กลาวไววา หลักการหมายถึงกฎเกณฑทั่วไป ความคิด
รวบยอด ขอเท็จจริงพื้นฐาน ความเชื่อมั่นอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ
อยางหนึ่งไปสูสภาพอีกอยางหนึ่ง และเปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมกิจกรรม และเปนวิธีการสําหรับ
การปฏิบัตินั้น ๆ68  สําหรับ บรักส และโจเซฟ (Briggs and Joseph) ใหความคิดเห็นไววา หลักการ
คือ วิถีทางแหงการแกปญหาที่คิดวามีความเชื่อมั่นมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัยจากประสบการณ
เดิมเทานั้น แตอาจไดจากขอเท็จจริงพื้นฐานและรูวาจะนําไปใชอยางไร69  ในความคิดเห็นของนัก
การศึกษาไทยนั้น นิพนธ  กินาวงศ  กลาวไววา หลักการหมายถึง กฎเกณฑที่กําหนดไว หรือวิธีการ
ทีม่นษุยคนพบจากประสบการณหรือการคนควา นาํมารวมกนัเปนหมวดหมู70  ซึง่คลายกบั สุพชิญา
ธีระกุล,  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ และวิจิตร  วรุตบางกูร ที่กลาววาหลักการ หมายถึง

                                                   
                     66  บรรจง  ชูสกุลชาติ, “การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ,” ใน บทความทาง
วิชาการ พ.ศ. 2530 – 2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการสงเคราะหทหารผานศึก, 2533), 99.

  67  Thomas Sergiovanni,  “Ten Principles of Quality Leadership,” Educational
Leadership  39, 5 (Febuary 1982),  331.

  68  A.S.Barr and others, Supervision Democratic Leadership in Improvement
of Learning (New York : Appleton Century – Crofts, Inc, 1947), 45.

  69  Thomas Hery Briggs and Justman Joseph, Improving Instruction through
Supervision (New York : McMillan, 1952), 406.

70 นิพนธ  กินาวงศ, หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
พิฆเนศ, 2523), 7.
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นโยบาย   กฎเกณฑพื้นฐานหรือความเชื่ออันเปนที่ยอมรับซึ่งควบคุมการกระทําในรูปแบบตาง ๆ71

สําหรับ ชาญชัย  อาจิณสมาจาร ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการไววาเมื่อบุคคลได
รับประสบการณจากการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาจะวิเคราะหประสบการณนั้นอยางพินิจ
พิเคราะห จนสรุปเปนความคิดรวบยอด (concept) กฎและทฤษฎีที่เขาจะนําไปปฏิบัติในอนาคต
ขอสรุปเหลานีเ้รียกวา “หลกัการ” ซึง่เปนสิง่ทีเ่ปนประโยชนและจาํเปนตอการกระทาํ72  และจาก
ความหมายดังกลาว พอจะสรุปเปนประเด็นตาง ๆ ดังกลาว คือ (1) เปนจุดเริ่มตนใหเกิดสิ่งตาง ๆ
(2) คํากลาวทั่ว ๆ ไป ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธระหวางปรากฎการณตั้งแตสองอยางขึ้นไป ซึ่งใช
เปนแนวทางของการกระทํา  (3) ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงพื้นฐานหรือความเชื่ออันเปนที่ยอม
รับ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่ง และเปนสิ่งสําคัญที่จะควบ
คุมกิจกรรมและวิธีการสําหรับการปฏิบัติตามแนวนั้น (4) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่จะนําไป
ตัดสินใจเพื่อจะนําไปใชในการปฏิบัติทั่ว ๆ ไป (5) วิถีทางแหงการแกปญหาที่คาดวามีความเชื่อมั่น
ไดมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัยจากประสบการณเดิมเทานั้น แตอาจจะไดจากขอเท็จจริงพื้นฐาน
และรูวาจะนําไปใชไดอยางไรและ (6) การสรุปขอความโดยทั่วไป ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในลักษณะขอ
เท็จจริง พื้นฐานหรืออาจจะหมายถึงกฎเกณฑพื้นฐาน คําสั่ง นโยบาย หรือความเชื่อ ควบคุมการ
กระทําในรูปแบบตาง ๆ ของมนุษยหรือหมายถึงปรัชญาซึ่งเปนเครื่องกําหนดและประเมินคา จุด
หมาย    เจตคต ิการปฏบิตัแิละผลผลติ จากแนวความคดิตาง ๆ จะเปนเครือ่งชีใ้หเหน็วา หลกัการนัน้
จาํเปน ในการบรหิารงาน ซึง่ โกวทิ  วรพพิฒัน ไดกลาวไววา ผูบริหารจะบรหิารงานไดดตีองรูลูทางรู
หลกัการ และรูนโยบาย73

4. หลักในการทํางาน (platform) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอความคิด
วาหลักในการทํางานไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวาง
เกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน หลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวน

                                                   
     71 สุพิชญา  ธีระกุล, กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ และวิจิตร  วรุตบางกูร, หลักการนิเทศ

การศึกษา, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิทยากร, 2524), 12.
72ชาญชยั  อาจณิสมาจาร, การนเิทศการศกึษา (กรุงเทพมหานคร : จงเจรญิการพิมพ,

2525), 14.
73โกวิท  วรพิพัฒน, “การบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล,” เอกสารการ

สัมมนาระดับผูอํานวยการกอง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนที่ 1, 15 – 19 มิถุนายน 2530.
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ชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักในการทํางานดานการศึกษาหรือดานธุรกิจอ่ืน ๆ ยอมมีผลตอผูนํา
ที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน74  ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาต ิ ไดเหน็ความสาํคญัของหลกัในการทาํงานดงักลาว จงึไดกาํหนดมาตรฐาน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนมาตรฐานกลางขึ้น เพื่อให
โรงเรียนถือปฏิบัติ เรียกวามาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาต7ิ5

5.  หลักการปกครอง (politics) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ใหแนวคิดวา ผูนําควร
มีลักษณะของนักปกครอง นั่นคือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได ชวย
ทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย เร่ืองการปกครองมักมีเร่ืองอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย
อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนํา
และอํานาจนี้จะควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางาน
ดวยความสมัครใจ76  นักปกครองที่ดีตองมีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง จากการ
ศึกษาและการฝกอบรม มีหลักในการปกครอง บังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวย รูจักประวัติ นิสัย
ความประพฤติของผูใตบังคับบัญชาโดยละเอียด รูจักชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาส
อันควร รักษาความเที่ยงธรรม มีความคิดริเร่ิม มีหลักในการบริหารงาน คือ รูจักจังหวะที่จะทํางาน
ใหเปนผลสําเร็จ รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน รูจักถายทอดความรูใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางาน
ได สําหรับ จํานง  สมประสงค กลาวเนนไววา การปกครองคนเปนเรื่องสําคัญมาก ตองเขาไปคลุก
คลีกับผูใตบังคับบัญชาและใชหลักธรรมของพระพุทธองค 4 หลัก คือ 1) หลักเมตตา หมายถึง
ความรักใครปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข  2) หลักกรุณา หมายถึง ความสงสารเห็นใจเมื่อเห็นผูอ่ืนเปน
ทุกข  3) มุทิตา หมายถึง ความชื่นชมยินดีกับผูอ่ืนเมื่อผูอ่ืนมีความสุข  4) หลักอุเบกขา หมายถึง
การวางตนเปนกลาง77

                                                   
74   Sergiovanni, Educational Leadership, 331 – 332.
75 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, มาตรฐานโรงเรียน สังกัดสํานัก

งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2541 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 15.
76  Sergiovanni, Educational Leadership, 332.
77 จํานง  สมประสงค, หลักและศิลปของหัวหนางานในการสรางแรงงานสัมพันธที่ดี

(กรุงเทพมหานคร : เพียรรุงโรจนการพิมพ, 2525), 1.
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สําหรับการใชอํานาจในการปกครองนั้น เฟรนและราเวน (French and Raven) ได
กลาวไววาในการบริหารโรงเรียนนั้น ผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชอํานาจทางสังคมใน
การบรหิาร เพือ่ใหเกดิประโยชนตอหนวยงานและงานนัน้ ๆ ดาํเนนิไปดวยดมีคีณุภาพและประสทิธภิาพ
ผูบริหารควรศึกษาวิธีการใชอํานาจ

      5.1  อํานาจในการใหรางวลั (reward power) เปนอํานาจทีผู่อยูใตบงัคบับญัชารบัรู
วาผูบังคับบัญชาสามารถจะใหรางวัลแกเขาได ประสิทธิภาพของรางวัลจะขึ้นอยูกับความตองการ
ของแตละบุคคล ผูบริหารจะตองเลือกใชรางวัลใหสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล

        5.2  อํานาจใหคุณใหโทษ   (coercive power) เปนอํานาจที่ผูใตบังคับบัญชารูวา
จะไดรับโทษถาไมทําตามที่ผูบังคับบัญชาส่ัง ผลงานที่เกิดจากอํานาจชนิดนี้จะมีคุณภาพไมดีเทาที่
ควร และบางครั้งอาจเกิดแรงตอตานอีกดวย

        5.3  อํานาจตามกฎหมาย (legitmate power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูอยูใตบังคับ
บัญชาตามกฎหมาย หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหนวยงาน

        5.4  อํานาจบารมี (reference power) เปนอํานาจอันเกิดจากผูอยูใตบังคับ
บัญชามีความรูสึกวาอยูขางเดียวกับผูบังคับบัญชา ความแข็งของอํานาจนี้ข้ึนอยูกับความรูสึก และ
ความปรารถนาดังกลาวของผูใตบังคับบัญชาวามีมากนอยเพียงใด

        5.5  อํานาจความเชี่ยวชาญ   (expert power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูอยูใตบังคับ
บัญชายอมรับในความรูความสามารถ หรือความชํานาญดานตาง ๆ ของผูบงัคับบัญชา ความแข็ง
ของอํานาจานี้ข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาวาจะแสดงใหผูอยูใตบังคับบัญชาเชื่อในความชํานาญของ
ตนไดมากนอยเพียงใด

        5.6  อํานาจขาวสาร (information power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับวาผูบังคับบัญชาเปนผูที่มีความรูในขาวสารตาง ๆ ความแข็งของอํานาจนี้ข้ึนอยูวาขาวสาร
นั้นมีความสําคัญตอผูอยูใตบังคับบัญชามากนอยเพียงใด

5.7 อํานาจแฝง (connection power) เปนอํานาจที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชา
นับวาผูบังคับบัญชามีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีความสําคัญกับองคการ ถาบุคคลนั้นมีอํานาจ
สูงกับผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจแฝงสูงตามไปดวย78

                                                   
          78John R.P. French and Bertram H.Raven, The Base of Power (New York :

Liviington Publishers Inc., 1975), 259 – 269.
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จากการศึกษาวิจัยของ อันธิกา  เสรีวัฒนา เร่ืองความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารภายใตสถานการณปกติและวิกฤติ กับประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เนนการใช
อํานาจสารสนเทศ อํานาจการใหรางวัล อํานาจรวมปรึกษาหารือ อํานาจตามกฎหมายและอํานาจ
อางอิงมากที่สุด79

5. ความมุงประสงค (purposing) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวความคิด
วาผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งจุดมุงหมายในการทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงให
เห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด นอกจากนี้การมีความมุงหมายยัง
ชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีการดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานให
ผูปฏิบตังิานไดเขาใจ และดาํเนนิไปในแนวทางเดยีวกนั80  นรา  สมประสงค  กลาววา การตัง้เปาหมาย
การบริหารนั้น ผูบริหารจะตองชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาต้ังเปาหมาย เพื่อใหเปาหมายมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง มคีวามยากทีพ่อเหมาะ และเกดิการยอมรบัจากผูใตบงัคบับญัชาโดยตวัของเขาเอง81

สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหแนวความคิดไววาในการดําเนินงานของโรงเรียนนั้น จะตองกําหนดแนว
ทางที่เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานราบรื่นโดยเรียกวา เปนการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
และสรุปไววา เปาหมายที่ดีนั้น ตองมีลักษณะดังนี้ คือ 1) เปาหมายตองมีความสัมพันธกับความ
ตองการขององคกรและบุคคลที่อยูในองคกร  2) เปาหมายตองชัดเจนและเปนไปได  3) เปาหมาย
ตองมีเหตุผล  4) เปาหมายจะตองมีลักษณะพอดีเหมาะสมกับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง พรอมทั้งยัง
สัมพันธกับสวนอื่น ๆ ขององคการดวย เพื่อลดความขัดแยงใหนอยที่สุด  5) เปาหมายจะตองมี
ความกระทัดรัด มีลักษณะกําหนดเปนมาตรฐาน ไมใชเปน

                                                   
  79อันธิกา  เสรีวัฒนา, “ความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

ภายใตสถานการณปกติและวิกฤติ กับประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), บทคัดยอ.

80Sergiovanni, Education Leadership, 332.
81นรา  สมประสงค, “การจูงใจ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน

การบริหารการศึกษา หนวยที่ 5-8 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 161.
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อุดมการณหรือคานิยมอยางใดอยางหนึ่งในราชการ และ 6) เปาหมายจะตองไมยากจนเกินไปจน
ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ82

ในการกําหนดเปาหมายจะตองกําหนดลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา จาก
การศึกษาของนักวิชาการบริหารบางทาน ไดชี้ใหเห็นวา การบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น การ
กําหนดเปาหมายจะตองเกิดจากที่ทุกคนรวมกัน83  และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารกับประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จงัหวดันครราชสมีาของ สมร  นาคประสทิธิ ์  พบวาผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญตองเนนพฤตกิรรม
การบรหิารดานการกาํหนดเปาหมาย จงึจะทาํใหเกดิประสิทธผิลดานผลการปฏบิตังิานของโรงเรียน

การจัดทําแผนยุทธศาสตรและธรรมนูญสถานศึกษา เปนการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการพฒันาสถานศกึษาทัง้ระบบ เปนการปฏรูิประบบการบรหิารจดัการใหมปีระสิทธภิาพ
ประสิทธิผล โดยใชเทคนิคการบริหารที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่จําเปน ในการพัฒนาสถานศึกษา สามารถประยุกตใชโปรแกรม
คอมพวิเตอรเพือ่จัดเกบ็ขอมลู และสถานศกึษาสามารถจดัทรพัยากรและแหลงเรยีนรูอยางพอเพียง
และมีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญสถานศึกษา คือภาพลักษณของสถานศึกษาที่เกิดจากขอ
ตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดเปาหมายและพันธกิจที่สําคัญไว เพื่อเปนแนว
ทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหไปสูมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มี
องคประกอบสวนใหญคือ (1) ระบบของสถานศึกษา ไดแกความเปนมา สภาพปจจุบัน  (2) ความ
คาดหวังของสถานศึกษา เปนสภาพที่พึงประสงคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสถานศึกษาภายใน 3 ป
หรือ 5 ป (3) พนัธกิจ เปนสภาพที่ตองทําเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียนตามความคาดหวังที่รวมกันตั้งไว
(4) เปาหมาย (5) จุดเนน (6) ยุทธศาสตร (7) แผนการดําเนินงาน (8) การติดตามประเมินผลและ
การรายงานผล (9) แผนงบประมาณ (10) บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (11) สัตยาบัน

                                                   
       82สมพงษ  เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2516), 87.
           83Premonte E. Kast and Jame E. Ronsenzweigh, Organization and

Management A system Approach (New York : McGraw – Hill inc., 1974), 173.
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กระบวนการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร การบริหารการศึกษาใหสู
ความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งตองมีการวางแผนการทํางานอยาง
เปนระบบ สอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา และความตองการในการพัฒนางานของสถานศึกษา
และไดใหความสําคัญตอการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร โดยสถานศึกษามีการจัดทําแผน
ระยะ 3 ป และแผนรายป มีการปฏิบัติตามแผนที่จัดทําขึ้น มีการติดตามผลและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งมีกระบวนการในการจัดทําแผน ดังนี้

การจัดทําแผนระยะ 3 ป เปนแผนระยะกลางที่กําหนดแนวทางการทํางาน หรือการ
พัฒนางานของสถานศึกษาไวเปนการลวงหนา ในชวงเวลา 3 ปการศึกษา เปนแผนแมบทที่สําคัญ
ยิ่ง ในการกําหนดวิธีดําเนินงานที่สถานศึกษาตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดไว แผน 3 ป จึง
เปนเอกสารหลักของการบริหารสถานศึกษา เปนเอกสารแมบทที่สําคัญ ไดมีการเรียกชื่อใหมวา
ธรรมนูญสถานศึกษา (school charter) เปนขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองชุม
ชนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกฝาย รูทิศทางในการทํางานและเปนหลักประกันใน
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามความตองการของทองถิ่น84

การทําแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนบริหารสถานศึกษา หรือแผนรายป เปนแผน
ปฏิบัติการที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา โดยจัดทําใหสอด
รับกับแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนที่ระบุงานที่ตองปฏิบัติไวในธรรมนูญ
สถานศึกษา (จําแนกเปนรายป) แตละป โดยธรรมนูญสถานศึกษาจะเปน master plan สถาน
ศึกษามีการปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป85

6. การวางแผน (planning) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดใหแนวความคิดไววา
การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ 
การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยใหโครงสรางใหญ
ของงานออกในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทํา เปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิด
ความสําเร็จ การวางแผนคลาย ๆ กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหาร ซึ่งจะออกมาเปนวิธี

                                                   
              84สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบสู
การปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,
2542), 13 – 15.
                       85เร่ืองเดียวกัน.
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การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้น หรือตารางการ
ทํางานตาง ๆ ในรูปของ PERT เปนตน86 ในเรื่องของการวางแผน สรุปสาระสําคัญดังนี้

         7.1  ความหมายของการวางแผน ไดมีผูใหความหมายของการวางแผนไวตาง ๆ
กัน อาทิเชน กูลิค (Gulick) กลาววาการวางแผนหมายถึง การวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงาน
อะไรบางที่จะตองทําตามลําดับ พรอมทั้งการกําหนดวิธีการปฏิบัติ และวัตถุประสงคของการปฏิบัติ
งานนั้น ๆ กอนลงมือปฏิบัติ87 สําหรับ คูนและไวริช (Koontz and Weihrich) ใหความหมายไววา
เปนความตองการอยางชาญฉลาด โดยอาศัยหลักการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่สอดคลองกับวัตถุ
ประสงค หลักวิชาการและประมาณการอยางรอบคอบ88    วิจิตร  วรุตยางกูล และ สุพิชญา  ธีระกุล
ใหความเห็นไววา การวางแผนเปนการกําหนดความมุงหมายของงานและแนวทางที่จะปฏิบัติไว
อยางกวาง ๆ กอนลงมือปฏิบัติงาน89  อนันต  เกตุวงศ ไดใหความหมายของการวางแผนไวคือ การ
ตัดสินใจลวงหนาในบรรดาทางเลือกทั้งหลายวาจะทําอะไร (what) ทําไมจึงตองทํา (why) ใครบาง
ที่จะเปนผูกระทํา (who) จะกระทําเมื่อใด (when) จะกระทํากันที่ไหนบาง (where) และจะกระทํา
กันอยางไร (how)90  นอกจากนี้ สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษฎ ยังไดสรุปความหมาย
ของการวางแผนไวคือ เปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล มองปญหาที่มีอยูและพยายามหาวิธี
การเพื่อแกไขปญหานั้น ๆ เปนการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใด ๆ ภายในเวลาที่
กําหนด เปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัด ใหเกิดประโยชนมากที่สุดเปนความพยายามอยาง

                                                   
86Sergiovanni, Educational Leadership, 332.
87Luther  Gulick, Not on The Theory of Organization in paper on Scince of

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

88Koontz and Weirich, Sssential of Management, 67.
89วิจิตร  วรุฒยางกูล และสุพิชญา  ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา

เบื้องตน (กรุงเทพมหานคร : ขนิษฐาการพิมพ, 2533), 21.
90อนันต  เกตุวงศ, หลักและเทคนิคการวางแผน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 3-4.
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ตอเนื่องและเปนขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย เปนการใชความรูความสามารถ และ
สามารถวินิจฉัยเหตุการณในอนาคต91

สรุป  การวางแผน เปนขั้นตอนที่สําคัญในการบริหาร ซึ่งการวางแผนเปนขั้นตอนหรือ
เปนสวนหนึ่งในการบริหารดวยเสมอ ฉะนั้น ผูที่เปนนักบริหารจึงตองศึกษาและทําความเขาใจใน
เร่ืองการวางแผนใหถองแท

           7.2  ความสําคัญของการวางแผน     การวางแผนนั้นเปนภาระหนาที่ที่สําคัญ
ของ  ผูบริหารที่ตองการความเจริญกาวหนาในผลงานของตน เพราะการวางแผนจะเปนการ
กําหนด แนวทางในการปฏิบัติงานในระยะใดระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งในลักษณะชวงสั้นและ
ชวงยาว ในระดับโรงเรียนจําเปนตองมีการวางแผน เพราะแผนเปนงานหลักสําคัญขั้นมูลฐานของ
กระบวนการบริหาร แผนที่ดีจะชวยใหการบริหารสําเร็จลุลวงไปดวยความราบรื่น การวางแผนที่ดี
จะตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริงและงายตอการปฏิบัติ ซึ่งมีข้ันตอนตาง ๆ คือ 1) การระบุทาง
เลือก 2) การคาดการณผลที่จะไดรับ 3) การพิจารณาและเลือกแนวปฏิบัติ92       7.3  กระบวนการ
วางแผน นักวิชาการดานการวางแผนไดแบงขั้นตอนกระบวนการของการวางแผนไวอยางหลาก
หลาย เชน สมยศ  นาวีการ ไดสรุปไววา กระบวนการวางแผนจะเกี่ยวของกับข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ัน
ตอน คือ 1) การกําหนดเปาหมายที่ตองการใหประสบความสําเร็จ 2) การพิจารณาวาองคการหรือ
หนวยงานยอยอยูที่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายการตัดสินใจวาหนวยงานอยูหางไกลจากเปา
หมายแคไหน ทรัพยากรอะไรบางที่มีอยู ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของเปาหมายและขอจํากัดขององค
การ  3) การพิจารณาวาปจจัยอะไรบางที่เปนอุปสรรค ข้ันตอนดังกลาวนี้จะรวมทั้งการคาดคะเน
หรือการพยากรณ และ 4) การทําแผนพัฒนางานขึ้นเพื่อความสําเร็จของเปาหมาย การสรางทาง
เลือกตาง ๆ การประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดี สําหรับ กูรุเก (Guruge) กลาวถึง
กระบวนการวางแผนไววา ในการวางแผนการศึกษานั้นอาจแบงไดเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ (1) ข้ัน
เตรียมการวางแผน 2) ข้ันวางแผน 3) ข้ันการจัดทําแผน 4) ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดของแผน
5) ข้ันนําแผนไปปฏิบัติ และ 6) ข้ันประเมินผลปรับแผนและทําแผน

                                                   
 91สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษฎ, หลักการบริหารเบื้องตน, พิมพคร้ังที่ 17

(กรุงเทพฯ : สวัสดการสํานักงาน ก.พ., 2541), 13.
92ประยูร  ศรีประสาธน, “การตัดสินใจ,” ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาทฤษฎีและ

แนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา หนวยที ่5-(นนทบรีุ : มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2540),
231 - 232
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ใหม93  สวน แบงฮารทและทรูลล (Banghart and Trull) ไดใหแนวความคิดในลักษณะการผสม
ผสานวิธีเกาและวิธีใหมเขาดวยกัน โดยแบงกระบวนการวางแผนการศึกษาออกเปน 7 ข้ันตอน คือ
1) การกําหนดปญหาการศึกษา 2) วิเคราะหสวนที่เปนปญหา 3) กําหนดโครงรางของแผน 4)
วิเคราะหและตรวจสอบแผน 5) ตัดสินใจเลือกแผน 6) การนําแผนไปปฏิบัติ และ 7) ควบคุมการ
ปฏิบัติตามแผน94  ปยะ  สัตยาวุธ  ไดสรุปเกี่ยวกับการวางแผนไววา จากผลงานวิจัยตาง ๆ ชี้ให
เห็นวา หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับตางใหความสําคัญตอการวางแผนมาก ดวยตระหนักวา
แผนเปนเครือ่งมอืทีสํ่าคญัยิง่ในการบรหิารงาน การบรหิารงานจะสาํเรจ็ลุลวงดวยดแีละมปีระสิทธภิาพ
ยอมข้ึนอยูกับการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และมีการนําแผนไปใชบริหารอยางจริงจัง95 และการ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองเกิดจากผูบริหารที่มีความสามารถดําเนินการวางแผนตาม
หลักการและกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๆ คลายกันคือ ข้ันการ
เตรียมการวางแผน ข้ันจัดทําแผน ข้ันนําแผนไปปฏิบัติ ข้ันติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล
และข้ันสุดทายคือการปรับแผนหรือจัดทําแผนใหม ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพไดอยางสมบูรณ  นอกจากนี้ รัชนิดา  รัตนปาจันทร ไดศึกษาเรื่อง องคประกอบ
การวางแผนงานครุภัณฑที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารครุภัณฑของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด พบวา องคประกอบการวางแผนงานครุภัณฑ มี 5 ดานคือ 1) ดานการควบคุมครุภัณฑ 2)
ดานวิธีการจัดสรรครุภัณฑ 3) ดานเสนอของบประมาณคาครุภัณฑ 4) ดานการจําหนายครุภัณฑ
และ 5) ดานขั้นตอนการจัดสรรคุรุภัณฑ96

                                                                      
  93Ananda W. Guruge, Process of Educational Planning (Bangkok : UNESCO

Regional office for Educational in Asia, 1977), 3.
94Frank W. Banghart and Albert Trull. Jr., Education Planning (New York : The

McMillan Co., 1973), 1 – 133.
95ปยะ  สัตยาวุธ, “การศึกษาสภาพและปญหาของกระบวนการวางแผนในโรงเรียน

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

96รัชนดิา  รัตนปาจนัทร, “องคประกาอบการวางแผนงานครภัุณฑ ทีส่งผลตอประสทิธภิาพ
การบริหารครุภัณฑของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ.
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8.  ความยืนหยัด (persisting) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) มีแนวความคิดวาผูนําที่
ดี ควรจะมีความยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งนี้หมาย
ความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวย ความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความ
หมายใหถูกตองและเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการทํางาน และควรยืนหยัดในหลักการ
อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ97

9.  การบริหารคน (peop[le) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ยอมรับวาถาปราศจาก
ความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหนวยงานแลว ความสําเร็จจากงานนั้นจะสําเร็จไดนอยมาก
ดังนั้นถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดี ควรจะไดแสวงหาชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือ
วตัถปุระสงคตามความตองการของหนวยงาน จดุประสงคของการบรหิารงานในหนวยงาน ควรเปน
การพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามขึ้น การบริหารคนจัดเปนขอกําหนดทางยุทธศาสตร
ของผูนําที่มีคุณภาพ

การบริหารคนในแงความคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) มีความหมายในแนว
เดียวกันกับการบริหารงานบุคคลนั้น พะยอม  วงศสารศรี ไดใหความหมายของการบริหารงาน
บุคคลไวคือ กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีในการงาน
และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการ ที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงาน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข98

นอกจากนี้ ธงชัย  สันติวงษ ไดใหความหมายไวคือ ภารกิจของผูบริหารทุกคน และของผูชํานาญ
การดานบุคลากร โดยเฉพาะที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อใหปจจัยดาน
บคุคลขององคการเปนทรพัยากรมนษุยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุตลอดเวลา ซึง่จะสงผลสาํเรจ็ตอเปาหมาย
ขององคการ99 สวนสุธี  สุทธิสมบูรณ และ สมาน  รังสิโยกฤษฎ ไดใหความหมายของการบริหาร
งานบุคคลวา เปนกระบวนการเกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อจะไดมาใชประโยชน

                                                   
                97Sergiovanni, Educational Leadership, 332.

98พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต, 2538), 5.

99ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 3.
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และบํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษยใหมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค กระบวนการที่วานี้รวมถึงหนาที่ตาง ๆ ทั้งหมด นับต้ังแตการสรร
หาบุคคลเขาปฏิบัติงาน จนกระทั่งออกจากงาน100 ในการพัฒนาบุคลากรจะดวยวิธีใดก็ตาม ยอม
เกิดประโยชนตอตัวบุคคล และหนวยงานนั้น ๆ ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน ไดสรุปใหเห็นถึงประโยชนที่
ถึงไดจากการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้คือ 1) ชวยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2)
ชวยใหผูปฏิบัติงานได สามารถปรับตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ  3) ชวยเสริมสรางเจตคติที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน  4) ชวยเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน  5) ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูปฏิบัติงาน โดยใชวิธีที่เพิ่มคุณ
ภาพของผูปฏิบัติงานที่มีอยูจํากัดแทนการเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติการ  6) ชวยยก
ระดับความสามารถของขาราชการใหเปนไปตามโครงการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และเปนไป
ตามทิศทาง เปาหมาย นโยบาย และแผนงานที่วางไวอยางดียิ่ง101

ตอมาในป 2538 วิสุทธิ์  อุตะมะ  ไดวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของการทํางานที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 6 พบวา ตัวกําหนด   คุณ
ภาพชีวิตของการทํางานที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ได
แก การพัฒนาความสามารถของบุคลากร การสื่อสารและการประสานงานเวลาวางของชีวิต และ
ระบบงานในสํานักงาน102 10.  ความรักองคกร (patriotism) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดให
แนวคิดไววาเมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว ส่ิงที่ผูนําตองคํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการคือ
การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่มีความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวา
ลักษณะใดควรทํา

                                                                      
100สุธี  สุทธิสมบูรณ และ สมาน  รังสิโยกฤษฎ, หลักการบริหารเบื้องตน, พิมพคร้ังที่ 17

(กรุงเทพฯ : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2541), 33.
101ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในราชการ : ประโยชนที่ไดจาก

ความวางเปลา,” ใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิดและการประยุกตใช (กรุงเทพมหานคร :
วิคตอรีเพาเวอรพอยท จํากัด, 2531), 8.

102วิสุทธิ์  อุตะมะ, “ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของการทํางานที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538),
บทคัดยอ.
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และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคกรอยางซื่อสัตย
ลักษณะความรักองคกรของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางาน
หลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขาทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย มิใชทําดวยความกระหาย103

โดยธรรมชาตินั้นความรักองคกรของแตละบุคคลยอมมากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากลักษณะการรวมตัวของคนในองคกรนั้น ๆ อันกอใหเกิดความเปนปกแผนขององคกร ถา
องคกรใดมีความเปนปกแผนอันเกิดจากการสรางความเจริญใหกับองคกรโดยสวนรวม ประชาชน
ไดรับความเปนธรรม มคีวามมัน่คงและการดาํรงชวีติเปนไปดวยด ี ส่ิงเหลานีจ้ะกอใหเกดิความผกูพนั
ความจงรักภักดีตอองคกรของตน ยอมทําใหยอมพลีแมแตชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปองกันองคกร
และสงเสริมใหรุงเรืองยิ่งขึ้น104 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดเห็นความสําคัญของการรัก
องคกร เปรียบเสมือนรักชาติ จึงไดกําหนดคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ใหชนในชาติถือปฏิบัติ คือ 1)
การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 2) การประหยัดอดออม 3) การมีระเบียบ
วินัยและเคารพกฎหมาย 4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา และ 5) ความรักชาติ ศาสน
กษัตริย105 และกรมสามัญศึกษาไดใหนิยามไววา ความรักชาติหมายถึง การมีความรักไทย นิยม
ไทย สํานึกและภูมิใจในความเปนไทย มีความผูกพัน หวงแผนมาตุภูมิ มุงมั่นสงเสริมความเจริญ
กาวหนาและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการรักษาเกียรติของชาต1ิ06 จากเหตุผลดังกลาวสรุป
ไดวาความรักองคกรเปนความผูกพันทางใจที่มีอยูในตัวบุคคลกับองคกรของตน ถาบุคคลใดปฏิบัติ
งานดวยใจที่ผูกพันในความรักองคกรแลว ก็ยอมสงผลใหงานนั้นมีประสิทธิภาพไดอยางสูงสง

                                                                      
103Sergiovanni, Educational Leadership, 332.
104กระมล  ทองธรรมชาต ิ และคณะ, การปกครองและการเมอืงไทย (กรุงเทพมหานคร :

ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 53.
105บรรพต  วีระสัย, สุขุม  นวลสกุล และ บวร  ประพฤติดี, รัฐศาสตรทั่วไป

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), 287.
106กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก, การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษา, เลมที่ 1, หลักการและทฤษฎีการปลูกฝงสรางเสริมจริยธรรม (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภา, 2529), 3.
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ประสิทธิผลขององคการ

องคการเปนหนวยงานที่ประกอบดวยบุคลากรมากกวาหนึ่งคน มีเปาหมายหรือวัตถุ
ประสงครวมกันที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงตามที่เปาหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาหรือโรงเรียนนับ
เปนหนวยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมสาธารณะในการใหความรูกับนักเรียน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จะมีเสถียรภาพเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน ปจจัยที่สําคัญ
ก็คือ “ประสิทธิผลของโรงเรียน” เพราะประสิทธิผลของโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญตอการเลือกโรง
เรียนของผูปกครองและเด็กนักเรียน

ความหมายของประสิทธิผลขององคการ
นักวิชาการสาขาตาง ๆ ไดนิยามความหมายของประสิทธิผล (effectiveness) ไวหลาย

ทัศนะทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร  เชิงบริหารจัดการ  ซึ่งเปนทั้งการมองประสิทธิผล
เฉพาะ การบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียว และพิจารณาระบบ  อาจีรีส (Argyris)  ใหความหมาย
ของประสิทธิผลวา  หมายถึงสภาวะที่องคการสามารถเพิ่มผลผลิตมากขึ้นในขณะที่ปจจัยการผลิต
ลดลง  หรือผลผลิตคงที1่07   แคทซและคาหน  (Katz and Kahn)   ใหความหมายในมุมมองของ
สังคมศาสตรวา หมายถึงความสัมพันธของระบบยอยตาง ๆ คือ (ระบบยอยเกี่ยวกับการผลิต  (2)
ระบบยอยที่ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุน  (3) ระบบยอยที่ผดุงการทํางาน  (4)  ระบบยอย
สําหรับการปรับปรุง และ  (5) ระบบยอยของการบริหารโดยความสัมพันธของระบบยอยเหลานี้จะ
นํามาซึ่งความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดของการกระทํารวมกัน108   ชายน  (Schein)  นิยาม
ความหมายประสิทธิผลวาหมายถึง สมรรถนะขององคการในการอยูรอด  ปรับตัว  รักษาสภาพและ
เจริญเติบโต ไมวาองคการนั้นจะมีหนาที่อะไร  การดําเนินงานก็จะดําเนินในทํานองเดียวกัน109

สําหรับสเตียร (Steers) กลาววา ความสามารถของการไดมาและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

                                                   
107Chris Argyris,  Integration the Individual and the Organization  (New York :  

John Wiley and Sons,  1964),  123.
108Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organization (New

York : John  Wiley and Sons, 1966),   19 - 26.
109Edgar H. Schein,  Organizational  Psychology  (Englewood Cliffs, New 

Jersey  : Prentice – Hall  Inc., 1970),   177.
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และมีคุณคาเกิดประโยชนสูงสุดเปนไปตามเปาหมายไดผลกําไร และมีคุณภาพ110  ภรณี   กีรติ
บุตร  อธิบายความหมายของประสิทธิผลไววา  หมายถึง  ตัวการที่เปนเครื่องตัดสินใจขั้นสุดทาย
ของการบริหารหรือการจัดการวาประสบผลสําเร็จเพียงใด111 ซึ่งเหมือนกับนิยามประสิทธิผลที่ราช
บัณฑิตยสถานไดบัญญัติวา ผลสําเร็จ  ผลที่เกิดขึ้น112  เรดและคณะ  (Reid and others)  ใหความ
หมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา  หมายถึงความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการจดัสรรทรพัยากรใหแกสมาชกิ113   ซึง่เปนความหมายแนวเดียว กับฮอย
และมิสเกล  (Hoy and Miskel)  หมายถึง  ผลสําเร็จที่บรรลุตามเปาหมายขององคการทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ114

จากการประมวลความหมายประสิทธิผลที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาประสิทธิผล
ไมไดหมายถึงผลสําเร็จดานในดานหนึ่ง  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หรือความพึง
พอใจในการทํางานเพียงใดเพียงหนึ่ง  แตหมายถึงผลสําเร็จที่องคการสามารถบรรลุเปาประสงคทั้ง
ระบบ อาทิเชน  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึงการที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน  ซึ่งจะทําให
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  โดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบนั่นเอง

  จากความหมายดังกลาวเปนการมองประสิทธิผลขององคการในแงของการบรรลุเปา
หมายเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามมีนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมายของประสิทธิผลของ
องคการหรอืโรงเรยีนแตกตางจากทีก่ลาวมาขางตนโดยเปนการพจิารณาทัง้ระบบชาย (Schein) มอง
ประสิทธิผลของระบบองคการ โดยใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง สมรรถนะ
ขององคการที่จะอยูรอด ปรับตัว รักษาสภาพ และเติบโต ไมวาองคการนั้นจะมีหนาที่ใดที่ตองทําให
ลุลวง115  ในทาํนองเดยีวกนั มอท(Mott) ใหความหมายประสทิธผิลขององคการในแงของ
                                          

110 Steers,  Organizational  Effectiveness  :  A Behavioral View,   1-5.
111 ภรณี   กีรติบุตร,   การประเมินประสิทธิผลขององคการ ,   2.
112 ราชบณัฑติยสถาน,  ศพัทบญัญตัคิาํอธบิาย (กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพมิพ, 2531),

53.
113 Ken Reid,  David  Hopkins,  and Peter Holly,   Towards the Effective  School

(Oxford :Basic  Blackwell  Ltd.,  1988),   5.
                 114Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research and Practice ,  
373.

115Schein, Organizational Psychology  ,  177.
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ความสามารถในการผลิตความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการยืดหยุน116 สวนฮอย
และเฟอรกูสัน (Hoy and Ferguson) ไดใหแนวคิดในการพิจารณาวาโรงเรียนมีประสิทธิผล
อาจพิจารณาจากการที่ 1) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถ        ในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายใน
และภายนอก    4) สามารถสรางความพึงพอใจแกครู อาจารยได117   ฮอยและมิสเกล (Hoy and
Miskel) เห็นในทํานองเดียวกันวาประสทิธผิลของโรงเรยีน หมายถงึ การทีโ่รงเรยีนสามารถผลตินกั
เรียนทีม่ผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกสามารถปรับตัวเขา
กับส่ิงแวดลอม  และไดเสนอแนะวาในขณะที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โรงเรยีนที่
มปีระสิทธผิลจงึควรวดัจาก 1)  ความสามารถในการปรบัตัว  (adaptation)   2) ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน  (achievement)  3)  ความสามารถในการผสมผสาน  (integration)  4) ความ
สามารถในการพฒันาศักยภาพ  (latency)118  สวนยัชแมน และซีชอร (Yuchtman and
Seashore) ไดใหความหมายของประสิทธิผลองคการวา  เปนความสามารถขององคการในการนาํ
ทรัพยากรทีม่จีาํกดั และมคีณุคามาใชประโยชนเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานขององคการ119 และกมล
วรรณ  ชัยวานิชศิริ ไดใหความหมายของประสิทธิผลองคการวา คือ การที่องคการสามารถดําเนิน
การไดบรรลุผลตามเปาหมาย หรือ วัตถุ ประสงคขององคการที่กําหนดได120

                                                   
     116 Paul E. Mott, The Characteristics of Efficient  Organization  (NewYork :

Harper & Row Publishers,  1973),  188.
117 Hoy and Furguson,  “The oretical Framework and Exploration Organization

Effectiveness of School,”  Educational Administration Quarterly  21,  2 (Spring 1985) : 117-
134 .

     118Hoy  and  Miskel,  Education  Administration  Theory  Research  and  Practice,
384 - 395

119E. Yuchtman and S.E.Seashore,  “A System in Resourse Approach to
Organization Effectiveness,” Administrative Science Quarterly  32 (December  1967)  :
377-395.

120กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ,  “ปจจัยเกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2536),  43.
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จะเห็นไดวานักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการได
คลายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน หรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   สามารถพัฒนา
เจตคติของนักเรียนใหเปนทางบวกตอโรงเรียน ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
เขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบ121

ความสามารถในการปรับตัว

ความสามารถในการปรบัตัว(adaptation) หมายถงึ  ความสามารถขององคการที่จะตอบ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการในฐานะที่โรงเรียนเปนองคการที่มี
ลักษณะเปนระบบเปดจึงตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหองคการอยูรอดโดย
ตองพฒันาองคการใหสามารถทาํหนาที ่และดาํเนนิการตอไปอยางมคีณุภาพและประสทิธภิาพ ซึ่ง
กริฟฟธ (Griffiths) ใหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเกี่ยวกบัการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทาง
การบริหารแปดประการคือ  1) แรงกระตุนสวนใหญในการปรับตัวในองคการมาจากภายนอกองค
การ  2) ความมากนอยและความคงทนของการปรับตัวเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสิ่ง
เราจากระบบใหญ  3) การปรับตัวในองคการมีโอกาสเปนไปไดมากกวา  ถาหากวาผูเขาสูตําแหนง
บริหารสูงสุดมากจากภายนอกองคการ  4) เมื่อมีความกดดันเพิ่มอยางตอเนื่อง  ในระยะแรกระบบ
จะตอบสนองอยางเฉื่อยชา  ตอมาจะตอบสนองชดเชยอยางเกินเหตุ  ผลสุดทายก็ลมสลายแบบจบ
ส้ิน  5)  จํานวนนวัตกรรมรวมที่เกิดขึ้นนั้นเปนสัดสวนผกผันกับวาระการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
สูงสุด   6) ยิ่งมีระดับการบังคับบัญชามากเพียงใด  โอกาสปรับตัวเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องคกรก็มีนอยเพียงนั้น   7) เมื่อมีการปรับตัวเกิดขึ้นมักเกิดขั้นจากสวนบนไปสวนลางมากกวาจาก
สวนลางขึ้นไปสวนบน   8) ยิ่งระบบยอยทําหนาที่ในการปฏิสัมพันธระหวางกันไดดีเพียงใด  โอกาส
ปรับตัวเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการก็มีนอยเพียงนั้น122 สเตียร (Steers) พบวา การปรับ
ตัวและมโนทัศนที่มีความคลองตัว และการเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่นักวิจัยใชกันมากในเรื่องการวัด
                                       

      121 เร่ืองเดียวกัน,  32-33.
122Griffiths,   Organizations and Human Behavior : Focus on Schools ,

371-374.
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ประสิทธิผล123   ในขณะเดยีวกนักบิสัน (Gibson) ไดสรางแบบจาํลองเพือ่เปนเกณฑวดัประสทิธผิลใน
ระยะกลางซึง่หมายความรวมไปกับความสามารถของฝายบริหารของ
องคการในอันที่จะรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมพอ ๆ กับที่เกิดขึ้นภายในองค
การ  ความไมมีประสิทธิผลในการบรรลุถึงการผลิต  ประสิทธิภาพและความพอใจอาจเปน
สัญญาณวามีความจําเปนตองปรับหรือดัดแปลงการปฏิบัติการในดานการบริหารและนโยบายให
เหมาะสมขึ้น  หรือสภาพแวดลอมจากการเรียกรองผลผลิตซึ่งแตกตางกัน หรือใหตัวปอนซึ่งแตก
ตางไปจากเดิม  ซึ่งกอใหเกิดความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง  หากองคการไมสามารถหรือไม
ปรับตัว  ความอยูรอดขององคการก็จะอยูในอันตราย124  ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียนดานความ
สามารถในการปรับตัว  จึงถูกนํากําหนดเปนความสามารถของนักการศึกษา  แตอยางไรก็ตามการ
ปรับตัวอาจจะไมไดผลหากครูและผูบริหารใชบอยโดยไมรูจักเปลี่ยนแปลง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (achievement)  เปนสิ่งที่บงชี้ถึงผลลัพธของการ
จัดการศึกษาซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องการพิจารณาความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนแลวยัง
แสดงถึงคุณคาของหลักสูตร  ผูบริหาร  และครูผูสอนอีกดวย  ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskle)
ใหแนวคิดวาเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควร
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน(achievement)125 กูด (Good) อธิบายความหมายของผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ไววา หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตาง ๆ  ที่เรียน
มาแลว  ซึ่งไดจากผลการสอบของครูหรือผูรับผิดชอบการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน126   ไพศาล
หวังพานิช  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคล  อันเกิดจากการเรียนการสอน  และเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนและ
                                       
                123Steers,  Organizational  Effectiveness  :  A Behavioral View,   163.
               124James L. Gibson,  John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Organization
: Structure, Process, Behavior ( Dallas, Texas : Business Publication Inc., 1973) 112.

   125 Hoy  and  Miskel,  Education  Administration  Theory  Research  and  Practice,
384 – 397
                126Carter  V . Good,   Dictionary of Education, 2nd  ed. (New  York :  Mc Graw – Hill
Book Comepany , 2973),   139.
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ประสบการณของการเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรมหรือการสอน127   อุทุมพร จามรมานสรุปวา ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู ความเขาใจและทักษะที่เกิดจากการเรียนรูโดยสามารถวัด
ไดจากการทดสอบหรือวิธีการอื่นใหไดผลตรงตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  ตรงตามเนื้อ
หาสาระและวิธีการที่ครูจัดประสบการณการเรียนการสอนดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง
ตองมุงทีก่ารทาํความเขาใจกบัจดุมุงหมายของหลกัสตูร ระดับตาง ๆ  การจัดการศึกษา  การเรียน
การสอน และเทคนิควิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน128  กมล  สุดประเสริฐ  ใหความเห็นวาองค
ประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาอาจแบงไดเปนสองสวนคือ  (1) สวนที่เปนองคประกอบมา
จากตัวเด็กและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับเด็ก  เชน ผูปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม  พฤติ
กรรมพื้นฐานทางความรู  (cognitive entry behavior)  สติปญญาและแรงจงูใจใฝสัมฤทธิข์องเดก็
(2)  สวนทีเ่ปนองคประกอบมาจากการบรหิารการเรยีน129  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนมี
ความจําเปนยิ่งที่ตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือ  หากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในเชิงระบบ  ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวปอน กระบวน และผลลัพธ  แลวสิ่งที่บงชี้ผลลัพธของการจัดการศึกษานั้นมีหลาย
ตัว  แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลลัพธตัวหนึ่ง  และเปนผลลัพธตัวแรกที่ตองคํานึงถึงในแงของ
ประสิทธิผล

ความสามารถในการผสมผสาน

  ความสามารถในการผสมผสาน (integration) เปนลักษณะทางสังคมขององคการ และ
บุคลากรที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล กลาวคือ บุคลากรจะมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน  เปน ความ
พึงพอใจในการทํางานซึ่งขึ้นอยูปจจัยที่เกี่ยวของกับการทาํงาน  เชน ความสาํเรจ็  การยอมรบันบัถอื
ความกาวหนา  ความมัน่คง  ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผู
ปฏิบัติงานจนทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน (job satisfaction) แอปเปลไวท  (Applewhite)
กลาววา  การมีเจตคติที่ดีตองาน  เกิดจากความสุขความสบายที่ไดจากสภาพที่ทํางาน  ความสุข

                                                            
   127 ไพศาล  หวังพานิช,  การวัดผลการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพวัฒนาพานิช. 

2526),  139.
  128 อุทุมพร   จามรมาน,  “หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,”  ใน เอกสารการสอน

วิชาการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  (กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมมาธริาช, 2535),  2.

129 กมล   สุดประเสริฐ,  “คุณภาพการศึกษา,”  วิทยาจารย  76  (กรกฎาคม-กันยายน 
2520) :  32-35.
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จากการทํางานกับเพื่อนรวมงาน  และสวนหนึ่งเกิดจากความพอใจเกี่ยวกับรายไดจากองคการ130

ซึ่งสอดคลองกับบลัมและเนเลอร  (Blum and Nayler)  ที่วาความพอใจในการทํางานคือ ผลรวม
ของเจตคติตาง ๆ แสดงออกโดยผูปฏิบัติงาน  เจตคติเหลานี้มีความสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติและ
เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ เชน  คาจาง  ความมั่นคง  สภาพการทํางาน  โอกาสกาวหนา  การไดรับ
การยอมรับนับถือ  ความยุติธรรม  ความสัมพันธทางสังคม  การไดรับการดูแลเอาใจใส  และการ
ไดรับความยุติธรรม131 เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา ผลของงานที่ปรากฏและเปนที่ยอมรับของทุกคน
ในหนวยงาน  คือ ทําใหบุคลากรทุกคนมีเจตคติที่ดี เกิดความพึงพอใจในงาน  มีความมุงมั่นที่จะ
ทํางาน  ซึ่งหมายถึง เจตคติของบุคคล สามารถแสดงออกไดทางลักษณะนิสัย  ความหมายในดาน
ของโรงเรยีนหมายถงึ  การทีบ่คุลากรทุมเทและอทุศิเวลาในการทํางานทัง้งานประจาํ งานคดิสราง
สรรค และการแกปญหาดวยเจตนารมณทีมุ่งมัน่ดวยความรบัผิดชอบงานในหนาที่ใหสัมพันธกับกิจ
กรรมอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพเปนเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคการ
อีกตัวหนึ่ง คือ การที่องคการสามารถดํารงอยูตอไปไดในสภาพแวดลอมขององคการนั้น แตในทาง
ปฏิบัติมขีอควรคํานึง 2 ประการ คือ 1) การปรับตัวเพื่อความอยูรอด  2) ในการปรับตัวนั้นจะตอง
ดําเนินการอยางครบวงจรและจะตองทําเปนระบบ ทั้งปจจัย กระบวนการ และผลผลิต (total cycle
of input process output)132 ซึ่งการปฏิบัติงานขององคการ พฤติกรรมและประสิทธิผล จะขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ  ซึ่งมีตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน คือ ขนาดของ
องคการ เทคโนโลยี การไหลของงาน สภาพการทํางาน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอม และวัฒนธรรม
เปนตน  ฮอยและเฟอรกูสัน  (Hoy and Furguson)  กลาววาโรงเรียนที่มีประสิทธิผล นอกจากจะ
พิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแลว   จะตองดําเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
                                                   
               130B. Applewhite,  Organization Behavior  (Englewood  Cliffs ,  New Jersey  : 
Prentice Hall  Inc.,  1965),  8.

131 Milton L. Blum and C. Nayler,  Industrial Psychology  (New York : Harper and 
Row,  1968),   364.

132ภรณี  มหานนท, การประเมินประสิทธิผลองคการ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2529),  
166-167.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทัง้ภายนอกและภายใน สามารถ
แกปญหา และสรางความพงึพอใจแกครูอาจารยได133  ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskle) ไดเสนอ
เพิ่มเติมวาเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะตองพัฒนาขีดความ สามารถในการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (adaptation and development)  และความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้น (solving school’s problem)134   เพราะประสิทธิผลองคการขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของการแกปญหาที่สนองตอบทั้งทางดานเจตคติ และดานพฤตกิรรมทีม่ตีอปญหา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พฤติกรรมองคการจะตองมีความยืดหยุนพอเพียง
ใชโอกาสที่เปดให ดังนั้นการแกปญหาจะตองมีความพรอมที่จะแกปญหาทันทีตอเหตุการณใด ๆ ที่
เกิดขึ้น

สําหรับสภาพแวดลอมขององคการ แบงเปน 3 กลุม คือ
1.  สภาพแวดลอมดานองคการ (organizational environment) ประกอบดวยตัวแปร

ซึ่งเปนระบบปดขององคการอยูภายใตการดูแลของผูบริหาร ไดแก ขนาดขององคการ เทคโนโลยี
บรรยากาศองคการ และทรัพยากรบุคคล

2.  สภาพแวดลอมดานภาระงาน (task environment) ประกอบดวยตัวแปรที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่องคการนั้นตั้งอยู เชน อํานาจ การควบคุม อํานวยการ แหลงเงินทุน แหลงวัสดุ

3.  สภาพแวดลอมดานสังคม (societal environment) เปนสภาพแวดลอมมหัพภาค
เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย

สภาพแวดลอมทัง้สามจะมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาและเกีย่วเนือ่งสมัพนัธกนัจงึเปน
เร่ืองที่องคการจะตองแกไข ปรับปรุงเพื่อมุงอนาคต จะตองกําหนดกลยุทธใหสามารถคาดการณ
แทนที่จะเปนการสนองตอบตอวิกฤติการณ นั่นคือ ทําใหองคการเปนฝายปฏิบัติหรือฝายรุก
(active) แทนที่จะเปนฝายรับ (reactive)  องคการจะตองมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขและ
ประเมนิความสาํคญัของตวัแปรของสภาพแวดลอมมอิีทธพิลตอองคการอยางตอเนือ่ง ประสิทธผิล

                                                      
   133 Hoy and Furguson,  “Theoretival Framework and Exploration

Organizational  Effectiveness  of  School,”   Educational Administration Quarterly
21  (Febuary1985) : 117-134.

134 Hoy and  Miskel,  Educational Administration  Theory Research and Practice,  
384-397.
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องคการขึ้นอยูกับความสามารถของฝายบริหารที่จะสรางความสัมพันธอยางเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมภายนอกใชทักษะ และความผูกพันของสมาชิกขององคการอยางมีประสิทธิภาพ135

ดงันัน้ในการแกปญหาใหองคการสามารถปรบัปรุงพฒันา และนาํไปสูการมปีระสิทธิผลอ
ยางตอเนือ่งจงึควรนาํความคดิเชงิระบบขององคการ ประกอบดวย การพฒันาองคการ
(organization development : OD.)  การปรึกษาหารืออยางเปนกระบวนการ(process
consultation)  การบริหารโดยมีวัตถุประสงค (management by objective : M.B.O.) และการ
บริหารแบบมีสวนรวม (participative)มาใชในการแกปญหาขององคการ

การประเมินประสิทธิผล

การประเมินประสิทธิผลขององคการจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน ซึ่งอาจแยกแนวทางในการประเมินได  ดังนี้

1. การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (Goal Model of
Organizational Effective) เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ข้ึนกับผลที่ได
รับวาบรรลุ เปาหมายองคการหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการใชเปาหมายขององคการ
เปนเกณฑ ซึ่งเปนการใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ เชน วัด
จากความสามารถในการผลิต วัดจากผลกําไร เชน ไพรซ (Price)ไดเสนอขอสรุป (propositions) 
ของ    องคการที่มีประสิทธิผลและกําหนดใหเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย136

2. การประเมนิประสทิธผิลในแงของระบบ – ทรัพยากร  (The system resource model
of nizational  effectiveness) เปนการประเมนิโดยพจิารณาความสามารถขององคการในการแสวงหา
ประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการ อันจะทําใหบรรลุเปาหมายของ
องคการ เชน ซีซอร แลยัชแมน (Seashore and Yuchtman) ใหความหมายของประ สิทธิผลของ
องคการวาความสามารถขององคการที่จะนําทรัพยากรที่มีจํากัดและมีคุณคาจากสภาพแวดลอม
มาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการขององคการ

3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of
Effective)   เปนกวเิคราะหประสทิธผิลองคการโดยใชเกณฑหลายอยางในการประเมนิ ซึง่
                                                       
               135 Ibid.,  169
               136 J.L.. Price, Organization  Effectiveness : An Inventory of Propositions
(Homewood,  III  :  Richard. Irwin,  Inc.,  1968),  1.
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พิจารณาจากตัวแปรหลักที่อาจมีผลตอความสาํเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตวัแปร
ตาง ๆ มคีวามสมัพนัธกนั แคพโล (Caplow)เสนอ วา ประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4
ตัวดวยกัน คือ 1) ความมั่นคง  หมายถึงความสามารถในการรักษาโครงการขององคการไว  2) ควร
ผสมผสานเปน  อันหนึ่งอันเดียวกัน  3)    ความสมัครใจ หมายถึงความสามารถในการจัดใหมี
ความพึงพอใจสําหรับสมาชิก  4) ความสําเร็จ หรือผลรวมของกิจกรรมขององคการ137

แนวคิดของมอท (Mott) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดย
พิจารณาจาก 1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการปรับ
ตัว  4)  ความสามารถในการยืดหยุนได138   สวนแนวคิดของ กิบสันและคนอื่น ๆ (Gibson and
others)ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยใชเกณฑ
หลายเกณฑ  เชนกัน  คือ  1) ความสามารถในการผลิต   2) ประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจ  4)
ความสามารถในการปรับตัว   5) การพัฒนาและการอยูรอด139   แนวคิดของ  พารสัน (Parsons)
เสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยการพิจารณาจาก 1) การปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอม  2)  การบรรลุบรรลุเปาหมาย  3) การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  4) การธํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมและการกระตุนจูงใจ140  แนวคิดของ  เซเลอร (Seiler) เสนอแนวคิดวาประสิทธิผลของ
องคการวัดจาก 1) ความสามารถในการผลิต  2) ความพึงพอใจของสมาชิกและการพัฒนาระบบ
งาน สวน แนวคิดของ แคมพเบล (Cambell) ไดเสนอแนวคิดในการวัดผลสําเร็จขององคการจาก
ตัวแปร 19 ตัวแปร ไดแก 1) ประสิทธิผลโดยทั่วไป (overall effectiveness)  2) คุณภาพ (quality)
3) ผลผลิต (productivity)  4) ความพรอม (readiness)  5) ประสิทธิภาพ (efficiency)  6) ผลกําไร
หรือผลตอบแทน (profit or return) 7) การเติบโต(growth) 8) การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม
(utilization of enviroment) 9) ความมั่นคง(stability) 10) การเปลี่ยนแปลงหรือการธํารงรักษาคง
ไว (turner or return)   11) การขาดงาน (absenteeism)   12) อุบัติเหตุ (accident)   13) ขวัญ
(morale) 14) การจูงใจ (motivation) 15) ความพึงพอใจ (satisfaction)
                                                   
                            137 ภรณี  กีรบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององคการ,  59.

 138 Paul E. Mott,  The Characteristics of Effective Organization   (NewYork :
Harper & Row Publishers,  1973)),  20 – 24.
                139 James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly,  Organization
: Structure, Processes Behavior,  (Dallas, Texas : Business Publication Inc., 1973), 27.

   140Hoy and Miskel, Educational Administrations Theory Research and Practice,
380.
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16) การยอมรับเปาหมายขององคการเปนของตน (internalization of organizational goal) 17)
ความขัดแยง – ความสามัคคี (conflict - cohesion) 18) ความยืดหยุน – การปรับตัว (flexibility -
adaptation) 19) การประเมินโดยสภาพแวดลอมภายนอก(valuation by external entities)141

แนวคดิของฮอยและมสิเกล(Hoy and Miskel)ไดเสนอแนวคดิในการประเมนิประสทิธผิล 
ขององคการโดยพิจารณาจาก 1)  ความสามารถในการปรับตัว  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียน  3)  ความสามารถในการผสมผสาน  4)  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ142

การประเมินประสิทธิผลโดยใชเกณฑหลายเกณฑนับวามีความเหมาะสมและเปนที่
ยอมรับกันกวางขวาง  เพราะการประเมินโดยวิธีใชเปาหมายหรือแบบระบบทรัพยากร ยังมีขอบก
พรอง ดังเชน เอทซิโอนี (Etzioni) ไดวิจารณวาวิธีประเมินผลโดยใชเปาหมาย มีขอบกพรอง เชน 1) 
ถาองคการมีหลายเปาหมายจะทําใหวัดไดยากวา เปาหมายใดไดรับความสําคัญมากกวาเปา
หมายอื่นมากนอยเพียงใด 2) เปาหมายบางประการเปนเปาหมายในอุดมคติไมสามารถกําหนด
เวลาที่จะบรรลุถึงได ถาใชเกณฑนี้ตัดสิน องคการอาจประสบความลมเหลว 3) ถาองคการมีเปา
หมายตอเนื่อง การวัดประสิทธิผลจากเปาหมายจะทําไดยากและลําบากมากยิ่งขึ้น143    ซึ่งคาเมอ
รอน(Cameron) ไดใหแนวคิดเปนการสนับสนุนวา การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนโดยอาศัยการ
บรรลุเปาหมายยังมีขอบกพรอง ทั้งนี้เพราะเปาหมายสวนใหญเนนที่เปาหมายของผูบริหารมาก
กวาครู นักเรียน หรือผูปกครอง อีกทั้งบางทีโรงเรียนมีหลายเปาหมายอาจจะทําใหเกิดความขัดแยง
ได อีกทั้งบางทีบางโรงเรียนมีหลายเปาหมายอาจจะเกิดจากอิทธิพลของปจจัยอื่น ๆ สําหรับแนว
คิดดานทรัพยากรก็ไมตางจากเกณฑการใชเปาหมายเทาใดนัก144

                                                                                      

               141John A. Seiler , System analysis in Organization Behavior (Homewood, III :
Richard D. Irwin, Inc., 1973), 29 – 30.
         142 Hoy and Miskel, Educational Administrations Theory Research and Practice,
384 - 397
               143Amitai Etzioni,  Modern Organization  (Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice – Hall Inc., 1964), 36.
         144Kim Cameron, “Measuring Organizational Effectiveness in institutions of higher 
Education,”   Administrative Science Quarterly   23, 4  (December 1978)  : 613.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
ประสิทธิ์ เขียวศรี  ทําการวิจัยการนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยศึกษาจากเอกสารหลักฐานทางวิชาการแลวตรวจสอบ
ความสําคัญของคุณลักษณะฯ ดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญ25 คน โดยใช
แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 รอบ พบคุณลักษณะฯ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรู 2)
ดานทักษะ 3) ดานทัศนคติ 4) ดานคุณธรรมจริยธรรม และ 5) ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะทุกดาน
ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหวิธีการพัฒนาคุณลักษณะฯ จากเอกสาร หลักฐานทางวิชาการ
แลวตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาดวยการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 22
คน โดยใชแบบสอบถามปลายเปด พบวิธีการพัฒนา จํานวน 24 วิธี ผลการศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหแบบจําลองการพัฒนาฯ จากเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แลวนําคุณลักษณะฯ และวิธี
การพัฒนามาสังเคราะหเปนแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน แลวตรวจสอบความเหมาะสมกับผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ 9 คน โดยใช
แบบสอบถาม 80 คน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับแบบจําลองที่สังเคราะห ทําใหไดแบบจําลองซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบตาง  8 ประการ ไดแก  1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) วิธีการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนํา 4) การดําเนินการพัฒนา 5) การประเมินผลการพัฒนา 6) การปฏิบัติงาน
จริงและทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7) การนําเสนอผลการวิจัย  8) การประเมินผลและการติดตามผล145

วาณิช   ประทุมนันท  ทําการวิจัย เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม
โดยเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
427 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 30 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวาผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีภาวะผูนําในดานตาง ๆ ในระดับมากที่สุดทั้งหาดานคือ มีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธ มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะ

                                                                 
                       145ประสิทธิ์   เขียวศรี,  “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”  (วิทยานิพนธครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2544),  บทคัดยอ.
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ที่พึงประสงค ยกเวนดานมีภาวะผูนํา ซึ่งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผูนําในระดับมาก146

     อภิวรรณา แกวเล็ก ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1  ผลการวิจัย พบวา 1) ผูบริหาร
โรงเรียนใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับปานกลาง และใชภาวะผู
นําแบบแลกเปลี่ยนมากกวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 2
มิติ คือ 1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ดานความ
สามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สวนภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลตอประ
สิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 4 มิติ คือ 1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง 2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ดานความสามารถใน
การปรบัเปลีย่นและพฒันาโรงเรยีนใหเขากบัส่ิงแวดลอมไดอยางด ี 4) ดานความสามารถในการแก
ปญหา ในโรงเรียน147

  สกุล กังวาลไกล ทําการวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ   ผลการวิจัย พบวา  1)ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม ดานงานพัฒนาครู-อาจารย และดานงาน
บริการทางวิชาการแกชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวนดานงานจัดการเรียนการสอน และงานสง
เสริมวิชาการอยูในระดับมาก   2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนสังกัดเอกชน และสังกัดเทศบาล มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนโดยรวม และเกือบทุกรายดานในระดับมาก สวนประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารโรงเรียน ใน โรงเรียนสังกัด สปช. ทั้งโดยรวมและเกือบทุกรายดาน อยูในระดับปานกลาง
3) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั้งสองกลุมโรงเรียน (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2)
                                                   
                                   146วาณิช ประทุมนันท,   “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,  2544),  บทคัดยอ.

     147 อภิวรรณา แกวเล็ก,  “ ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 ),  บทคดัยอ.
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มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม และเกือบทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง  4)
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตามประสบการณการเปนผูบริหารโรงเรียน พบวา
ประสบการณมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 5)ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนไดรับการแตงตั้งโดยการคัดเลือก การสอบ และวิธี
อ่ืนมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมและเกือบทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวน
ดานงานสงเสริมวิชาการ อยูในระดับมาก   6)  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
เวนดานงานการบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก อยูในระดับนอย และ ดานงานจัด
การเรียนการสอนและดานงานสงเสริมวิชาการสําหรับโรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก สวนโรง
เรียนขนาดใหญ มีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมและเกือบทุกรายดาน อยูในระดับ
มาก  7) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ โรงเรียน
เอกชน และ โรงเรียนเทศบาล ทั้งโดยรวมและทุกรายดานแตกตางกัน โดยประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สูงกวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชา
การของ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ   8) ประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  9) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรง
เรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนที่ผูบริหารมีประสบการณมากที่สุด มาก นอย และ
นอยมาก โดยรวมและดานงานจัดการเรียนการสอน ดานงานพัฒนาครู-อาจารย แตกตางกัน สวน
ดานงานบริการทางวิชาการแกชุมชน และดานงานสงเสริมวิชาการ ผูบริหารทุกโรงเรียน มีประสิทธิ
ผลการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 10) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนไดรับการแตงตั้ง โดยวิธีการคัดเลือก สอบ และวิธีอ่ืน ๆ ทั้งโดยรวมและ
เกือบทุกรายดานไมแตกตางกัน11)ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ทั้งโดยรวม และ
ทุกรายดานแตกตางกันโดยโรงเรียนขนาดใหญมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสูงกวาโรงเรียน
ขนาดเลก็
                                                       
               148สกลุ  กงัวาลไกล,  “ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2542),   บทคัดยอ.
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                วัชรศักดิ์   สงคปาน  ทําการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธระหวางแบบผูนําของผูบริหาร
กับบรรยากาศองคการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา  โดยเก็บขอมูลจากตัวอยางที่เปน ผู
บริหารจํานวน 27 คน ครูอาจารยผูสอน 306 คน   ผลการวิจัยพบวา  1)  แบบผูนําของผูบริหารโรง
เรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา สวนใหญเปนแบบผูนํา แบบที่ 1 คือ กิจสัมพันธ (+) มิตรสัมพันธ
(+) รองลงมา แบบที่ 2 กิจสัมพันธ (+) มิตรสัมพันธ (-) แบบที่ 3 กิจสัมพันธ (-) มิตรสัมพันธ (-)
แบบที่ 4 กิจสัมพันธ (-) มิตรสัมพันธ (+) ตามลําดับ สวนแบบผูนําทั้ง 4 แบบมีสัดสวนการกระจาย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 2) บรรยากาศองคการในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดยะลา สวนใหญเปนบรรยากาศแบบปด รองลงมาเปนบรรยากาศแบบเปด บรรยากาศแบบ
อิสระ และที่นอยที่สุดคือบรรยากาศแบบสนิทสนม สวนบรรยากาศองคการในโรงเรียนประถม
ศึกษาจังหวัดยะลา ทั้ง 6 แบบ มีสัดสวนการกระจาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 3) แบบผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับบรรยากาศองคการในโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดั
ยะลา อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   4)  แบบผูนาํแบบที ่ 1, 2, 3 และ 4 จะยงัผลให
บรรยากาศองคการในโรงเรยีนทัง้ 6 แบบ มสัีดสวนการกระจายแตกตางกนั 149

บุญเรือน  ชโลธร  ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครู และพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6  พบวา (1) ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความพึงพอใจในการ
ทํางานไมแตกตางกัน โดยมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอยูบาง  (2) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู
บริหารมีพฤติกรรมผูนําตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยผูบริหารที่มีพฤติ
กรรมผูนําดานมุงสัมพันธมีสวนทําใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูบริหารที่มีพฤติ
กรรมผูนําดานมุงงาน  (3) ปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา และขนาดในโรงเรียนไมมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของคร1ู50

                                                   
149 วัชรศักดิ์   สงคปาน,   ความสัมพันธระหวางแบบผูนําของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการ ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลา  [Online],  accessed  1 April 2003. Available
from  http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=238

150 บุญเรือน ชโลธร,“ความพึงพอใจในการทํางานของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียน
และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6”
(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2541), บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

สมเจษฎ ศรีสมจักร ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการติดตามการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย  โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร
โรงเรียน 32  คน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 47 คน  และครูผูปฏิบัติการสอน 287 คน ผลการวิจัย พบ
วา การปฏิรูปโรงเรียนของผูบริหาร มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะดานการปฏิรูป
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ปญหาใน
การดําเนินการอยูในระดับนอยทุกดาน เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีปญหาอยูในระดับมาก คือ งบ
ประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและการจัดสรรงบ
ประมาณลาชาไมทันการณ เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันการดําเนินการปฏิรูปการ
ศึกษาของโรงเรียนไมแตกตางกัน โดยภาพรวม ยกเวนดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษามี
ความแตกตางกัน สวนปญหาในการดําเนินการโดยภาพรวมมีความแตกตางกันยกเวนดานการ
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แนวทางปรับปรุง
แกไขและพัฒนาในการปฏิรูปการศึกษานั้น ควรกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางสูสวนภูมิ
ภาคและทองถิ่นใหมากที่สุด รัฐควรจัดสรรทรัพยากรการบริหารใหเพียงพอ และควรกําหนดมาตร
การซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน 151

  บรม เวชสัสถ   ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการ
พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน
4 ดาน คือ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูป
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา โดยถามความ
คิดเห็นจาก ผูบริหาร หรือผูชวยผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานตามนโยบายการปฏิรูปการ
ศึกษา รวมทั้งสิ้น 92 คน  และศึกษาภาคสนามในโรงเรียนที่พัฒนาดีเดน 3 ขนาด เพื่อศึกษาโดย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา  1) การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณา จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา มีการพัฒนาอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดาน
ที่มี คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการ ปฏิรูป
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  2)  การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
                                                   

           151 สมเจษฎ  ศรีสมจักร,    การติดตามการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย  [Online],  accessed  1 April 2003.
Available  from   http://server2.tiac.or.th/thesis/result2t_with_AB.asp
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 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11  ของโรงเรียนที่พัฒนาดีเดน พบดัง
นี้ ดานการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา พบวา โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ไดจัดทํา แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังแมบท แผนการเปดชั้นเรียน กําหนดเขตพื้นที่บริการ และเนน ความสะอาดเรียบรอยสวย
งาม โรงเรียนขนาดใหญมีศักยภาพในการหาทรัพยากรเพื่อ พัฒนาทางวัตถุ ทุกโรงเรียนเขารวม
โครงการหองสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน
ในอนาคตโดยจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ป ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
พบวา โรงเรียนขนาดใหญมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โรงเรียนขนาดกลางและเล็กมีการจัด
เก็บขอมูลแบบงายๆ โรงเรียนทุกขนาดสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง  นิเทศภายใน รวม
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน พิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรม มีการจัดปฏิทินปฏิบัติงาน ดานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พบวา
โรงเรียนทุกขนาด ไมไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่น แตจัดทําแผนการเรียนและใหเลือกเรียนวิชาเลือก
เสรีไดอยางอิสระ จัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางและใชกระบวนการกลุม และ
จัดวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมความพรอมของโรงเรียน จัดหาโปรแกรมดานการวัดผล และประเมิน
ผลมาใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาคลังขอสอบในระดับหมวดวิชา ดานการปฏิรูประบบการบริหาร
การศึกษา พบวา มีการปรับปรุงระบบบริหาร โดยจัดตั้งกรรมการปฏิรูปโรงเรียน นําเครื่อง
คอมพิวเตอรมาใชเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดหาทุนการศึกษาและยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักเรียน
ยากจน สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเขารวมกิจกรรมของทองถิ่นและหนวยงานตางๆ มี
การประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน ตอชุมชน เรงระดมหาเงินสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนใหตอเนื่อง152

สุทธิพงศ   ยงคกมล ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรง
เรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประ
สิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอประ
สิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ เปนสื่อการสอน มี 12 ดาน และรายการสําคัญที่สุดของ
ปจจัยแตละดานมีดังนี้ คือ 1) โครงสรางองคการ : การกําหนดบทบาทหนาที่ และการประสานงาน
2) เทคโนโลยีองคการ : เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานและประสานงาน 3) วัฒนธรรมองคการ :
การถายทอดวัฒนธรรมดวยการอบรมบุคลากร 4) บรรยากาศองคการ : การทํางานเปนทีมสัมพันธ
                                                   
              152  บรม   เวชสัสถ,   “การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541 ),  บทคัดยอ.
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5) การรับรูของบุคลากร : การรับรู ในบทบาทหนาที่และกฎระเบียบ 6) ทัศนคติและคานิยมของ
บุคลากร : ความมุงมั่นจริงจังตอความสําเร็จของงานและความพึงพอใจงาน 7) บุคลิกภาพของ
บุคลากร : บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับหนาที่ 8) การเรียนรูของบุคลากร : กระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดเวลา 9) การจูงใจของบุคลากร : การมอบหมายงาน ที่เหมาะสม
กับลักษณะของแตละคน 10) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ : ความสอดคลองระหวางเปาหมายกับ
ทรัพยากร 11) การกําหนดกลยุทธ : การจัดทําวัตถุประสงคทั้งในสวนที่ใชภาษาไทยและภาษา
อังกฤษไดอยางสอดคลองกับเปาหมายโรงเรียน 12) การปฏิบัติตามกลยุทธ : การเลือก บุคลากรที่
มีความรูความสามารถและการกํากับติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนทุกราย
การ ปจจัยทั้ง 12 ดาน เปนรายการ ที่ผูเชี่ยวชาญในกระบวนการเทคนิคเดลฟายมีความเห็นสอด
คลองกันวาสง ผลตอประสิทธิผลในระดับมากและมากที่สุด ยกเวนในปจจัยดานบุคลิกภาพ ของ
บุคลากรเทานั้นที่ไมมีรายการใดสงผลตอประสิทธิผลในระดับมากที่สุด153

เกื้อกูล  แสงพริ้ง  ทําการวิจัย  การศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรง
เรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12  เพื่อศึกษา
ระดับความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โรงเรียน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม
ศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ ในการบริหาร และศึกษา
ความสัมพันธระหวางความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน กับ ประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิทางการศึกษาและประสบการณในการบริหาร ผลการ
ศึกษาคนพบวา 1)  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม อยูในระดับมากทุก
ดานและความเปนผูนําทางวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เมื่อจําแนกตาม
ขนาด โรงเรียน และวุฒิทางการศึกษา โดยโรงเรียนขนาดเล็ก ความเปนผูนําทางวิชาการของผู
บริหาร โรงเรียนนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง แตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
จําแนกตาม ประสบการณในการบริหาร   2)  ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม และทุกดานอยูใน
ระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เมื่อจําแนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสิทธิผลนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดกลางมีประสิทธิผลนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ 3)  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
                                                   
                                  153สุทธิพงศ   ยงคกมล,  “การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน”  ( วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2543),  บทคัดยอ.
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โรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)  เมื่อ
จําแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ ในการบริหาร154

วรินธร กาญจนระวีกุล ศึกษาความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนําตามสถานการณ
ของผูบริหารโรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครู ตามทฤษฎีของเฮรเซย  และบลันชารด กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี  พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใชแบบภาวะผูนํา แบบการใหมีสวน
รวม (participating) มากที่สุด สวนผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญใชแบบภาวะผูนําแบบการขาย
ความคิด (selling) มากที่สุด สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีวุฒิภาวะ
อยูในระดับปานกลางถึงสูง (M3) สวนครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ มีระดับวุฒิภาวะอยูใน
ระดับคอนขางสูง (M3/4) นอกจากนี้ยังพบวา รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไมมีความสอด
คลองกับระดับวุฒิภาวะของครูตามทฤษฎีของเฮอรเซย  และบลันชารด (Hersey and Blanchard)
และแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับระดับวุฒิภาวะของครูมีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเฉพาะแบบการขายความคิด
(selling) แบบการมอบหมายงาน (delegating) และวุฒิภาวะของครูดานจิตวิทยา
(psychological maturity)155

นิติมา เทียนทอง ทําการวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนา
จากกลุมตัวอยาง  24 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและแบบสอบถาม ผล
การวิจัย พบวา  1. คุณลักษณะสวนตนดานความนาเชื่อถือ มีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
1.1 เปนผูที่มีความฉลาด และมีวิสัยทัศนกวางไกล  1.2 เปนผูที่มีทักษะในการสื่อสาร  1.3 เปนผูที่

                                                                 
                  154เกื้อกูล แสงพริ้ง,   “การศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
2541),  บทคัดยอ.

  155 วรินธร  กาญจนระวีกุล, “ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนําตามสถานการณ
ของผูบริหารโรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครู ตามทฤษฎีของเฮอรเซย และบลันชารด กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541),   บทคัดยอ.
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สามารถเขาถึงได   1.4 เปนผูที่มีความเชื่อมั่นในหลักการ คานิยมที่ถูกตอง และมีความจริงใจตอ
ความเชื่อนั้น  1.5 เปนผูที่มีความกลาพึ่งตนเองดวยความมั่นใจ และมีพลังมุงมั่นตอความสําเร็จ
2. ความสามารถเชิงบริหารจัดการ มีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ  2.1 ความสามารถในการ
วิเคราะห และวางแผน  2.2 ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม  2.3 ความสามาถในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท  คือ ดานงบประมาณ, ดานแหลงความรู, ส่ือ
และนวัตกรรมตาง ๆ, ดานอาคารสถานที่และดานบุคลากร 2.4 ความสามารถในการเสริมสราง
ขวัญ และกําลังใจ 2.5 ความสามารถในการติดตามงาน และการประเมินผลการเนินงาน156

งานวิจัยตางประเทศ
ฮอย  และมิสเกล (Hoy  and   Miskel)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัด

สินใจของครูอาจารย  ในการศึกษาผลการวิจัยพบวา
1. โอกาสในการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเปนปจจัยสําคัญ  ที่สงผลตอขวัญ

และกําลังใจของ ครู อาจารย
2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานการสอนของครู อาจารย
3. ครู อาจารยนิยมชมชอบผูบริหารที่เปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

มากกวาผูบริหารที่ไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ157

4. ครู  อาจารย  ไมไดตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกเรื่อง  ทุกปญหา  ในความ
เปนจริงแลว การใหครู  อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเกินไป อาจใหผลเสียในทางลบได

5. บทบาทหนาที่ของผูบริหาร  และครู  อาจารย  ในสวนที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ควรแตกตางกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของปญหา

6. ปจจัยทั้งภายใน  และภายนอกตัวครู  อาจารย  มีผลตอระดับความตองการ  มีสวน
รวมในการตัดสินใจ

7. เพื่อใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจบังเกิดผลเต็มที่ผูบริหารควรหาคําตอบจาก
                                       
       

  156นิติมา   เทียนทอง,  “ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหนา”
(วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา,  2544),  บทคัดยอ.

157Hoy and  Miskel,  Educational Administration Theory Research and  Practice,
Abstract.
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คําถามตอไปนี้คือ  1) ภายในใตเงื่อนไข  หรือสถานการณอยางไรที่ควรใหครู อาจารย  เขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจ  2) ครู อาจารย  ควรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากนอยเพียงไร
และเขามารวมอยางไร  3) การตัดสินใจโดยกลุมควรใชเมื่อใด  4) ผูบริหารควรมีบทบาทอยางไร
จึงจะถือวามีประสิทธิภาพ158

เดวิส (David)  ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการแหงการเรียนรู
โดยไดศึกษาในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล
และรายกลุม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนํา การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอ
การเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม นอกจากนี้ยังพบวา ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) หัว
หนาทีมไดปฏิบัติบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีการสราง
บรรยากาศการเรียนรู โดยการสนับสนุนความรวมมือ และนําศักยภาพของทีมมาใช 3) ผูนํามี พฤติ
กรรมที่เหมาะสม 4) มีการทาทายใหทีมมีการตั้งคําถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5) มี
การแบงปนความรูและขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการเรียนรูของทีม 6) ผูนําสงเสริมใหทีมมี
โอกาสที่จะเรียนรูภาพรวม และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการตัดสินใจที่มีผลตอระบบ 7) ผูนําสงเสริมให
สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรูความเปนผูนําดวยตนเอง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา องคการ ตาง
ๆ ควรที่จะมีการสอนผูบริหารเกี่ยวกับบทบาทในการสงเสริมองคการของตนใหเปนองคการแหง
การเรียนรู และใหมีการคิดอยางเปนระบบ รูปแบบการปฏิบัติของผูนํามีผลตอการปฏิบัติของ ผูใต
บังคับบัญชาผูบริหารควรจะสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน ความรูและระบบ
ขอมูลสารสนเทศนับเปนองคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู159

 กรีน (Green) ไดศึกษาหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจใน
การทาํงานของผูใตบงัคบับัญชาโดยศกึษาวาตวัแปรทัง้สองนีจ้ะเปนเหตผุลกนัหรอืไม ผลการศกึษา
พบวาผูนําเนนพฤติกรรมดานมุงคน จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ
สวนพฤติกรรมดานมุงงานกับความพึงพอใจในการทํางานเปนเหตุและผลกันนอยมาก160

                                                   
         158Barbara  S.  Devlin ,  “Democratic  Leadership : Guidelines  For  School.

Administration ,“  Administrator ‘ s  Notebook (Midwest  Administration  Center , The
University  of  Chicaco)  No. 4 , (1980 – 1981) ,   1 - 4.

   159B. Davis. “Transformational Leadership and Organizational Learning :
Leader actions that Stimulate Individual and Group Learning,”   Dissertations Abstracts
International 58, 3  (1997)  :  0692.

   160Charles  N. Green, “The Reciprocal Nature of Influence Between Leader
and Subordinate,” Journal of A  lied Psychology 50 (June 1966) : 198-200.
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คาลดเวล (Caldwell) ไดทําการศึกษากลยุทธทางดานภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียน
ปฏิรูป พบวา ในรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลีย ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญไมอยากกลับ
ไปบริหารแบบเกา เพราะการที่ผูบริหารเหลานี้ไดรับบทบาทสําคัญในการชวยเหลือเชื่อมโยงโครง
สรางของการปฏิรูปการเรียนการสอน ภาวะผูนําจึงเปนกลยุทธสําคัญในการปกครอง161

สรุป

ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีหลักในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดาน
คุณภาพภาวะผูนํา  เนื่องจากเปนองคประกอบที่สําคัญเปนหนาที่หลักที่สําคัญของผูบริหารในการ
บริหาร รับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งหมดขององคการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้  ผูวิจัยอาศัยแนวความคิดดานภาวะผูนําตามแบบภาวะผูนํา
ที่มีคุณภาพ 10 ประการ ตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งประกอบดวย  1) ความ
จําเปนพื้นฐาน  2) การมองการณไกล  3) มีหลักการ  4) หลักในการทํางาน  5) หลักการปกครอง
6) ความมุงประสงค  7) การวางแผน  8) ความยืนหยัด  9) การบริหารคน  10) ความรักองคกร
สวนการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนผูวิจัยนําแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ในดาน
การพัฒนาการบริหารและระบบการทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียนใน 4 ประการ คือ 1)
ความสามารถในการปรับตัว  (adaptation)  2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน   3) ความ
สามารถในการผสมผสาน (integration)    4) ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (latency)  ทั้ง
นี้เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและกระบวนการตัดสินใจใหเกิดประสิทธิ
ผลในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด

                                                   
                 161Brain J. Caldwell,  “Strategic Leadership, Resource Management and
Effective School Reform ,”  Journal of Educational  Administration  36, 5 (1998) : 45-46.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

การดําเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธระหวางคณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารกบัประสทิธผิลของสถานศกึษา เทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบริหารสถานศกึษา
และพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานครใูหสูงขึน้  โดยกําหนดแนวทาง รายละเอียด
ตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในงานวิจัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

ขัน้ตอนและวธิดํีาเนนิการวจิยั

เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของ
การวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปนสามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยว
กับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารและประสทิธผิลของสถานศกึษา โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร
วารสาร ตํารา  บทความ  ทฤษฎี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาจดัทาํโครงรางงานวจิยั

ขัน้ตอนที ่2  เปนขัน้ตอนการดาํเนนิการวจิยั ผูวจิยัดาํเนนิการจดัสรางเครือ่งมอืทดสอบ
และปรบัปรุงคณุภาพของเครือ่งมือ รวมทั้งการศึกษาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหไดผลการ
วิจัยที่ตอบขอคําถามของการวิจัยไดใกลเคียงที่สุด แลวเสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็น
ชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย นาํเครือ่งมอืทีส่รางขึน้ในขัน้ตอนที ่1 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัว
อยางในโรงเรียนตามที่กําหนด โดยเริม่ดําเนนิการในขัน้ตอนนีต้ัง้แตเดอืนมนีาคม ถงึ มถินุายน
2547  นาํขอมลูทีร่วบรวมไดมาทาํการวเิคราะหและแปลผล การวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานการวิจัย
นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคมุวทิยานพินธตรวจสอบความถกูตอง ทาํการปรบัปรุงแกไข
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ขอบกพรองตามที่คณะกรรมการผูควบคุมเสนอแนะเพื่อนํามาจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมและบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากรอนุมัติตอไป

ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยนี้มีประสิทธิผลสูงสุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบของการวิจัย ประชากร ตัวอยางและการเลือก
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

แผนแบบของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ในลักษณะของแผน

แบบการวจิยักลุมตัวอยางเดยีว  ศกึษาสภาวการณ ไมมกีารทดลอง (one shot, non-experimental,
case study design)  ดังตอไปนี้

            เมื่อ         R  หมายถึง  ตัวอยางที่สุมมาศึกษา
               X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา

O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากร  สําหรบัการวจิยัครัง้นี ้ คอื ผูบริหารและพนกังานครเูทศบาลซึง่ปฏบิตังิานใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ในปการศึกษา 2547  คือ 1) เทศบาลนครนนทบุรี 5
โรงเรียน มีผูบริหารและพนักงานครู 130 คน  2)  เทศบาลเมืองบางบัวทอง 1 โรงเรียน มีผูบริหาร
และพนกังานคร ู70 คน  รวมโรงเรยีนในสงักดั  6  โรง มผูีบริหารและพนกังานคร ูจาํนวน  200  คน1   

กลุมตวัอยาง   กลุมตัวอยางทีน่าํมาศกึษาผูวจิยัสุมเลอืกมาจากประชากร และกาํหนด
ขนาดตวัอยางโดยใชตารางการประมาณขนาดตัวอยาง ของเกร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie and

                                                 
1 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานกับริหารการศกึษาทองถิน่, สถติกิารศึกษา

เทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2544),  82.
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Morgan) ไดตัวอยางเปนผูบริหารและพนักงานครูเทศบาลจํานวน 132 คน2  การสุมตัวอยางผูให
ขอมูลใชวิธีสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling)3 ในแตละโรงเรียน  ไดขนาดผูให
ขอมูลสําหรบัการวจิยัครัง้นี ้ เปนแบงเปนสองกลุม คอื 1) พนกังานครทูีเ่ปนผูบริหาร  19 คน  2)
พนกังานครเูทศบาลทีป่ฏิบัติการสอน จํานวน 113  คน  ดังตารางที่ 3

ตารางที ่ 3   พนกังานครใูนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลจงัหวดันนทบรีุ  ทีเ่ปนประชากรและกลุมตวัอยาง

โรงเรียน                  ประชากร กลุมตัวอยาง
ผูบริหาร ครู รวม   ผูบริหาร ครู รวม

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทายเมือง 5 13 18 3   9 12
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกรนิมิต 5 52 57 3 35 38
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดนครอินทร 5 15 20 3 10 13
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางแพรกเหนือ 5 23 28 3 15 18
โรงเรียนเทศบาล 5 ทานสัมฤทธิ์ 5 2 7 4   1   5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 5 65 70 3 43  46
                         รวม 30 170 200    19 113    132

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยแปรพื้นฐาน ตัวแปรตนและตัวแปรตาม

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียน และหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ปฏิบัติในปจจุบัน

2.  ตัวแปรตน ( X ) เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร ในการ
บริหารงานโรงเรียน 10  องคประกอบ ตามทฤษฎีของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ดังนี้
                                                 

2พวงรัตน   ทวีรัตน,  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร,  พิมพคร้ังที่ 7
(กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2540), 303.

3 เร่ืองเดียวกัน,  87.
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     1)  ความจําเปนพื้นฐาน ( X1 ) หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา และ
คงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ
การบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําใน
ลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ และ
เนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมาจะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะ
มีทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว

      2)  การมองการณไกล ( X2 )      หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะมองเห็น
ความแตกตางระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณ
ไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถทําใหเขาใจ
อะไรไดโดยเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา

         3)  มีหลักการ ( X3 )   หมายถึง การที่ผูนําจะตองมีแนวคิดหรือหลักการในการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา

         4)  หลกัในการทาํงาน ( X4 ) หมายถงึ การนาํเอาหลกัการไปใชในการปฏบิตังิาน
และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางาน
จะมีสวนชวยในการทํางานไดอยางดี

         5)  หลักการปกครอง ( X5 ) หมายถึง   ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคล
หรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย เร่ืองการปกครองมักจะมีเร่ืองอํานาจ
(power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะ
ทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสราง
ความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ

        6)  ความมุงประสงค ( X6 )หมายถึง ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุง
หมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากนี้
การมีจุดมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปน
เครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทางเดียวกัน

        7)  การวางแผน ( X7 )  หมายถึง การเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏบิตัิ
งานระยะยาวใหเหน็เปนเชงิประจกัษ การวางแผนเปนสิง่ทีผู่นาํไมควรขาดในการบรหิารงาน เพราะ
การวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน ออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะได
ทราบวาอะไรควรทําเปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ
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        8)  ความยนืหยดั ( X8 )  หมายถึง ความยนืหยดัตอหลกัการทีสํ่าคญั ทีไ่ดกาํหนด
ไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งนี้หมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวย
ความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิด
ปญหาในการทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ

        9)  การบริหารคน ( X9 ) หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการ
พัฒนาบุคคลในหนวยงาน ใหเจริญงอกงามขึ้นติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน การ
บริหารคนจัดเปนขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ

        10)  ความรกัองคกร ( X10 ) หมายถงึ การแสดงออกอยางมวีฒันธรรมในหนวยงาน
ที่ประสบความสําเร็จสูง ๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลว
สมาชิกของหนวยงานยงัจะแสดงออกถงึความรกัองคการอยางซือ่สัตย ลักษณะความรกัองคการของ
หนวยงาน อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงที่
เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย

3. ตวัแปรตาม  เปน ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู
บริหารและคณะครูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ที่ทํางานรวมกันจนสามารถทํา
ใหเกิดผลที่ประเมินได  4 ประการ  ตามทฤษฎีของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) คือ

     3.1 ความสามารถในการปรบัตวั (adaptation) (Y1)  เปนความสามารถของผูบริหาร
และครูในโรงเรียนที่รวมกันเปลี่ยนแปลง พัฒนาวิธีการดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน เพือ่ใหโรงเรยีนมคีวามกาวหนาทนักบันวตักรรม เทคโนโลย ี สภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง
พัฒนาไป โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  ทั้งการบริหาร
และการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง ความกระตือรือรนของครู

   3.2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน (goal achievement) (Y2)   เปนความสาํเรจ็
ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพ ไดรับความรูที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาตน
เองจนมีผลการเรียนดีข้ึน

    3.3 ความสามารถในการผสมผสาน (integration) (Y3)    เปนการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมเปนการที่ผูบริหาร และครูสามารถดําเนินการสอน และ
ทํางาน บริหารงานจนนักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี รูจัก
พัฒนาตนเอง เปนที่พอใจของผูปกครอง

    3.4 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (latency) (Y4)     ใหมีความจงรักภักดี
กับโรงเรียน และการสรางชื่อเสียง ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน โดยให
พนักงานครูในสถานศึกษา เทศบาลจังหวัดนนทบุรี  เปนผูตอบ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1   สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของพนักงานครูเทศบาล ในเรื่องเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียนปจจุบัน และหนาที่ที่ปฏิบัติ
ในปจจุบัน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list)

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ถามเกี่ยวกับ
ภาวะผูนาํทีม่คีณุภาพของผูบริหารในการบรหิารงานโรงเรียนตามแนวความคิดของ เซอรจิโอวานนี
(Sergiovanni) ซึ่งผูวิจัยศึกษาและพัฒนามาจากเครื่องมือวิจัยของ วีระ  เก็งทอง  ประกอบดวย
ขอคําถาม จําแนกตามตัวแปรดังนี้  1)  ความจําเปนพื้นฐาน  2)  การมองการณไกล3)  มหีลกัการ
4)  หลกัในการทาํงาน  5)  หลกัการปกครอง  6)  ความมุงประสงค  7)  การวางแผน  8)  ความยืน
หยัด  9)  การบริหารคน 10) ความรักองคกร

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษาของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) ซึ่งผู
วจิยัศึกษาและพัฒนาจากเครือ่งมอืวจิยัของอภวิรรณา  แกวเลก็ ประกอบดวยขอคาํถามจาํแนกตาม
ตวัแปรในสี่ดาน คือ ความสามารถในการปรับตัว   ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  ความ
สามารถในการผสมผสาน  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

สําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2  และตอนที่ 3 เปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ
ไลเคิรท (Likert’s Rating Scale) กาํหนดคาคะแนนของชวงน้าํหนกัเปน 5 ระดบั มคีวามหมายดงันี้

ระดับ   5   หมายถงึ   คุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
                               มีการปฏิบัติในระดบัมากทีสุ่ด ใหมีน้ําหนักคะแนน 5
ระดับ   4   หมายถงึ  คุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา

              มีการปฏิบัติในระดบัมาก ใหมีน้ําหนักคะแนน 4
                 ระดับ   3   หมายถงึ  คุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา

             มีการปฏิบัติในระดบัปานกลางใหมีน้ําหนักคะแนน 3
                 ระดับ   2   หมายถงึ  คุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา

             มีการปฏิบัติในระดบันอยใหมีน้ําหนักคะแนน 2
                 ระดับ   1   หมายถงึ  คุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา

             มีการปฏิบัติในระดบันอยทีสุ่ด ใหมีน้ําหนักคะแนน 1
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้
1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําและประสิทธิผลของ

สถานศึกษา  ตามแนวคดิดานภาวะผูนาํของเซอรจโิอวานนี ่ (Sergiovanni) และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) แลวนํามาสรางเปนเครือ่งมอืฉบับรางเปนแบบ
สอบถามหนึง่ฉบบั มเีนือ้หาครอบคลมุถงึตวัแปรทีจ่ะศกึษา สําหรับใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูจาก
พนักงานครูในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

2.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหา และสํานวนภาษา  แลวนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน คือ
นายสิทธิพล  วงษดนตรี  นายประสบสุข  สาสนสิทธิ์  นางจรินทรพร  เพียรพิทักษ นางวิไล  นาคะ
เจริญ และนางวาสนา  นควรณ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (content validity)
สํานวนการสื่อความ แลวนํามาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น  นําเสนออาจารยที่ปรึกษาแลวจัดทํา
เปนเครื่องมือนําไปทดลองใชตอไป

สําหรับขอคําถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3  เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
1)  ตัวแปรดานคุณภาพภาวะผูนํา  ประกอบดวย

-  ความจําเปนพื้นฐาน จํานวน  10 ขอ
-  การมองการณไกล จํานวน    5 ขอ
-  มีหลักการ จํานวน    5  ขอ
-  หลักในการทํางาน จํานวน    5  ขอ
-  หลักในการปกครอง จํานวน    5  ขอ
-  ความมุงประสงค จํานวน    7  ขอ
-  การวางแผน จํานวน  6  ขอ
-  ความยืนหยัด  จํานวน  6  ขอ
-  การบริหารคน จํานวน  6  ขอ
-  ความรักองคกร จํานวน  5  ขอ

2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ประกอบดวย
-  ความสามารถในการปรับตัว จํานวน  6  ขอ
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        จํานวน  7  ขอ
-  ความสามารถในการผสมผสาน จํานวน  7  ขอ
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-  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ จํานวน  6  ขอ
3.  นาํแบบสอบถามทัง้ฉบบัทีแ่กไขแลวจาํนวน 30 ชดุ ไปทดลองใชกบัพนกังานครใูน

สถานศกึษาสังกดัเทศบาลจงัหวดันครปฐม   นาํไปวเิคราะหหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใชสัมประสทิธิแ์อลฟา (∝ - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)4 ไดคาความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบบั 0.9392  แยกเปนคาความเชือ่มัน่ตอนที ่2  คณุภาพภาวะผูนาํ  0.9362  และตอนที ่3
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  0. 9356   *
*
การเก็บรวบรวมขอมูล

ข้ันที่ 1  ผูวิจัยขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอให
ผูอํานวยการสาํนกัการศกึษาเทศบาลในจงัหวดันนทบรีุ คอื เทศบาลนครนนทบรีุ และเทศบาลเมือง
บางบัวทอง ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากโรงเรียน

ข้ันที ่2  ผูวจิยัดาํเนนิการสงแบบสอบถามเปนการลวงหนา
ข้ันที ่3  ผูวจิยัเดนิทางไปเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้กาํหนดใหพนกังานครขูองโรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดันนทบรีุเปน

หนวยวเิคราะห (unit of analysis) เมือ่ไดขอมลูกลบัคืนมา นาํขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social
Sciences : SPSS )  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้

1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียนปจจุบันและหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน
ใชคาความถี่  (frequency)  และคารอยละ  (percentage)

2.  การวเิคราะหระดบัคุณภาพภาวะผูนาํใชคาเฉลี่ย (mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน (standard  deviation )

3. การวเิคราะหระดบัประสทิธผิลของสถานศกึษาใชคาเฉลีย่(mean)  และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (standard  deviation )

                                                 
4Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York :

Harper & Row Publishers, 1974),    161.
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สําหรับการวิเคราะหคุณภาพภาวะผูนาํของผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
คาเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมลู ตกอยูในชวงคาเฉลีย่ใด กําหนด
เกณฑในการแปลความหมายตามแนวคิดของ เบสท (Best) ดังรายละเอียดตอไปนี้

คาเฉลีย่ 4.50  -  5.00  หมายถงึ  มีคุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
  ในระดับมากทีสุ่ด

       คาเฉลีย่ 3.50  -  4.49  หมายถงึ  มคีุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
   ในระดับมาก

คาเฉลีย่ 2.50  -  3.49  หมายถงึ  มีคุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
   ในระดับปานกลาง

คาเฉลีย่ 1.50  -  2.49  หมายถงึ  มีคุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
  ในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00  - 1.49  หมายถึง มีคุณภาพภาวะผูนํา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา
  ในระดับนอยทีสุ่ด5

4. การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารกับประ
สิทธิผลของสถานศึกษา นํามาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยใชสถิติสหสัมพันธ(rxy) ของเพียร
สัน (Pearson's  Product Moment Correlation) สําหรับผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่
คํานวณได ถามีคาความสัมพันธเปนไปในทางบวก แสดงวา มีความสัมพันธที่คลอยตามกัน และ
ถาคาความสัมพันธเปนไปในทางลบแสดงวา มีความสัมพันธที่ตรงกันขาม หรือผกผันกัน

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ ตาราง
ประกอบความเรียงตามลักษณะของขอมูล

สรุป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาคุณภาพภาวะผูนําของผู
บริหารกบัประสทิธผิลของสถานศกึษา สังกดัเทศบาลจงัหวดันนทบรีุ ตามทฤษฎภีาวะผูนําของเซอร
จโิอวานน ี (Sergiovanni)  และแนวคดิดานประสทิธผิลของสถานศกึษาของฮอยและมสิเกล(Hoy

                                                 
5John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :

Prentice-Hall Inc., 1970),    190.
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and Miskel) เพือ่หาคําตอบ 2 ประการ  คือ 1) เพื่อทราบคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร  และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 2)  เพื่อทราบความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
นนทบุรี   การวจิยัครัง้นีใ้ชพนกังานครขูองสถานศกึษา       สังกดัเทศบาลเปนหนวยวิเคราะห
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานครูที่ปฏิบัตงิานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
ทุกโรงเรียนรวม 200 คน ผูวจิยัสุมตัวอยางมา 132 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบสอบถามที่
มขีอคาํถามเกีย่วกบัคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 10 ประการ ตามแนวคิดของ
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งประกอบดวย 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3)
มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8)
ความยืนหยัด 9) การบริหารคน 10) ความรักองคกร และขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาใน 4 ดาน คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว  (adaptation)  2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียน   3) ความสามารถในการผสมผสาน (integration)    4) ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพ (latency) จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Windows สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ (frequency) รอยละ (%)  คาเฉลี่ย   (mean) สวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product
– moment correlation coefficient)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

   การวิเคราะหขอมูลของการวิจัย เร่ือง “คุณภาพภาวะผูนําที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ”คร้ังนี้ ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูบริหารและพนกังานครเูทศบาล ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี จํานวน 132 ฉบับ
ไดรับกลับคืนมา 130 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.48 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห และนํา
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตาราง ประกอบความเรียง โดยจําแนกผลการวิเคราะหออก
เปน  4  ตอน  ดังนี้

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา สังกดัเทศบาล

จงัหวดันนทบุรี
 ตอนที ่3  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
ตอนที ่ 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร กับ

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล

สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล วิเคราะหจากขอมูลจํานวน  130  ฉบับ  ดังมีราย
ละเอียดตามตารางที่  4
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ตารางที่ 4  สถานภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล

สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย 25 19.23
หญิง 105 81.77

รวม 130 100.00
อายุ

   1 - 30 ป 21 16.15
31 – 40 ป 40 30.77
41 – 50 ป 53 40.77
50 ป ข้ึนไป 16 12.31

รวม 130 100.00
ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี  2   1.54
ปริญญาตรี 112 86.15
ปริญญาโท 16 12.31

รวม 130 100.00
ประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้

1 – 5 ป 38 29.23
6 – 10 ป 29 22.31
11 – 15 ป 19 14.61
16 ปข้ึนไป 44 33.85

รวม 130 100.00
หนาที่ปจจุบัน

ฝายปฏิบัติการสอน 111 85.38
ผูบริหาร/ผูชวยผูบริหาร 19 14.62

รวม 130 100.00
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จากตารางที่ 4  พบวา กลุมตัวอยางผูใหขอมลูเปนเพศหญิงมากกวาชาย คือมี จํานวน
105  คน คิดเปน รอยละ  81.77  เปนชาย จํานวน  25  คน คิดเปนรอยละ 19.23  อายุของผูใหขอ
มูลอยูในชวง 41 -50 ป มากที่สุด มีจํานวน 53  คน คิดเปนรอยละ 40.77  รองลงมาคือ ชวงอายุ
31 - 40 ป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 30.77 สวนที่นอยที่สุดคือชวงอายุ 50 ปข้ึนไป มีจํานวน
16 คนคิดเปนรอยละ 12.31 ในดานระดับการศึกษาพบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 86.15   รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
12.31  และที่นอยที่สุด  คือ ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ  1.54 เมื่อพิจารณา
จากประสบการณการปฏิบัติงาน พบวามีประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตนเอง
ทํางาน ในปจจุบัน 16 ป ข้ึนไป มากที่สุด จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ  33.85   รองลงมาคือ  1 -
5  ป มีจาํนวน 38 คน คดิเปนรอยละ 29.23 และนอยทีสุ่ด คอื ผูทีม่ปีระสบการณการปฏบิตังิาน 11 -
1 5  ป  มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 11.77  ในดานการปฏิบัติหนาที่การงาน พบวามีหนาที่
ปฏิบัติการสอนเปนจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ  85.38  มากกวา ฝายสงเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการ ซึ่งมีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.62

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ผูวิจัยไดวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหระดับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร จาก
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 130 คน  โดยนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ  ตามแนวคิดของ
เบสท (Best)  ปรากฏผลการวิเคราะห ในภาพรวม และแยกตามแตละตัวแปร โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่  5 และตารางที่ 6

*

*

*

*

*

*

*
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ตารางที่  5   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร
  สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

n=130
กลุมผูบริหาร (n=19) พนักงานครู (n=111) รวม

คุณภาพภาวะผูนํา Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ Mean SD ระดับ
ความจําเปนพื้นฐาน

(X1)
3.41 0.99 ปาน

กลาง
3.21 0.97 ปาน

กลาง
3.31 1.01 ปาน

กลาง
การมองการณไกล

(X2)
3.37 0.62 ปาน

กลาง
3.03 0.87 ปาน

กลาง
3.20 0.95 ปาน

กลาง
มีหลักการ (X3) 3.37 0.60 ปาน

กลาง
3.17 0.78 ปาน

กลาง
3.27 0.83 ปาน

กลาง
หลักในการทํางาน

(X4)
3.28 0.77 ปาน

กลาง
3.06 0.73 ปาน

กลาง
3.17 0.88 ปาน

กลาง
หลักการปกครอง

(X5)
3.28 0.75 ปาน

กลาง
3.14 0.96 ปาน

กลาง
3.21 1.00 ปาน

กลาง
ความมุงประสงค

(X6)
3.23 0.80 ปาน

กลาง
3.11 0.81 ปาน

กลาง
3.17 0.97 ปาน

กลาง
การวางแผน (X7) 3.54 0.77 มาก 3.50 0.69 มาก 3.52 0.97 มาก
ความยืนหยัด

(X8)
3.44 0.79 ปาน

กลาง
3.42 0.75 ปาน

กลาง
3.43 0.84 ปาน

กลาง
การบริหารคน

(X9)
3.51 0.66 มาก 3.01 0.87 ปาน

กลาง
3.26 0.93 ปาน

กลาง
ความรักองคกร

(X10)
3.51 0.78 มาก 3.59 0.79 มาก 3.55 0.86 มาก

รวม 3.39 0.73 ปาน
กลาง 3.23 0.78 ปาน

กลาง 3.30 0.96 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 5   พบวา  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.30  S.D. = .96) ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว  และเมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบวา อยูในระดับมาก 2 รายการ คือ  ความรักองคกร(X10) ( X
= 3.55  S.D. = .86)  และการวางแผน (X7) ( X  = 3.52 S.D. = .97)   นอกจากนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง 8 รายการ เรียงตามลําดับคือ  ความยืนหยัด (X8) ( X  = 3.43  S.D. = .84) ความจํา
เปนพื้นฐาน (X1) ( X  = 3.31  S.D. = 1.01)  มีหลักการ(X3) ( X  = 3.27 S.D. = .83)  การบริหาร
คน (X9) ( X  = 3.26  S.D. = .93)  หลักการปกครอง (X5) ( X  = 3.21  S.D. = 1.00)  การมอง
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การณไกล (X2) ( X  = 3.20   S.D. = .95)  หลักในการทํางาน (X4) ( X  = 3.17  S.D. = .88)
ความมุงประสงค (X6) ( X  = 3.17  S.D. = .97)

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหารสถานศึกษา  พบวา  คุณภาพภาวะผู
นําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.39  S.D. = 0.73)  เมื่อ
พิจารณาตามตัวแปร พบวา อยูในระดับมาก 3 รายการ คือ  การวางแผน (X7) ( X  = 3.54 S.D. =
0.77)   การบริหารคน (X9) ( X  = 3.51  S.D. = 0.66) และ ความรักองคกร(X10) ( X  = 3.51  S.D.
= 0.78)  นอกจากนั้นอยูในระดับปานกลาง 7 รายการ เรียงตามลําดับคือ  ความยืนหยัด (X8) ( X
= 3.44  S.D. = 0.79) ความจําเปนพื้นฐาน (X1) ( X  = 3.41  S.D. = 0.99)  มีหลักการ(X3) ( X  =
3.37 S.D. = 0.60)  การมองการณไกล (X2) ( X  = 3.37   S.D. = 0.62)หลักการปกครอง (X5) ( X
= 3.28  S.D. = 0.75)    หลักในการทํางาน (X4) ( X  = 3.28  S.D. = 0.77)  ความมุงประสงค (X6)
( X  = 3.23  S.D. = 0.80)

สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จงัหวดันนทบรีุ ตามความคดิเหน็ของพนกังานคร ูพบวา คณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารโดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.23  S.D. = 0.78)  เมื่อพิจารณาตามตัวแปร พบวา อยูในระดับมาก
2 รายการ คือ  ความรักองคกร(X10) ( X  = 3.59  S.D. = 0.79) และ การวางแผน (X7) ( X  = 3.50
S.D. = 0.69)   นอกจากนั้นอยูในระดับปานกลาง 8 รายการ เรียงตามลําดับคือ  ความยืนหยัด
(X8) ( X  = 3.42  S.D. = 0.75) ความจําเปนพื้นฐาน (X1) ( X  = 3.21  S.D. = 0.97)  มีหลักการ
(X3) ( X  = 3.17 S.D. = 0.78)  หลักการปกครอง (X5) ( X  = 3.14  S.D. = 0.96)    ความมุง
ประสงค (X6) ( X  = 3.11 S.D. = 0.81)  หลักในการทํางาน (X4) ( X  = 3.06  S.D. = 0.73)  การ
มองการณไกล (X2) ( X  = 3.03   S.D. = 0.87) การบริหารคน (X9) ( X  = 3.01  S.D. = 0.87)

เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร จําแนกรายละเอียดในแตละตัวแปร
ผูวิจัยสามารถนําเสนอได ดังตารางที่ 6
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ตารางที่  6   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร
  สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี   จําแนกตามตัวแปรตน

                                                                                                                                                                                                                        n = 130

คณุภาพภาวะผูนาํ X S.D. คาระดบั

ความจาํเปนพืน้ฐาน (X1) 3.31 1.01 ปานกลาง

กระตุนใหครูมีความจงรักภักดีตอโรงเรียนและทุมเท
การทํางาน ทําใหไดผลผลิตสูง

3.51 1.01 มาก

มคีวามคดิรเิร่ิม สรางสรรค ทีจ่ะนาํศกัยภาพของตนและครู
มาพฒันาการทาํงาน

3.31 0.95 ปานกลาง

มทีกัษะการแกไขความขดัแยงสามารถใชการประนปีระนอมไกล
เกลีย่ความไมลงรอยกนัไดอยางราบร่ืน

3.35 0.83 ปานกลาง

เมือ่มปีญหาความขดัแยงในการทาํงาน ผูบริหาร
ใหความเปนธรรมกบัทกุฝาย

3.45 0.88 ปานกลาง

การตดัสนิใจแกปญหาดาํเนนิการอยางเปนระบบโดยคาํนงึถงึ
บคุลากร เวลา คาใชจาย ชมุชน และนโยบายของโรงเรยีน

3.05 1.00 ปานกลาง

การตดัสนิใจ/การสัง่การของผูบริหารกอใหเกดิพลงั
และแรงจงูใจทีค่รตูองปฏบิตัิ

3.33 0.97 ปานกลาง

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและนําขอมูล
มาประกอบการตัดสินใจ

3.31 0.86 ปานกลาง

สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี เพื่อใหเกิดความสามัคคี
ความไววางใจพรอมทีจ่ะทาํงานรวมกนั

3.23 0.84 ปานกลาง

ผูบริหารมุงเนนใหทาํงานเปนทมีและสามารถตดัสนิใจ
ในการดาํเนนิการไดเอง

3.31 0.93 ปานกลาง

สงเสรมิใหครมูคีวามสามคัค ี รวมกนัปฏบิตัหินาที่
เอาชนะอปุสรรคได

3.28 0.97 ปานกลาง

การมองการณไกล (X2) 3.20 0.95 ปานกลาง

ผูบริหารปรบัวสัิยทศัน พนัธกจิ และเปาหมายของโรงเรยีน ให
สอดคลองกบัสภาพแวดลอมและความเปลีย่นแปลงของสงัคม

3.51 0.96 มาก

ผูบริหารมีวิสัยทัศน ศึกษาหาความรูและประสบการณ
ดานตาง ๆ อยางเพียงพอ

3.01 1.11 ปานกลาง

มกีารกาํหนดแผนกลยทุธในการพฒันาโรงเรยีน 3.25 1.01 ปานกลาง

แผนกลยทุธเกดิจากการมสีวนรวมของครู 3.11 0.84 ปานกลาง
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กําหนดและวางแนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจน
และเหมาะสม

3.14 0.82 ปานกลาง

มหีลกัการ (X3) 3.27 0.83 ปานกลาง

ผูบริหารดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยยึดระเบียบแบบแผน
และบริหารงานตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด

3.42 0.99 ปานกลาง

มีการเตรียมการวางแผน ดําเนินการตามแผน และติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

3.31 0.82 ปานกลาง

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูล
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในครั้งตอๆไป

3.12 1.01 ปานกลาง

กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู

3.31 0.87 ปานกลาง

กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 3.21 0.98 ปานกลาง

หลกัในการทาํงาน (X4) 3.17 0.88 ปานกลาง

การมอบหมายงานใหกับบุคลากร การติดตาม การดูแล
การปฏิบัติงานเปนไปตามสายการบังคับบัญชา

3.14 0.91 ปานกลาง

กําหนดแนวทาง/เกณฑ/มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกัน
และมีความชัดเจน

3.11 0.93 ปานกลาง

ยึดมั่นในหลักการ/นโยบาย/เกณฑและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ตกลงกันไว

3.14 0.83 ปานกลาง

มีความเชื่อมั่นวานโยบาย/หลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 3.24 1.00 ปานกลาง

มีการประเมินผลงานตามเกณฑ/มาตรฐานที่กําหนด 3.21 1.08 ปานกลาง

หลกัการปกครอง (X5) 3.21 1.00 ปานกลาง

มีวิธีการกระตุนบุคลากรใหการสนับสนุน รวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ  ดวยความเต็มใจ

3.20 1.01 ปานกลาง

ใชอํานาจอยางเหมาะสมตามสถานการณและบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพ

3.24 0.97 ปานกลาง

สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่กําหนดไว

3.12 1.02 ปานกลาง

มีความเที่ยงธรรม และเสมอภาคตอผูรวมงานทุกคน 3.28 0.92 ปานกลาง

สรางความมัน่ใจกบัครูวาจะไดรับรางวลัท่ีเหมาะสม
เมือ่ปฏบิตัหินาทีสํ่าเรจ็

3.21 1.02 ปานกลาง

ความมุงประสงค(X6) 3.17 0.97 ปานกลาง

ชี้แจงจุดประสงคและแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 3.16 1.02 ปานกลาง

ตารางท่ี 6 (ตอ)
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ยดึเปาหมายของหนวยงานเปนหลกั มใิชยดึเปาหมายสวนตวั 3.18 0.87 ปานกลาง

กําหนดเกณฑและวางแนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจน 3.12 1.00 ปานกลาง

กระตุนใหครใูนโรงเรยีนปฏบิตังิานตามวตัถปุระสงคเปาหมาย
และมาตรฐานทีก่าํหนด

3.22 1.00 ปานกลาง

สรางความรูสึกใหกับบุคลากรไดตระหนักวาทํางานเพื่องาน
มิใชทําเพื่อตัวบุคคล

3.19 0.92 ปานกลาง

ดแูลเอาใจใสในการพฒันาโรงเรยีน และพฒันาครเูพือ่ใหมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่สูงขึน้

3.20 1.03 ปานกลาง

มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของแตละงานและแตละบคุคล
มุงเนนทีป่ระสิทธผิลของงาน

3.12 0.95 ปานกลาง

การวางแผน (X7) 3.52 0.97 มาก
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของหนวยงาน 3.54 1.05 มาก
ศึกษาหลักการและแนวนโยบายของหนวยเหนือ 3.55 0.99 มาก
มีการกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 3.53 1.02 มาก
แผนกลยุทธเกิดจากการมีสวนรวมของครู 3.42 0.99 ปานกลาง

ดําเนินการตามแผน เปาหมาย และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิ
ภาพ

3.55 0.93 มาก

กํากับ ติดตามใหครูในโรงเรียนพยายามปฏิบัติงานตามแผน
เปาหมายวัตถุประสงคที่กําหนด

3.53 0.99 มาก

ความยืนหยัด (X8) 3.43 0.84 ปานกลาง

ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
ผลสําเร็จ

3.34 0.98 ปานกลาง

มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหา
ดวยความมั่นใจ

3.46 1.00 ปานกลาง

มีความมั่นใจในการตัดสินใจที่ถูกตองตามหลักการและรักษาชื่อ
เสียงของตนเอง

3.44 0.87 ปานกลาง

ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน 3.44 0.83 ปานกลาง

สามารถเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม 3.48 0.87 ปานกลาง

แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ และมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 3.42 0.91 ปานกลาง
การบริหารคน (X9) 3.26 0.93 ปานกลาง

ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมครู สามารถสอนงาน
ครูได

3.14 1.00 ปานกลาง

สงเสริมครูใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 3.36 1.02 ปานกลาง

ตารางที่ 6 (ตอ)
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สงเสริมใหบุคลากรประสบความสําเร็จและมีความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน

3.35 0.91 ปานกลาง

เปดโอกาสใหบุคลากรไดทํางานตามความคิดสรางสรรค
ของตนเอง

3.25 0.97 ปานกลาง

มอบหมายงานตามความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 3.18 1.00 ปานกลาง

ผูบริหารเอาใจใส  ดูแล และปฏิบัติตอครูดวยความเสมอภาค
และยุติธรรม

3.28 0.95 ปานกลาง

ความรักองคการ (X10) 3.55 0.86 มาก

ผูบริหารและครูทํางานรวมกันเพื่อโรงเรียน 3.67 1.00 มาก

ผูบริหารและครูปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนดวยความจริงใจ
และเกื้อกูลตอกัน

3.54 0.89 มาก

ผูบริหารและครูแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในหนวยงาน
อยางเดนชัด

3.58 0.89 มาก

สามารถสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจ
และเสียสละ

3.45 0.95 ปานกลาง

ปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศชื่อเสียง
ของหนวยงาน

3.51 0.88 มาก

ตารางที่ 6 (ตอ)
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                   จากตารางที ่ 6  พบวา  คณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา  สังกดัเทศบาล
จงัหวดันนทบรีุ  โดยภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  (x = 3.30  S.D. = 0.96)  ตรงกบัสมมุตฐิานทีต่ัง้
ไว  เมือ่พจิารณาตามตวัแปร  พบวา  อยูในระดบัมาก  2  รายการ  ดงัมรีายละเอยีด  คอื
                        ตวัแปรดานความรกัองคกร  (X10)  มกีารปฏบิตัอิยูในระดบัมาก  (x = 3.55
S.D. = 0.86)  และเมือ่พจิารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดบัมาก  4  รายการ  คอื  ผูบริหารและครู
ทาํงานรวมกนัเพือ่โรงเรยีน  (x = 3.67  S.D. = 1.00)  ผูบริหารและครปูฏิบตังิานเพือ่โรงเรยีนดวย
ความจรงิใจและเกือ้กลูตอกนั  (x = 3.54  S.D. = 0.89)  ผูบริหารและครแูสดงออกซึง่ความรกัและ
ศรัทธาในหนวยงานอยางเดนชดั  (x = 3.58   S.D. = 0.89)  ปลูกฝงความสาํนกึรับผิดชอบและผดงุ
เกยีรตยิศชือ่เสยีงของหนวยงาน  (x = 3.51  S.D. = 0.88)  สวนความสามารถสรางศรทัธาให
บคุลากรในการทาํงานดวยความเตม็ใจและเสยีสละอยูในระดบัปานกลาง  (x = 3.45  S.D. = 0.95)
                       สําหรบัตัวแปรดานการวางแผน  (X7)  มกีารปฏบิตังิานในระดบัมาก  (x = 3.52
 S.D. = 0.97)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  มกีารดาํเนนิการในระดบัมาก  5  รายการ  คอื
ศกึษาและวเิคราะหสภาพปจจบุนัและปญหาของหนวยงาน  (x = 3.54  S.D. = 1.05)  ศกึษาหลกั
การและแนวนโยบายของหนวยเหนอื  (x = 3.55  S.D. = 0.99)  มกีารกาํหนดแผนกลยทุธในการ
พฒันาโรงเรยีน  (x = 3.53  S.D. = 1.02)  ดาํเนนิการตามแผน  เปาหมาย  และวตัถปุระสงคอยางมี
ประสทิธภิาพ  (x = 3.55  S.D. = 0.93)  กาํกบั  ตดิตามใหครูในโรงเรยีนพยายามปฏบิตังิานตาม
แผน  เปาหมาย  วตัถปุระสงค  ทีก่าํหนด  (x = 3.53  S.D. = 0.99)  สวนกลยทุธเกดิจากการมี
สวนรวมของคร ู (x = 3.42  S.D. = 0.99)  อยูในระดบัปานกลาง
                       สําหรบัตัวแปรดานความจาํเปนพืน้ฐาน  (X1)  อยูในระดบัปานกลาง  (x = 3.31 S.D.
= 1.01)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  มกีารดาํเนนิการในระดบัมาก  1  รายการ  คอื  การกระตุน
ใหครูมคีวามจงรกัภกัดตีอสถานศกึษาและทุมเทการทาํงาน  ทาํใหไดผลผลติสงู  (x = 3.51  S.D.
=1.01)  สวนอกี  9  รายการ  อยูในระดบัปานกลาง  ไดแก  การมคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค  ทีจ่ะนาํ
ศกัยภาพของตนและครมูาพฒันาการทาํงาน  (x = 3.31  S.D. = 0.95)  การมทีกัษะการแกไขความ
ขัดแยง  สามารถใชการประนปีระนอมไกลเกลีย่ความไมลงรอยกนัไดอยางราบรืน่  (x = 3.35  S.D. =
0.83)  เมือ่มปีญหาความขดัแยงในการทาํงาน  ผูบริหารใหความเปนธรรมกบัทกุฝาย  (x = 3.45
S.D. = 0.88)  การตดัสนิใจแกปญหาดาํเนนิการอยางเปนระบบ  โดยคาํนงึถงึ  บคุลากร  เวลา
คาใชจาย  ชมุชน  และนโยบายของโรงเรยีน  (x = 3.05  S.D. =1.00)  การตดัสนิใจ/ การสัง่การของผู
บริหาร  กอใหเกดิพลงัและแรงจงูใจทีค่รูตองปฏิบตั ิ (x = 3.33  S.D. = 0.97)  ใหบคุลากรมสีวนรวม
ในการแสดงความคดิเหน็และนาํขอมลูมาประกอบการตดัสนิใจ  (x = 3.31  S.D. = 0.86)
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สรางบรรยากาศการทาํงานทีด่เีพือ่ใหเกดิความสามคัค ี ความไววางใจพรอมทีจ่ะทาํงานรวมกนั
(x = 3.23  S.D. = 0.84)  ผูบริหารมุงเนนใหทาํงานเปนทมีและสามารถตดัสนิใจในการดาํเนนิการได
เอง  (x = 3.31  S.D. = 0.93)  สงเสริมใหครูมคีวามสามคัค ี รวมกนัปฏิบตัหินาที ่ เอาชนะอปุสรรค
ได  (x = 3.28  S.D. = 0.97)
                       สําหรบัตัวแปรดานความยนืหยดั  (X8)  มกีารดาํเนนิการในระดบัปานกลาง
( x = 3.43  S.D. = 0.84)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  มกีารดาํเนนิการในระดบัปานกลางทกุ
รายการ  ดงันี ้ การตัง้จดุประสงค  และเปาหมายเพือ่หาแนวทางทีจ่ะทาํใหบรรลผุลสําเรจ็
(x = 3.34  S.D. = 0.98)  มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและกลาเผชญิกบัปญหาดวยความมัน่ใจ
( x = 3.46  S.D. =1.00)   มคีวามมัน่ใจในการตดัสนิใจทีถ่กูตองตามหลกัการและรกัษาชือ่เสยีงของ
ตนเอง  (x = 3.44  S.D. = 0.87)  ใหคาํแนะนาํชวยเหลอืบุคลากรในการปฏบิตังิาน  (x = 3.44
 S.D. = 0.83)  สามารถเสยีสละประโยชนสวนตนเพือ่ประโยชนสวนรวม  (x = 3.4 8  S.D. = 0.87)
แสดงใหเหน็ถงึความตัง้ใจและมุงมัน่ทีจ่ะทาํงานใหสําเรจ็  (x = 3.42  S.D. = 0.91)
                       ตวัแปรดานมหีลกัการ   (X3)   มกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัปานกลาง   (x = 3.27
S.D. = 0.83)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  อยูในระดบัปานกลางทกุรายการ  ไดแก  ผูบริหาร
ดาํเนนิงานอยางเปนระบบ  โดยยดึระเบยีบแบบแผนอยางเครงครดั  (x = 3.42  S.D. = 0.99)
มกีารเตรยีมการวางแผน  ดาํเนนิการตามแผนและตดิตามผลการปฏบิตังิาน  (x = 3.31
S.D. = 0.82)  การตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิานและรวบรวมขอมลูเพือ่กาํหนดแนวปฏบิตัใิน
คร้ังตอๆไป  (x = 3.12  S.D. =1.01)  กาํหนดขัน้ตอนและวธิดีาํเนนิการไดสอดคลองกบัทรัพยากรทีม่ี
อยู  (x = 3.31  S.D. = 0.87)  และกาํหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิานไวอยางชดัเจน   (x = 3.21
S.D. = 0.98)
                       ตวัแปรดานการบรหิารคน  (X9)  มกีารดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลาง  (x = 3.26
S.D. = 0.93)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  อยูในระดบัปานกลางทกุรายการ  ไดแกผูบริหารมี
ความเชีย่วชาญในการฝกอบรมคร ู สามารถสอนงานครไูด  (x = 3.14  S.D. = 1.00)  สงเสรมิใหครูมี
การพฒันาตนเองอยางสม่าํเสมอ  (x = 3.36  S.D. = 1.02)  สงเสริมใหบคุลากรประสบความสาํเรจ็
และมคีวามกาวหนาในการปฏบิตังิาน  (x = 3.35  S.D. = 0.91)  เปดโอกาสใหบคุลากรไดทาํงาน
ตามความคดิสรางสรรคของตนเอง  (x = 3.25  S.D. = 0.97)  มอบหมายงานตามความรูความ
สามารถและความเหมาะสม  (x = 3.18  S.D. = 1.00)  ผูบริหารเอาใจใส  ดแูล  และปฏบิตัติอครู
ดวยความเสมอภาคและยตุธิรรม  (x = 3.28  S.D. = 0.95)
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                       ตวัแปรดานหลกัการปกครอง  (X5)  มกีารดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลาง
 (x = 3.21  S.D. = 1.00)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  อยูในระดบัปานกลางทกุรายการ
ไดแก  มวีธิกีารกระตุนบคุลากรใหการสนบัสนนุ  รวมมอืปฏิบตักิจิกรรมตางดวยความเตม็ใจ
( x = 3.20  S.D. =1.01)  ใชอํานาจอยางเหมาะสมตามสถานการณและบคุคลอยางมปีระสิทธภิาพ
( x = 3.24  S.D. = 0.97)  สงเสริมการใชกฎ  ระเบยีบ  และปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีก่าํหนดไว
( x = 3.12 S.D. = 1.02)  มคีวามเทีย่งธรรม  และเสมอภาคตอผูรวมงานทกุคน  ( x = 3.28
S.D. = 0.92)  สรางความมัน่ใจกบัครูวาจะไดรับรางวลัทีเ่หมาะสม  เมือ่ปฏิบตัหินาทีสํ่าเรจ็
( x = 3.21  S.D. =1.02)
                       ตวัแปรดานการมองการณไกล  (X2)  มกีารดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลาง
( x = 3.20  S.D. =0.95) เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  ผูบริหารปรบัวสัิยทศัน   พนัธกจิและ
เปาหมายของสถานศกึษาใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมและความเปลีย่นแปลงของสงัคม  มกีาร
ปฏิบตัอิยูในระดบัมาก  (x = 3.5 1  S.D. =0.96)  อีก  4  รายการทีเ่หลอื  อยูในระดบัปานกลางทกุ
ราย  ไดแก  ผูบริหารมวีสัิยทศัน  ศกึษาหาความรูและประสบการณดานตางๆอยางเพยีงพอ
(x = 3.01 S.D. = 1.11)  มกีารกาํหนดแผนกลยทุธในการพฒันาสถานศกึษา  (x = 3.25
  S.D. =1.01)  แผนกลยทุธเกดิจากการมสีวนรวมของคร ู (x = 3.11  S.D. = 0.84)  กาํหนดและวาง
แนวนโยบายของสถานศกึษาไดชดัเจนและเหมาะสม  (x = 3.14  S.D. = 0.82)
                       สําหรบัตัวแปรดานหลกัในการทาํงาน  (X4) มกีารดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลาง
( x = 3.17  S.D. = 0.88)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  ดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลางทกุราย
การ  ไดแก  การมอบหมายงานใหกบับุคลากร  การตดิตาม  การดแูลการปฏบิตังิานเปนไปตามสาย
การบงัคบับัญชา  (x = 3.14  S.D. = 0.91)  กาํหนดแนวทาง/เกณฑ/มาตรฐานการปฏบิตังิานรวมกนั
และมคีวามชดัเจน  (x = 3.11 S.D. = 0.93)  ยดึมัน่ในหลกัการ/นโยบาย/เกณฑและมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานทีต่กลงกนัไว  (x = 3.14  S.D = 0.83)  มคีวามเชือ่มัน่วานโยบาย/หลกัการนัน้สามารถทาํ
สําเรจ็ได  (x = 3.24  S.D. = 1.00)  มกีารประเมนิผลงานตามเกณฑ/มาตรฐานทีก่าํหนด  (x = 3.21
S.D. = 1.08)
                       สําหรบัตัวแปรดานความมุงประสงค  (X6)  มกีารดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลาง
( x = 3.17  S.D.= 0.97)  เมือ่พจิารณารายละเอยีด  พบวา  ดาํเนนิการอยูในระดบัปานกลางทกุ
รายการ   ไดแก  การชีแ้จงจดุประสงคและแนวทางการปฏบิตังิานไดอยางชดัเจน
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 (x = 3.16  S.D. = 1.02)  ยดึเปาหมายของหนวยงานเปนหลกั  มใิชยดึเปาหมายสวนตวั  (x = 3.18
S.D. =0.87)  กาํหนดเกณฑและวางแนวทางปฏบิตัไิดชดัเจน   (x = 3.12  S.D. = 1.00)  กระตุนให
ครูในสถานศกึษาปฏบิตังิานตามวตัถปุระสงค  เปาหมายและมาตรฐานทีก่าํหนด  (x = 3.22 S.D. =
1.00)  สรางความรูสึกใหกบับุคลากรไดตระหนกัวาทาํงานเพือ่งาน  มใิชทาํเพือ่ตัวบคุคล  (x = 3.19
S.D. =0.92)  ดแูลเอาใจใสในการพฒันาสถานศกึษา  และพฒันาคร ู เพือ่ใหมปีระสิทธภิาพในการ
ปฏิบตังิานเพิม่สูงขึน้  (x = 3.20  S.D. = 1.03)  มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของแตละงานและ
แตละบคุคล  มุงเนนทีป่ระสิทธผิลของงาน

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

ผูวิจัยไดวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล  จังหวัดนนทบุรี  จากผูตอบแบบสอบถาม 130 คน  คน  โดยนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ  ตามแนวคิดของเบสท (Best)  ปรากฏผลการวิเคราะห ดังตารางที่  7

ตารางที่  7   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
  สังกัดเทศบาล  จังหวัดนนทบุรี

n=130

ประสิทธิผลของโรงเรียน กลุมผูบริหาร (n=19) พนักงานครู (n=111) รวม

Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ Mean S.D. ระดับ
ความสามารถในการ

ปรับตัว ( Y1)
3.40 0.85 ปาน

กลาง 3.44 0.97 มาก 3.42 1.01 ปาน
กลาง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (Y2)

3.53 0.77 มาก 3.59 0.59 มาก 3.56 0.98 มาก

ความสามารถในการ
ผสมผสาน (Y3)

3.38 0.74 ปาน
กลาง 3.40 0.82 ปาน

กลาง 3.39 0.84 ปาน
กลาง

ความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพ (Y4)

3.52 0.79 มาก 3.50 0.84 มาก 3.51 0.82 มาก

รวม (Ytot) 3.46 0.73 ปาน
กลาง 3.48 0.78 ปาน

กลาง 3.47 1.00 ปาน
กลาง
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จากตารางที่  7  เปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี  พบวา   ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  =
3.47  S.D.= 1.00) ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  และเมื่อพิจารณาดูเปนรายดาน มีผลการวิเคราะห
อยูในระดับมาก  2 ตัวแปร คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( Y2) ( X  = 3.56   S.D.=
0.98)  และ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4) ( X  = 3.51  S.D.= 0.82)  สวนความ
สามารถในการปรับตัว ( Y1)  และ ความสามารถในการผสมผสาน (Y3) อยูในระดับปานกลาง
( X = 3.42   S.D.= 1.01),   ( X  =  3.39  S.D.= 0.84)

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัด
นนทบุรี  จากความคิดเห็นของผูใหขอมูลกลุมผูบริหาร พบวา   ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.46  S.D.= 0.73)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีผลการวิเคราะหอยูในระดับมาก 2 ตัวแปร คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( Y2)  และ
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4) ( X  = 3.53   S.D.= 0.77),  ( X  = 3.52  S.D.= 0.79)
สวนความสามารถในการปรับตัว ( Y1)  และความสามารถในการผสมผสาน (Y3) อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.40   S.D.= 0.85),  ( X  =  3.38  S.D.= 0.74)

สําหรับผลวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี  จาก
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลที่เปนพนักงานครู พบวา   ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.48  S.D.= 0.78)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา มีผลการ
วิเคราะห อยูในระดับมาก  2  ตัวแปร  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( Y2)  และ  ความ
สามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4) ( X  = 3.59   S.D.= 0.59)  ( X  = 3.50  S.D.= 0.84)  สวน
ความสามารถในการปรับตัว ( Y1) และ และ ความสามารถในการผสมผสาน (Y3) อยูในระดับปาน
กลาง  ( X = 3.44   S.D.= 0.97),  ( X  =  3.40  S.D.= 0.82)
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ตารางที่  8   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามตัวแปรตาม

                                                                                                                                   n = 130
ความสามารถในการปรับตัว (Y1) 3.42 1.01 ปานกลาง
สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหาร
และบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณได 3.53 1.03

บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนา
ที่ ใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายของโรงเรียน 3.42 0.92

บคุลกรในโรงเรยีนสามารถแกปญหาดานการเรยีนการสอน
การปกครองนกัเรยีน หลกัสูตร ผูปกครองและ ชมุชนได 3.32 1.03

   เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิหรอืเรงดวนขึน้ในโรงเรยีน ผูบริหาร และ
   บคุลากรสามารถควบคมุสถานการณได 3.35 1.00
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม บุคลากรในโรงเรียนมีความ
เขาใจและสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมและการประเมินผลไดดี

3.45 0.97

บุคลากรในโรงเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อโรงเรียน มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน 3.45 0.98

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Y2) 3.56 0.98
ปการศึกษาที่ผานมานักเรียนในโรงเรียนไดรับการยกยองชมเชย 
หรือรางวัลทางดานวิชาการเพิ่มขึ้น

3.49 0.94

นักเรียนในระดับตัวประโยคชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถสอบ
แขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้น

3.60 1.01

  นกัเรยีนรูจกัศกึษาคนควาหาความรูและพฒันาตนเอง
  มคีวามรบัผิดชอบตอการเรยีนของตนเองสงู

3.56 1.00

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
อยางสม่าํเสมอ

3.63 0.97

โรงเรียนนาํผลการทดสอบ/การวัดผลมาเปนขอมูลในการวางแผน
เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหสูงขึน้

3.51 1.01

นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 3.65 0.97
นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม
กับวัย…

3.50 0.89

ความสามารถในการผสมผสาน (Y3) 3.39 0.84
บุคลากรในโรงเรียนยอมรับนโยบาย มาตรการ และ
ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 3.48 1.01
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ผูบริหารและคณะครรูวมกนัปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดวยนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นใช 3.43 0.95

บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนมีความพึงพอใจในระบบการ
บริหารงานของโรงเรียน 3.22 0.98

บุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานรวมกัน 3.52 0.89
คณะครใูนโรงเรยีนมคีวามสามารถทีจ่ะสราง พฒันาปรบัปรุงสือ่ เพือ่
นาํมาใชในการเรยีนการสอน 3.50 0.85

ผลงานของบุคลากรสวนใหญมีคุณคาตอการพัฒนาโรงเรียน 3.33 0.82
โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน 3.25 0.93

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4) 3.51 0.82
บคุลากรในโรงเรยีนกาํหนดเปาหมายการทาํงาน มุงไปทีผ่ลสัมฤทธิ์
โดยรวมของ โรงเรยีน 3.51 0.83

บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานโรงเรียนเสมือนหนึ่งเปน กิจกรรมจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน 3.57 0.82

บคุลากรสวนใหญมกีารกาํหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานเพือ่ความสําเรจ็ 3.45 1.00

บุคลากรในโรงเรียนตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานตามหนาที่
อยางจริงจังเพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนด 3.51 0.86

บคุลากรในโรงเรยีนทุมเทและอทุศิเวลาใหกบังานสรางสรรคเพือ่
พฒันาโรงเรยีน 3.52 0.95

บคุลากรของโรงเรยีนมศีกัยภาพการทาํงานเพิม่สูงขึน้
ทามกลางความเปลีย่นแปลงของการจดัการศกึษาและสงัคม 3.50 1.02

                       จากตารางที่  8  เปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  =
3.47  S.D.= 1.00)  ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  และเมื่อพิจารณาดูเปนรายดาน  มีผลการวิเคราะห
อยูในระดับมาก  2  ตัวแปร  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ( Y2) ( X  =  3.56
S.D.=0.98)  และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ  ( Y4) ( X  =  3.51  S.D.=0.82)  สวน
ความสามารถในการปรับตัว  ( Y1)  และความสามารถในการผสมผสาน  ( Y3)  อยูในระดับ
ปานกลาง  ( X  =  3.39  S.D.=0.84)

ตารางที่ 8 (ตอ)
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                       เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัด
นนทบุรี  แตละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
                       ตัวแปรดานความสามารถในการปรับตัว  ( Y1)  มีการดําเนินการในระดับ
ปานกลาง  ( X  =  3.42  S.D.= 1.01)  เมื่อพิจารณาแตละรายดาน  พบวา  ผูบริหารและบุคลากร
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได  มีการ
ดําเนินการในระดับมาก  ( X  =  3.53  S.D.= 1.03)  บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความ
สามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่  ใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายของสถานศึกษา  มีการดําเนิน
การในระดับปานกลาง  ( X  =  3.42  S.D.=0.92)  บุคลากรในสถานศึกษาสามารถแกปญหาดาน
การเรียนการสอน  การปกครองนักเรียน  หลักสูตร  ผูปกครองและชุมชน  มีการดําเนินการใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.32  S.D.= 1.03)  ผูบริหารและบุคลากรสามารถควบคุมสถานการณได
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเรงดวนขึ้นในสถานศึกษา  มีการดําเนินการในระดับปานกลาง  ( X  =  3.35
S.D.= 1.00)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม  บุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมและการประเมินผลไดดี  มีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง  ( X  =  3.45  S.D.=0.97)  บุคลากรในสถานศึกษายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อสถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน  มีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง  ( X  =  3.45  S.D.= 0.98)
                       สําหรับตัวแปรดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ( Y2)  มีการดําเนินการใน
ระดับมาก  ( X  =  3.56  S.D.= 0.98)  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบวา  มีการดําเนินการใน
ระดับมาก  6  รายการ  คือ  นักเรียนในระดับตัวประโยคชั้นสูงสุดของสถานศึกษา  สามารถสอบ
แขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้น  ( X  = 3.60  S.D.=1.01)  นักเรียนรูจักศึกษาหาความรูและ
พัฒนาตนเอง  มีความรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองสูง  ( X  =3.56  S.D.=1.00)  สถานศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ ( X =3.53
S.D.= 0.97)   สถานศึกษานําผลการทดสอบ/การวัดผลมาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  ( X  =  3.51  S.D.=1.01)  นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี  ( X  =  3.65  S.D.= 0.97)  นักเรียนสวนใหญในสถานศึกษามี
คุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับวัย  ( X  =  3.50  S.D.= 0.89)  สวนในปการศึกษาที่ผานมา
นักเรียนในสถานศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  หรือรางวัลทางวิชาการเพิ่มข้ึน  มีการดําเนินการ
ในระดับปานกลาง  ( X  =  3.49  S.D.= 0.94)
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                       สําหรับตัวแปรความสามารถในการผสมผสาน  ( Y3)  มีการดําเนินการในระดับ
ปานกลาง  ( X  =  3.39  S.D.= 0.84)  เมื่อพิจารณาเปยรายดาน  พบวา  มีการดําเนินการใน
ระดับมาก  2  รายการ  คือ  บุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานรวมกัน  ( X  =  3.52
S.D.= 0.98)  และคณะครูในสถานศึกษามีความสามารถในการที่จะสราง  พัฒนาปรับปรุงสื่อ
เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  ( X  =  3.50  S.D.= 0.85)  รายการที่เหลือมีการดําเนิน
การในระดับปานกลาง  ไดแก  บุคลากรในสถานศึกษายอมรับนโยบาย  มาตรการ  และขอตกลง
รวมกันในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ( X  =  3.48  S.D.=1.01)  ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหมๆขึ้นใช  ( X  =  3.43  S.D.= 0.95)
บุคลากรสวนใหญในสถานศึกษามีความพึงพอใจในระบบการบริหารของสถานศึกษา ( X  =  3.22
S.D.= 0.98)  ผลงานของบุคลากรสวนใหญมีคุณคาตอการพัฒนาสถานศึกษา ( X  = 3.33
S.D.= 0.82)  สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
( X  =  3.25  S.D.= 0.93)
                       สําหรับตัวแปรความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ  ( Y4)  มีการดําเนินการใน
ระดับมาก  ( X  =  3.51  S.D.= 0.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีการดําเนินการใน
ระดับมาก  5  รายการ  คือ  บุคลากรในสถานศึกษากําหนดเปาหมายการทํางาน  มุงไปที่ผล
สัมฤทธิ์โดยรวมของสถานศึกษา  ( X  =  3.51  S.D.= 0.83)  บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานเสมือนหนึ่ง
เปน  กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  ( X  =  3.57  S.D.= 0.82)  บุคลากรในสถานศึกษาตั้งใจและเอา
ใจใสในการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางจริงจัง  เพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนด( X  = 3.51
S.D.= 0.86)  บุคลากรของสถานศึกษาทุมเทและอุทิศเวลาใหกับงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาน
ศึกษา( X  =  3.52  S.D.= 0.95)  บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพการทํางานเพิ่มสูงขึ้น
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาและสังคม  ( X  =  3.50  S.D.=1.02)สวนใน
ดานบุคลากรสวนใหญมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ  มีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง  ( X  =  3.45  S.D.=1.00)
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนํา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี

การทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพยีรสัน
(Pearson’s  product – moment  correlation coefficient) พบวา คณุภาพภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศกึษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  เปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3
ดังราย ละเอียดตามตารางที่  6
ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถาน
                 ศึกษาสังกัดเทศบาล  จังหวัดนนทบุรี

n=130

                     ประสิทธิผลของสถานศึกษา

  คุณภาพภาวะผูนํา

คว
าม
สา
มา
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ใน
กา
รป

รับ
ตัว

 ( Y
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ผล
สัม
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ขอ
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ักเร

ียน
 (Y

2)

คว
าม
สา
มา
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ใน

กา
รผ
สม

ผส
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 (Y
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คว
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สา
มา
รถ
ใน

กา
รพ

ัฒน
า

ศัก
ยภ

าพ
 (Y

4)

รว
ม (

Y tot
)

ความจําเปนพื้นฐาน (X1) .540** .541** .678** .606** .618**
การมองการณไกล (X2) .473** .384** .534** .533** .484**
มีหลักการ (X3) .503** .379** .669** .513** .576**
หลักในการทํางาน (X4) .452** .433** .670** .647** .445**
หลักการปกครอง (X5) .639** .355** .466** .473** .478**
ความมุงประสงค (X6) .283** .335** .508** .494** .644**
การวางแผน (X7) .382** .421** .538** .551** .562**
ความยืนหยัด (X8) .346** .330** .358** .450** .552**
การบริหารคน (X9) .587** .388** .604** .604** .556**
ความรักองคกร (X10) .510** .523** .380** .623** .439**

รวม(Xtot) .579** .464** .648** .658** .651**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที ่ 6  เปนการวเิคราะหสัมประสทิธิส์หสมัพนัธระหวางคณุภาพภาวะผูนาํกับประ
สิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จงัหวดันนทบรีุ  มีผลการวิเคราะหดังนี้

1.  ตวัแปรคุณภาพภาวะผูนาํโดยรวม (Xtot)  กบัประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยรวม(Ytot) 
มคีวามสมัพนัธกนัทางบวก อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01    โดยมคีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ    
( r = .651)

2.  ตวัแปรคุณภาพภาวะผูนาํโดยรวม (Xtot)  กบัประสทิธผิลของสถานศกึษาแตละดาน
(Y 1 - 4)  มีความสัมพันธกันทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)  ระหวาง  .464 ถึง .658  สามารถเรียงลําดับไดดังนี้  ความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพ (Y4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ( r = .658)  ความสามารถในการผสมผสาน
(Y3)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ( r = .648)   ความสามารถในการปรับตัว ( Y1)  มคีา
สัมประสทิธิส์หสมัพนัธ( r = .579)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Y2)  มคีาสมัประสทิธิส์ห
สัมพนัธ( r = .464)

3. ตัวแปรคุณภาพภาวะผูนํา (X1 – X10) ทุกตัวแปร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม(Ytot)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ระหวาง  .439 ถงึ .644  เรียงลาํดบัไดดงันี ้ความมุงประสงค (X6) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .644  ความจําเปนพื้นฐาน (X1)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
เทากับ  .618   มีหลักการ(X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .576    การวางแผน (X7)  มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .562   การบริหารคน (X9) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทา
กับ  .556  ความยืนหยัด (X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .552   การมองการณไกล (X2)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .484  หลักการปกครอง (X5) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
เทากับ  .478   หลักในการทํางาน (X4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .445  และ ความรัก
องคกร (X10)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .439

4. ตัวแปรคุณภาพภาวะผูนํา (X1 – X10, ) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาดานความสามารถในการปรับตัว (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ระหวาง  .283 ถงึ .639 เรียงลาํดบัไดดงันี ้ หลักการปกครอง (X5) มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ .639  การบริหารคน (X9) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .587  ความจําเปนพื้นฐาน (X1)  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ .540  ความรักองคกร(X10) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ .510   มีหลักการ(X3) มีคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .503  การมองการณไกล (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .473  หลักในการทํางาน (X4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .452
การวางแผน (X7)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .382  ความยืนหยัด
(X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับปานกลาง เทากับ  .346  สวนความมุงประสงค (X6) มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ในระดับนอย เทากับ  .283

5. ตัวแปรคุณภาพภาวะผูนํา (X1 – X10) ทุกตัวแปร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสทิธผิลของสถานศกึษาดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงู(Y2) อยางม ี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ระหวาง  .330 ถงึ .541 สามารถ เรียงลาํดบัได
ดงันี ้ ความจําเปนพื้นฐาน (X1)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .541 ความรักองคกร (X10)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .523  หลักในการทํางาน (X4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) เทากับ .433  การวางแผน (X7)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .421  การบริหารคน
(X9) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .388   การมองการณไกล (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ(r) เทากับ  .384  มีหลักการ(X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .379  หลักการปก
ครอง (X5) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .355   ความมุงประสงค (X6)มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ(r) เทากับ  .335  ความยืนหยัด (X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .330

6. ตัวแปรคุณภาพภาวะผูนํา (X1 – X10) ทุกตัวแปร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสทิธผิลของสถานศกึษาดานความสามารถในการผสมผสาน(Y3) อยางมนียัสาํคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ระหวาง  .358 ถงึ .678 สามารถ เรียงลาํดบัไดดงันี้
ความจําเปนพื้นฐาน (X1)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .678  หลักในการทํางาน (X4)  มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .670  มีหลักการ(X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ
.669  การบริหารคน (X9) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .604   การวางแผน (X7)  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .538  การมองการณไกล (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
เทากับ  .534  ความมุงประสงค (X6)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .508  หลักการปกครอง
(X5) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .466  ความรักองคกร (X10)  มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ(r) เทากับ  .380   ความยืนหยัด (X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .358

7. ตัวแปรคุณภาพภาวะผูนํา (X1 – X10) ทุกตัวแปร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Y4)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) ระหวาง  .450 ถงึ .647 สามารถ เรียงลาํดบัได
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ดงันี ้  หลักในการทํางาน (X4)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .647  ความรักองคกร (X10)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .623  ความจําเปนพื้นฐาน (X1)  มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ(r) เทากับ  .606  การบริหารคน (X9) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .604   การวาง
แผน (X7)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .551 การมองการณไกล (X2) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .533   มีหลักการ(X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ
.513   ความมุงประสงค (X6)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ  .494  หลักการปกครอง (X5) มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .473 ความยืนหยัด (X8) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทา
กับ  .450

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง "คุณภาพภาวะผูนําที่สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารและประ
สิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี และหาความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผู
นําของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริหารและพนักงานครูของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีจาํนวน
130 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการ
วิเคราะหเปนคารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แ
ละคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (rxy)

ขอคนพบ
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  ในภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานความรัก
องคกร และดานการวางแผนนอกจากนี้อยูในระดับปานกลาง 8 ดาน คือ ความยืนหยัด  ความจํา
เปนพื้นฐาน  มีหลักการ การบริหารคน หลักการปกครอง  การมองการณไกล หลักในการทํางาน
ความมุงประสงค

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี  พบวา   ประสิทธิ
ผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ  ความสามารถในการพัฒนาศักย
ภาพ  อยูในระดับมาก ความสามารถในการปรับตัว  และ ความสามารถในการผสมผสาน  อยูใน
ระดับปานกลาง

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธกันทุกดาน ทั้งภาพรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

116

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117

การอภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธระหวางคุณภาพภาวะผูนําที่สัมพันธกับประ

สิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี”  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะใน

องคกรหรือหนวยงานใด ๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูนําหรือผูบริหาร ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่
มีบทบาทสําคัญที่สุด และจะตองเปนผูที่มีทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร  หรือเปนผูที่มีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ถือไดวาเปนผูที่มีคุณภาพของความเปนผูนําในการบริหารงาน
ของหนวยงาน ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งในที่นี้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรีเปนหนวยงานทางการศึกษา มีเปาหมายหลักที่สําคัญคือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณ
ภาพเปนที่ยอมรับของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารจะตองมีคุณภาพและใชภาวะผูนํา
อยางเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาและนําพาคณะครูใหทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพ มอบหมายงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อ
ผูเรียนและนักเรียนใหมากที่สุด ลดความขัดแยงที่อาจเปนอุปสรรคในการทํางานใหนอยที่สุด จะทํา
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุดเชนกัน     เทนเนนบอม และชมิตท (Tannenbaum and
Schmidt) ไดกลาววา ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเปนผูนําที่สามารถยืดหยุนได ในทํานอง
เดียวกันเฮอรเซยและบลันชารด (Hersey and Blanchard) ยังไดกลาวอีกวา ผูนําที่มีโอกาส
ประสบความสําเร็จอยางสูงสุดไดนั้น ข้ึนอยูกับระดับความพรอมของผูใตบังคับบัญชา และผูนําก็
จะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหมีความสอดคลองกันดวย สวนฟตเลอร (Fledler)
ไดใหขอเสนอแนะวาในบางครั้งผูนําควรจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของงาน ใหมีความเหมาะสมกับ
แนวทางในการเปนผูนํา ไมใชการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผูนําใหเหมาะสมกับงานเสมอไป ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวความคิดของ เฮาส (House) ที่ไดชี้ใหเห็นวาถาผูนําสามารถใชความเปน
ผูนําที่ใหความสําคัญทั้งงานและคนมาประกอบกันได ก็จะทําใหผลการปฏิบัติงานและกําลังใจของ
ผูใตบังคับบัญชาดีข้ึนพรอมกันไปดวย แตอยางไรก็ตาม ผูนําที่ใหความสําคัญทั้งงานและคน จะ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ และเมื่อผูนําสามารถเพิ่มการรับรู หรือจูงใจผูใตบังคับบัญชาให
เห็นวา ความพยายามของพวกเขาเหลานี้จะมีผลกําไรก็จะทําใหพวกเขาปฏิบัติงานไดสําเร็จ และมี
ผลตอบแทนตามที่ตองการ สวน อรุณ  รักธรรม  มองวา ความเปนผูนําของผูบริหารที่มีคุณภาพ จะ
เปนการแสดงออกถึงการกระทําตอภารกิจของผูนํา ที่จะแสดงออกใหปรากฏจนเปนที่ประจักษตอ
ผูอ่ืนวาเปนอยางไร ซึ่งในการบริหารงานนั้นคุณภาพของความเปนผูนําถือวาเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง
ที่นับวามีความสําคัญ และเกี่ยวของกับงานขององคการ โดยที่จะตองมีหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด เพราะฉะนั้นผูนําเปรียบดัง
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ดวงประทีปที่สําคัญขององคการและเปนสัญลักษณ หรือจุดรวมใจของทุกคนในองคการนั้น ๆ ดวย
เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา ความรักองคการอยูในระดับมากเปนลําดับสูงสุด ทั้งนี้

เพราะวา ผูบริหารในฐานะผูนําของหนวยงาน จะตองสรางความผูกพันใหแกสมาชิกในสถานศึกษา
หรือหนวยงานใหรวมกันเปนหนึ่งเดียว ใหมีความเชื่อถือ รักใคร มีความสามัคคีกัน มีทัศนคติที่ดีตอ
กันเพื่อความมั่นคงของสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เชอรจิโอ วานนี่ และสตารแรท
(Sergiovanni and Starratt) ที่กลาววา เมื่อทุกส่ิงทุกอยางไดรับการปฏิบัติดีแลว ส่ิงที่ผูนําตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการ ก็คือการแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบความ
สําเร็จ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงาน
ยังจะแสดงถึงความรักองคการอยางซื่อสัตยสุจริต โดยธรรมชาติแลวความรูสึกของบุคคลยอมมี
ความแตกตางมากนอยกันไป  ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานหลาย ๆ ดานของ
สถานศึกษา ซึ่ง เชอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) ไดใหแนวคิดวาจุดประสงคหลักในการบริหารงาน
ในหนวยงานนั้นควรจะเนนที่การพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญงอกงามขึ้นอยางตอเนื่อง  การ
บริหารบุคคลจะเปนขอกําหนดคุณภาพของผูนําไดอยางแทจริง แสดงทักษะและความสามารถใน
การพัฒนาทีมงานในหนวยงาน เชน การแกไขปญหาขอขัดแยง หรือการตัดสินใจ เหลานี้นับวามี
ความจําเปนสําหรับผูบริหาร ซึ่ง ฟลอเลท (Follett) ไดกลาววา ความขัดแยงมีอยูทุกแหงในโลก ไม
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได ถึงแมวาจะไมเห็นดวยกับความขัดแยงเปนสิ่งที่ดี แตควรใชความขัดแยง
ใหเกิดประโยชน และสอดคลองกับ จุง และเมกกินสัน (Ghong and Megginson) ที่กลาววา ความ
ขัดแยงเปนการตอสูระหวางผูที่ไมลงรอยกันในดานความคิด ระหวางผลประโยชนหรือบุคลากร
ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมประสบหรือทั้งฝายไดรับความพอใจ สวนการตัดสินใจนั้น
ไซมอน (Simon) ใหความเห็นวาการตัดสินใจเปนสิ่งเดียวกับการบริหาร ซึ่งผูบริหารที่ดีก็ยอมไม
แสดงความผิดพลาดในการตัดสินใจบอยครั้งนัก ซึ่ง วุฒิชัย  จํานง  ก็ยังชี้ใหเห็นอีกวา โดยเฉพาะ
การตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญ ผูบริหารไมวาอยูในระดับใด หากวาไมมีความสามารถหรือ
ความชํานาญในการตัดสินใจแลว ก็เปนการยากที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ใหสําเร็จไปดวยดี
ได สําหรับการบริหารงานเปนทีมนั้น ในการสรางทีมงานก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยโนมนาวใหคนมา
รวมกลุมกันทํางาน ผูบริหารควรที่จะเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น มุงการทํางาน
เปนกลุม โดยที่งานสวนใหญก็จะสามารถบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีคุณภาพและยังมีความ
สอดคลองกับแนวความคิดของ สถิติ  วงษสวรรค ที่กลาววา แนวทางที่ผูบริหารสามารถปฏิบัติเพื่อ
ใหเกิดคุณภาพในการบริหารไดนั้น ตองรูจักสรางความเปนกระบวนการกลุม โดยใหสมาชิก
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ดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมายของกลุม และทุกคนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานที่
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และในลําดับตํ่าสุดไดมีหลักการในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความหมายตอผูนําเปนอยางมาก ไมวาหนวยงานใด ๆ ซึ่งสอดคลองกับบาร และคณะ (Barr and
others) ที่ไดใหแนวคิดวา เปนกฎเกณฑทั่วไปของขอเท็จจริงพื้นฐานและความเชื่อถือ ซึ่งเปนที่ยอม
รับในแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่ง ความเชื่อถือจะเปนสิ่งที่
สําคัญในการควบคุมกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูที่มองการณไกล และ
มีความเขาใจในยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะนํามาสัมพันธกันไดเปนอยางดี ผูนําที่มองการณไกลจะเปน
บุคคลที่มองอะไรไดกวาง มีความอดทน มีแนวคิดไกล สามารถเขาใจอะไรไดดี โดยใชเวลาเพียง
เล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา โดยที่นักบริหารจะตองมีความตั้งใจจริง ไมยอทอตออุปสรรคหรือ
ปญหา อันเปนรากฐานอันสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา และสามารถที่จะคาดคะเนกับ
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นไดถูกตอง หลักการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น คาสแตนดและ
รอนเซนไวส (Kastand and Ronsenzweigh) ไดใหแนวคิดวา ในการกําหนดเปาหมายใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคนั้น ตองมีการลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา และมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพจะตองกําหนดเปาหมาย ที่เกิดจากทุกคนรวมมือกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด
ของเชอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) ที่กลาววาผูนําที่ดี เวลาปฏิบัติงานควรยึดหลักการในการทํางาน
เพราะจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้การมีหลักการที่ดีจะ
ชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีการดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจน
เปนเครื่องมือที่จะชวยในการประสานงานใหผูปฏิบัติไดมีความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานใหและ
ดําเนินไปตามทิศทางที่กําหนดไดอยางถูกตอง

2. จากผลการวิเคราะหประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
พบวา อยูในระดับปานกลางโดยภาพรวม เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความ
เอาใจใส พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจนมีประสิทธิผลสูงขึ้น ใหความชวยเหลือกันในทุกดาน
เชน เพื่อชวยเหลือกันในดานวิชาการ บุคลากร และทรัพยากร การจัดทําโครงการพัฒนาสถาน
ศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน การนํารูปแบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน (PBB) มาใช การใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ ตลอด
จนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสากล (internet) มาใชพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน เปนการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู อีกทั้งยัง
เปนการสรางคานิยมและทัศนคติที่ดีในความรักสถานศึกษาดวย ที่สําคัญคือ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนดีข้ึน สอดคลองกับที่ กิติมา  ปรีดีดิลกกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีหนาที่ในการ
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บริหารจัดการรูปแบบตาง ๆ เชน การวางแผน การจัดองคการ การควบคุมและจะตองเปนผูนําทาง
วิชาการและการสอนดวย ในเรื่องนี้เกื้อกูล  แสงพริ้ง  ไดทําการศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผลการศึกษาคนพบวา
1)  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาจาก
ประสิทธิผลสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดใหญมีประสิทธิผลมากกวาสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดเล็ก และความเปนผูนาํทางวชิาการของผูบริหารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธกบัประ
สิทธผิลของสถานศกึษา ขณะที ่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ใหแนวคิดวาการปรับปรุงคุณภาพวิชาการ
และการเรียนการสอนเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษาและถาผูบริหารสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจะทําใหเกิดประโยชนสูงสดุกบัผูเรียน ทาํใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนเพิม่สูงขึน้

ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาในระดบัปานกลางถงึระดบัมากเปนผลสบืเนือ่งจากการปฏรูิปการศกึษาเทศบาลโดยสาํนกัการ
ศกึษา เทศบาลไดดาํเนนิการปฏรูิปการศกึษาและมนีโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาในทกุสถาน
ศกึษา โดยดําเนนิการจัดแบงสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปน
ระบบและจัดใหมีการประเมินผลการปฏบิตังิานในทกุดาน จากการดาํเนนิการปฏิรูปการศกึษาของ
สถานศกึษาเทศบาลดงักลาว ทาํใหสถานศกึษามปีระสทิธผิลในการดาํเนนิงาน ซึง่สอดคลองกบั
ฉันทนา   จนัทรบรรจง ทีไ่ดวจิยัการปฏรูิปการศกึษาของประเทศญีปุ่น พบวา ญีปุ่นประสบผลสาํเรจ็
จากการปฏรูิปการศกึษา เนือ่งจากการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ความเปนสากล และมกีารนาํเทคโนโลยสีาร
สนเทศทางการศกึษามาใชในการบรหิารการศกึษาและจดัสนบัสนนุงบประมาณในระดบัสูง มกีาร
พฒันาคุณภาพการศกึษา และพฒันาหลกัสตูร การกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจน ปรับโครงสรางองคกร
สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคเอกชนไดอยางมคีณุภาพ

เหตผุลอีกประการหนึง่ทีส่ถานศกึษาดาํเนนิการจดัการศกึษาใหมคีณุภาพและเปนที่
ยอมรบัจากผูปกครองและชมุชน คอื การรบัรองสทิธแิละโอกาสทางการศกึษา  การปฏรูิปการเรยีนรู
การประกนัคณุภาพการศกึษา การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา การเสรมิสรางความเขมแขง็ของ
สถานศกึษา และ การกาํหนดวธิกีารปองกนัและแกปญหาในสถานศกึษา      จากผลการดาํเนนิการ
ดงักลาวทาํใหผูบริหาร และครทูุมเททาํงานรวมกนัจนเกดิผลดีกบัตัวนกัเรยีนและสถานศกึษา

3. ผลการวิจัยที่พบวาคุณภาพภาวะผูนํากับประสิทธิผลสถานศึกษามีความสัมพันธกัน
ทั้งในภาพรวมและรายดานทั้งนี้ ก็เพราะวาสถานศึกษาเปนหนวยงานในระบบเปด ประกอบดวย
ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
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โดยที่เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดนําเสนอยุทธศาสตรสําหรับผูนําที่มีคุณภาพเปนหลัก 10
ประการ (The 10 – p model of quality leadership) โดยกลาววาผูนําที่มีคณุภาพจะตองมี
ลักษณะดงันี ้คอื 1) ความจาํเปนพืน้ฐาน 2) การมองการณไกล  3) การมหีลกัการ  4) หลกัในการ
ทาํงาน  5) หลกัการปกครอง  6) ความมุงประสงค  7) การวางแผน  8) ความยืนหยัด  9) การ
บริหารคน  10) ความรักองคกร    ในทํานองเดียวกัน ไลเคิรท (Likert) ไดกลาวไววา พฤติกรรม
ของผูนําเปนองคประกอบที่สําคัญอันจะสงผลตอการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  1) การใชภาวะผูนํา  2) การจูงใจ  3) การติดตอส่ือสาร  4)
การมีปฏิสัมพันธที่ดี  5) การตัดสินใจ  6) การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุม  8) การประเมินผล
และการฝกอบรม สวน เฮาส (House) ก็ยังชี้ใหเห็นวาผูนําสามารถใชพฤติกรรมในความเปนผูนําที่
ใหความสําคัญ ทั้งคนและงานประกอบกัน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร แตอยางไรก็ดีผูนําที่ใหความสําคัญทั้งคนและงานได ก็จะเปนผูนําที่มีคุณภาพและมีประ
สิทธิผลจริง ๆ และถาสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาได ก็จะทําใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จไดตามเปาหมายตอไป จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นวาความเปนผูนําของผูบริหารมีความ
สําคัญตอการพัฒนาสถานศึกษา

เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา  ทั้งคุณภาพภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
มีความสัมพันธกันทุกดาน เหตุที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เปนลําดับสูงสุด เพราะวา กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดกําหนดวา ในการบริหารงานสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และเอื้อตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางหลากหลายนั้น ผูบริหารตองเนนที่กระบวนการที่มีความสอดคลองกันอยาง
เปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมทาง
วิชาการ การใหการบริการนักเรียนดานตาง ๆ การบริการการแนะแนว กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมที่ใหการชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ อยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง การสงเสริมความรูดานศิลปและวัฒนธรรม การจัดหาแหลงวิทยาการการเรียนรู
ตาง ๆ สําหรับความสัมพันธดานการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานนั้น อรุณ  รักธรรม  ได
กลาววา ความเปนผูนําเปนการแสดงออกถึงการกระทําตอภารกิจ ดานการประพฤติปฏิบัติ การ
แสดงออกที่ปรากฏตอผูอ่ืนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อใหงานบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนด และก็มีความสอดคลองกับแนวคิดของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่วา
ผูบริหารควรมีแผนที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานดานตาง ๆ มีการจัดระบบงานที่ชัดเจน  การ
มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรอยางเหมาะสม สวนการประสานความ
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รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวความคิดวา
ความจําเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะตองพัฒนาและคงความสามารถของการ
เปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งในทักษะเหลานี้ไดแก ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การ
บริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนทักษะของการเปนผูนําที่จัดเปนยุทธวิธีในลักษณะ
สถานการณเฉพาะ ผูนําทีป่ระสบความสาํเรจ็สวนใหญมกัจะมทีกัษะพืน้ฐานเหลานีอ้ยูในตวัของแต
ละคนอยูแลว เวนเสยีแตวา จะมีทักษะทางนี้เกงมากนอยตางกันเทานั้น ในขณะที่ กร๊ิฟฟต (Grlffith)
ไดกลาววาความเปนผูนําที่ดีและมีคุณภาพนั้น ผูบริหารจะตอง  1) เปนผูนําในฐานผูผลักดัน  2)
เปนผูตระหนักรู  3) ใหความชวยดานตาง ๆ  4) เปนนักพูดหรือนักประชาสัมพันธที่ดี  5) เปนบุคคล
ของสังคม  6) เปนผูประสานงานที่ดี ดังนั้น ผูบริหารควรดําเนินงานดานตาง ๆ  โดยการประสาน
ความรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ  เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณอยางทั่วถึงและตอเนื่อง  ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนตอไป  สําหรับในดานความสัมพันธกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการกําหนดใหผู
บริหารสถานศึกษาไดมีการติดตาม กํากับ ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยูเสมอโดยใชวธิกีารตาง ๆ
ทีห่ลากหลาย และเหตผุลทีสํ่าคญัอกีประการหนึง่อาจเปนเพราะองคประกอบการบรหิารทกุดานลวน
แตมคีวามสาํคญัตอผูบริหาร คณุภาพภาวะผูนาํและประสทิธผิลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
แตผูบริหารจะมีนโยบายมุงเนนเรื่องเปาหมายของการปฏิบัติงานเปนการเรงดวนเพื่อใหนัก
เรียนและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สงผลกับการพัฒนานักเรียนโดยตรง สถานศึกษามีความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีคุณภาพ ที่มีความสามารถในการปรับตัว และมีความยืดหยุน ดงัทีม่อท(Mott) กลาวถงึ
ประสทิธผิลองคการวาเปนการดาํเนนิการตามปจจยัสามประการ คอื ความสามารถในการผลติ
(productivity)  ความสามารถในการปรบัตัว (adaptability) และมีความยืดหยุน (flexibility) ซึ่ง
การที่จะดําเนินการใหเกิดผลดังกลาวได จะตองประกอบดวยการตัดสินใจ ของผูบริหาร การมี
สวนรวมของทุกฝาย

สวนสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหสถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง คือ การพัฒนางานวิชาการ ผูบริหารจะตองยึดมั่นในการบริหาร สงเสริมงาน
วิชาการเปนดานหลัก ดังเชน พนสั หนันาคนิทรใหแนวคดิไววาภารกจิหลกัทีสํ่าคญัของผูบริหาร
สถานศกึษาคือการบริหารงานวิชาการเนื่องจากงานวิชาการหมายถึงกิจกรรมทุกชนิดใน
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สถานศึกษาที่ปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหดีมีคุณภาพมากที่สุดสอดคลองกับกิติมา  ปรีดี
ดิลก กลาวไววามาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษาใหพิจารณาจากผลงานดานวิชาการเปนสําคัญ
และการที่สถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพตามทีก่าํหนดไวในหลกัสตูรรวมทัง้การบรหิารงานให
สําเร็จตามจุดประสงคจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงานภายในสถานศึกษา  ดังที่ สกุล
กังวาลไกล ทําการวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบวา  1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล โดยรวม ดาน
งานพัฒนาครู-อาจารย และดานงานบริการทางวิชาการแกชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
งานจัดการเรียนการสอน และงานสงเสริมวิชาการอยูในระดับมาก   2) ประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา  สถานศึกษาสังกัดเอกชน และสังกัดเทศบาล มีประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม และเกือบทุกรายดานในระดับมาก แสดงใหเห็นถึงความ
สําคัญของผูบริหารและการบริหารงานวิชาการดงัที ่กอ  สวัสดิพาณิชย ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษาไวสามประการ คือ  1) จัดบริการภายในสถานศึกษา  ทํางานถูกตองตาม
ระเบียบ  2) ทํางานใหกาวหนาอยูเสมอ และไมละเลยหนาที่  3) ทําใหมีขวัญดีในการบริหารดวย
การทําใหผูรวมงานเปนสุข มีความพอใจในการทํางาน  โดยอาศัยเทคนิคของผูบริหารในการ
ทํางาน ดวยเหตุนี้บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา จึงตองสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
คือ บทบาทของผูบังคับบัญชา  เปนบทบาทที่ตองพิจารณาวาสมควรจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดผลใน
หนวยงานอยางรวดเร็ว มีความกาวหนา ทําใหคนเปนสุข บทบาทที่สอง คือ บทบาทของผูนํา กลาว
คือ เปนบทบาทตามวิถีทางราชการ แตการจะเปนผูนําไดนั้น ครูผูรวมงานสวนใหญตองพรอมที่จะ
ยกยองใหเปนผูนํา  นั่นคือ ผูนําของสถานศึกษาจะตองเปนที่ยอมรับของครู โดยการวางโครงการ
รวมกัน  ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีแกสถานศึกษา  ส่ิงนี้เปนเครื่องชี้ทิศทางที่ทําใหสถานศึกษากาวหนา
บทบาทที่สาม คือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของหนวยงาน เปนบทบาทที่จะตองแสดงให
ปรากฏอยางนอยสามประการคือ    1) จะตองมีความรอบรูกวางขวางพอสมควร  2) เปนคนมี
ความประพฤติดี  3) มีน้ําใจเมตตาปราณี    เปนคนพรอมที่จะรวมมือกับคนอ่ืน ซึ่งเรื่องนี้สอดคลอง
กับอุทัย  หิรัญโต และธงชัย  สันติวงษที่ไดกลาวไววา การบริหารงานของสถานศึกษาในรูปแบบ
การใชแรงงานรวมกัน มีการติดตอประสานงานกันระหวางบุคคลและสถานศึกษา  มีแนวโนมที่
ขยายตัว  ความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปนและนาํมาใชเพือ่ชกัจงูใหบคุคล
รวมมอืกนัทาํงานอยางมปีระสิทธภิาพ ฉะนัน้  ผูบริหารในฐานะทีเ่ปนผูนาํของสถานศึกษาจะตอง
เปนผูมีภาระหนาทีที่กอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา
ผูปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเปนครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  ตางก็ตองรับบทบาทของการเปน
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ผูนํา (leadership)  ทั้งส้ิน ผูบริหารจะตองสามารถรวมพลังและใชประโยชนของผูรวมงาน โดย
เฉพาะครูผูใตบังคับบัญชา ใหชวยกันทํางานเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่ง
เร่ืองนี้ วัลลภ   กันทรัพย กลาวไวอยางชัดเจนวาการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตร
ฐานในการจัดการเรียนการสอนจะมีองคประกอบที่สําคัญตามความพรอมของสถานศึกษาสาม
ดาน คือ 1) ความพรอมดานปจจัย หมายถึงความพรอมของบุคลากร ไดแกผูบริหาร ครู และ
บุคลากรอื่น ๆ มีเพียงพอและคุณภาพเหมาะสมกบังานทีป่ฏิบตั ิ  2)  ความพรอมดานกระบวนการ
เปนการบรหิารจดัการภายในสถานศกึษา ประกอบดวยระบบงาน โครงสรางการบรหิารงาน การ
วางแผนการดาํเนนิงาน การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ
ใหการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดาํเนนิไปอยางเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ  3) การจดัสภาพ
แวดลอม ไดแกความพรอมของสภาพแวดลอมรอบ  สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น ความรวมมือของผูปกครองและชุมชนที่มีตอสถานศึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัย
            จากขอคนพบของการวิจัย   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหาร
และประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  เพื่อใหสามารถนําไปใชปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ดังนี้
              1.  จากผลการวิจัย  พบวา  คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารโดยภาพรวมนั้นอยูในระดับ
ปานกลาง  ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานในดานตางๆของผูบริหารสถานศึกษาไดประสบผลสําเร็จ
อยางเปนรูปธรรม  ควรเริ่มต้ังแตการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  โดยการใชเกณฑมาตร
ฐานเพื่อความเปนธรรม  ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน  มีภูมิรู  อยางนอยควรจบปริญญาโททางดานการ
บริหารการศึกษา เพื่อนําความรูไปพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหผูเรียนมีคุณภาพ
แตจากการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  เมื่อป  พ.ศ.  2547  ผูที่สอบไดไมจบปริญญาโท
และจบปริญญาตรีสาขาอื่น เปนที่ทราบกันอยูทั่วไปวาระบบอุปถัมภหรือระบบเสนสายยังมีอิทธิพล
เหนือเกณฑมาตรฐาน  จากการถาย (โอน) สถานศึกษามาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงไม
ประสบผลสําเร็จ  เพระในป  พ.ศ.  2548  ไมมีสถานศึกษาสังกัดอื่นถาย (โอน) มาสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี และจากระบบการบริหารงานของเทศบาลมีหลายขั้นตอน ตองจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู  ทุกกิจกรรมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุก
คนตองมีสวนรวม   ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีคุณภาพภาวะผูนํา    เพื่อนําสถานศึกษาใหเปนที่
ยอมรับของชุมชนในดานการจัดการศึกษา
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              2.  จากผลการวิจัย  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  การที่
สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลจนเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนได  ผูบริหารสถานศึกษาเปน
หลักที่จะนําพาสถานศึกษาไปในทิศทางที่ตั้งเปาหมายไวตามแผนพัฒนาสถานศึกษา หากผูบริหาร
ไมมีความรูความสามารถที่จะสอนบุคลากรในสถานศึกษา  หรือไมมีคุณภาพภาวะผูนําที่เหมาะสม
ทํางานไมเปนระบบ    บุคลากรจะขาดศรัทธา  การพัฒนาการศึกษาจึงไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนตาม
การปฏิรูปการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  นักเรียนสอบเรียน
ตอไดไมถึง  100 %   จํานวนนักเรียนคงที่   ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาคุณภาพของตนเองใน
ดานคุณภาพภาวะผูนําใหอยูในระดับมาก   ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงจะอยูในระดับมากได

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
                จากการวิจัยครั้งนี้  พบวา  คุณภาพภาวะผูนําและประสิทธิผลของสถานศึกษามีความ
สัมพันธกันในระดับปานกลาง  ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยเพิ่มเติม  คือ

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
                  2.  ควรมีการศึกษาแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
                  3.  ควรมีการศึกษาองคประกอบการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
                 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผูนําของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอื่นๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บรรณานุกรม

กิติมา  ปรีดีดิลก.  ทฤษฎีบริหารองคการ.  กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ, 2529.
               .   การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน . กรุงเทพฯ  : อักษรบัณฑิต, 2532.
               .  “Instruction  Leadership : บทบาทที่ไมควรถูกลืม.  ใน การบริหารเพื่อการปฏิรูป

การเรียนรู,  ธีระ  รุญเจริญ  ปราชญา  กลาผจญ และ สัมมา  รธนิตย บรรณาธิการ,
กรุงเทพฯ : ขาวฟาง,  2545.

กมล   สุดประเสริฐ.  “คุณภาพการศึกษา.”  วิทยาจารย  76  (กรกฎาคม-กันยายน 2520) :  32-35.
กมลวรรณ  ชยัวานชิศริิ.  “ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัผูบริหารทีสั่มพนัธกบัประสิทธผิลของโรงเรยีนเอกชน.”

ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2536.  อางจาก Paul F. Mott.  The Characteristics of Efficient
Organization. New York : Harper and Row, 1972.

กระทรวงศึกษาธิการ.  กาวตอไปของการปฏิรูปการศึกษาไทย :  การปฏิรูปการศึกษาไทย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.  ม.ป.ท.,ม.ป.ป.

               .  คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา 110 ป กระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ  : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  2545.

                .   คาํชีแ้จงประกอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ  :
โรงพิมพการศาสนา, 2542.

                .    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
   พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
   พ.ศ. 2545 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),  2546.

กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง.  สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น.   คูมือแนวทางการปฏิบัติ
   การจัดการศึกษาของทองถิ่น.   กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543.

                 .  รายงานผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ปการศึกษา 2541.   กรุงเทพฯ :  โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2543.

               .   สถิติขอมูลการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา ปการศึกษา 2544.  กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2544.

                 .   สถิติขอมูลการศึกษา ปการศึกษา 2545 และผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ปการศึกษา 2544  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2545.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        127

กรมสามัญศึกษา.   แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544).
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.   สถิติขอมูลการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
ปการศึกษา 2547.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2548.

กรองแกว  อยูสุข.  พฤตกิรรมองคการ.  กรงุเทพฯ : โรงพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั , 2533.
กัลยา  ไกรเสม และอรทัย  พรพนา.  “เทคนิคการอาศัยชื่อกลุม,” ใน  เอกสารการฝกอบรมศึกษา

นิเทศก รุน 19 , 28 - 32  กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพโอเดียนสโตร  2523.
เกษม   ตรีอินทอง.   "รายงานการดาํเนนิงานพนัธกจิ."  ใน  รายงานการประชมุสมัชชาสภาคริสจักร

ในประเทศไทย, 7-9.  เชียงใหม  :  กองการศึกษามูลนิธิแหงสภาคริสตจักร, 1998.
จันทรานี   สงวนนาม.   “คุณลักษณะบางประการของผูบริหาร บรรยากาศของโรงเรียน และ

ความพึงพอใจในงานที่สัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา.”   วิทยานิพนธ
ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑติ  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร
วิโรฒ  ประสานมิตร, 2533.

จิราภรณ  อ่ิมวิทยา.  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานระดับสูง.” วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532.

ชัยวัฒน   สกุณา.   “การศึกษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  2541.

ชูวงศ ฉายะบุตร.   64 ป กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย . กรุงเทพฯ  :
โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2539.

บรม   เวชสัสถ.   “การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11.”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.

บรรจบ  เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน,
2523.

บุญเรือน ชโลธร. “ความพึงพอใจในการทํางานของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและพฤติกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        128

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6.”
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.

บรรโลม  ภุชงคกุล. “การวินิจฉัยสังการหรือการตัดสินใจ.” ใน หลักการบริหาร,  24 – 28
              พระนคร : โรงพิมพสวนทองถิ่น , ม.ป.ป.
บุญเรือน ชโลธร. “ความพึงพอใจในการทํางานของครูจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6.”
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.

บุญเรือน   มั่นทรัพย.  "ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก."  วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2538.

ประคอง   กรรณสูต.  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
      มหาวิทยาลัย,   2527.

ประชมุ  รอดประเสรฐิ.   นโยบายและการวางแผน : หลกัการและทฤษฎ.ี  พมิพคร้ังที ่3 . กรุงเทพ ฯ :
เนติกุลการพิมพ , 2523.

ประทีป  แตงเลี่ยน. “พัฒนาทีมงาน.” ใน พฤติกรรมศาสตร,  ประทีป  แตงเลี่ยน, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, 2535.

ปราณี  พรรณวิเชียร.  หลักการจดัการ.  กรงุเทพฯ : สุวรรรณสารการพมิพ , 2528.
พัชรี ศรีจันทรงาม.   “การศึกษาบรรยากาศองคการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สังกัด

กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.  [Online],  accessed  1 April
2003. Available  from http://server2.tiac.or.th /thesis/result2t_with_AB.asp.

พนม   พงษไพบูลย.    "ทัศนะบางประการเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน."  วารสารการศึกษาแหงชาติ
13 ,(สิงหาคม-กันยายน 2532) : 7-9.

“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.”  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอนที่ 74 ก
(19 สิงหาคม 2542) : 12-13.

พวงรัตน   ทวีรัตน.   วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 7.
กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        129

ประสานมิตร, 2540.
พีรพงศ    ดาราไทย.    “ความสัมพันธระหวางลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชน สายสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 12.”    วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
บูรพา,   2541.

ไพศาล  หวังพานิช.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2526.
ภรณี   มหานนท.   การประเมินประสิทธิผลองคการ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2529.
มานะ   กอหรั่งกุล.  “การปฏิบัติการบริหาร.”  วารสารเพิ่มผลผลิต   20 (มิถุนายน-

กรกฎาคม 2524)  : 28-30.

รัชนี  ประภาสพงศ.  “ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับความพรอมของครู และการบริหาร
งานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2538.

รัตนไตร  พรรคพวก. “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานของครูกับพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี.”
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.

ราชบณัฑติยสถาน.  ศพัทบญัญตัคิาํอธบิาย.  กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพมิพ, 2531.
วชัรศกัดิ ์ สงคปาน. “ความสมัพนัธระหวางแบบผูนาํของผูบริหารกบับรรยากาศองคการ ในโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดยะลา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,  2541. [Online] Accessed
1 April 2003. Available  from  http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?
id=238

วรินธร  กาญจนระวีกุล. “ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนําตามสถานการณของผูบริหาร
โรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครู ตามทฤษฎีของเฮอรเซย และบลันชารด กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        130

วัลลภ กันทรัพย.  ”การพัฒนาคุณภาพการศึกษา.” ใน   กาวไปขางหนา 43 ปกรมวิชาการ, 34-38.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538.

วิชัย  โถสุวรรณจินดา.   ความลับขององคการ "พฤติกรรมองคการสมัยใหม. พิมพครั้งที่  2.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธรรมชาติ , 2535.

วิลาสินี  ขันติสุวรรณ.  “สภาพพฤติกรรมภาวะผูนําตามสถานการณของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญ
ของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสวนกลาง สังกดักองการมธัยมศึกษา กรมสามญัศกึษา.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

วุฒิชัย  จํานง. พฤติกรรมการตัดสินใจ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2535.
สกลุ  กงัวาลไกล. “ประสิทธผิลการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2542.  [Online] , accessed  1
April 2003. Available from   http://www.thaiedresearch.org/result/result.php?
id=2121

สงบ   ลักษณะ.  รายงานสรุปผลการประชุมระหวางชาติเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21  1-4 สิงหาคม 2542  [Online]. Accessed  9 July 2001. Available

   from  http  ://www.moe.go.th/main2/article/China.htm/
สมเจษฎ  ศรีสมจักร.   “การติดตามการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของผูบริหาร โรงเรียนมัธยม

ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย.   [Online].  Accessed  1 April 2003.
Available  from   http://server2.tiac.or.th/thesis/result2t_with_AB.asp

สมชาติ  วีเชียรมาศ.  “รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ระดับวุฒิภาวะและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สงขลา.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

สมพงษ  เกษมสิน.  การบริหาร.   พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2526.
สมยศ   นาวีการ.   การบริหารเพื่อความเปนเลิศ.  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2533.
สมยศ  นาวีการ และ ผุสดี  รุมาคม.  องคการ : ทฤษฎีและพฤติกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

ดวงกมล, 2520.
สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ.  โครงสรางขององคการ.   [Online] Accessed 2 October 2003

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        131

Available from http://web.riudon.ac.th/~sutad18/f1.htm
สุทธิพงศ   ยงคกมล.  “การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช ภาษาอังกฤษ

เปนสื่อการสอน.”  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2543. [Online] Accessed 10  October
2003 Available from  http://server2.tiac.or.th/thesis/result2t_with_AB.asp

สุนีย  เพงประพฤติ. “แบบภาวะผูนํากับวิธีการแกไขความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนตามความคิด
เห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ    แผนพฒันาการศกึษาแหงชาตฉิบับที ่8 (พ.ศ.2540-
2544).  กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2539.

สําเนียง วิลามาศ,  “บรรยากาศโรงเรียนที่สงผลตอความผูกพันของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. [Online]
Accessed  1 April 2003. Available from  http://server2.tiac.or.th/thesis
result2t_with_AB.asp

อุทัย  บุญประเสริฐ.  การติดตอส่ือสารในองคการและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ศรีมงคลการพิมพ,
2529.

อุทัย หิรัญโต.  การปกครองทองถิ่น.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2523.
อุทุมพร   จามรมาน.  “หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.”  ใน เอกสารการสอนวิชาการพฒันา

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  54 - 58  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมมาธริาช, 2535.
อนันต  เกตุวงศ.  หลักการและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,

2526.
อนุรักษ  อุปพงษ.  “ ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการปฏิรูปการศึกษาใน จังหวัด

สกลนคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2540.

อนุสรณ  พวงทอง และชุมพล  ชิตวิเศษ. คูมือปฏิบัติงานและเตรียมสอบนักบริหารการศึกษาของ
เทศบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        132

อภิวรรณา แกวเล็ก.  “ ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

เอกวิทย ณ ถลาง.  “การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล,”  เอกสารการสัมมนา
ระดับผูอํานวยการกอง  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนที่ 1 15-19 มิถุนายน 2530,

  (อัดสําเนา)

ภาษาอังกฤษ
Argyris,  Chris.  Integration the Individual and the Organization. New York :  John Wiley

and Sons,  1964.
Applewhite, B.   Organization Behavior.  Englewood  Cliffs ,  New Jersey  : Prentice Hall

Inc.,  1965.
Banghart,  Frank W. ,  and Albert  J.R. , Trull.  Education  Planning. New York :   Mcmillan

Company , 1973.
Best, John W.  Research in Education.  Englewood Cliffs, New Jersey :

Prentice-Hall Inc., 1970.
Milton L, Blum ,  and Nayler C. Industrial Psychology.  New York : Harper and Row,

1968.
Bridge, Edwin  M.  “A model  For  Shared  Decision-Making in the School  principalship.”

Educational Administration Quarterly, No. 3  (1967) : 51 - 52.
Cameron, Kim.  “Measuring Organizational Effectiveness in institutions of higher

Education.” Administrative Science Quarterly   23, 4  (Dec.1978)  : 613.
Cronbach, Lee J.  Essentials of Psychological Testing. 3rd ed. New York : Harper & Row

Publishers, 1974.
Cornell,  Alexander  H.    Decision Maker's Handbook.  Englewood Cliffs, New Jersey :

Prentice-Hell inc. , 1980.
Dale, Ernes.  Theory  and  Practice  International  Students.  New York : McGraw-Hill

Book  Co.,  1973.   อางถึงใน วีรนาถ  มานะกิจ.  การจัดองคการและ
การบริหาร.  พิมพคร้ังที่  3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2522.

Gary, Davis, and Thomus Magaret A.  Effective Schools and Effective Teacher.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        133

Boston : Allyn and Bacon Inc.,  1989.
Davis,  Keith.  Human Behavioral at Work. New York : McGraw-Hill Book Company,

1970.
Devlin ,Barbara  S.  “Democratic  Leadership : Guidelines For School Adeministration.“

Administrator ‘ s  Notebook.  Midwest  Administrration  Center , The  University
of  Chicaco,   No. 4  (1980 – 1981) : 1 - 4.

Drucker, Peter  E. The Effective Executive  London : Panbook,  1970.
Etzioni, Amitai. Modern Organization.  Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall Inc., 1964.
Fagen,  Richard R. Politics and Communication. Boston Mass : Little Brown and

Company, 1966.
Fayol, Henri.  “General  Industrial  Management,”  in J.C  Denyer  eds;  Student  Guide

to Principles  of  Management,  124 - 128  London : The Zeus  Pre, 1972.
Michael, Giammatteo,   and  Giammatteos Dolores.  Forces  on  Leadership.   Resten :

NASS, ISSN  O-88210-116-1-l, 1981.
Gibb, Jack R., Carver,  Gred  D. and Sergiovani, Thomas J. “Dynamic Leadership, ”  in

Organization and Human Behaviors   Process a School, (eds),    New York  :
McGraw-Hill Book Company, 1969.

Gibson, James L. Ivancevich, John M. and Donnelly,  James H. Organizations :
Structure, Process, Behavior. Dallas, Texas : Business Publication Inc.,
1973.

Green, Charles  N.  “The Reciprocal Nature of Influence Between Leader and Subordinate.”
Journal of  A  lied Psychology. Vol.50 (June 1966) : 198-200.

Griffiths, Damiel  E.  Administrative Theory . New  York  :  Appleton-Century-Crofts,  Inc.,
1959.

Good, Carter V. Dictionary of Education.  2nd ed. New  York  :  McGraw-Hill Book
Company,  1973.

Hoy, Wayne K. ,  and  Cecil G.  Educational Administration Theory Research and
Practice.  4th ed.  Singapore : McGraw-Hill, Inc., 1991.

Hoy Wayne K. Miskel, Cecil G.  and Furguson,  “The Theoritical Framework and
Exploration Organization Effectiveness of School.”  Educational Administration
Quarterly  21,  2  (Spring 1985.) : 144 - 148

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        134

Jead, Riordan Bardara. อางถึงใน รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร   กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2539.
Jung,  Loren  Boniface. "Decision Making of Superintendents of School : A Study of the

Relationships of Factors Involved With the Choice Made." Dissertation
Abstracts International. (Junuary 1970) : 2762-A.

Katz, Daniel  and Robert L. The social Psychology of Organization.  New York :
John  Wiley and Sons, 1966.

Kaufman, Roger  A. “Systems  Approaches  to  Education :  Discussion  and  Attempted
Integration.”  in Lipham, Jame  M.   and  Hoch, Jr., James  A.  (eds),
The Principalship : Foundations and Functions. New  York : Harper ‘ s Row , 1974.

Reis , Ken, David  Hopkins,  and Peter Holly.    Towards the Effective  School.
Oxford :Basic  Blackwell  Ltd.,  1988.

Lewin, Kurt. Field Theory in Social Science.  New York : Haper and Brothers, 1951.
citid by Litwin, George H. ,and Stringer.  Motivation and Organizational
Climate.  Boston : Harvard University, 1963.
McGraw - Hill, 1967. 76.  อางถึงใน สมคิด  สุขสมัย. “การศึกษาองคประกอบ

               การบริหาร”
McClelland, David I. , and King. System  Analysis  and  Project  Management.

Tokyo : McGraw-Hill  book  Company, 1968.
Mongtagu, Harris G. Comparative Local Government.  Great Britain : William Brendon

and Son Ltd., 1984.
Mott, Paul E. The Characteristics of Efficient  Organization.  NewYork : Harper & Row

Publishers,  1973.
Price, J.L. Organizational Effectiveness : An Inventory of Propositions.  Homewood, III  :

Richard D. Irwin, Inc., 1968.
Robbins,  Stepen  P.  Administrative Process. New Delhi : Prentice-Hall of India,  1978
                 . Essentials of Organizational Behavior. New Jersey : Prentice Hall, Inc., 2000.
Schein, Edgar H.  Organizational  Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey  : Prentice

– Hall  Inc., 1970.
Seiler, John A.  System analysis in Organization Behavior.  Homewood, III : Richard D.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        135

Irwin, Inc., 1973.
Simon, Herbert  A. The New Science  of Management Decision.  Englewood Cliffs, N.J. :

Prentice-Hall Inc.  1977.
Tannenbaum, Robert,  and Schmidt, Warren H. “How  to Choose  a  Leaderhip Pattern.”

Harvard  Busines  Review   (March-April 1958) :  90
Tannenbaum, Robert and Other.  Leadership and Organization. New York : McGraw-Hill,

Book Company,1961.
Terry ,  George R.  Principles  of  Management.  Home wood  : Richard  D. Irwin, Inc.,

1964.

Thompson ,James  D.  Organization  in  action.  New York : McGraw-Hill  Book
Company , 1967.

Uris,  Auren.  Teachnique of Leadership. New York : McGraw-Hill Book,  Co., Inc.,  1964.
Wit, Daniel. A comparative Survey of Local Govt. and Administration.   Bangkok :

Kurusapha Press, 1967.
Wright,  Robert  G.  The  Nature of  Organization. California : Deckenson Publishing

   Company,  Inc.,  1977.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สําหรับ

  ผูบริหารและพนักงานครูเทศบาล

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ผูชวยศาสตราจารยวาที่พันตรี ดร.นพดล   เจนอักษร
รองศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย
รองศาสตราจารย วรพจน    มูรพันธุ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

คุณภาพภาวะผูนําที่สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี
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คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการคําตอบเกี่ยวกับคุณภาพภาวะผูนําและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี   โดยแบงขอคําถามออกเปน  3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2   คุณภาพภาวะผูนํา
ตอนที่ 3  ประสิทธิผลของโรงเรียน

คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น  จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตาม
สภาพความเปนจริง เนื่องจากไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด  ผูวิจัยจะนําคําตอบที่ไดมา
วิเคราะหผลในภาพรวมตอไป

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้

                (นางสาวพักตรสร   สิรบุณยภัค)
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145

ตอนที ่1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

กรุณาเขยีนเครือ่งหมาย    ลงในชอง              และแสดงความคดิเหน็ตามความเปนจริงทีป่รากฏ

1.1   เพศ
    ชาย           หญงิ

1.2   อายุ
        2  1-30 ป      31-40  ป

             4  41-50 ป      50 ป  ข้ึนไป

1.3   ระดบัการศกึษา
            ต่าํกวาปรญิญาตร ี ปริญญาตร ี    

                 ปริญญาโท   สูงกวาปริญญาโท

1.5   ประสบการณการปฏบิตังิานในโรงเรยีนนี้
              1-5  ป        6-10  ป

         1   11-15  ป      15  ป ข้ึนไป

1.6   หนาทีป่จจบุนั
             ฝายปฏบิตักิารสอน     

                ผูบริหารโรงเรยีน/ผูชวยผูบริหาร
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ตอนที ่ 2   คุณภาพภาวะผูนาํ

คําชี้แจง   กรุณาเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง  ตามระดับสภาพความจริงที่ปรากฏ

พฤตกิรรมการปฏบัิติ

ขอ คณุภาพภาวะผูนาํ

 มา
กท
ีส่ดุ

 มา
ก

    ป
าน
กล
าง

 นอ
ย

 นอ
ยท
ีส่ดุ

ความจาํเปนพืน้ฐาน
1 กระตุนใหครูมีความจงรักภักดีตอโรงเรียนและทุมเท

การทํางาน ทําใหไดผลผลิตสูง
2 มคีวามคดิริเร่ิม สรางสรรค ทีจ่ะนาํศกัยภาพของตนและครู

มาพฒันาการทาํงาน
3 มีทักษะการแกไขความขัดแยงสามารถใชการประนีประนอม

ไกลเกลีย่ความไมลงรอยกนัไดอยางราบรืน่
4 เมือ่มปีญหาความขดัแยงในการทาํงาน ผูบริหาร

ใหความเปนธรรมกบัทกุฝาย
5 การตัดสินใจแกปญหาดาํเนินการอยางเปนระบบโดยคาํนึงถึง

บคุลากร เวลา คาใชจาย ชมุชน และนโยบายของโรงเรยีน
6 การตดัสนิใจ/การสัง่การของผูบริหารกอใหเกดิพลงั

และแรงจงูใจทีค่รูตองปฏิบตัิ
7 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและนําขอมูล

มาประกอบการตัดสินใจ
8 สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี เพื่อใหเกิดความสามัคคี

ความไววางใจพรอมทีจ่ะทาํงานรวมกนั
9 ผูบริหารมุงเนนใหทาํงานเปนทมีและสามารถตดัสนิใจ

ในการดาํเนนิการไดเอง
10 สงเสรมิใหครูมคีวามสามคัค ี รวมกนัปฏบิตัหินาที่

เอาชนะอปุสรรคได
การมองการณไกล

11 ผูบริหารปรบัวสัิยทศัน พนัธกจิ และเปาหมายของโรงเรยีน ให
สอดคลองกบัสภาพแวดลอมและความเปลีย่นแปลงของสงัคม
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12 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ศึกษาหาความรูและประสบการณ
ดานตาง ๆ อยางเพียงพอ

13 มกีารกาํหนดแผนกลยทุธในการพฒันาโรงเรยีน
14 แผนกลยทุธเกดิจากการมสีวนรวมของครู
15 กําหนดและวางแนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจน

และเหมาะสม
มหีลกัการ

16 ผูบริหารดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยยึดระเบียบแบบแผน
และบริหารงานตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด

17 มีการเตรียมการวางแผน ดําเนินการตามแผน และติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

18 ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูล
เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในครั้งตอๆไป

19 กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการไดสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู

20 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
   หลกัในการทาํงาน

21 การมอบหมายงานใหกับบุคลากร การติดตาม การดูแล
การปฏิบัติงานเปนไปตามสายการบังคับบัญชา

22  กําหนดแนวทาง/เกณฑ/มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกัน
และมีความเชัดเจน

23 ยึดมั่นในหลักการ/นโยบาย/เกณฑและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ตกลงกันไว

24 มีความเชื่อมั่นวานโยบาย/หลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได
25 มีการประเมินผลงานตามเกณฑ/มาตรฐานที่กําหนด
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หลกัการปกครอง
26 มีวิธีการกระตุนบุคลากรใหการสนับสนุน รวมมือปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ  ดวยความเต็มใจ
27 ใชอํานาจอยางเหมาะสมตามสถานการณและบุคคล

อยางมีประสิทธิภาพ
28 สงเสริมการใชกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ที่กําหนดไว
29 มีความเที่ยงธรรม และเสมอภาคตอผูรวมงานทุกคน
30 สรางความมัน่ใจกบัครูวาจะไดรับรางวลัทีเ่หมาะสม

เมือ่ปฏิบตัหินาทีสํ่าเรจ็
   ความมุงประสงค

31 ชี้แจงจุดประสงคและแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
32 ยดึเปาหมายของหนวยงานเปนหลกั มใิชยดึเปาหมายสวนตวั
33 กําหนดเกณฑและวางแนวทางปฏิบัติงานไดชัดเจน
34 กระตุนใหครใูนโรงเรยีนปฏบิตังิานตามวตัถปุระสงคเปาหมาย

และมาตรฐานทีก่าํหนด
35 สรางความรูสึกใหกับบุคลากรไดตระหนักวาทํางานเพื่องาน

มิใชทําเพื่อตัวบุคคล
36 ดแูลเอาใจใสในการพฒันาโรงเรยีน และพฒันาครเูพือ่ใหมี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่สูงขึน้
37 มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของแตละงานและแตละบคุคล

มุงเนนทีป่ระสิทธผิลของงาน
  การวางแผน

38 ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของหนวยงาน
39 ศึกษาหลักการและแนวนโยบายของหนวยเหนือ
40 มีการกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน
41 แผนกลยุทธเกิดจากการมีสวนรวมของครู
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42 ดําเนินการตามแผน เปาหมาย และวัตถุประสงคอยางมีประ
สิทธิภาพ

43 กํากับ ติดตามใหครูในโรงเรียนพยายามปฏิบัติงานตามแผน
เปาหมายวัตถุประสงคที่กําหนด
   ความยืนหยัด

44 ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
ผลสําเร็จ

45 มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหา
ดวยความมั่นใจ

46 มีความมั่นใจในการตัดสินใจที่ถูกตองตามหลักการและรักษา
ชื่อเสียงของตนเอง

47 ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน
48 สามารถเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
49 แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ และมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ

   การบริหารคน
50 ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมครู สามารถสอนงาน

ครูได
51 สงเสริมครูใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
52 สงเสริมใหบุคลากรประสบความสําเร็จและมีความกาวหนา

ในการปฏิบัติงาน
53 เปดโอกาสใหบุคลากรไดทํางานตามความคิดสรางสรรค

ของตนเอง
54 มอบหมายงานตามความรู ความสามารถ และ

ความเหมาะสม
55 ผูบริหารเอาใจใส  ดูแล และปฏิบัติตอครูดวยความเสมอภาค

และยุติธรรม
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   ความรักองคการ
56 ผูบริหารและครูทํางานรวมกันเพื่อโรงเรียน
57 ผูบริหารและครูปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนดวยความจริงใจ

และเกื้อกูลตอกัน
58 ผูบริหารและครูแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในหนวยงาน

อยางเดนชัด
59 สามารถสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจ

และเสียสละ
60 ปลูกฝงความสํานึกรับผิดชอบและผดุงเกียรติยศชื่อเสียง

ของหนวยงาน

ตอนที่ 3  :  ประสิทธิผลของโรงเรียน
คําชี้แจง  :  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองทางขวามือเมื่อพิจารณาสภาพความเปนจริง

ระดับ

ขอ ประสิทธิผลของโรงเรียน
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ความสามารถในการปรับตัว
61 สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหาร

และบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณได
62 บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ ใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายของโรงเรียน
63 บคุลกรในโรงเรยีนสามารถแกปญหาดานการเรยีนการสอน

การปกครองนกัเรยีน หลกัสตูร ผูปกครองและ ชมุชนได
64    เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิหรอืเรงดวนขึน้ในโรงเรยีน ผูบริหาร และ

   บคุลากรสามารถควบคมุสถานการณได
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65 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม บุคลากรในโรงเรียนมี
ความเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมและการประเมินผลไดดี

66 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อโรงเรียน มี
การพัฒนาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

67 ปการศึกษาที่ผานมานักเรียนในโรงเรียนไดรับการยกยอง
ชมเชย หรือรางวัลทางดานวิชาการเพิ่มข้ึน

68 นักเรียนในระดับตัวประโยคชั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถ
สอบแขงขันเขาเรียนตอไดจํานวนมากขึ้น

69   นกัเรยีนรูจกัศกึษาคนควาหาความรูและพฒันาตนเอง
  มคีวามรบัผิดชอบตอการเรยีนของตนเองสงู

70 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรยีนใหสูงขึน้อยางสม่าํเสมอ

71 โรงเรยีนนาํผลการทดสอบ/การวดัผลมาเปนขอมลูในการวาง
แผนเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหสูงขึน้

72 นักเรียนสวนใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
73 นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

เหมาะสมกับวัย…
ความสามารถในการผสมผสาน

74 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับนโยบาย มาตรการ และ
ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

75 ผูบริหารและคณะครูรวมกันปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติ
งานตามหนาที่ดวยนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนใช

76 บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนมีความพึงพอใจในระบบการ
บริหารงานของโรงเรียน

77 บุคลากรมีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานรวมกัน
78 คณะครใูนโรงเรยีนมคีวามสามารถทีจ่ะสราง พฒันาปรบัปรุงสือ่

เพือ่นาํมาใชในการเรยีนการสอน
79 ผลงานของบุคลากรสวนใหญมีคุณคาตอการพัฒนาโรงเรียน
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80 โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ

81 บคุลากรในโรงเรยีนกาํหนดเปาหมายการทาํงาน มุงไปทีผ่ล
สัมฤทธิโ์ดยรวมของ โรงเรยีน

82 บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานโรงเรียนเสมือนหนึ่งเปน กิจกรรมจํา
เปนในชีวิตประจําวัน

83 บคุลากรสวนใหญมกีารกาํหนดเกณฑมาตรฐานในการ
ปฏิบตังิานเพือ่ความสาํเรจ็

84 บุคลากรในโรงเรียนตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่อยางจริงจังเพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนด

85 บคุลากรในโรงเรยีนทุมเทและอทุศิเวลาใหกบังานสรางสรรคเพือ่
พฒันาโรงเรยีน

86 บคุลากรของโรงเรยีนมศีกัยภาพการทาํงานเพิม่สูงขึน้
ทามกลางความเปลีย่นแปลงของการจดัการศกึษาและสงัคม

                                        ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาตอบขอมูล
                   ผูวจิยั
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวพักตรสร  สิรบุณยภัค
เกิดวันที่            10  กรกฎาคม  2499
ที่อยู 111 / 105  ม. 11  ถ. เรวดี  ต. ตลาดขวัญ  อ. เมือง  จ. นนทบุรี
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