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                   The  purposes of this research were to find 1) the administrative behaviors of primary 

school administrators at Phetchaburi province, 2) the information literacy  of primary school 

personnel in Phetchaburi  province, and  3) the administrative behaviors  affecting  information 

literacy of  primary school personnel in Phetchaburi  province. The  sample was primary schools 

under Phetchaburi Educational Service Area Office 1 & 2, the total  number  of 153 schools. The 

respondents were consisted of school directors, deputy directors or representatives, school  

personnel  in charge  of  information system and  teachers, the total of 612. The instrument used for 

gathering data were questionnaires regarding school’s administrative behavior  based on Likert’s 

concept, school  personnel’s information literacy  based on American Library Association (ALA)’s 

concept. The statistic used for analysis the data  were  percentage, mean, standard deviation and 

stepwise multiple regression analysis.  

                    The finding of this study were as follow :  

                     1. The administrative behavior of primary school administrators in Phetchaburi province,  

as  a  whole and as  an individual  was  at a high  level.   

                     2. The  information literacy  of primary school personnel in Phetchaburi  province  as a 

whole  was at  a medium level. When consideration in individual, it  was found that  the aspect  of  

awareness in need  of   other  aspects information  literacy  was  at  a  high level, and the others 

were at  a medium level. 

                     3. The administrative behaviors ; goal setting and communication affecting information  

literacy of primary school personnel in Phetchaburi  province, as a whole, it  was found  sighificant  at  

the level  of 0.01. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เปนกฎหมายฉบับแรกที่กําหนด

สิทธิใหคนไทยไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐมีหนาที่จัดการศึกษาและสงเสริมให       

ทุกสวนของสังคมมารวมจัดการศึกษา และยังไดกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

ตามความในมาตรา 29  และมาตรา 50    คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 25421  

ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่มีไวเพื่อการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันที่ตองการกําลังคนที่มีความรู  ความสามารถ

สูงขึ้น  ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information Communication and Technology : ICT) ชนิดกาวกระโดด  ทําให

มนุษยนํามาใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ระบบ  และวิธีการทางการศึกษา     

การสืบคนและถายทอดองคความรู เกิดขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่แตกตางจากเดิม                   

สงผลใหการศึกษาตองปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน  รวมทั้งตองมุงเนน        

การสรางนิสัยการใฝรู  การคนควา ดวยตนเอง เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาข้ึน  

อยางกวางขวาง ในขณะที่การจัดการศึกษาของไทยยังปรับตัวไดชา เปลี่ยนแปลงไมทันกระแส    

โลกาภิวัตน  คุณภาพการศึกษาอยูในภาวะถดถอยไมสามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลง

ของโลกและวิทยาการสมัยใหม  ฐานความรูดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีของไทยออนแอสงผลให         

ขีดความสามารถในการแขงขันของคนไทยลดลง ไมตอบสนองตอความสามารถในการแขงขัน

โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ2   การพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ และคนจะมี

                                                  

 1 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

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

                2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,   ความสามารถในการแขงขันดาน

การศึกษาของประเทศไทย ป 2544  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,  2545),  4-6. 
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คุณภาพมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาใน

ระดับพื้นฐาน3   
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ครู อาจารยเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาเปนผูมี

บทบาทสําคัญในการเรียนการสอนเพื่อสรางความเจริญงอกงามใหแกนักเรียน การที่จะทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเองทั้งดานสติปญญา เนื้อหา สามารถวิเคราะหแกปญหาตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม มีคุณสมบัติเปนคนดี คนเกง ของสังคม เปนผูที่เปนความคาดหวังในการที่จะทํา

ใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั4 แตถาหาก 

การปฏิบัติงานของครู อาจารยไมมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปการศึกษาไมสามารถประสบผลสําเร็จได  

ประสิทธิภาพในการทํางานของครูอาจารยข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน การฝกฝน อบรม การ

พัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ การสอน รวมทั้งความสัมพันธระหวางความผูกพันกับโรงเรียน 

และความรับผิดชอบในการทํางานซึ่งมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานของครู เนื่องจากเกี่ยวของ 

กับความจงรักภักดี ความภาคภูมิใจตอสถาบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่สังกัด  การสนุกกับการทํางาน 

มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนา สรางชื่อเสียงเปนจนที่ไดรับการยกยองนับถือจาก

บุคคลทั่วไปตลอดจนการเปนสมาชิกสวนหนึ่งของหนวยงาน  ซึ่งฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  

ใหความเห็นวา การที่โรงเรียนจะมีคุณภาพตองสรางบรรยากาศโรงเรียน สรางแรงจูงใจในการ

ทํางานของครู  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและผูบริหารมีภาวะผูนํา5          

มัลเดอรและคณะ (Mulder and Others) กลาวไววาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

การสื่อสาร ความสามัคคีของครู การปฏิบัติหนาที่ของครู ความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียน

กับครู ความพรอมดานทรัพยากรและเวลา มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร6     

                                                  
3 ปริญญา   นาคฉัตรีย,  คูมือแนวทางการปฏิบัติการจัดการศึกษาของทองถิ่น 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอาสารกัษาดนิแดน, 2543), คํานํา. 
4 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา,  ครูมอือาชีพ  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 

2544), 1. 
   5Wayne K. Hoy  and Cecil G. Miskel,  Educational Administration Theory 
Research and Practice,  4th ed.  (Singapore : McGraw-Hill,  Inc.,  1991), 297. 

6 Mauk  Mulder and others,  “An Organization in Crisis and Non-Crisis 
Situations”  Human Relations,  1 (1970) : 19-41. 
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การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนที่ยอมรับมากนอยเพียงใด

นั้นขึ้นกับผลของการบริหารงานในโรงเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ               

มีวิสัยทัศน สามารถมองเห็นแนวโนมในอนาคต เพือ่ทีจ่ะกาํหนดแนวทางในการพฒันา และแกปญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นเปนการลวงหนา7  ที่สําคัญผูบริหารจะตองเปนที่ปรึกษา เปนที่พึ่งของผูรวมงานได8

ซึ่งสงบ ลักษณะ ใหแนวคิดเพิ่มเติมวาผูบริหารจะตองใชแนวนโยบายและมาตรการในการบริหาร

จัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน คุมคา ไมสูญเปลา คุมประโยชน และ

ประหยัด9 

 ในสังคมปจจุบันวิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการนําวิทยาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information Technology and Communication : ICT.) มา

ใชประโยชนในการพัฒนาดานตาง ๆ อยางกวางขวางไมวาจะเปนการพัฒนาดานธุรกิจ การพฒันา

สังคม รวมทั้งการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหาร ดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ที่ติดตอกันแบบเครือขาย สามารถคนควา สืบคนขอมูลไดงาย โดยเฉพาะ

ดานการศึกษามีการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว เต็มศักยภาพ ในขณะที่การ

บร ิหารและการจัดการศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 

Information System : MIS) โดยการจัดระบบฐานขอมูลทางการศึกษา ระบบการตัดสินใจ และ

ระบบเครือขายการบริหารทําใหสามารถวิเคราะหและวางแผนและจัดการทางการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ10 ผูบริหารจะตองนําสารสนเทศมาใชในเรื่องของการบริหาร การวางแผน และการ

ตัดสินใจในการพัฒนาองคการ ตองอาศัยสารสนเทศที่นํามาประกอบการตัดสินใจในสถานการณ

นั้น ๆ  โดยที่ขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจะตองมีความชัดเจน ถูกตอง ใชสะดวก และทันตอเหตุการณ  

                                                  
7 มานะ   กอหร่ังกุล,  “การปฏิบัติการบริหาร,”  วารสารเพิ่มผลผลิต,   20 (มิถุนายน-

กรกฎาคม 2524) : 28-30. 
8 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. 

9 สงบ   ลักษณะ,  รายงานสรปุผลการประชมุระหวางชาตเิร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21  1-4 สิงหาคม 2542  [Online], accessed  9 July 2001. Available 
from  http ://www.moe.go.th/main2/article/China.htm/ 
                10 อํารุง   จันทวานชิ,   “เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,” ใน 

กระทรวงศึกษาธิการ 109 ป  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2544), 49-53. 
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ส่ิงเหลานี้ทําใหขอมูลสารสนเทศมีบทบาทตอการจัดการศึกษามากขึ้น11 ผูบริหารจําเปนตองใช

สารสนเทศเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม ชวยชี้แนะแนวทางการ

บริหารเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ      

โอเบรน (O’Brain) ใหความคิดเห็นวา การตัดสินใจของผูบริหารตองอาศัยขอมูลจากระบบ

สารสนเทศซึ่งนอกจากจะชวยใหมีการตัดสินใจที่ดีกวาแลวยังมีสวนชวยในการแขงขันอีกดวย12

 จากความสําคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีดังกลาว รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของ

สารสนเทศเปนอยางมากจึงจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 

Communication and Technology : ICT) เพื่อดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศโดยตรง และ

กําหนดเปนนโยบายใหทุกหนวยงานนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินการบริหารการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมากที่สุดใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน      

ถาผูบริหารรูจักเลือกใชสารสนเทศที่ดีเหมาะสมกับสถานการณแลว ความสําเร็จและประสิทธิผล

ของงานจะบังเกิดขึ้นแกองคการ อีกทั้งยังมีการปฏิรูประบบราชการเขาสูยุคปฏิรูปเพื่อใหการบริหาร

และการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อดําเนินการใหเปนรัฐบาลอิเลคโทรนิคส  

เครื่องมือสําคัญที่นํามาใชคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีปจจัยสําคัญ คือ ขาราชการ

ซึ่งเปนผูใช ICT และบุคลากรดาน ICT ซึ่งบุคลากรทั้งสองกลุมจะตองเปนผูมีความรู และทักษะ

ทางดาน ICT ที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพความ

เปนจริงในแตละหนวยงานยังขาดแคลนบุคลากรดาน ICT อีกเปนจํานวนมาก ตองนําบุคลากรใน

สายงานอื่นที่มีทักษะดานนี้มาปฏิบัติหนาที่แทน แตบรรเทาไดเพียงบางสวนเนื่องจากยังขาด

มาตรฐานทางทักษะหรือทางวิชาชีพทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน13 

                                                  

 11 ณัฏฐพันธ  เขจรนันท และไพบูลย  เกยีรติโกมล,  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

(กรุงเทพฯ :  ซเีอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน), 2545),124. 

 12 Jame A. O’Brien,  Management  Information Systems : Management    

Information  Technology in the Business Enterprise  (Boston : McGraw-Hill Companies, 

Inc. 2004), 19. 

   13 ศูนยเทคโนโลยีอีเลคโทรนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, สํานกังานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ, ขอกําหนดโครงการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาความรู 

และทักษะดาน ICT ของขาราชการ  (มปป., มปท),  อัดสําเนา. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหนึ่งที่ใหความสนใจและ

กําหนดนโยบายดานการนําสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา โดยกําหนดใหหนวยงานทางการ

ศึกษาตองนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลทางการศึกษา และใหบรรลุตามจุดมุงหมายของ

แผนพัฒนาการศึกษา ในสวนการปฏิรูปการบริหาร การวางแผนและการจัดการ โดยมีเปาหมายให

ทุกหนวยงานทางการศึกษานําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและการจัดการพัฒนา รวมถึงจัดหา

เทคโนโลยีที่เอ้ือตอการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการ

จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

เชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมทั้งกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหาร

จัดการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนครู และบุคลากรทางการ

ศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information Communication and Technology : 

ICT) มาใชในการจัดทํา จัดเก็บขอมูลที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน ระบบงาน

สารบรรณ บุคลากร พัสดุ สถิติผลการวิจัยตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน14  แตการจัดการศึกษาให

มีคุณภาพตามที่พึงประสงคจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของใหมี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุมเทความพยายามเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ จะตองมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ที่สอดคลองตอการดําเนินงาน ไมวาจะเปน

ดานปรัชญาการศึกษา ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินงาน การวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญ 

การจัดทําแผนแมบทหรือธรรมนูญโรงเรียนจนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเขาสูมาตรฐาน ขอมูล

สารสนเทศสําคัญที่โรงเรียนควรมีและใชประกอบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรือการบริหาร 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน ตองเปนขอมูลสารสนเทศที่สอดรับกับการปฏิบัติจริง              

ที่ครอบคลุมและสอดรับกับตัวชี้วัดของแตละมาตรฐานทั้งสามดาน คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดาน

การเรียนการสอน และดานการบริหารโรงเรียน15

 ถึงแมวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกําหนดนโยบาย และมาตรการ

ใหมีการใชขอมูลสารสนเทศมากเพียงใดก็ตาม แตในสภาพความเปนจริงยังมีปญหา อุปสรรค

มากมายหลายประการกลาวคือ การจัดการเรียนการสอนและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

ในการปฏิบัติงานมิไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง  อาจเปนเพราะมีงบประมาณจํากัด             

                                                  

               14 กลา   สมตระกูล,  “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา,”   ใน คุณภาพและความ 
เสมอภาคทางการศึกษา 110 ป กระทรวงศึกษาธกิาร  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2545), 62-64. 
               15สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การประกันคุณภาพการศึกษา 

เลม 4  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2541),  6. 
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ขาดอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรเพราะมีราคาสูง รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน

การใชเครื่องคอมพิวเตอรและการใชระบบสารสนเทศในการพัฒนางาน16 ที่สําคัญคือ  การขาด

ความตระหนักถึงความตองการนําสารสนเทศมาใช การมีทักษะในการใชทรัพยากรตาง ๆ ในดาน

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความตองการของตน17 ในขณะเดียวกันเมื่อ

พิจารณาผลการศึกษาการกําหนดแนวทางการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรในหนวยงานของรัฐ

ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ               

ไดรวบรวมสภาพปญหาและอุปสรรคที่ตองแกไขไวส่ีประการ คือ  1) ปญหาบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศขาดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศไมเพียงพอ  และปญหา

ผูบริหารไมเห็นความสําคัญ ไมเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   2) ปญหางบประมาณ  3)  ปญหา

เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร ใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ  ลาสมัย 4) ปญหาการจัดเก็บขอมูลไมมี

ระบบ ขาดการวางแผนในการใชขอมูล18    

 
ปญหาของการวิจัย 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เห็นความสําคัญของการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ                 

จึงไดสงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

โดยไดมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในโรงเรียนพบปญหาคือโรงเรียนในสังกัด

ไมสามารถดําเนินการเรื่องเครือขายระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ (e – Office) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องมาจากปญหาดานระบบและปญหาดานบุคลากร  โดยปญหาที่เกิดจาก

                                                  

                16 ณรงค  จนุเจริญวงศา, “ศึกษาระดับความตองการสารสนเทศและรูปแบบการ 

นําเสนอสารสนเทศในโรงเรยีนเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 

แหงชาติ เขตการศึกษา 12”   (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยทีาง 

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา,  2542), 3. 

    17 David  Bownden, “Information and Digital Literacies : Reviews of Concepts,” 

Journal of Documentation  57, 2 (2001) : 218-259. 

                 18สํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศแหงชาต,ิ   

ศูนยเทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ  การกาํหนดแนวทางการสงเสริมการใช

คอมพิวเตอรในหนวยงานของรัฐ  (กรุงเทพฯ : เซ็นจูร่ี,  2538),  31-39. 
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ระบบสวนมากเปนเรื่องของระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีไมพรอมทุกโรงเรียนมีผลทําใหรับ

ขาวสารขอมูลจากตนสังกัดลาชา บางครั้งตองสงเปนหนังสือราชการที่เปนจดหมายแทน  สวน    

ในเรื่องปญหาดานบุคลากรนั้นสวนมากเปนเรื่องของการขาดบุคลากรที่มีความชํานาญและทักษะ

ในระบบสารสนเทศ ทําใหไมสามารถแกไขปญหาระบบสารสนเทศภายในองคการได และสวนมาก

บุคลากรในโรงเรียนจะเปนผูใชสารสนเทศมากกวาเปนผูดูแลระบบ ดังนั้นในป 2551 สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อจัดทําโครงการระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเครือขาย

สารสนเทศทางการศึกษา โดยดําเนินการเปนสามสวนดวยกัน คือ 1) การพัฒนาเครื่องมือและ

อุปกรณ (hardware) และระบบเครือขาย (network)  เปนการจัดหา พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับหนวยงานในสังกัดใหพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  2) การพัฒนาโปรแกรมการทํางาน 

(software) เปนการเตรียมดานโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล คูมือการจัดเก็บขอมูล 3) การพัฒนา

บุคลากร(peopleware)  เปนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขาย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ19  นอกจากนี้

ยังมีปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ปญหาการรูสารสนเทศ (information literacy) ของบุคลากร

เปนปญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรไมสามารถวิเคราะหและประเมินสารสนเทศที่ตรงกับ

ความตองการได รวมทั้งปญหาในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนางาน  การรูสารสนเทศ 

(information literacy) เปนการชวยใหครูมีความสามารถในการเขาถึง ประเมินและใชสารสนเทศ

จากแหลงที่หลากหลาย เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนและทุกคนควรมีเพื่อความสําเร็จในการศึกษา 

การทํางาน จะเปนเครื่องมือในการสรางพลังใหกับบุคคล สรางความตระหนักถึงความจําเปนและ

ความตองการในการใช การมีทักษะ การเขาถึงสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ20  ดังนั้นเพื่อให  

การแกไขปญหาทั้งระบบเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรถือเปนตัวแปร

สําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรเปนผูที่วางระบบสารสนเทศและเปนผูใชระบบดังกลาว ดังนั้นการ

พัฒนาจะตองพัฒนาบุคลากรทุกสายงานไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครูสายปฏิบัติการ และ

เจาหนาที่อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะผูบริหารที่เสมือนเปนตัวจักรสําคัญที่ขับเคลื่อนนโยบาย

                                                  

 19 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1,  แผนปฏิบัติการประจําป 2551  

(เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ, 2551),  5 -7. 

 20 American Library Association,  Presidential Committee on Information 

Library(Final Report)  (Chicago :  American Library Association, 1989), 1. 
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ตางๆ ของภาครัฐและจัดทําแผนงานการดําเนินงานตางๆ ในโรงเรียนใหเปนรูปธรรม  ซึ่งการนํา

ระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานตางๆ ภายในโรงเรียนนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองมี

พฤติกรรมที่สงเสริมและเอื้ออํานวยใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความตระหนักรูและเห็นความสําคัญ

ของการนําสารสนเทศมาใชในการจัดการตางๆ ผูวิจัยเปนผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ และ

ครูผูสอนซึ่งมีสวนนําสารสนเทศมาใชในการพัฒนางานการเรียนการสอนทั้งของตนเองและงาน

สวนรวมในโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของขอมูลสารสนเทศที่มีตอ

การศึกษาเปนอยางมาก  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ดานใดที่สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อที่นําผลจากการวิจัยมาใชประโยชน

ในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากรในโรงเรียนแกหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 เพื่อใหสอดคลองกบัปญหาและอุปสรรคที่ไดกลาวมาแลว  ผูวิจยัจงึกาํหนดวัตถุประสงค

ของการวิจยัไวดังนี ้

1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี 

 2. เพื่อทราบการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรยีนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

 3. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการรูสารสนเทศ 

ของบุคลากรโรงเรยีนประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี 
 
ขอคําถามสาํหรับการวิจยั 

               ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสาํหรับการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางคนหาคําตอบในการวิจยั

คร้ังนี้ไว  ดังนี ้

1. พฤตกิรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัเพชรบุรีอยูในระดับใด 

                2. การรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีอยูในระดับใด 

                3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากร

โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีหรือไม 
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สมมุติฐานของการวจิัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่กําหนดไว และขอคําถามของการวจิัยครั้งนี ้ ผูวิจยั

ไดตั้งสมมุติฐานของการวิจัย ดังนี ้

1. พฤตกิรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวัดเพชรบุรี 

อยูในระดับปานกลาง 

 2. การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี  อยูในระดับ      

ปานกลาง 

 3. พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากร

โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  
 
ขอบขายทางทฤษฎขีองการวิจยั 

 โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมมีลักษณะเปนองคกรระบบเปด (open systems) 

ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตาง ๆ สามารถจัดใน

รูปแบบทฤษฏีเชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) 

กระบวนการ  (process)  และผลผลิต (output)  และการใหขอมูลยอนกลับ  ที่มีปฏิสัมพันธกับ

สภาพแวดลอม  (context)  แตสามารถสงผลตอการดําเนินงาน   ไดแก สภาวะแวดลอม 

(context)21   สําหรับปจจัยนําเขา (input) ของระบบการศึกษา  ประกอบดวย  นโยบายและแผน  

บุคลากร  งบประมาณ  การจัดการ ปจจัยนําเขาเหลานี้จะถูกปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ 

(process)  ขององคการ ไดแก พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร เชน การรูสารสนเทศ  การ

จัดการเรียนการสอน  การนิเทศ  ทําใหไดผลผลิต (output)  คือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และความ

พึงพอใจของบุคลากร และกลายเปนขอมูลยอนกลับสําหรับระบบ  อยางไรก็ตามการที่จะทําใหเกิด

ความสําเร็จสมบูรณตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผลนั้นผูบริหารตองอาศัยหนาที่หลัก

ทางการบริหาร ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การนํา การประสานงาน การพัฒนา

บุคลากร การกํากับ ติดตาม การควบคุม และที่สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 

และพัฒนาบุคลากรใหมีความสุข มีความรูความสามารถ รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน

                                                  

 21 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,  

2nd ed.  (New York  :  John Wiley & Son, 1978), 20. 
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ยุคสารสนเทศ หรือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเปนการเพิ่มประสิทธิผลขององคการ22   

ดังที่ เกทเซลสและกูบา ไดกลาววา พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคกร ผูนําจะแสดง

พฤติกรรมออกมาสองแบบคือ 1) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนสถาบันเปนหลัก (nomothetic leader) 

2) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนบุคคลเปนหลัก (idiographic leader)  ซึ่งในทางปฏิบัตมิกัไมพบผูนาํที่

มุงสถาบันเปนหลักหรือมุงบุคคลเปนหลักเพียงอยางเดียว แตจะพบพฤติกรรมผูนําที่แสดงออกมา

ทั้งสองแบบ ผูนําประเภทนี้อาจแยกเปนผูนําอีกประเภทหนึ่งเรียกวา ผูนําประสานประโยชน

(transactional leader) คือผูนําที่มีพฤติกรรมทั้งมุงสถาบันและมุงบุคคล เพื่อประสานประโยชนให

เกิดขึ้นระหวางความคาดหวังขององคกร (expectation) กับความตองการของบุคคล (need 

disposition) เมื่อสองดานนี้ทําใหเกิดความพอใจ (satisfaction) พฤติกรรมที่ปรากฏก็จะเกิดขึ้นทั้ง

ประสิทธิภาพ (efficiency)และประสิทธิผล (effectiveness)23  สวนไวลล (Wiles) กลาววา การ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพผูบริหารควรแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังนี้ 1) มีความเปนผูนํา            

2) มีมนุษยสัมพันธ 3) มีทักษะในกระบวนการกลุม 4) มีทักษะในการประเมินผล24   ในการวิจัย

คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของ ไลเคิรท (Likert) ที่ไดกลาวถึง          

พฤติกรรมการบริหารประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ  1) ภาวะผูนํา  2) การจูงใจ 3) การ

ติดตอส่ือสาร 4) การมีปฏิสัมพันธ  5) การตัดสินใจ   6) การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน  และ 8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและการฝกอบรม25   ดานการรูสารสนเทศของ

บุคลากรผูวิจัยไดนําแนวคิดของสมาคมหองสมุดอเมริกัน  ประกอบดวย 1)การตระหนักในความ

ตองการสารสนเทศ   2) การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม  3) การเขาถึงสารสนเทศ  4) การใช

                                                  

               22 กรมสามัญศึกษา,   แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8  

(พ.ศ.2540-2544)  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.),  39. 

   23 Jacob W. Getzels, and Egon G. Guba.  “Social Behavior and the 

Administrative Progress,” School Review (1957) : 429.  

                24 Kimball  Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J : 

Prentice – Hall, 1955), 125.  

                25 Rensis  Likert,  The Human Organization   (New  York : McGraw-Hill, Inc., 

1967), 197-211. 
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สารสนเทศอยางมีประสิทธิผล 5) การสังเคราะหสารสนเทศที่รวบรวมได และ 6) การประเมิน

คุณภาพสารสนเทศ26  ดังแผนภูมิที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                26 American Library Association,  Presidential Committee on Information 

Library(Final Report)  [Online], accessed  17 January 2008. Available from  

http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals 
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สภาวะแวดลอม (context) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการ 
(Process) 

     การบริหาร 

   - พฤติกรรมการบริหาร 

   - การรูสารสนเทศ 

    การจัดการเรียนการสอน 

    การนิเทศ 

 

 

 
ผลผลิต 
(Output) 

 

 

ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

-นโยบายและ   

  แผน 

-บุคลากร 

-งบประมาณ 

-การจัดการ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียน 

ความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ขอมูลยอนกลับ  
(feedback) 

 

แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย 

ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 

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

         :  Rensis Likert,  The Human Organization  (New York : McGraw-Hill, Inc., 1967), 
197-211. 
         :   American Association of School Librarians, Information power: Building 

partnerships for learning  [Online], accessed  17 January 2008. Available from  

http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปดสอนระดับชวงชั้น

ที่ 1 – 2 รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  8 ประการคือ  1) ภาวะผูนํา  

(leadership)   2) การจูงใจ (motivation)  3) การสื่อสาร (communication)   4) การปฏิสัมพันธ 

(interaction)     5) การตัดสินใจ (decision making)   6) การกําหนดเปาหมาย (goal setting)   

7) การควบคุมบังคับบัญชา (control) 8) เปาหมายของผลการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม  

(performance goals and training) 27   

 สําหรับการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาที่เปดสอนระดับชวงชั้นที่    

1 – 2 รวมทั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ใชแนวคิดของ

สมาคม หองสมุดอเมริกัน (American Library Association)  ที่กลาววา บุคลากรควร รูสารสนเทศ 

เพราะถือเปนทักษะที่จําเปนที่ทุกคนควรมีเพื่อความสําเร็จในดานการศึกษา การทํางานใน

ชีวิตประจําวันและการอยูในสังคม28 และไดใหขอบเขตของการรูสารสนเทศ (Information 

Literacy) วาเปน ความสามารถของบุคคลที่เขาถึงสารสนเทศประกอบดวยหลักการ 6 ประการ คือ  

1) การตระหนักวาเมื่อใดจึงจะตองการสารสนเทศ  2) มีความสามารถในการเลือกสารสนเทศที่

เหมาะสม  3 )  การเขาถึ งสารสนเทศ   4 )  มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ                      

5) มีความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได หรือการประมวลสารสนเทศ               

6) มีความสามารถในการใชและถายทอดสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ29  ดังแผนภูมิที่ 2  

 

 
 

                                                  

 27 Rensis Likert,  The Human Organization   (New  York : McGraw-Hill, Inc., 
1967), 197-211. 
    28 American Library Association,  Presidential Committee on Information 

Library(Final Report)  [Online], accessed  17 January 2008. Available  from  

http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals 

               29 American Association of School Librarians, Information power: Building 

partnerships for learning  [Online], accessed  17 January 2008.  Available from 

http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals  
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ภาวะผูนํา (X1) 
 

การจูงใจ (X2) 
 

การสื่อสาร (X3) 
 

การปฏิสัมพนัธ (X4) 
 

การตัดสินใจ (X5) 
 

การกําหนดเปาหมาย (X6) 
 

การควบคุมบังคับบัญชา (X7) 
 

เปาหมายของผลการปฏิบัติงาน   
    และการฝกอบรม (X8) 

พฤติกรรมการบริหาร (Xtot) 

การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล (Y6) 

การจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได (Y5) 

การเขาถงึสารสนเทศ  (Y3) 

การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม (Y2) 

การประเมนิคณุภาพสารสนเทศ (Y4) 

การตระหนักในความตองการ 
     สารสนเทศ (Y1) 

 

 การรูสารสนเทศ(Ytot) 

แผนภูมิที่ 2    ขอบเขตของการวิจัย      

ที่มา  :  Rensis Likert,  The Human Organization  (New York : McGraw-Hill, Inc., 1967), 
197-211. 
         :   American Association of School Librarians, Information power: Building 

partnerships for learning  [Online], accessed  17 January 2008. Available from  

http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยาม ขอบเขตหรือความหมายของ

ศัพทเฉพาะดานตาง ๆ ไวดังนี้ 

 พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง พฤติกรรม หรือการกระทํา การแสดงออก รวมทั้ง

ความสัมพันธที่ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติตอบุคลากรผูรวมงานในโรงเรียนสามารถสังเกตไดจาก      

8 องคประกอบ  ตอไปนี้คือ  1) ภาวะผูนํา  2)  การจูงใจ  3)  การสื่อสาร  4)  การปฏิสัมพันธ        

5) การตัดสินใจ  6) การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุมบังคับบัญชา  8) เปาหมายของผลการ

ปฏิบัติงาน การฝกอบรม 

 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง  ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษาหรือที่รักษาการผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี    

 การรูสารสนเทศของบุคลากร  หมายถึง ความสามารถในการคนหา ประเมินคุณคา 

และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล สามารถจัดการสารสนเทศ โดยการคนหาแหลงสารสนเทศ 

วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ จากสื่อทุกประเภท และสามารถสื่อสารสารสนเทศที่คนพบ  

ไปยังผูอ่ืนได ประกอบดวย หลัก 6 ประการ คือ 1) การตระหนักในความตองการสารสนเทศ            

2) การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม  3) การเขาถึงสารสนเทศ  4) การประเมินคุณภาพสารสนเทศ  

5) การจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได  6) การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล 

           โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  ที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 รวมทั้งโรงเรียนที่เปดสอน

ในระดับชวงชั้นที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
      การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ
บุคลากร  โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี”  เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น  

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของตางๆมาเปนแนวทางในการศึกษา             

ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ คือ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  การรูสารสนเทศ  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 

  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารนั้นไดมีนักวิชาการแบงวิวัฒนาการเปน  3  ยุค  

คือ 1) ยุคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (scientific management)  ซึ่งเนนระบบตางๆ ในองคการ  

ทั้งดานโครงสราง  หนาที่และการจัดการ  2) ยุคการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ (human relation)      

ซึ่งเนนใหความสําคัญกับตัวบุคลากรในองคการมากขึ้น  โดยนําหลักจิตวิทยา  สังคมวิทยา  

ตลอดจนการจูงใจมาใชเพื่อใหคนทํ

                                                 

างานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  3) ยุคการบริหารเชิง

พฤติกรรมศาสตร (behavioral science)  ซึ่งใหความสําคัญทั้งองคกรและตัวบุคคลในองคการโดย

เชื่อวาพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับองคการ  ซึ่งจะเปนหลักสําคัญของการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร  นักทฤษฎี   

ที่ศึกษาเกี่ยวกับ  พฤติกรรมการบริหารนั้นมีความเชื่อวาพฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนสิ่งที่สามารถ

เรียนรูและฝกฝนใหมีประสิทธิภาพได1 และแนวความคิดนี้ไดรับการยอมรับจากนักการศึกษาและ

นักบริหารทั่วไปซึ่งนักทฤษฏีกลุมนี้ไดตั้งทฤษฎีไวหลายทฤษฎีดวยกัน  ในการวิจัยครั้งนี้เนน

การศึกษาตามแนวคิดของการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร  ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับ    

พฤติกรรมการบริหารดังตอไปนี้ 

 

 

     1 Jame Owen, “The Uses of Leardership Theory,”  Michigan business Review 
25 (January 1973) : 13-19.  

16 
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    พฤติกรรมทางการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (Social System) 
 

   เกทเซลสและกูบา (Getzels and Guba) มีความเชื่อวาการวิเคราะหกระบวนการ

ทางการบริหารเกี่ยวของกับมิติ 2 มิติ2  ตอไปนี้  คือ 

1.  สถาบันมิติ (nomothetic dimension) ประกอบดวย สถาบัน (institution)         

บทบาท (role) และความคาดหวัง (expectation)  ซึ่งในทุกสังคมจะตองมีการกําหนดหนาที่และ

ชวงเวลาสําหรับการปฏิบัติใหสําเร็จไปตามแผน  มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตาม

เพื่อใหเกิดผลตามความมุงหวังขององคกร 

2.  บุคลามิติ (idiographic dimension)  ประกอบดวย  บุคคล (individual)  บุคลิกภาพ  

(personality)  และความตองการสวนตัว (need-disposition)  พฤติกรรมในระบบสังคมกําหนด

ข้ึนโดยสถาบันมิติ  แตละคนในสังคมจึงตองปฏิบัติไปตามบทบาทที่มีอยูใหไปในทํานองเดียวกัน  

เพื่อใหเปนไปตามมุงหวังขององคการ  ในขณะเดียวกันคนที่เขาไปอยูในองคการก็มีบุคลิกภาพและ

ความตองการเปนของตนเอง  ซึ่งระบบสังคมทั้ง 2 มิตินี้  สามารถแสดงไดดังแผนภูมิที่ 3 
 

สถาบนัมิต ิ
 

 วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม 

 

 สถาบนั บทบาท ความคาดหวงั 

ระบบสังคม    พฤติกรรมทางสังคม 

 บุคลากร บุคลิกภาพ ความตองการ 

 

 วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม 
 

บุคลามิติ 
 

แผนภูมิที่  3  โครงสรางของระบบสังคม 

ที่มา :  Jacob W. Gelzels and Egon G. Guba, “Social Behavior and the Administrative  

Process”, School Review  (1957)  :  429. 
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Administrative Process,” School Review (1957) : 429.  
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     ดังนั้น  พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคการตามทฤษฎีระบบสังคม 

(Social System)  จะแสดงพฤติกรรมออกมาเปนสองแบบ  คือ  1) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนน

สถาบันเปนหลัก (nomothetic leader)  2) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนบุคคลเปนหลัก (idiographic 

leader)  แตในทางปฏิบัติมักจะไมพบผูนําที่มุงสถาบันเปนหลัก  หรือมุงบุคคลเปนหลักแตอยาง

เดียว  แตจะมีลักษณะผสมผสานซึ่งเรียกวา  ผูนําแบบประสานประโยชน (transactional leader)  

คือ  มีพฤติกรรมที่มุงทั้งสถาบันและมุงบุคคล  ทั้งนี้จะตั้งบนความหวังในประโยชนขององคการ 

เปนหลัก (expectation) และควบคูไปกับความตองการสวนตัวของบุคคล (need disposition)  

เมื่อสองสิ่งสามารถเอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนตอองคการและสวนบุคคลไดก็จะทําใหเกิดความ

พอใจ (satisfaction)  และจะสงผลใหการบริหารองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 

    พฤติกรรมทางการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
 

   ไลเคิรท (Likert)  และคณะ  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบของความเปนผูนําองคการ3  

โดยไดศึกษาผูนําองคการประเภทตาง ๆ ทั้งในกิจการเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล  หลังจาก

วิเคราะหผลการศึกษาแลว ไดแบงแบบความเปนผูนําองคการออกเปน 2 ประเภท  คือ 

1. ผูนําองคการที่ใหความสาํคัญกับคนเปนหลกั (employee centered)  ผูนําแบบนี ้  

จะใหความสนใจในปญหาของผูอยู ใตบังคับบัญชา   และการสรางกลุมงานที่มี

ประสิทธิภาพ   มีเปาหมายของการปฏิบัติงานสงู  สามารถที่จะทาํใหผูใตบังคับบัญชาเขาถึง

เปาหมายไดอยางชัดเจนและใหทกุคนมเีสรีภาพในการทาํงาน 

2. ผูนําองคการที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (job 3 centered)  ผูนําแบบนี้จะมี 

การควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด  ใชส่ิงจูงใจตางๆ เพื่อที่จะกระตุนการผลิตและการ

กําหนดอัตราของผลผลิตดวยการใชเทคนิคตางๆ เชน  การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชในการ

ทํางาน     เปนตน 
                  ผลการศึกษายังพบวา  ผูนําองคการที่ใหความสําคัญกับคนมักมีผลผลิตสูงกวาผูนํา    

ที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก  นอกจากนี้ผูนําองคการที่หนวยงานมีผลผลิตสูงจะสามารถ 

 

     3 Rensis Likert, New Patterns of Management   (New York : McGraw-Hill Book 
Company Inc., 1961), 7.  
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อธิบายความสําคัญของงานที่ปฏิบัติ ให ผู ใตบังคับบัญชาได   รวมทั้ งสามารถจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ   จากการศึกษาวิจัยของ   

ไลเคิรท (Likert)  เกี่ยวกับผลผลิต (productivity)  อันเกิดจากความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับ

พนักงาน  ซึ่งมีแนวคิดมาจากการศึกษาวิจัยทางพฤติกรรมการบริหาร  ทําใหเขาไดเสนอสิ่งที่

เรียกวาเปนทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ  และเรียกวา  การบริหาร 4 ระบบ 

(4 system)  ประกอบดวย 

      ระบบที่  1 เผด็จการ (system 1 : exploitative authoritative)  ระบบการบริหาร

แบบนี้ผูบริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง  โดยใหความไววางใจตอผูรวมงานนอย  

การตัดสินใจจะมาจากผูบริหารระดับสูงเทานั้น  การติดตอส่ือสารจะสงมาจากเบื้องบนหรือหนวย

เหนือลงมา  การจูงใจใหทํางานจะบีบบังคับหรือสรางกฎระเบียบกฎเกณฑข้ึนใหเกิดความ       

เกรงกลัว  ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย  และลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถ

สวนบุคคลเปนรายคน  เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงของ

องคการเทานั้น 

       ระบบที่  2 เผด็จการแบบมีศลิป (system 2 : benevolent authoritative)  ระบบการ

บริหารแบบนี้  ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน  มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดย

รางวัล  แตบางครั้งก็มีการบังคับใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบาง  บรรยากาศอาจจะ

ดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน  แตจริงๆ แลวนโยบาย

และกฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น  ซึ่งผูบริหารอาจใหผูรวมงาน

ตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง  แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารไดวางไว 

       ระบบที่  3 การปรึกษาหารือ (system 3 : consultative)  ระบบการบริหารแบบนี้  

ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก  มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามา

มีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง  

มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ  การติดตอส่ือสารเปนแบบสองทางโดย

สมบูรณ  ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวางๆ เพื่อเปนแนวทางในการทํางาน  

ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและผูรวมงาน  แตการตัดสินในเรื่อง

สําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 

      ระบบที่  4 กลุมที่มีสวนรวม (system 4 : participative group)  ระบบบริหารแบบนี้  

ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก  มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้ง

องคการ  การติดตอส่ือสารนอกจากจะเปนสองทางแลวยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อน
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รวมงานดวย  การจูงใจมักอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ  ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไป

อยางฉันทมิตรระหวางผูบริหารและผูรวมงาน  โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความพยายามที่

จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิผลตามที่วางไว 

    จากระบบการบริหารทั้ง 4 แบบ (4 system)  ไลเคิรท (Likert)  เชื่อวา  การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ  คือ  การบริหารที่ไดทั้งงานและทั้งคนและผลผลิตสูง  ซึ่งตองเกิดจากองคประกอบ

สําคัญหกประการ  ซึ่งแบบบริหารทั้งสี่ระบบนั้น  แบบบริหารใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใด       

ข้ึนอยูกับลักษณะการปฏิบัติหรือสภาพการจัดองคการบริหารขององคประกอบ 8 ประการ  คือ (1)  

ภาวะผูนํา  (2) การจูงใจ  (3) การติดตามสื่อสาร  (4) การปฏิสัมพันธ  (5) การตัดสินใจ  (6) การ

กําหนดเปาหมาย  และ (7) การควบคุมการปฏิบัติงาน  และ (8) เปาหมายของการปฏิบัติงาน   

และฝกอบรม4 ซึ่งในแตละองคประกอบมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 
1. ภาวะผูนํา 

 

        การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับงาน องคการผูรวมงานและผูนํา     

ส่ิงสําคัญที่หนวยงานจะขาดเสียไมไดคือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา 

ของหนวยงานนั้น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูนําอาจเปนผูบริหารหรือไมใชผูบริหารก็ได ซึ่งภาวะผูนําของ

ผูบริหารนี้จะเปนองคประกอบสําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง  ๆ  ความรู

ความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปน  

สําหรับผูบริหารทุกคน5

 

               ความหมายของผูนํา 
       แทนเนนบอมและคณะ (Tannenbaum and others) ไดใหความหมายของผูนํา       

ไวดังนี้  ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการ

จูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการ

 

                 4 Rensis Likert, The Human Organization  (New York : McGraw – Hill, 1967), 

14-24. 
5 James M. Lipham, and James A. Hoeh,  The Principalship : Foundations 

and Functions  (New York : Harper & Row Publisher, 1974), 176. 
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ปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น6  ในขณะที่ เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and 

Blandchard) เห็นวา ความเปนผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคล     

หรือกลุมคนที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนด    ถาสถานการณเปลี่ยนแปลง 

ความเปนผูนําก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย7  ซึ่งกอนหนานี้ นพพงษ   บุญจิตราดุลย  กลาววา ภาวะ

ผูนํา คือสภาพการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถชักจูงใจใหบุคคลอื่นทําตามความตองการ    

ของตนเองหรือกลุม8 และสมพงษ  เกษมสิน  กลาววาภาวะผูนํา คือ  การที่ผูนําใชอิทธิพลหรือ

อํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานและ

อํานวยการโดยใชกระบวนการการสื่อสาร ซึ่งกันและกัน เพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายที่ได   

กําหนดไว9

     กลาวโดยสรุป  ภาวะผูนาํหรือการเปนผูนําเปนศิลปะในการใชอิทธพิลของผูนํา           

เพื่อจูงใจผูรวมงานใหปฏิบตัิตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวดวยความรวมมือรวมใจอยางเตม็ที่     

เพื่อความสาํเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 
 

     ความสาํคัญของภาวะผูนํา  
                 ภาวะผูนาํหรือการเปนผูนาํเปนเรือ่งเกี่ยวกับผูบริหารหรือผูนําโดยตรง เพราะการดําเนนิงาน

ขององคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ไดมากนอยเพยีงใด และมีประสิทธิภาพเพียงใด

ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูนาํนัน่เอง   ดังที ่ธงชยั  สันตวิงษ  กลาววา ความเปนผูนาํ

เปนสิ่งที่สําคญัยิ่งสําหรับความสาํเร็จในงานดานตาง ๆ ขององคการ ผูนาํที่ไมมีความสามารถ

ยอมจะเปนผูทําลายขวัญของคนงาน และจะเปนผลทาํใหการทํางานดานตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพ 

 
6 Robert  Tannenbaum and others,  Leadership and Organization  (New York : 

McGraw-Hill, Book Company, 1961),  24. 
7 Pual Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior : Utilizing Human Resources, 5th ed. (London : Prentice – Hall International ,  
1993), 68. 

8นพพงษ  บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา, พมิพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : เอส.
เอ็ม.เอ็ม.มหานคร, 2525),   95.  

9สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพคร้ังที ่ 8 (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526),   
220.  
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แตในทางตรงกันขาม ผูนาํที่มีความสามารถ อาจจะมผีลทําใหเปลี่ยนลักษณะของคนงานใหกลับ

กลายเปนกลุมที่มีความขยนัขันแข็งและชวยใหองคการประสบผลสําเร็จได10

       จากแนวความคิดของนกัวิชาการและผลการวิจยัของนกัวิจัยอาจสรุปความสําคญัของ

ภาวะผูนําหรือการเปนผูนาํ ไดดังนี้คือ 

       1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตวัของผูนาํแตละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมตาง ๆ 

เชนความสามารถในการตัดสินใจสั่งการเพื่อที่จะทาํใหผูรวมงานดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

ที่วางไว 

2.  ภาวะผูนําเปนสิ่งที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นได และข้ึนอยูกบัสถานการณที่เปล่ียนไป  

ผูนําที่มีภาวะผูนําสูงจะตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนําและความมีอิทธพิลตอผูรวมงานใน

ทุกสถานการณ 

      3. เปนผูนาํในการเปลี่ยนแปลง (change agent)  ภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนัน้ 

ภาวะผูนําจงึมผีลกระทบตอส่ิงอื่น ๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการ หรือส่ิงแวดลอมที่เกีย่วของ ซึง่

กอใหเกิดความมีประสิทธิผลหรือดอยประสิทธิผล 

      4. ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักบริหารในการที่จะนําหนวยงาน 

หรือกลุมองคการไปสูความสําเร็จ 
 

     บทบาทและหนาที่ของผูนํา   
 

                ภาระหนาที่ของผูนํานั้นมีมากมายหลายประการ และไดมีผูจําแนกแยกไวเปนหลาย

แบบ โดยทั่วไปหนาที่ของผูนําควรจะมีดังนี้ 

1. ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน(maintenance of membership) 

หมายถึง ผูนําจะตองอยูใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนใน

กลุม ทําใหกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

     2. ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (objective attainment)    หมายถึง 

ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความมั่นคง และจะตองทําใหกลุม

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

     3. ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (group interaction facilitation) 

หมายถึงผูนําจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธและ

 
10ธงชัย   สันติวงษ, องคการและการบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2523),   403.  
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ปฏิบัติตอกันดวยดีของสมาชิกภายในกลุม  การสื่อสาร ที่ดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการชวยให

หนาที่นี้บรรลุเปาหมาย11

จากบทบาทและหนาที่ของผูนําที่นกัวิชาการไดกลาวมาแลวเหน็ไดวาบทบาทของผูนํา 

มีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการเปนอยางมากในการที่จะนําองคการไปสูจุดมุงหมาย

ผูที่จะเปนผูนําไดตองมีหนาที่สําคัญหลายประการมีความสามารถมากกวาสมาชิกในกลุมใชอิทธิพล

ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูรวมงานเพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกัน

และกัน และใชความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกตอง การใชแรงจูงใจ การสรางอุปนิสัยเปนผูรูมี

ความรับผิดชอบ การตอบสนองความตองการของ   ผูรวมงาน เพื่อนํากลุมจากแบบหนึ่งไปสูอีกแบบ

หนึ่ง แตการนําตองทําใหกลุมปฏิบัติอยางมีเปาหมาย ใหความหมายไดอยางชัดเจนเหมาะสม 
 

 แบบของผูนาํที่มีประสิทธิผลตํ่า 
 1. แบบผูหนีงาน (deserter) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยลักษณะ

ผูนําแบบนี้จะไมมีความสนใจงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอ่ืนไมยอมรับ       

ความผิดพลาด ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

 2. แบบนักบุญ (missionary) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ      

กับงานนอยลักษณะของผูนําแบบนี้มุงแตเพียงสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงานมีความเกรงใจตอ     

ทุกคน ไมกลาวากลาวตักเตือนผูใด ไมโตแยงหรือคัดคานการกระทําใด ๆ แมจะไมเห็นดวยพรอมที่

จะเปลี่ยนใจไดเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยขององคการไว ผูบริหารแบบนี้จะไดผลผลิตต่ํา 

 3. แบบผูเผด็จการ (autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก แตให

ความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะที่มุงงานอยางเดียว มิไดคํานึงถึงอยางอื่น ไมไววางใจผูอ่ืน    

ขาดสัมพันธภาพกับผูรวมงาน ชอบใชวิธีการสั่งสอนใหผูอ่ืนทํางาน ผูรวมงานจะตกอยูภายใต

ความกลัวตลอดเวลา ไมกลาริเร่ิมหรือโตแยงกับหัวหนา 

 4. แบบผูประนีประนอม (compromiser) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคน

มาก  โดยมีลักษณะของผูนําที่ยอมรับวา ความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนสิ่ง

สําคัญ   พยายามที่จะใหไดทั้งสองอยาง แตเปนคนที่ถูกมองวาเปนนักตัดสินใจที่ไมดี ไมมีความ

เชื่อมั่น ในตนเอง และใชวิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา 
 

 

                11นพพงษ  บุญจิตราดุลย, “ภาวะผูนําหรือประมขุศิลป,” ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา
หลกับรหิารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : แผนกวชิาบริหารการศึกษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2520),   1. 
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 แบบของผูนําที่มีประสิทธิผลสูง 
 1. แบบผูยึดระเบียบ  (bureaucrat)  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอย   

ใหความสําคัญกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่วางไวอยางเครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเร่ิม        

ไมสนใจที่จะพัฒนาผูรวมงาน ผูนาํแบบนี้จะพบไดในระบบราชการทั่วไป 

 2. แบบนักพัฒนา (developer)  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานนอย มีลักษณะ

พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืน สนใจการ

พัฒนาตัวบุคคล รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ไมใชวิธีรุนแรง มีความสุภาพ   

นิ่มนวล  ผูรวมงานมักจะเลื่อมใสและไววางใจ 

  3. แบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน

มาก แตใหความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจใฝสัมฤทธิ์

สูง มุงผลงานเปนหลัก มีศิลปะในการปฏิบัติงาน มีทักษะและประสบการณดี สามารถสั่งการ       

โดยผูรวมงานพอใจ 

  4. แบบนักบริหาร (executive)  เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก            

มีลักษณะของผูนําที่มีความกระตือรือรน รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด   

โดยการทํางานเปนทีม มีการวางมาตรฐานในการทํางาน งานมีประสิทธิภาพเอาใจใส รับผิดชอบ 

มีความคิดริเร่ิม เปดเผย ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานดวยใจที่เปนธรรม ใหกําลังใจแก

ผูรวมงาน   มีความสนใจในวิชาความรูใหม ๆ พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา มีผลงานดีและกาวหนา 

     แนวทฤษฎีทั้งสามกลุมนี้ นับวามีความสอดคลองประสานกันและเขียนเปนแผนภูมิ   

ได  ดังแผนภูมิที่ 4  

  

 

   ทฤษฎี                ทฤษฎี 

ลักษณะผูนํา            พฤติกรรม 

 

    

                  ทฤษฎี 

              สถานการณ 

 
แผนภูมิที่ 4   ความสอดคลองประสานกนัของแนวทฤษฎีทั้งสามกลุม 
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 ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา 
 ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองทําหนาที่เปนผูนําดวย กลาวคือ  จะตองเปนตัวอยางในดาน   

พฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  พฤติกรรมการแสดงออกของ         

ผูบริหารจึงมีอิทธิพลตอความรู สึกนึกคิดและการกระทําของครูและนักเรียนดวย   ดังนั้น              

ถาผูบริหาร  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมผูนําอยางเหมาะสม โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมี

ความบริสุทธิ์ใจ  ในการทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเรื่องตาง ๆ แลว จะกอใหเกิดความ

ศรัทธา ความสามัคคี  รวมมือรวมใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลไปยังการดําเนินงานของโรงเรียน

ดวย  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน  ซึ่งสตอกดิลล 

(Stogdill) ไดกลาววา ผูนําซึ่งบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะตองมีพฤติกรรมผูนําสูง

ทางดานมุงความสัมพันธ12  และจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําของนักวิชาการทั้งหลาย พบวา 

มีปจจัยตาง ๆ หลายดานที่สงผลตอพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะของผูตาม คุณลักษณะของงาน 

คุณลักษณะขององคการ และสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งสิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนดสถานการณและ

สถานการณเปนตัวกําหนดแบบของพฤติกรรมผูนํา13

 
  ความสมัพันธระหวางความเปนผูนําและความเปนผูบริหารในเชิงปฏิบัติการ 
  การบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบการใชแรงงานรวมกัน มีการติดตอประสานงาน

กันระหวางบุคคลและโรงเรียน  มีแนวโนมที่ขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง  ความเปนผูนําของผูบริหาร

โรงเรียน จึงเปนสิ่งจําเปนและนํามาใชเพื่อชักจูงใหบุคคลรวมมือกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ14   

ฉะนั้น  ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนําของโรงเรียนจะตองเปนผูมีภาระหนาทีที่กอใหเกิดความรวมมือ 

 

               12Ralph  M. Stogdill ,  “Personal Factors Associated with Leadership,” in Survey 
of Literature in  Leadership (Maryland : Penguin Books, 1969),   396. 
               13เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  พฤตกิรรมผูนําทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 
2522),   50.  
 14อุทัย  หิรัญโต,  ประมุขศิลป : ศิลปการเปนผูนํา  (กรุงเทพฯ : เทพเนรมติการพิมพ, 
2524),   8.  
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อยางดีระหวางสมาชิกของโรงเรียน ผูบริหารไมวาจะเปนครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ     

ตองรับบทบาทของการเปนผูนํา (leadership) ทั้งสิ้น จะตองสามารถรวมพลังของผูรวมงาน

โดยเฉพาะครูใหชวยกันทํางานเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโรงเรียน15

2. การจูงใจ 

  การบริหารงานในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น  ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําปจจัย

ตาง ๆ ที่จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จตามที่กําหนดไว    นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความคิดริเร่ิมในการวางแผน

จัดการบริหารภายในองคการอยางหลากหลาย  ตลอดทั้งแสวงหาปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่จะทําให

โรงเรียนไดพัฒนาตามเปาหมายของโรงเรียน  ภาระหนาที่สําคัญก็คือ พยายามชักชวน โนมนาว

จิตใจ  ใหผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ และรวมมือรวมใจกันที่จะปฏิบัติหนาที่  จงึจะทาํใหงาน

ตาง ๆ  ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  

                   ความหมายของการจงูใจ 

การจูงใจ หมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูจูงใจตองการ 

โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ โดยมี หลักการในการจูงใจ คือ  ตองพยายามคนหาความ

ตองการที่แทจริงของบุคลากรในองคการ เนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ  ยึดมั่นในความ

ยุติธรรม ใครทําดีตองไดดี 16  การจูงใจเปนกระบวนที่เกิดขึ้นแกบุคคลในการใชความพยายาม 

(effort) ผลักดันใหเกิดการกระทําอยางตอเนื่อง (persistence) มีแนวทาง (direction) ที่แนนอน 

เพื่อไปสูเปาหมาย (goal) ที่ตองการ17

 
              ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ 
      ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทาํงานมีหลายทฤษฎีจากการศึกษาพบวา  

ทฤษฎีการจูงใจเปนทฤษฎีการจูงใจทีมุ่งเนนปจจัยที่เปนความตองการของมนุษย ในการวิจยัครั้งนี ้

 

 15ธงชัย  สันติวงษ,  องคการและการบรหิาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 2523),   373.  
16 วรางคณา รักษสุจิตรัตน,  องคการและการจัดการ  [Online], accessed 5 April 

2003.  Avaliable from htpp://www.pibul1.rip.ac.th/org1/or01.htm 
17 “E-Books พฤติกรรมองคการ,”  [Online], accessed  5 April  2003.  Avaliable 

from  http://suthep.ricr.ac.th/chapter4.doc 
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จะกลาวถงึทฤษฎีการจูงใจทีเ่กี่ยวกับความตองการที่สําคญั  4 ทฤษฎี โดยรายละเอยีดสาระสําคัญ 

ในแตละทฤษฎีมีดังนี ้
1. ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s  Hierarchy of Needs)  

เปนทฤษฎีการจูงใจของมนุษย ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว (Maslow)  ไดเสนอทฤษฎี

ลําดับข้ันความตองการ (hierarchy of need theory)  ซึ่งเปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วามนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่ส้ินสุด 

ความตองการมีลําดับข้ันตามความสําคัญ  ซึ่งมีข้ันของความตองการของมนุษยจากขัน้ต่าํถงึขัน้สงู

รวม  5  ระดับ ไดแก 

    1. ความตองการดานรางกาย (physiological needs)  เปนความตองการขั้นพื้นฐาน 

และจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย  เปนความตองการที่จะตองไดรับการตอบสนอง

กอนความตองการอื่น ๆ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เปนตน 

     2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs)  เมื่อความตองการดานรางกาย

ไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความตองการความปลอดภัย  เปนความรูสึกที่ตองการความ

มั่นคง การไดรับความคุมครอง การไดอยูในสังคมที่เปนระเบียบ มีกฎหมายที่จะชวยคุมครองใหพน

อันตรายตาง ๆ 

    3. ความตองการดานสังคม (social needs)  เปนความตองการที่มิตรสัมพันธกับ

บุคคลทั่ว ๆ ไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในสังคม 

    4. ความตองการภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs)  เปนความตองการการ       

ยกยอง เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเชื่อในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ     

ความเปนอิสระและเสรีภาพ 

   5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิตหรือตามความนึกคิด (the needs for 

self - actualization)  มนษุยจะเกิดความตองการอยากจะเปนในสิ่งทีต่นอยากเปนอยางสงูสุด18

      จากทฤษฎีของมาสโลว ปจจัยที่เปนความตองการระดับลาง เชน ความตองการทาง

รางกายก็ดี หรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก 

(Extrinsic  motivation) ในขณะที่ความตองการระดับสูง เชน ความตองการไดรับการยกยอง    

นับถือ หรือความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเปนสิ่งจูงใจจากภายใน 

 

 18Abraham H. Maslow,  Motivation and Personality,  2 nd ed.  (New York : 
Harper & Row Publishers, 1970),  35-46.  
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(intrinsic motivation) มาสโลวเชื่อวา มนุษยจะตองไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความ

ตองการทางรางกายกอน จึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นตอไป คือดานความมั่นคงปลอดภัย 

และความตองการทางสังคมตามลําดับ    เมื่อไรก็ตามที่ความตองการเหลานี้ยังไมไดรับการ

ตอบสนอง ก็จะเปนพลังที่สงผลกระทบตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น  แตถาความ

ตองการระดับใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ  ระดับนั้นจะไมเปนแรงจูงใจอีก  โดยผูนั้น

จะแสวงหาความตองการระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ ยกเวนความตองการขั้นสูงสุด คือ ความตองการ

ความสําเร็จดังใจปรารถนา ที่ยังเปนแรงจูงใจอยูเสมอแมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความ

ตองการขั้นนี้แลวก็ตาม และผลวิจัยชี้วา มนุษยแตละคนมีระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจ

ตางกัน  ทั้งนี้มิใชทุกคนที่สามารถตอบสนองความตองการในระดับสูงจากการทํางาน 
 2. ทฤษฎีความตองการของแมคเคล็ลแลนด (McClelland’s Theory of Needs) 
          แมคเคล็ลแลนด(McClelland) นักจิตวิทยาชื่อดังไดใชเวลานับสิบป  เพื่อศึกษา

โครงสรางความตองการของมนุษยที่เกี่ยวกับเร่ืองการจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด   ถอืวา

ความตองการ (need) สะทอนมาจากคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นเคยมีประสบการณ

จากการเลี้ยงดูมาตั้งแตเยาววัย ทฤษฎีนี้ตางจากทฤษฎีของมาสโลว และแอลเดอเฟอร  ที่ไมเนน

ความตองการในลักษณะตาม ลําดับขั้น  แตเชื่อวาพฤติกรรมแตละอยางเปนผลสืบเนื่องมาจาก

ความตองการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ   ภายใตสถานการณหนึ่งก็จะมีความตองการอยางหนึ่ง ซึ่ง

สงผลใหเกิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะสําหรับบุคคลนั้น แมคเคล็ลแลนด  ไดเสนอความตองการ        

3  ประเภทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการไดแก   ความตองการความสําเร็จ ความตองการความรัก

ใครผูกพัน และความตองการอํานาจ 

        2.1 ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement  :  nAch) ผูที่มีความ

ตองการความสําเร็จสูง (nAch person) จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเลือกทํางานที่มี

ลักษณะทาทายใหบังเกิดผลดี  เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวดังนี้ 

           2.1.1 ชอบสถานการณที่ทําใหตนมีโอกาสไดรับผิดชอบตอผลงานที่ออกมา

โดยตรง  จึงไมชอบงานที่สถานการณเอื้อใหเกิดความสําเร็จไดโดยบังเอิญ เพราะถือวาทําใหตน   

พลาดโอกาสที่จะเรียนรูตอการสรางความสําเร็จดวยตนเอง 

           2.1.2 ชอบต้ังเปาหมายการทํางานในระดับที่ยากปานกลาง มีความเสี่ยง            

แตอยูในวิสัย คาดวาจะสําเร็จได  ทั้งนี้เพราะเห็นวา ความสําเร็จที่มาจากเปาหมายงาย ๆ ไมมี

ประโยชนอะไร ขณะเดียวกันถากําหนดเปาหมายยากเกินไปก็อาจพบความสําเร็จไดนอยมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 29

 

 

ความเสี่ยงตอความสําเร็จจึงเปนเครื่องจูงใจสําหรับผูมีความตองการความสําเร็จสูง (nAch 

person) 

           2.1.3 ตองการไดขอมูลปอนกลับจากการทํางานของตน ทั้งนี้เพราะตองการใช

ขอมูลปอนกลับที่ไดเพื่อการปรับปรุงกลยุทธที่จะใหบรรลุเปาหมาย  เพื่อประกันความสําเร็จ         

ในคราวตอไป รวมทั้งเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จอีกดวย 

                        2.2 ความตองการความรักใครผูกพัน (Need for Affiliation : nAff) ผูที่มีความ

ตองการดานความรักใครผูกพันสูง (nAff person)  เปนผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาในการ

สราง  และรักษามิตรภาพ  ยึดมั่นตอความสัมพันธระหวางบุคคล กลาวคือ เปนคนที่รักใครผูกพัน

ตอผูอ่ืน   และตองการไดผลตอบแทนทํานองเดียวกันจากผูอ่ืน เปนผูมีความสามารถพิเศษในการ

สรางเครือขายกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว เกงในการสื่อสาร ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ เปนคนที่ชอบ

หลีกเลี่ยง   ความขัดแยงและแขงขันกับผูอ่ืน บางครั้งชอบผูกพันตนเองกับความตองการของผูอ่ืน 

ผูมีความตองการดานความรักใครผูกพัน ตามทฤษฎีนี้จึงตรงกับผูมีความตองการเปนสมาชิกของ

สังคม (Belonging needs) และผูมีความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness needs) ของ

ทฤษฎีมาสโลว  และทฤษฎีอีอารจีตามลําดับ 

 2.3 ความตองการมีอํานาจ (Need for Power : nPow) ผูที่ตองการมีอํานาจสูง   

(nPow person) มีความปรารถนาแรงกลาที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ตองการสรางผลกระทบหรือ

สรางความประทับใจตอคนอ่ืน ผูที่ตองการมีอํานาจสูงจะพยายามสรางสถานการณหรือสภาวะ

แวดลอม    ทางสังคมขึ้น เพื่อใหตนสามารถใชอิทธิพลควบคุมกํากับผูอ่ืน บางครั้งผูที่ตองการมี

อํานาจสูงยอมที่จะอยูในตําแหนงที่เส่ียงอันตรายสูง ผูกพันกับการมีเกียรติศักดิ์ศรีของตน อยางไร

ก็ตามความตองการอํานาจสูงเปนเรื่องที่มีความซับซอน  ดวยเหตุที่อํานาจสามารถใชเพื่อ

วัตถุประสงคที่แตกตางกัน กลาว  คือ บางคนตองการมีอํานาจเพื่อใชเปนเครื่องมือแสวงหา

ประโยชนสวนตัว ในขณะที่บางคนตองการ  มีอํานาจเพื่อจะใชในการใหบริการแกคนอื่น และทํา

ประโยชนแกองคกรไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม     ความตองการมีอํานาจสูงตามทฤษฎีนี้ คอนขาง

ใกลเคียงกับความตองการไดทําดังใจปรารถนา (Self-actualization) ตามทฤษฎีมาสโลวมากที่สุด 
      3.  ทฤษฎีปจจัยคูของเฮอรซเบอรก  (Herzberg’s Two-Factor  Theory) 
      ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรกเปนทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มาจาก

ผลงานวิจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) เพื่อศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน  

โดยเฉพาะปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ เฮอรซเบอรก(Herzberg) ทําการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมืองพิสเบอรกของสหรัฐ จํานวนประมาณ 200 คน      
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โดยแนวทางการสัมภาษณนั้นเปนการขอรองใหผูถูกสัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมี

ความรูสึกดีเปนพิเศษ (satisfied)  และชวงที่รูสึกไมดีมาก ๆ ในการทํางาน (dissatisfied) จากนั้น

จึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหตามหลักวิชาการ พบวา ปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพึงพอใจตองาน  

เปนคนละปจจัยกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจตองาน 

      ปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสึกที่ดี หรือเกิดความพึงพอใจตองานนั้น พบวา สวนมากเปน

ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทํา (job content)  สวนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความรูสึกที่ไมดีหรือ

เกิดความไมพึงพอใจตองาน  ปรากฏวา สวนใหญเปนประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพที่อยูลอมรอบงาน

นั้น (job context)  เฮอรซเบอรก จึงสรุปวา ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (job satisfiers) 

นั้นจะสัมพันธลักษณะในเนื้องาน โดยเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา  ปจจัยจูงใจ (Motivators)    

ซึ่งประกอบดวย ประเด็นสําคัญคือ การไดมีความสําเร็จ (achievement) การไดรับความยอมรับ 

(recognition) ความกาวหนา (advancement) ตัวงานเอง (work itself) โอกาสเจริญเติบโตใน

ตําแหนง (possibility of growth)  การไดรับผิดชอบ (responsibility) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความ

ไมพึงพอใจในงาน (job dissatisfiers)  นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่งเฮอรซ

เบอรก เรียกปจจัยนี้วา  ปจจัย   สุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (maintenance factors)     

ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญคือ สถานภาพ (status)   สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (relations 

with supervisors)  สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (peer relations)  สัมพันธภาพกับ

ผูใตบังคับบัญชา (relations with subordinates)  คุณภาพของการควบคุมบังคับบัญชา (quality 

of supervision) นโยบายและการบริหารของบริษัท (company policy and administration)  

ความมั่นคงในงาน (job security)  สภาพการทํางาน (working condition) และคาจาง (pay)  เมื่อ

เอาประเด็นปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยรวมกัน จึงเรียกวา ทฤษฎีปจจัยคูหรือทฤษฎีสองปจจัย 

(Two – Factor Theory) 

      เฮอรซเบอรก เชื่อวา ปจจัยสุขอนามัยเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญยิ่งของงานที่จะรักษา

คนไวในองคการ ในลักษณะที่ทําใหเขาพอที่จะทํางานได กลาวคือ ถาปจจัยสุขอนามัยไมไดรับการ

ตอบสนองก็จะเปนสาเหตุใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน  แตถึงแมวาปจจัยสุขอนามัยจะไดรับ

การตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเทานั้น และแม

ผูบริหารจะพยายามลดสิ่งที่ทําใหบุคคลไมพอใจในการทํางานลงมาจนถึงระดับศูนยและพยายาม

ตอบสนองความตองการเกี่ยวกับปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็ตามก็เปนเพียงปองกันมิใหเกิดความ

ไมพึงพอใจขึ้นเทานั้น  แตจะไมสามารถนําไปสูความพอใจในงาน  ดังนั้นทฤษฎีเฮอรซเบอรก      
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จึงเสนอวา การใหบุคคลไดทํางานที่มีลักษณะที่ทาทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยาง

แทจริง 

 

ตารางที่  1   แสดงปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจตามทฤษฎีเฮอรซเบอรก 

  

ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจยัเพื่อการคงอยู 

(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจงูใจภายนอก) 

ปจจัยจูงใจ 

(ลักษณะในเนือ้งาน ตัวจงูใจภายใน) 

สถานภาพ 

นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 

คุณภาพการควบคุมบังคับบัญชา 

สัมพันธภาพกับผูควบคุมบังคับบัญชา 

สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 

สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 

ความมั่นคงในงาน 

สภาพการทํางาน 

คาจาง 

ความสําเร็จ 

การไดรับการยอมรับ 

ความกาวหนา 

ตัวงานเอง  

ความเปนไปไดที่จะเจริญเติบโต 

ความรับผิดชอบ 

 

 
 จากทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลว จะพบวามีเนื้อหาสาระสําคัญสวนใหญ

ที่คลายคลึงกัน  จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทานั้น  โดยแตละทฤษฎีก็ยังคงมีการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอยูตอไปไมจบส้ิน ดังนั้นในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงตองรูจักประยุกต

ประเด็นการจูงใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาไดอยาง

เหมาะสม 19

  4. ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy Theory) วรูม (Vroom) อธิบายวาการจูงใจ

เปนผลของความมากนอยที่บุคคลมีความตองการตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  และการคาดคะเนของบุคคล

นั้นตอความนาจะเปนของการกระทํางานที่จะนําไปสูส่ิงนั้น   ดังนั้น รูปแบบของการจูงใจตาม

                                                  

 19Frederick  Herzberg, The Motivation - Hygiene Concept and Problems of  
Manpower : Personnel Administration  (Cleverland : World Publishing, 1964), 113-115.  
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ทฤษฎีนี้จึงประกอบดวยความพอใจ (valence) ความคาดหมาย (expectancy)  ซึ่งจะเปนตัวที่ให

เกิดการจูงใจและผลลัพธ (outcomes) 

  ความพอใจ(valence)  หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่มีตอผลลัพธอยางหนึ่ง   

ซึ่งเกี่ยวพันกับผลลัพธอีกอยางหนึ่ง  ความพอใจนี้จะแสดงออกถึงความมากนอยของความ

ปรารถนาของบุคคลที่มีตอเปาหมาย โดยมีความพอใจจะเกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคคลแตละคน  

ซึ่งถูกกําหนดดวยประสบการณ  ดังนั้น ความพอใจของแตละบุคคลจึงมีความแตกตางกัน 

  ความคาดหมาย  (expectancy)  หมายถึง ความเชื่ออยางแรงกลาวาการกระทําที่

แสดงออกมานั้นจะทําใหไดรับผลลัพธเปนกรณีพิเศษ  แสดงใหเห็นถึงการคาดคะเนของผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับความนาจะเปนของการกระทําที่บรรลุผลลัพธอยางหนึ่งจะสามารถนําไปสูผลลัพธอี

                                                 

ก

อยางหนึ่งได 

  ผลลัพธ (outcomes)  เปนผลที่เกิดจากการกระทําที่ไดรับการกระตุนและจูงใจ ผลลัพธ

มีอยู 2 ระดับ คือ  ผลลัพธระดับที่หนึ่ง (primary outcomes)  เปนผลลัพธที่เกิดจากผลการ

ปฏิบัติงาน  และผลลัพธระดับที่สอง (secondary outcomes) เปนผลลัพธที่เกี่ยวพันกับผลลัพธ

ระดับที่หนึ่ง  กลาวคือ เปนผลลัพธที่ไดรับตามมาหลังจากที่ไดรับผลลัพธระดับที่หนึ่งแลวก็คือ

ความพึงพอใจในผลสําเร็จงานที่ปฏิบัติ 

3. การสื่อสาร 
 

 การสื่อสาร เปนกระบวนการที่สําคัญในการบริหาร  ทั้งนี้เพราะทุกขั้นตอนของการ

บริหารยอมมีการสื่อสารเกี่ยวของอยูเสมอ  ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารแบบเปนทางการหรือไม 

ก็ตาม   การจัดใหมีการสื่อสารที่ดี ทั้งการสื่อสารจากผูบังคับบัญชามายังผูใตบังคับบัญชา หรือ

จากผูใตบังคับบัญชาไปยังผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือในระดับผูใตบังคับบัญชาดวยกันก็ตาม 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยอมทําใหเกิดความเขาใจที่ดี มีเหตุผลกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ

ทํางานเปนการปลูกฝงสามัคคีธรรมและหมูคณะในองคการ  การสื่อสาร ที่ดีควรมีลักษณะเปนการ

ส่ือสาร สองทาง   เลสซิกา (Lasikar) ใหขอคิดเห็นวาในองคการตาง ๆ ใชเวลาในการสื่อสารมาก

นอยแตกตางกันไปตามสภาพ และประเภทของงานซึ่งประมาณรอยละ 40-60 ของเวลาทํางาน  

บุคคลในองคการจะตองเกี่ยวของการสื่อสาร20  และบีช (Beach) กลาววา ผูบริหารระดับสูงและ

 

 20Raymond V. Lesikar,  Business Communication  Theory and Practice  
(Homewood : Irvin, 1972),   4.  
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ระดับกลางตองใชเวลารอยละ 60-80   ของการทํางานทั้งหมดเกี่ยวกับการสื่อสาร 21    สวน        

เดวิส (Davis)  มีความเห็นวา ผูบริหารทุกคน  ตองมีทัศนะเกี่ยวกับการสื่อสาร ที่เปนกระบวนการ

ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนยิ่งอยางหนึ่ง22   การสื่อสารที่ดีจะชวยลดความขัดแยงในองคการ

กอใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
  

                   ความหมายของการสื่อสาร  
 ในองคการไมวาจะเปนองคการขนาดใหญหรือองคการขนาดเล็ก  ทุกสิ่งทุกอยาง      

อยูไดดวยการสื่อสาร พฤติกรรมของมนุษยสวนใหญดําเนินไปไดดวยอิทธิพลของการสื่อสาร  

สังคม มนุษยจะหยุดนิ่ง ถาขาดการสื่อสาร โลหิตที่หลอเลี้ยงรางกายมีความสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตฉันใดการสื่อสาร ก็มีความสําคัญตอการบริหารขององคการฉันนั้น  ไดมีผูให  

ความหมายของการสื่อสารไวหลายทาน เชน   ฟาเก็น (Fagen) กลาววาเปนกระบวนการ  ที่นํา 

เอาขาวสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนจากที่หนึ่งไปยังอีกหนึ่ง23  นอกจากนั้นยังหมายถึง        

การติดตอสงขาวสารขอเท็จจริง ความคิดเห็นและทาทีตาง ๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปยัง

บุคลากรหนึ่งหรือหลายคน24  สวนนิวแมน และซัมเมอร (Newman and Summer)  ใหความหมาย

วา  การสื่อสารเปนการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความเห็นหรือความรูสึกระหวางบุคคลตั้งแต      

สองฝายขึ้นไป25  ซึ่งอาจสรุปไดวา การสื่อสารในองคการ  คือ  การกระจายหรือส่ือความเกี่ยวกับ

นโยบายและคําสั่งลงไปยังเบื้องลาง พรอมกับรับเอาขอเสนอแนะความเห็นและความรูสึกตาง ๆ 

กลับข้ึนมาโดยตองตระหนักถึงความรูสึกคานิยมความรวมมือที่จะไดรับจากบุคลากรทุกคน 

 กระบวนการสื่อสาร  การสื่อสาร มีลักษณะเปนกระบวนการ (process) ซึ่งหมายถึง 

การมีลักษณะที่ตอเนื่องอยูตลอดเวลา เปนการกระทําโตตอบกลับไปกลับมาระหวางผูสงสารกับ

 

 21Dele S. Beach,  The Management of People  (New York : McMilland, 1970),   
580.   
 22Keith  Davis,  Human Behavioral at Work  (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970),   380. 
 23Richard R. Fagen,  Politics and Communication  (Boston Mass : Little Brown 
and Company, 1966),   13. 
 24 Edward Sapir, “Communication,”  Encyclopedia of the Social Science (1959) 
: 78-80.  
 25William  H. Newman and Charles E. Summer,  The Process of Management 
(New Jersey  : Prentice - Hall, 1961),  59. 
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ผูรับสารทั้งสองฝายอาจจะสลับกันเปนผูรับและผูสงในเวลาเดียวกันในกระบวนการสื่อสาร 

(communication process) จะมีองคประกอบกี่ประการยอมข้ึนอยูกับขอบขายของความสนใจ   

ที่จะศึกษา รูปแบบของกระบวนการสื่อสาร อยางงายที่สุดจะตองมีองคประกอบ  3 ประการ       

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 

 
 
           
  
         

 

ผูสง 

 

ขาวสาร 

 

ผูรับ 

 
แผนภูมิที่ 5   รูปแบบกระบวนการสื่อสาร อยางงาย 

 
 รูปแบบอยางงายนี้มักจะพิจารณาเพียงผิวเผิน โดยใชกับการสื่อสาร แบบตัวตอตัว 

(face to face communication)  ซึ่งเปนการสื่อสาร ในองคการเล็ก ๆ หรือองคการอรูปนัย 

(informal organization)  แตการสื่อสาร ทางการบริหารนั้น หากองคการมีขนาดใหญข้ึน 

กระบวนการสื่อสาร จะยิ่งทวีความซับซอนขึ้นเปนสําดับ26

 แชนนอน  และวีฟเวอร (Shannon and Weaver) ไดอธิบายรูปแบบของกระบวนการ

ส่ือสาร วามีองคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการถายทอดขาวสารที่สรรแลว(message) จาก

แหลงขาวสาร (information source)  ไปยังจุดมุงหมายปลายทาง (destination) ระหวางตน

กําเนิด และจุดหมายปลายทางก็จะมีผูสงหรือผูถายทอด (transmitter) อาจเรียกไดวาเปนตัวกลาง

ของการสื่อสารและผูรับซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับจุดหมายปลายทางนั้น ขาวสารที่สงออกไปนั้น    

จะออกมาในรูปของสัญญาณ (signal) อาจจะออกมาเปนภาษาพูด เขียน รูปภาพ หรือรูปอ่ืน ๆ 

ผูรับสัญญาณที่ไดรับมา (received signal) ออกมาในรูปที่ปลายทางแหงขาวสารนั้นเขาใจได    

 

    26นคร   ตงัคะพิภพ,  "ความคิดเหน็ของผูบริหารและคณาจารยเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร
ภายในโรงเรียนมธัยมศกึษา ในเขตการศกึษา 5"  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2525), 14. 
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ในขณะเดินทางของขาวสารอยูนั้น อาจจะมีการบิดเบือน (distortion) ขาวสารนั้นได ส่ิงนี้เรียกวา 

ส่ิงรบกวน  (noise source) ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสาร ลดลงได27   

 
 
           
           
           
                         

Information  

Source 

 

Destination 

Message 

 

Receiver 

Message 

 

Transmitter 

                   
      

Noise  Source Received Signal Signal 

 
แผนภูมทิี ่ 6  รูปแบบกระบวนการสื่อสาร ของแชนนอนและวีฟเวอร  

ที่มา : Clauden E. Shannon and Warren Weaver,  The  Mathmatical Theory of Communication  

(New York : John Wiley & Sons, Inc., 1995), 98. 

 
ประเภทของการสื่อสาร  (Classification of Communication) 

  การสื่อสาร ในองคการ จําแนกประเภทไวหลายแบบหลายลักษณะ  ข้ึนอยูกับ          

มุงพิจารณาในประเด็นใด ดังตอไปนี้ 

  1. จําแนกตามทิศทางการไหลของสาร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

   1.1 การสื่อสารทางเดียว (one-way communication) เปนการสื่อสารที่ผูสงทําการ

ส่ือสาร โดยปราศจากการขอสิ่งยอนกลับ (feedback) จากผูรับ  โดยทั่วไปการสื่อสารแบบนี้       

จะเปนไปในรูปของนโยบายของผูบริหารระดับสูงในองคการ และสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน  

ภาพยนตร  หนังสือพิมพ เปนตน 

   1.2 การสื่อสาร แบบสองทาง (two-way communication) เปนการสื่อสาร ที่ผูสง 

และผูรับสามารถที่จะตอบสนองตอกัน เพื่อสรางความเขาใจอยางแจมแจงทั่วถึงและลึกซึ้งซึ่ง

นับวาเปนสิ่งจําเปน  และสําคัญมากในการบริหารที่ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดให

                                                  

    27Clauden E. Shannon and Warren Weaver,  The  Mathmatical Theory of 
Communication  (New York : John Wiley & Sons, Inc., 1995), 98. 
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ขอเสนอแนะรับฟงขอโตแยงหรือคําถามจะเปนตัวอยางของการสื่อสารได28 ในเรื่องนี้ อุทัย  บุญ

ประเสริฐ ใหแนวคิดสนับสนุนไววา การสื่อสารทางเดียวเปนแบบของการสงขาวสารจากผูสงถึงผูรับ

ทางเดียวเทานั้น แตการสื่อสารแบบสองทางเปนแบบของการเปดโอกาสใหผูสงและผูรับสารสามารถ

แลกเปลี่ยนขาวสารตอกันสงขาวสารกลับไปยังคูติดตอ ส่ือสารได เชน การพูดคุย การสัมภาษณ 
การอภิปราย การถกเถียง การประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําวิพากษวิจารณ รายงาน 

และขอเสนอแนะ29

 ลีวิตต และมูลเลอร (Leavitt and Mueller) ไดทําการทดลองผลกระทบ และความ       

มีประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง พบวา 1) การสื่อสารแบบทางเดียวใช

เวลานอยกวาการสื่อสารแบบสองทาง 2) การติดตอส่ือสารแบบสองทางมีความถูกตองมากกวา

การสื่อสารแบบทางเดียว 3) การสื่อสาร แบบสองทาง สรางความมั่นใจใหกับผูรับมากกวาการ

ส่ือสาร แบบทางเดียวและ 4) ถึงแมวาการสื่อสาร แบบทางเดียวมีความถูกตองนอยกวาแตการ

ส่ือสาร แบบทางเดียว มีความเปนระเบียบมากกวาการสื่อสาร แบบสองทาง ที่มักจะมีส่ิงรบกวน

และความยุงเหยิงตาง ๆ จึงสรุปไดวาภายในสถานการณตาง ๆ ในการบริหารงาน ยอมจะตองใช

การสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทางควบคูกันไป30

 2. จําแนกตามลักษณะการใช  แบงออกเปน 

   2.1 การสื่อสาร แบบพิธีการ (formal communication) หมายถึงการติดตอ       

ส่ือสารที่มีระเบียบแบบแผน มีขอกําหนดไวโดยชัดแจง เชน การสื่อสาร ของระบบราชการ ซึ่งมี

ระเบียบแบบแผน และตองทําเปนลายลักษณอักษร การสื่อสาร แบบนี้มีลักษณะที่เปนการนําเอา

นโยบาย การวินิจฉัยสั่งการหรือคําแนะนํา ผานไปตามสายการบังคับบัญชา (line of authority) 

และเปนการนํากลับมายังผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน ไดแก ขอเสนอแนะ รายงานและ

การตอบสนองของผูใตบังคับบัญชาในลักษณะอื่น ๆ นอกจากนี้รวมถึงการแจงนโยบายทั่วไปของ

องคการแกขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่31   

 

 28สมยศ  นาวีการ และ ผุสดี  รุมาคม,  องคการ : ทฤษฎีและพฤติกรรม  (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพดวงกมล, 2520), 136.  
 29อุทัย   บุญประเสริฐ,  การติดตอส่ือสารในองคการและการบริหาร (กรุงเทพฯ :        
ศรีมงคลการพมิพ, 2529), 18-19.  
 30 สมยศ นาวีการ,  การบริหาร,  พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจาํกัด บรรณกิจ
เทรดดิ้ง, 2525),   484-485.  
 31เร่ืองเดียวกัน, 258.  
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   2.2 การสื่อสารแบบไมเปนพิธีการ (informal communication) เปนการสื่อสารที่

มิไดดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว สวนใหญคํานึงถึงความรูสึกชอบพอคุนเคยกัน  

เปนสวนตัว  การติดตอมักเปนไปในแบบพบปะกัน (face to face communication) เชน การ

สนทนา  การพูดคุยกัน  การออกคําสั่งโดยตรง   ขอดีของการติดตอแบบไมเปนพิธีการ คือ ความ

รวดเร็วในการติดตอ นอกจากนี้ยังทําใหผูพูด (ผูสง) รูผลทันทีวาผูฟง (ผูรับคําสั่ง) เขาใจคําสั่งนั้น

หรือไม มีความรูสึกนึกคิดอยางไรตอคําสั่ง ผูบริหารโรงเรียน ผูนําหรือหัวหนางาน อาจใชทั้งสองวิธี

ควบคูกัน  โดยเลือกแตสวนที่ดีเทานั้น นั่นก็คือใชการติดตอแบบไมเปนพิธีการนี้ ในดานความ

รวดเร็วในการติดตอ ควบคูกับการใหขอเท็จจริงที่ถูกตองของการติดตอแบบพิธีการแลว               

ใหสังเกตผลที่ได 

  3. จําแนกตามอํานาจหนาที่ (authority) และสายการบังคับบัญชา หรือลักษณะของ

งานตามตําแหนง แบงออกเปนเปน 3 ประเภท ไดแก 

   3.1 การสื่อสาร จากเบื้องบนสูเบื้องลาง (downward communication) เปน

ลักษณะการเคลื่อนที่ของขาวสารไปตามสายการบังคับบัญชา จากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับ 

บัญชา ประกอบดวย การออกคําสั่ง  ระเบียบขอบังคับ  นโยบาย  แผนงานที่กําหนดให  คําเตือน           

การซักซอมความเขาใจ หรือการใหขาวสารเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน 

   3.2 การสื่อสาร จากเบื้องลางสูเบื้องบน (upward communication) เปนการ

ส่ือสารแบบมีทิศทางกลับกันกับแบบแรก เปนการสื่อสารจากผูมีตําแหนงต่ํากวา เสนอไปตามสาย

งาน ข้ึนถึงผูบังคับบัญชาหรือเรียกวา form the bottom up การไหลของขาวสารก็เปนไปตามสาย

การบังคับบัญชา เพื่อเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นตอผูนํา หรือหัวหนางาน

ไดเต็มที่  เพื่อสามารถซักซอมความเขาใจและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับใต

บังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น  การสื่อสารจากลางไปบนนี้ ไดแก การเสนอรายงาน ผลงาน อุปสรรค  

ขอขัดของในการปฏิบัติงาน คําแนะนําในทางเทคนิค ขอเสนอแนะ ขอหารือ หรือการรองทุกข

เครื่องมือที่ใชไดแกการติดตอตามลําดับช้ันของสายการบังคับบัญชาที่ผานที่ปรึกษา พนักงาน 

เจาหนาที่องคการหรือสมาคมกรรมกร คณะกรรมการ   เร่ืองราวรองทุกข  หรือการเปดโอกาสของ

ผูบังคับบัญชาใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นได 

   3.3 การสื่อสารทางราบ (horizontal communication) เปนการสื่อสารของผูอยูใน

ระดับเดียวกัน ชวยใหมีการรวมมือกันทํางานดีข้ึน มีการแบงสวนความรับผิดชอบกัน และเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยมากออกมาในรูปการประชุม

ปรึกษาหารือ การสัมมนา และในรูปการพบปะกันอยางไมเปนทางการ 
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    ความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับกระบวนการบริหาร 

     ในชีวิตประจําวันขององคการผูบริหารหรือหัวหนางานเปนบุคคลสําคัญในที่ทํางาน    

ที่จักตองแสวงหาความรวมมือรวมใจในการทํางานจากบุคคลอื่น ๆ หรือจากบุคคลทั่ว ๆไปที่

เกี่ยวของ ซึ่งหัวหนางานหรือผูบริหารจักตองใชการสื่อสารเพื่อถายทอดความคิดความเขาใจซึ่งกัน

และกัน   โดยการสื่อสารกับบุคคลอยางนอย  4 ประเภท คือ 1) การติดตอกับผูบังคับบัญชาชั้น

เหนือข้ึนไป เปนลักษณะของการรับนโยบาย และเพื่อเสนอผลงาน 2) การติดตอกับ

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อการสั่งงานและมอบหมายงาน รวมทั้งการติดตามงาน  3) การสื่อสารกับ

ผูรวมงานในระดับเดียวกัน เปนลักษณะของการประสานความรวมมือ 4) การสื่อสาร กับบุคคล

ทั่วไป เปนลักษณะของการติดตอเพื่อขอความรวมมือ หรือการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน            

ดังแสดงดวยแผนภูมิที่ 7 
 

   ผูบังคับบัญชาชั้นสูง 
  (superior) 

 
 
 
                  
     เพื่อนรวมงาน                                       ผูบริหาร                      บุคคลทั่วไป 
         (peer)                                           (administrator)                                    หรือรับบริการ          
                                                     (people  client) 
 
 
 
 

            ผูใตบังคับบัญชา 
              (subordinate) 
 

 
แผนภูมิที่  7   การสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูที่เกี่ยวของ   
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4. การปฏิสัมพันธ 
 
      การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง การรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานของบุคคล        

ในองคการ ไมวาจะเกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางผูบังคับบัญชา

ดวยกัน เปนการสรางบรรยากาศการทํางานหรือบรรยากาศการอยูรวมกันใหมีข้ึนและเปนกิจกรรม

อยางหนึ่งในองคการที่ตองดําเนินการเกี่ยวของกับบุคคล32 เนื่องจากการที่คนเรามีการปฏิสัมพันธ

ระหวางกันจะชวยกระตุนแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจําเปน

อยางยิ่งจะตองทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในการทํางานภายในหนวยงานอยูเสมอ เปนการ

สรางบรรยากาศการทํางานแบบมนุษยสัมพันธ (affiliation climate) ซึ่งเปนบรรยากาศที่บุคคล

ภายในองคการเกิดความรูสึกอบอุน   มีความรัก ผูกสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางแนนแฟน มีการให

คําปรึกษาหารือหรือชวยเหลือบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธอยางมิตรภาพ และมีการจัดตั้ง

สหภาพหรือกลุมตาง ๆ  นอกจากนี้ บุคคลที่อยูภายในองคการตองการไดรับความสนใจและความ

เอาใจใสตอความรู สึก จึงเปนบรรยากาศองคการแบบที่มีการสนับสนุนกันในทางอารมณ             

ลิทวินและสตริงเกอร  (Litwin and Stringer)  กลาววา บุคคลซึ่งอยูในองคการที่ใหบริการ ไดแก 

ครู พยาบาล และผูใหคําปรึกษา จะมีความตองการบรรยากาศการปฏิสัมพันธมาก  และนอกจาก

บรรยากาศองคการแบบนี้จะชวยใหบุคคลในองคการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันแลว          

ยังชวยใหเกิดความเขาใจบุคคลตาง ๆ และชวยสรางสัมพันธภาพในการทํางานที่ดีระหวาง

ผูบริหารและบุคคลในองคการดวยบางครั้งบุคคลในองคการอาจตองการทํางานหนักเพื่อการ

ยอมรับจากบุคคลอื่น จึงเปนบรรยากาศองคการที่เหมาะสมกับสถานการณ   อาจมีการเสริมสราง

ความสัมพันธดานความรูสึกระหวางบุคคลอยางใกลชิด ตลอดจนทักษะการทํางานตาง ๆ 

นอกจากนี้ ลิทวินและสตริงเกอร  (Litwin and Stringer)  ยังไดกลาวถึงการสรางการปฏิสัมพันธ 

เกิดขึ้นไดจาก  1) การเสริมสรางความสัมพันธที่อบอุนและใกลชิด  2) การสงเสริมและสนับสนุน

บุคคล  3) บุคคลในองคการมีอิสระภาพ และลดโครงสรางหรืออุปสรรคใหนอยลง  และ 4) การ

กระทําใหบุคคลรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุมหรือในองคการ33  

 

  32 สมยศ   นาวีการ,  การบรหิารระดับหวัหนางานและผูจดัการแผนก  (กรุงเทพฯ : บรรณ
กิจ,  2524),   63. 
 33George  H. Litwin and Robert A. Stringer,  Motivation and Organizational 
Climate  (Boston : Division of Research, Harvard University, Graduate School of 
Business Administration, 1967), 67-68.    
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 สวนความสัมพันธเชิงอิทธิพล (influence) หมายถึง การจูงใจ การเกลี้ยกลอม           

การเสนอแนะเพื่อใหบุคคลเชื่อฟงและปฏิบัติตามทั้ง ๆ ที่มีสิทธิที่จะใชดุลยพินิจดูวาการใชอํานาจ

นั้นถูกตองหรือไม และบุคคลนั้นสามารถปฏิเสธหรือปฏิบัติตามก็ได34 โบลและดาเวนพอรท(Boles 

& Davenport) กลาววาอิทธิพลเปนรูปแบบหนึ่งของอํานาจ (force) และเปนความสัมพันธระหวาง

บุคคลโดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบตอความคิด ทัศนคติ และการกระทํา            

ของอีกคนหนึ่ง35   

 จากที่กลาวมาขางตนลักษณะการปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพลของผูบังคับบัญชาที่มี

ความเหมาะสมและเปนมิตรตอผูใตบังคับบัญชา การที่ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับบุคคล

ระดับตางๆ ภายใตการบังคบบัญชาจะสงผลใหบุคลากรในองคการเกิดความรูสึกอบอุน  มีความรกั 

ผูกสัมพันธกับองคการ ซึ่งจะสงผลมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มสูงขึ้นเพื่อประโยชนของ     

องคการที่เขารัก 

5 . การตัดสนิใจ 
 

  การดํารงชีวิตแตละบุคคล ณ สถานการณตางๆ ยอมตองประกอบไปดวยการตัดสินใจ  

แกปญหาอยูตลอดเวลา  จากปญหางาย ๆ ไปจนถึงปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน  บางครั้งเกิดขึ้น

จากการพิจารณาไตรตรองไวเปนอยางดี  บางครั้งเปนการตัดสินใจในเรื่องสวนตัวและบางครั้ง   

เปนการตัดสินใจเพื่อสวนรวมตามแตฐานะที่ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ซึ่งจะแตกตางกันไป

ตามระดับความจําเปน ความคาดหวังดังนั้น การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ในองคการจําเปนตอง

อาศัยเทคนิควิธีการอันเหมาะสม และเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารทุกคน ในการ

บริหารงานในองคการใดก็ตามถือวาการตัดสินใจเปนหัวใจของการปฏิบัติงานทุก ๆ เร่ืองโดยเริ่ม

ตั้งแตการวางแผน  ผูบริหารตองเลือกแผนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดใชเปนแนวทางนําไปสู

ความสําเร็จตามจุดประสงค  รวมทั้งการจัดรูปแบบองคการ  การจัดคนเขาทํางาน  การอํานวยการ  

การประสานงานนั้น  จะเห็นวา  ทุกขั้นตอนจะตองมีการตัดสินใจเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ  

 

  34 Herbert  A Simon,  Administrative  Behavior,  2nd ed.  (New York : The Free 
Press,  1957), 162. 

  35 Harold W. Boles and James  A. Davenport,  Introduction to Educational 
Leadership  (New York : Harper and Row Publishers, 1975), 132. 
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นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันการตัดสินใจกลายเปนพฤติกรรมที่นักบริหารนําไปเปนองคประกอบ

สําคัญตอการชี้บง  ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน   

 
                     ความหมายของการตัดสินใจ   
 มีนักวิชาการทางดานการบริหารไดใหความหมายของการตัดสินใจ  ไวมากมาย  อาทิ 

เชน กอร (Gore)   และไดสัน (Dyson)  ใหความหมายไววา  การตัดสินใจหมายถึง  การเลือกทาง

ใดทางหนึ่งจากที่มีอยูหลายทาง  เปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว36   สําหรับ สมพงษ  เกษม

สิน  กลาววา การตัดสินใจ คือการชั่งใจไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานที่เห็นวาดีที่สุด

ทางใดทางหนึ่งจากหลายทางเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ37  สวน กรองแกว อยูสุข  กลาวไว

วาการตัดสินใจ  คือการเลือกสิ่งหนึ่งจากหลาย ๆ  ส่ิงหรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึง่จากหลาย 

ๆ ทาง ที่มีอยู  หรือวิธีการที่เลือกนั้นยอมไดรับการพิจารณาอยางถี่ถวนแลววาถูกตองเหมาะสม

หรือดีที่สุดและตรงกับเปาหมายขององคการดวย38  

    จากความหมายตาง ๆ  ดังที่มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวมาแลวนั้น  อาจสรุปไดวา  

การตัดสินใจหมายถึง ความคิดและการกระทําตาง ๆ ที่นําไปสูการเลือกทางใดทางหนึ่งที่มีอยูหลาย

ทาง  เพื่อเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว 

     ประเภทการตัดสินใจ 

 การจําแนกประเภทการตัดสินใจ   ไมอาจแบงไดชัดเจนวาเปนการตัดสินใจประเภทใด

ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณของปญหาที่ตองตัดสินใจ  มีความไมแนนอน 

ดังที่ ฟาโยล (Fayol)  ไดจําแนกการตัดสินใจ  โดยอาศัยความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางเรื่องที่

ตัดสินใจที่ประดับความรับผิดชอบของผูบริหาเปน 3  ระดับ คือ การตัดสินใจโดยผูบริหารระดับสูง 

 

    36 William J. Gore  and  J..W. Dyson eds.,  The  Making  of  Decision : A 
Reading  in  Administrative Behavior (New York : the Free Press  of Gleneoe, Collier  of  
Mcmillan  Ltd , 1964), 77. 

    37 สมพงษ  เกษมสนิ, สารานุกรมบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2517), 36. 
    38 กรองแกว  อยูสุข, พฤติกรรมองคการ  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั , 

2533),  147. 
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ระดับกลาง และระดับตํ่า39 ในขณะที่ เอิรนเนสเดล  (Ernest  Dale) จําแนกประเภทการตัดสินใจ

ตามกระบวนการตัดสินใจไวสามประการ คือ 

 1.   การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย (Policy  Decision)  มักกําหนดเปนลายลักษณ

อักษรในคูมือ  นโยบาย  คูมือวิธีการปฏิบัติงาน บันทึก 

 2.   การตัดสินใจทางบริหาร  (Administration  Decision)  มคีวามสําคัญนอยกวาการ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย  เปนการแปลนโยบายไปสูการปฏิบัติ   

 3.   การตัดสินใจของผูบริหารชั้นสูง  (executive or hog  decision)  เร่ิมตั้งแตการ

ดําเนินงาน  และอาจจําแนกประเภทการตัดสินใจตามขนาดของความไมแนนอน  คือ  เร่ืองที่มีความ

แนนอนสูง  ยอมเปนการงายตอการตัดสินใจ  ดังเชนถามีขนาดของความไมแนนอนสูง  การเสี่ยง

ภัยยอมต่ํา  ขนาดความแนนอนปานกลาง  ทําใหมีการเสี่ยงภัยปานกลาง  และถามีขนาดของ

ความไมแนนอนนั้นการเสี่ยงภัยในการตัดสินใจจะสูงกวาเกณฑเฉล่ีย  เปนตน40  

 นอกจากนี้  บรรจบ  เนียมมณี  ไดแบงประเภทการตัดสินใจ  ตามความสําคัญของ

ปญหาที่ตองตัดสินใจไดดังนี้   

 1.  การตัดสินใจปญหาที่สําคัญ (critical  decision)   

 2.  การตัดสินใจปญหาที่ไมสําคัญ (noncritical  decision)   

 3.  การตัดสินใจทางยุทธศาสตร  (strategic  decision) หมายถึง  การตัดสินใจปญหา 

ตาง ๆ  ขององคการในสวนที่สัมพันธ  กับสภาพแวดลอม  

 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ (operative  decision)  หมายถึง การตัดสินใจ

ในปญหาทางปฏิบัติการ  

 5. การตัดสินใจทางการบริหาร (administrative  decision)  เปนการตัดสินใจ           

ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานในองคการ  เชน การจัดอํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ  ในองคการ 

การกําหนดทางเดินของงาน (work  flows) การจัดเรื่องเครื่องอํานวยความสะดวกภายใน    

องคการ41

 

     39 Henri  Fayol, Student  Guide  to Principles  of  Management  (London : The 
Zeus  Pre, 1972), 126. 

   40 วีรนาถ  มานะกิจ, การจัดองคการและการบริหาร,  พิมพคร้ังที ่ 3  (กรุงเทพฯ :        
โรงพิมพมหาวทิยาลยัรามคาํแหง , 2522), 103 - 105. 

41 บรรจบ  เนียมมณี,  หลักการบริหาร (กรุงเทพ ฯ : โรงพมิพมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒบางเขน,  2529), 110 -111 
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 นอกจากนี้วิชัย  โถสุวรรณจินดา  ยังไดกลาวถึงการตัดสินใจตามสถานการณที่เกิดขึ้น

นั้นแบงเปนสามประเภท คือ 

 1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอนเปนการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของ 

ผลลัพธที่คาดหมายไวแลว  โดยเกิดขึ้นเมื่อผูตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอ  และทราบถึงผลการเลือก

แตละทางเลือกอยางแนนอน  ในสถานการณเชนนี้  ผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผล

ประโยชนสูงสุด   

 2. การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีเสี่ยง คือ  การตัดสินใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน        

ของผลลัพธที่แนนอนนอยกวา  การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน  แตยังพอคาดคะเน

ความเปนไปไดอยูบาง  ทั้งนี้ผูตัดสินใจทราบถึงผลลัพธของทางเลือกตาง ๆ  ที่ใชในการตัดสินใจ  

แตโอกาสที่จะเกิดทางเลือกนั้นแตกตางกัน  อันเนื่องมาจากปจจัยบางอยางที่ไมแนนอน 

 3. การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน  เปนการตัดสินใจที่ไมสามารถ       

คาดคะเนผลลัพธ  ทั้งนี้เพราะผูตัดสินใจไมมีโอกาสทราบความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดขึ้น  

และมีตัวแปรอื่นที่ควบคุมไมไดอยูดวย  ดังนั้นการตัดสินใจในสถานการณเชนนี้  จึงไมอาจเลือก  

โดยใชทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงสุดได  ผูตัดสินใจตองใชดุลยพินิจชวยในการตัดสินใจ       

อยางมาก 42

 จากแนวความคิดที่ไดกลาวแลวนั้นพอที่จะสรุปไดวา  รูปแบบของการตัดสินใจ  แบงได

เปน 4 ลักษณะ คือ  (1) แบงตามการใชอํานาจหนาที่  ประกอบดวย  การตัดสินใจโดยผูบริหาร    

ในระดับสูง  การตัดสินใจโดยผูบริหารระดับกลาง  และการตัดสินใจของผูปฏิบัติ  (2) แบงตาม

อํานาจของการตัดสินใจ อาจจําแนกเปนการตัดสินใจโดยบุคลากรเพียงคนเดียว และการตัดสินใจ

โดยกลุม (3) แบงตามสถานการณของการตัดสินใจ  อาจแบงเปนแบบยอย ๆ  ไดดังนี้  (3.1) แบบ

ประนี ประนอม (กรณีเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น)  (3.2)  แบบการอุทธรณรองขอ (เมื่อมีการเสนอ

ปญหาจากผูรวมงาน)   (3.3) แบบริเริ่ม (เมื่อตองการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงงาน)  (3.4)  แบบ

เฉียบพลันทันที (เมื่อพบปญหาเฉพาะหรืองานประจํา)  (4)  แบงตามลักษณะวิธีการตัดสินใจ    

อาจจําแนกเปนการตัดสินใจโดยไมใชเครื่องมือและขอมูล การตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลและ

เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 

 
42 วิชัย  โถสุวรรณจินดา,  ความลับขององคการ "พฤติกรรมองคการสมยัใหม,  พิมพคร้ังที่  

2  (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพธรรมชาติ , 2535), 185 – 186. 
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   กระบวนการตัดสินใจ 

 หากพิจารณาการตัดสินใจในการวางแผน  หรือการแกปญหา  จะเห็นวาการตัดสินใจ

ตองอาศัยขอมูลขาวสาร  และถาจะใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏบิัติงานแลว  การตัดสินใจยอม

ตองมีรูปแบบกระบวนการ  หรือมีข้ันตอนตาง ๆ  ไวอยางเปนระบบ  หลักการดังกลาวทีน่ักวิชาการ

ไดคนควาพยายามแยกขั้นตอนตาง ๆ  ของกระบวนการตัดสินใจออกเปน ดงัแผนภมูิที่ 8 
 

  ศึกษา 

ทางเลือก 

กําหนด 

ทางเลือก 

ปฏิบัติตาม 

ทางเลือก 

 

ประเมินผล  

 

นิยาม 

ปญหา 

 

แผนภูมิที่ 8  กระบวนการตัดสินใจของบุคคล 
 

 จากแผนภูมิดังกลาว  แสดงใหเห็นถึง  การกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ  ที่เรียกวา

เปนการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  และไดใชวิธีการเชิงระบบ  ซึ่งพอสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ 

 1. การนิยามปญหา  เปนขั้นตอนแรกของการตัดสินใจ  เปนขั้นของการของการสราง

ความมั่นใจ  ความแนใจ  โดยการคนหาเหตุของปญหาเหลานั้น  วาเกิดจากอะไร  ซึ่งทั้งปญหา

และสาเหตุของปญหาเปนสิ่งที่สะสมมาแตเวลาในอดีต43  แบงฮารท  และทรูล (Banghart and  

Trull) ไดแสดงวิธีการนิยามปญหาวาประกอบดวย  1) วิเคราะหขอบขายของปญหา 2) ศึกษาดูวา

มีอะไรอยูในแตละปญหาบาง  3) กําหนดวาปญหาใดเปนปญหาที่แทจริง  4) ศึกษาทรัพยากรและ

ขอจํากัดตาง ๆ  5)  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา44  ในการศึกษาปญหาที่แทจริงนี้           

คอฟแมน  ไดเสนอเครื่องมือที่เรียกวาแบบประเมินความตองการ (needs Assessment)          

เพื่อประเมินความตองการหรือปญหาตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหผูบริหารจําแนกสาระและความสําคัญ

 

 43 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฏี,  พิมพคร้ังที ่
3  (กรุงเทพ ฯ : เนติกุลการพมิพ , 2523) , 256. 

 44 Frank W.  Banghart  and  Albert  J.R.  Trull,  Education  Planning  (New York 
:  Mcmillan  Company, 1973),  content.  
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ของปญหาได  สามารถทราบในสิ่งที่ยังไมทราบ  เพื่อจะไดกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการ

แกปญหาใหหมดไป45  

 2.  การศึกษาหาทางเลือกที่ตาง ๆ  ที่นํามาใชในการแกปญหา ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่ 

2  ของกระบวนการตัดสินใจ  นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ  เพราะตองกําหนดทางเลือกและวิธีการ

แกปญหาครั้งนี้การกําหนดทางเลือกใหมากทีสุด ครอบคลุม สามารถแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ  

หลายวิธี  ยอมเกิดประโยชนสูงสุด  เพราะทางเลือกแตละทางชวยแกปญหาถูกตองเหมาะสมใน

ระดับที่ตาง ๆ กัน  เพราะฉะนั้นความจําเปนอยางหนึ่งก็คือ  การกําหนดทางเลือกที่มีลําดับ 

ความสําคัญของการแกปญหา  เพื่อที่จะสรุปในการที่จะเลือกขั้นตอไป46

 3. การคัดเลือกทางเลือก  ทางเลือกคือแนวปฏิบัติทั้งหลายซึ่งอาจนํามาแกปญหาได

ปญหาหนึ่ง  โดยเฉพาะไดกําหนดทางเลือกจึงหมายถึงการเสนอวิธี  หรือแนวปฏิบัติตาง ๆ   

สําหรับปญหาที่เปนจริงได  ซึ่งนับวาเปนขั้นตอนที่ผูบริหารตองทําการตัดสินใจอยางแทจริง        

ในการตัดสินใจคัดเลือกทางนั้นประกอบดวย  1) การจัดหาสารสนเทศตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ

ทางเลือก  2) นํากฎเกณฑตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของมาประเมินสารสนเทศนั้นอยางรอบคอบ  3) เลือก

ทางใดทางหนึ่ง  4) ยอนมากลับพิจารณาขอมูลสนับสนุนทางเลือกนั้น 5) อาจสรางความมัน่ใจโดย

หาขอมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการตัดสินใจ  เพิ่มตัวเลือกทางเลือกหรืออาจใชทางเลือก

เดิมได47 ในดานขอมูลสารสนเทศนั้นไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  กิจกรรมตาง ๆ       

ทุกประเภท  และในการประเมินทางเลือกนั้นตองนําทรัพยากรและขอจํากัดตาง ๆ มาพิจารณาดวย 

เชน บุคลากร การเงิน การชวยเหลือจากภายนอก วัสดุอุปกรณ เปนตน ตลอดจนตองพิจารณา

ผลไดผลเสียที่เกิดขึ้นในการที่เลือกทางเลือกนั้น 

4. ปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกไปนั้น  เมื่อไดทางเลือกนั้นมาแลว  ข้ันตอไป

เปนการปฏิบัติตามทางเลือกที่ไดตัดสินใจแลว  การที่จะทราบวาการตัดสินใจนั้นถูกตองเหมาะสม

เพียงใดขึ้นอยูกับผลงานของการตัดสินใจ  คือ  สามารถที่จะแกปญหาดังกลาวได  การปฏิบัติตาม

 

 45 Roger  A.  Kaufman , “Systems  Approaches  to  Education :  Discussion  
and  Attempted  Integration,”  in  James  M. Lipham  and  James  A.  Hoeh,   The  
Principalship : Foundations  and  Functions  (New York : Harper‘ s Row, 1974) , 37. 

    46 วุฒิชัย  จาํนง , พฤตกิรรมการตัดสินใจ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร), 16. 
    47 Kaufman , “Systems  Approaches  to  Education :  Discussion  and  

Attempted  Integration,”  The  Principalship : Foundations  and  Functions ,   37. 
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ทางเลือกในการตัดสินใจนี้  อาจออกมาในรูปของการกําหนดแผนงานที่เปนขายตาง ๆ อาทิเชน 

CPM/Pert  และ  Chart  เปนตน 

    5. การวัดหรือการประเมินผล  เปนขั้นสุดทายของกระบวนการ  เพื่อเปนการตรวจสอบ 

วาผลลัพธที่ไดเปนไปตามจุดประสงค  หรือไม  เปนการทดสอบการตัดสินใจที่ทําลงไปแลวดวย  

หากไมเปนไปตามจุดประสงคจะไดหาทางปรับปรุงแกไขขอบกพรองนั้นตอไป 48

6. การกําหนดเปาหมาย 
 

     ในทุกองคการการบริหารที่ดียอมมีวัตถุประสงคที่แนนอนชัดแจง และตองปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมไดเสมอ  เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ

ดําเนินงานทุกชนิด เปาหมายของแตละองคการยอมแตกตางกันออกไป สุดแตรูปแบบและ

ลักษณะพื้นฐานขององคการ เชน องคการทางธุรกิจยอมมุงหวังกําไรและยึดผลประโยชนของ

องคการเปนสําคัญ สวนองคการที่เปนทางราชการนั้นยอมยึดมั่นในประโยชนสุขของประชาชน  

เปนที่ตั้ง  การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะทําใหการทํางานภายใน

องคการมีบรรยากาศที่ดี สามารถขจัดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมายของ

องคกรจะตองมีแนวทางที่เหมาะสมทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น  

สมพงษ  เกษมสิน ใหความหมายของการกําหนดเปาหมายวา เปนความสามารถ

ผสมผสาน และหลอหลอมความคิด การเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทาง ของการปฏิบัติงานหรือเปาหมายขององคการ  จะทําให

บุคลากรมีความผูกพันตอองคการ มีความรูสึกเปนเจาของ ทุมเทพลังความสามารถทุกวิถีทาง

เพื่อใหองคการเกิดความเจริญกาวหนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังไดกําหนดลักษณะ

เปาหมายที่ดีไวหลายประการ เชน (1) จะตองมีความสัมพันธกับความตองการขององคการและ

บุคคลในองคการ (2) ตองชัดเจนและเปนไปได (3) ตองมีเหตุผล (4) ตองมีลักษณะพอดีและ

เหมาะสมกับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และตองสัมพันธกับสวนอื่น ๆ ขององคการดวยเพื่อลดการ

ขัดแยงใหนอยที่สุด (5) ตองไมยากจนเกินไปทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความทอแทและหมดกําลังใจ 

(6)  ตองกะทัดรัด  กําหนดเปนมาตรฐานไมใชเปนอุดมการณหรือคานิยมอยางใดอยางหนึ่งใน

องคการ49 นอกจากนั้นในการกําหนดเปาหมายขององคการจะตองกําหนดลดหลั่นไปตามสายการ

 

    48 วุฒิชัย  จาํนง , การตัดสนิใจ ,  7. 
 49 สมพงษ     เกษมสิน, การบริหาร,  87. 
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บังคับบัญชาโดยผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมายอยู เสมอรวมกัน            

จากการศึกษาของนักวิชาการทางการบริหารบางทาน ชี้ใหเห็นวาการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น 

เปาหมายจะตองไมกําหนดจากเบื้องบนลงมาสู เบื้องลาง หรือจากเบื้องลางขึ้นสู เบื้องบน           

แตจะตองรวมมือกันกําหนดและการบริหารรวมกันเปนทีม50

 

 พลังของเปาหมาย   
     เปาหมายเปนพลังสําคัญตอการผลักดันผลของการปฏิบัติงาน      

สุชาติ ประชากุล  ไดกําหนดพลังของเปาหมายไวหลายประการดังนี้ (1) การกําหนดเปาหมายตอง

ทําโดยรูแจงถึงสภาพการณและสิ่งแวดลอม (2) ผูบังคับบัญชาควรวางรากฐานและเปาหมายของ

การปฏิบัติงานที่สําคัญสําหรับผลงานทุกๆ เร่ือง (3) เปาหมายอาจทําใหเกิดปญหาตางคนตางทํา

ข้ึนได ดังนั้น จึงควรเนนในเรื่องความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหเปนไปในแนวเดียวกัน (4) การ

ตรวจสอบลําดับจะชวยใหเปาหมายมีความเหมาะสม เดนชัด และเปนมูลฐานสําหรับการกําหนด

หนาที่ที่ถูกตอง เชื่อมโยงระดับตางๆ ของงานเขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ (5) คุณคาสําหรับ

เปาหมายจะเปนการกระตุนใหคนทํางาน (6) เปาหมายจะกระตุนคนใหปฏิบัติงานไดเมือ่คนรูสึกวา

เปาหมายนั้นไดถูกกําหนดขึ้นอยางยุติธรรม (7) เพื่อความสมดุลและความสําเร็จตามเปาหมาย 

ผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดขั้นตอนความสําเร็จเปนระยะเพื่อสะดวกตอการควบคุม51  

 
7. การควบคมุการปฏิบัตงิาน 

 
     การควบคุมการปฏิบัติงานเปนภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหาร เพราะ

การบริหาร คือ ความพยายามในการใชพลังของกลุมใหรวมมือประสานกับการทํางานอยางมีเหตุผล 

ใหบรรลุวัตถุประสงคการบริหารจะตองมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติลดหล่ันกันไป

ตามลําดับขั้นและตามสายการบังคับบัญชาจึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองคอยติดตาม

หรือควบคุมการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมายของการควบคุมตองชัดเจน การใชหลัก       

มนุษยสัมพันธในการควบคุม กอใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยและจูงใจใหบุคลากรทํางานอยาง  

 

 50Prement E. Kast and Jame E. Rosenzweig, Organization and Management : 
System Approach (New York : McGraw-Hill, Inc., 1974),   173. 

 51สุชาต ิ ประชากุล, หลกัการบริหารงานแผนใหม (กรุงเทพฯ : แพรพทิยา, 2513),  
449-450. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

 

 

                                                 

เต็มความสามารถ ขณะเดียวกันถาหากการควบคุมเขมงวดกวดขัน จะกอใหเกิดความขัดแยง

บุคลากร 
                     ความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน  

    การควบคุมการปฏิบัติงานเปนศิลปะที่จําเปนตอภาวะผูนํา นักบริหารจะตองใชศิลปะ

ในการเชิญชวนให ผู ใตบังคับบัญชาทุกคนพรอมใจกันปรับปรุงงานใหบังเกิดผลดีที่ สุด             

ฟลิปโป (Flippo) ใหความหมายวา การควบคุมการปฏิบัติงาน คือ การบังคับใหกิจกรรมตางๆ 

เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว52

     สรุปไดวา การควบคุม หมายถึง ความพยายามที่จะจัดและแกไขการปฏิบัติงานของ    

ผูทํางาน เพื่อใหงานขององคการสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงคที่

วางไว การควบคุมการปฏิบัติงาน คือ การใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจดูวาการดําเนินงานเปนไป

โดยถูกตองตามวิธีการหรือไม  มีมาตรฐานเพียงใด  การควบคุมการปฏิบัติงานเปนหนาที่ทางการ

บริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับวากิจกรรมทั้งปวงสามารถดําเนินการไปไดไมติดขัดและ 

ทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลา โดยไมผิดพลาดมีประโยชนทั้งดานตัวบุคคลและประโยชน

ดานงาน ดังนี้ คือ ทําใหทราบระดับการทํางานของผูใตบังคับบัญชา เปนแนวทางในการพิจารณา

ใหบําเหน็จความดีความชอบ  บํารุงขวัญผูใตบังคับบัญชา  เปนเครื่องกระตุนความกาวหนาในการ

ทํางาน ฝกฝนผูใตบังคับบัญชาโดยใหปฏิบัติงานจริง ๆ  สวนทางดานงานนั้น จะเปนการตรวจสอบ

ดูวางานที่ทํานั้นใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  
 

              วตัถุประสงคของการควบคมุการปฏิบัติงาน 
ธงชัย   สันติวงษ แสดงความเห็นของการควบคุมการปฏิบัติงานวา (1) เพื่อตองการให

ผลงานไดมาตรฐานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางาน สามารถลดตนทุนใหต่ําลงได         

(2) เพื่อเปนการรักษาทรัพยสินขององคการสามารถใชทรัพยสินขององคการทุกประเภท รวมทั้ง

การจัดใหมีระบบการเก็บหลักฐานบันทึก (3) เพื่อใหการจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติงาน (4) เพื่อ

ใชวัดผลงานตางๆ ที่กําลังปฏิบัติอยูไดแก การรายงาน ผลงาน ตัวเลข การงบประมาณหรือการ

เปรียบเทียบตนทุนตางๆ (5) เพื่อใชประกอบการวางแผน เปนการคาดการณตางๆ (6) เพื่อให

ผูบริหารสามารถจัดความสมดุลในระหวาง แผนของกลุมตางๆ (7) เพื่อเปนการกระตุนเตือนใจหรือ

จูงใจบุคลากรในองคการชวยใหทราบวาการปฏิบัติงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกวาต่ํากวา

 

 52Edwin  B.  Flippo,  Management  :  Behavioral  Approach  (Boston : Allyn 
and Bacon, Inc., 1970), 417. 
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มาตรฐานเพียงใด สําหรับผูที่ปฏิบัติงานดี การเลื่อนขั้นหรือการไดรับผลตอบแทนอื่นๆ ก็สามารถ

ทําไดโดยยึดมาตรฐานและผลของการปฏิบัติงาน53 แนวคิดในเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน 

จุดเนนในการดําเนินงานดานการติดตามควบคุมกํากับงานโดยทั่วๆ ไปนั้น อุทัย บุญประเสริฐ     

ไดแสดงใหเห็นดังแผนภูมิที่ 9 
 

 
การติดตาม ควบคุม กาํกับ  

 
 
 
       

          
      

กา    

 
แผนภูมิที่ 9  การดําเนินงานดานการติดตาม

     จากแผนภูมิที่ 9 แสดงใหเห็นว

ทํางานทั้งระบบ มีจุดสําคัญอยูที่ปจจัย (In

หรือผลผลิต (output) วาแตละดานเปนอย

การดําเนินงานตามที่กําหนดไว ผลของกา

นอยเพียงใด ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ เว

ประมวลขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและอุปสรร

    งานที่พึงปฏิบัติในการจัดระบบก

ปฏิบัติงานเริ่มดําเนินได อุทัย บุญประเสริฐ

ภารกิจติดตามควบคุมกํากับสายงานทั้งระ

ตัวบุคลากรผูที่รับผิดชอบในการรับรายง

(3) กําหนดแบบฟอรมการจัดทํารายงานเ

 

 53 ธงชยั    สันตวิงษ, องคการแล
 54 อุทัย   บุญประเสริฐ,   หลักแล

ประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ : สมาคมศึกษานเิ

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรม 

รดําเนินงาน
 กิจกรรม 
   

ควบคุมกํากับงาน 

าการติดตามควบคุมกํากับเมื่อพิจา

put) กิจกรรมการดําเนินงาน(p

างไร มีการดําเนินงานตามที่กําหนด

รปฏิบัติจริงเปนอยางไร แตกตางจ

ลาและลักษณะ เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยว

คที่ทําใหไมอาจปฏิบัติไดตามแผนท

ารควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหระ

 กลาววาควรประกอบดวย (1) ก

บบเปนอยางไรในแตละระดับ (2) ก

าน จัดทํารายงาน และออกขอกํา

ฉพาะจากหนวยที่จะตองจัดทําราย

ะการบริหาร,   413. 
ะแนวทางในการจัดการนเิทศภายใ
ทศก, 2528), 15. 
 ผลงาน 
รณาครอบคลุมการ

rocess)และผลงาน   

ไวหรือไม   ถาไมมี

ากที่กําหนดไวมาก

ของ จากนั้นจะเปน

ี่ไดวางไว54

บบการควบคุมการ

ําหนดสายงานและ

ําหนดตําแหนงหรือ

หนดแกไขปรับปรุง      

งานและแบบฟอรม

นสําหรับโรงเรียน
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เฉพาะสําหรับการแจงขอกําหนดการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุงสําหรับหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ

โดยตรง ซึ่งขอกําหนดเรื่องขอมูลรายละเอียดตาง ๆ สารสนเทศ และเวลาในการดําเนินงานจะ

แปรเปลี่ยนไปตามลักษณะงานและโครงการแตละงานและโครงการ55  ประโยชนของการควบคุม

การปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มักจะทําใหการ

ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย การควบคุมการปฏิบัติงานจะมีสวนชวยใหแนใจไดวาแผนงาน

ตางๆ ดําเนินไปตามเปาหมายขององคการ  ผูบริหารจึงตองประเมินผลการปฏิบัติงานและหาทาง

ปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้น โดยใชระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบขายครอบคลุม

การปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ ทุกอยาง   เสนาะ    ติเยาว ไดสรุปไวดังนี้ คือ  (1) เพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน เนื่องจากมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (2) ไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเปนไป

ตามความตองการของลูกคา (3) กําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

สมาชิกในองคการใหชัดเจน (4) มีการวัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนในองคการ เพื่อจูงใจ

ใหพนักงานปฏิบัติงานดวยการใหรางวัลหรือลงโทษ (5) ปองกันการใชทรัพยากรไปในทางที่ผิดเชน 

ปองกันการทุจริตหรือนําทรัพยสินขององคการไปใชในทางที่มิชอบ หรือเพื่อประโยชนสวนตัว     

(6) จัดความสมดุลระหวางแผนกงานตางๆ ขององคการ56

 

              กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การกําหนดมาตรฐานใหแนนอนวางานที่มีลักษณะเชนไรควรมีกระบวนการควบคุม

อยางไรนั้น เปนสิ่งยากตอการที่จะกําหนดไวเปนขอตายตัวในรายละเอียด เพราะความยุงยาก     

ที่งานแตละชนิดแตละประเภทมักจะมีขอผิดแผกแตกตางกัน แตหลักการใหญๆ ที่สําคัญแลว     

จะไมใครแตกตางกันนัก ข้ันตอนตางๆ ที่เปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบการควบคุมการ

ปฏิบัติงานนั้น นักวิชาการหลายทานไดกําหนดไวแตกตางกันเชน ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน     

ไดกําหนดไววาประกอบดวย (1) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2) การจัดหรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง (3) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงตาม

มาตรฐานที่กําหนดไว (4) การประเมินการแกไข (5) การดําเนินการแกไข57 ระวัง เนตรโพธิ์แกว    

ไดระบุไววาประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้ (1) กําหนดเปาหมายของงานใหแนชัด (2) กําหนด

 

 55 เร่ืองเดียวกนั,   22. 
 56 เสนาะ   ติเยาว,  การบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบางกอกการพมิพ, 2521),   246. 
 57ฉายศิลป  เชี่ยวชาญพิพัฒน, ผุสดี  รุมาคม  และสุวรรณา  ทองประดิษฐ,  

 การบริหาร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527),   336. 
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มาตรฐานของงาน (3) การวัดผลการปฏิบัติงาน (4) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ

เปาหมายที่ไดตั้งไววาใหผลสูง หรือต่ํากวาหรือเทาเกณฑที่ไดกําหนด (5) ดําเนินการแกไข          

ใหถูกตอง58 พิทฟลด (Pitfield) ไดจัดไวส่ีข้ันตอน ดังนี้ (1) การกําหนดมาตรฐาน (2) เปรียบเทียบ

ผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน (3) ตัดขาวสารทีไดรับกลับมาจากผลการเปรียบเทียบ (4) การ

แกไขสวนที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน59  ข้ันตอนของกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานที่กลาวมา

ทั้งหมดนี้ อาจพิจารณาสรุปไดเปนสามขั้นตอนที่สําคัญตอไปนี้คือ (1) การกําหนดมาตรฐาน         

(2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน และ การแกไขสวนที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
            ผลกระทบของการควบคุมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล 

วัตถุประสงคประการแรกและเปนประการสําคัญของการควบคุมการปฏิบัติงานก็คือ 

เพื่อใหแนใจวา (1) การปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวนั้น เพื่อบังคับหรือกํากับให

ผลงานมาตรฐานและเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเปาหมายอยูที่ผลงานจะอยางไรก็ตาม

ผลงานนั้นเกิดจากการกระทําของคน (2) กําหนดจุดควบคุมอยางเหมาะสม (3) ใชวิธีการควบคุมที่

คอนขางงาย (4) ควรอธิบายถึงสาเหตุและความจําเปนของการควบคุม (5) ถาเปนไปไดควร

มอบหมายงาน และกระจายอํานาจ โดยควบคุมเพียงกวางๆ พยายามใหพนักงานรูสึกวาถูก

ควบคุมนอยที่สุด (6) ควรใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการควบคุม (7) ตองมี

ขอมูลปอนคืนพนักงานเพื่อสงเสริมและชวยกันควบคุมโดยขอมูลตองทันเหตุการณ อีกแนวทาง

หนึ่งที่จะทําใหการควบคุมงานประสบผลสําเร็จ กลาวคือ พนักงานมีความพอใจในการควบคุมการ

ปฏิบัติงาน นั่นยอมหมายถึงการควบคุมคนและจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล ในเรื่องนี้

ลองเน็คเกอร (Longenecker) ไดกลาวถึง ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลเสียหาย

ตอบุคคลตามมาดังนี้คือ (1) ทําใหคนมีทรรศนะแคบ (2) ทําใหคนงานหวังผลระยะสั้นมากกวา

 

  58 Sidney G. Tickton,   An Evaluation of Instructional Technology  (NewYork : 
R.R. Booker Co., 1970), 182. 

  58ระวัง  เนตรโพธิ์แกว,  องคการและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : พิทักษอักษร, 2528), 
133. 

 59Ronald  R. Pitfield, Business Organization (Plymouth : MacDonald and 
Evans Limited, 1977),  416.  
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ระยะยาว (3) อาจทําใหมีการบิดเบือนรายงาน เพื่อใหไดตามที่ถูกควบคุมและ (4) อาจมีผลตอ

ขวัญกําลังใจ60

 
8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and    
    training) 
             การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   เปนการพัฒนาองคการอีกรูปแบบหนึ่ง             

ซึ่งผูบริหารที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัว

ผลักดันการดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทาง  ซึ่งแบงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไดเปน 3  ชนิด ดังนี้ 1) มาตรฐานเชิงเวลา (time  standard)  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ตอง

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดขึ้น เวลาที่กําหนดถือวาเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน    

เชน  พนักงานพิมพดีดควรพิมพดีดไดนาทีละ 35 คํา นาทีละ 35 คําเปนมาตรฐานเชิงเวลาของ

ความสามารถในการพิมพดีด 2) มาตรฐานเชิงคุณภาพ  (quality  standard) หมายถึง  คุณคา

ของผลการปฏิบัติงานที่ควรแกการยอมรับ  คุณคาเปนนามธรรมที่แสดงถึงความสวยงาม  ความ

คงทน  ความดีและอื่นๆ  อันเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่มีตอผลงานนั้น  ซึ่งเปนมาตรฐานที่วัด

คอนขางยาก  3) มาตรฐานเชิงปริมาณ  (quantity  standard)  หมายถึง  ผลการปฏิบัติงาน        

ที่แสดงไดโดยจํานวนและเวลาที่กําหนดให  จํานวนเปนรูปธรรมที่นับได 
 

    เปาหมายของผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม 
 

      การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งผูบริหาร  

ที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัวผลักดันการ

ดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน 

     ความหมายของการฝกอบรม การฝกอบรมถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ 

เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

ขององคการในที่สุด61

 

 60Justin G. Longenecker,  Principles of Management and Organization 
Behavior  (Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co., 1969),  550-551. 

 61ธงชัย   สันตวิงษ, การบริหารงานบุคคล,   164.  
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หลักในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักในการกําหนดมาตรฐานที่ควรคํานึง 

ถึงไดแก (1) ปริมาณของงาน (2) คุณภาพของงาน (3) คาใชจาย (4) เวลา ที่เปนเปาหมายรวม   

ซึ่งองคการตองการใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผล 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม การฝกอบรมมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ                  

(1) จุดมุงหมายขององคการ ไดแก การพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบัน ตลอดจนขยายงานใน

อนาคตใหไดผลสูงสุด (2) จุดมุงหมายสวนบุคคลเพื่อแสดงถึงประโยชนที่สวนบุคคลจะไดรับ เชน

ความกาวหนา ในการเลื่อนตําแหนง ฐานะ การพัฒนาบุคลิกภาพ หนาที่ เจตคติ เพิ่มพูนความรู 

ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน62

      วิธีการที่จะฝกอบรมอาจกระทําไดหลายวิธีเชน (1) วิธีศึกษางานไปพรอมๆ กับการ

ปฏิบัติงาน (on-the-job-training) (2) วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกมือชั่วคราว               

( orientation training)  (3) วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกมือชั่วคราว (apprenticeship 

training)  (4) วิธีใหฝกงาน (internship training)  (5) วิธีฝกอบรม ระยะสั้น   (learner training)  

(6) วิธีสงไปศึกษาเฉพาะบางวิชา  (outside course)   และ (7) วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา 

(retraining or upgrading)63

      กลาวโดยสรุปการกําหนดมาตรฐานทางการปฏิบัติงานและการฝกอบรม หมายถึง 

ความตองการที่จะบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน การใหโอกาสครูหรือบุคลากรในการพัฒนา

ความสามารถแหงตน รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ องคการที่มีบุคลากรไดรับการอบรม

อยางดีเยี่ยม ยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่นๆ โดยทั่วไป 

      องคประกอบทางการบริหารทั้งแปดดานขางตน จะเปนตัวชี้ประสิทธิภาพขององคการ

ไดประการหนึ่ง ดังนั้นผูบริหารจึงตองใหความสําคัญตอองคประกอบตางๆ ทุกองคประกอบโดย

ระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละองคประกอบนั้น ยอมบงชี้พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารซึ่งแตละระบบยอมจะสงผลถึงบรรยากาศการทํางาน ความรวมมือ ความพึงพอใจ      

ขวัญและประสิทธิผลในองคการนั่นเอง 

 

 

 

 

 62สมพงษ    เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม, 259-260. 
 63ภิญโญ   สาธร,  การบรหิารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 2517), 446 -447. 
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การรูสารสนเทศ 
 

       การรูสารสนเทศ มีวิวัฒนาการมาจากการรูหนังสือของประชาชนที่ถูกกําหนดใหเปน

ผูรูหนังสือ ส่ิงที่แสดงถึงการรูหนังสือในขณะนั้นคือความสามารถในการอานออกเขียนไดของ

ประชาชน ตอมาในป ค.ศ. 1952 ส่ิงที่ชี้ไดวาเปนผู รูหนังสือคือ การสําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอนตน โดยจะใชเกณฑการจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนตัวกําหนดและในป 

ค.ศ. 1981 ไดมีการเพิ่มมาตรฐานการรูหนังสือใหสูงขึ้นอีกคือ ตองผานการทดสอบการรูหนังสือ

เพื่อใหมีความเขาใจในเนื้อหาและการใชภาษา ตลอดจนความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ

ดวยและไดมีการทดลองใชทฤษฎีใหมๆ เพื่อทดสอบการรูหนังสือซึ่งมีหลักเกณฑ คือการสอบ

ขอเขียน การสอบปากเปลา การอานออกเสียง การอานในใจ ผูเชี่ยวชาญการรูหนังสือไดใหความ

สนใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของการรูหนังสือวา หมายถึง ทักษะในการติดตอส่ือสาร ซึ่งชวยให

บุคคลรูจักพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในตนเอง โดยเริ่มจากความสามารถในการเขียนอักษรดวย

ลายมือ หรือเขียนตามคําบอก ความสามารถในการใชภาษา ความสามารถในการลําดับความคิด

และมีเหตุผล ตอมาจึงไดขยายความหมายของการรูหนังสือเพิ่มเติมคือ จะตองตระหนักถึง

ความสําคัญของสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ การรูหนังสือนั้นตอง

แสดงออกใหเห็นเดนชัดในเร่ืองคุณคาตอสังคม เศรษฐกิจและคุณคาตอตนเอง มีความสามารถใน

การเขาถึงสารสนเทศ ซึ่งการเขาถึงสารสนเทศ การคนคืนสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศ

นั้นจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่งตอการแสวงหาความรูและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ดังนั้น

คําวาการรูหนังสือจึงถูกเรียกชื่อใหมวา การรูสารสนเทศ64  
  

ความหมายของการรูสารสนเทศ 
 

       การรูสารสนเทศ แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Information Literacy” ซึ่งยังไมมี

คําบัญญัติเปนภาษาไทยอยางเปนทางการ จึงมีผูใชคําภาษาไทยแตกตางกันออกไป เชน ความรู

สารสนเทศ การรูเทาทันสารสนเทศ ความรอบรูสารสนเทศ การรูสารสนเทศ ความสามารถทาง

สารสนเทศ เปนตน ถึงแมวาจะมีการใชชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป แตเมื่อพิจารณาความหมาย

แลวจะมีความหมายคลายคลึงกัน   ดังนั้นเพื่อความเขาใจตรงกันสําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัย    

จึงใชคําวา การรูสารสนเทศ 

 
64Patricia Senn. Breivik & Elwood Grodon Gee, Information Literacy : 

Revolution in the Library (New York : American Council on Education, 1989), 22-23. 
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       การรูสารสนเทศ เปนคําที่รูจักและกลาวถึงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน โดยเฉพาะ

แวดวงการศึกษาและบรรณารักษ คํา ๆ นี้เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1974 โดย ชูรคาวสกี (Zurkowski)   

อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association ) ไดกลาวไวใน   

ที่ประชุมระดับชาติทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร วา “ผูรูสารสนเทศ คือ     

ผูที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องการใชประโยชนจากแหลงสารสนเทศในงานของตน และไดเรียนรูทักษะ

การใชเครื่องมือคนหาสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ” 65 ตอมาในทศวรรษ 1980 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่เขามีอิทธิพลตอการคนคืนสารสนเทศ และในป 1989  คณะกรรมการ

การรูสารสนเทศ สมาคมหองสมุดอเมริกัน ไดกลาววาการรูสารสนเทศไมใชการรูชัดถึงความสําคญั

ของการรูสารสนเทศตอสังคมในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น  แตจะตองรวมถึงทักษะที่จําเปนนั้น

คือ “ผูรูสารสนเทศจะตองมีความสามารถในการระบุแหลง ประเมินและใชสารสนเทศที่ตองการ

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”66  มีความสามารถในการกําหนดหัวขอเร่ือง และคัดเลือก

คําศัพทไดเหมาะกับหัวขอที่ศึกษา มีกลยุทธในการคน มีแนวทางในการจัดการสารสนเทศ 

วิเคราะหคุณคาของสารสนเทศโดยพิจารณาถึงความเกี่ยวของ ความถูกตอง คุณภาพและความ

เหมาะสมของสารสนเทศกับหัวขอที่ศึกษาและนําไปสูองคความรูใหมตอไป คํานิยามนี้เปนที่

ยอมรับและใชกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน  และถือวาเปนคํานิยามพื้นฐานของการรูสารสนเทศ 

    จากการประชุมของสมาคมหองสมุดอเมริกาในครั้งนั้น มีการใชคําวา การรูสารสนเทศ

อยางแพรหลาย โดยมีผูใหความหมายไวมากมาย บางคนกลาววาการรูสารสนเทศมาจากการ      

รูหนังสือ (literacy) บางคนกลาววาเปนความสามารถในการจัดการและดัดแปลงเทคโนโลยี 

ความหมายเหลานี้เปนความหมายที่แคบ สวนความหมายอื่นๆ ที่กลาววาการรูสารสนเทศเปน

ความสามารถที่เกี่ยวของกับความสามารถในการอาน ในการใชคอมพิวเตอร ซึ่งความสามารถที่

กลาวมานี้เปนแนวคิดยอยๆ ของการรูสารสนเทศเทานั้น ความคิดกวางๆ ของการรูสารสนเทศนั้น 

หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงและใชแหลงสารสนเทศ เพื่อตอบสนองปญหาความตองการ

 
65 S.J. Behrens, The Conceptual Analysis and Historical Overview of 

information Literacy,” Collage and Research Library  55,4 (1994) : 309 -322. 
66 American Library Association,  Presidential Committee on Information 

Library(Final Report)  (Chicago :  American Library Association, 1989), 1. 
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สารสนเทศ 67 จากแนวคิดตางๆของการรูสารสนเทศ มีผูใหคํานิยามการรูสารสนเทศไวหลายทาน 

ดังนี้ 

    บรีวิก และ จี  (Breivik & Gee) ผูเชี่ยวชาญทางการรูสารสนเทศ กลาววา การรู

สารสนเทศเปนความสามารถในการเขาถึงและประเมินสารสนเทศที่ตองการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนการผสมผสานทักษะการคนควาและประเมินสารสนเทศ มีความรูเกี่ยวกับ

เครื่องมือและแหลงสารสนเทศ มีอิสระในการตัดสินใจเลือก มีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย      

ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต68

     ดอยล (Doyie.) ไดประมวลความหมายที่มีผูใหไวอยางหลากหลาย โดยใชเทคนิค    

เดลฟาย  ศึกษากับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 130 คน ในสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาครั้งนี้ ดอยล      

ไดสรุปความหมายของการรูสารสนเทศและคุณลักษณะของบุคคลผูรูสารสนเทศ ไววา การรู

สารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการเขาถึง ประเมิน และใชสารสนเทศจากแหลงตางๆ         

ที่หลากหลาย บุคคลผูรูสารสนเทศจะตองมีคุณลักษณะเหลานี้ คือ ตระหนักวาความสมบูรณ    

และความถูกตองของสารสนเทศเปนพื้นฐานของการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ตระหนักถึงความ

ตองการสารสนเทศ สามารถตั้งคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ กําหนดแหลง

สารสนเทศที่มีประโยชน พัฒนาวิธีการสืบคน  เขาถึงแหลงสารสนเทศ  ทั้งที่ เปนสิ่งพิมพ             

และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ประเมินสารสนเทศ จัดการสารสนเทศเพื่อการนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน

และใชสารสนเทศในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา69

      ตอมาสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา ไดอธิบายถึงการรู

สารสนเทศไววา การรูสารสนเทศนั้นเปนรูปแบบพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต บุคคลที่รูสารสนเทศ

คือบุคคลที่มีความสามารถในการกําหนดขอบเขตของสารสนเทศที่จําเปนตองใชได เขาถึง

สารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชวิจารณญาณในการประเมิน

 
67 K. Alix. Hyden, Information Literacy Deffinition [Online] 25 August 2004 

Available from http//: www.ucalgary.ca/library/ilg/litdef.html 
68 Patricia Senn. Breivik and  Elwood Grodon Gee, Information Literacy : 

Revolution in the Library (New York : American Council on Education, 1989), 24. 
69 Christina S. Doyle, Development of a Model of Information Literacy 

Outcome Measure within National Education Goal of 1990 (Education Policy) [Online]. 

25 August 2005, Available from http://www.uni.net.th/dao/detail.nsp  
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สารสนเทศ เชื่อมโยงสารสนเทศที่ไดกับความรูที่มีอยูเดิม ใชสารสนเทศบรรลุตามวัตถุประสงคที่

วางไว เขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม กฎหมายและการเมือง70

     คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหความหมายการรูสารสนเทศ (information literacy) วา

หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะของบุคคลในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ   

ที่คนมาได และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผูรูสารสนเทศจะตองมีทักษะในดาน

ตางๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะหและ / หรือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการใชภาษา 

ทักษะการใชหองสมุด ทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนตน71 

 จากนิยามของการรูสารสนเทศดังกลาว  สรุปไดวา การรูสารสนเทศ  หมายถึง 

ความสามารถที่ใชในการแสวงหาสารสนเทศ ไดแก ความสามารถในการกําหนดสารสนเทศ        

ที่ตองการใช สามารถเขาถึงสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีที่มีอยูหลากหลาย สามารถประเมิน

สารสนเทศที่คนมาได และนําสารสนเทศที่ไดไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
องคประกอบของการรูสารสนเทศ 
 

   การรูสารสนเทศเปนทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการอันเปนประโยชน

ในการพัฒนา การเรียนรูทุกรูปแบบ สมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library Association.) 

ไดกําหนดองคประกอบของการรูสารสนเทศไว 6  ประการ คือ 

   1. ความตระหนักวาเมื่อใดจําเปนตองใชสารสนเทศ ผูเรียนจะตองกําหนดเรื่องที่จะ

ศึกษาคนควา กําหนดความตองการสารสนเทศ และทราบขอบเขตของสารสนเทศที่จําเปน 

   2. การเลือกสารสนเทศไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถระบุชนิดและรูปแบบที่

หลากหลายของแหลงสารสนเทศที่จะศึกษา เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ              

 
70 Association of Collage and Research Libralies, Competency Standard for 

Higher Education Standard, Performance Indicator Information Literacy and Outcomes. 

[Online] 25 August 2005, Available from http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html. 
71 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ทักษะการรูสารสนเทศ ( กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ,2548), 23-25. 
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หอจดหมายเหตุ บุคคล สถานที่ อินเตอรเน็ต เปนตน รวมทั้งตระหนักถึงคาใชจายและประโยชนที่

ไดรับ 

    3. การเขาถึงสารสนเทศ ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการคนคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 

กําหนดกลยุทธการคนคืนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคนคืนสารสนเทศออนไลนหรือสารสนเทศ

จากบุคคลโดยใชวิธีการที่หลากหลายสามารถปรับกลยุทธการคนคืนที่เหมาะสมตามความจําเปน 

ร ว ม ถึ ง ก า ร ตั ด ต อ น บั น ทึ ก แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ แ ห ล ง ส า ร ส น เ ท ศ 

     4. การประเมินสารสนเทศ ผูเรียนสามารถสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม 

โดยใชเกณฑการประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความนาเชื่อถือ ความเที่ยงตรง 

ความถูกตอง และความทันสมัย สามารถสังเคราะหแนวคิดหลักเพื่อสรางแนวคิดใหม เปรียบเทียบ

ความรูใหมกับความรูเดิมเพื่อพิจารณาวาอะไรคือส่ิงที่เพิ่มข้ึน อะไรคือส่ิงที่ขัดแยงกัน และอะไรคือ

ส่ิงที่คลอยตามกัน 

    5. จัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมมาไดอยางมีระบบ แบบแผนเพื่อที่จะสนองตอบตอ

ความตองการสารสนเทศนั้น ๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

    6. ความสามารถในการใชสารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถใช

สารสนเทศใหมผนวกกับสารสนเทศที่มีอยูในการวางแผนและสรางผลงาน หรือการกระทําตาม

หัวขอที่กําหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง และสามารถสื่อสารหรือ

เผยแพรผลงานของตนเองตอบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ72  นอก จ า ก ค ว า ม ส าม า ร ถ

ดังกลาวแลว ยังมีนักวิชาการที่ใหความสําคัญอื่นๆ ของคุณสมบัติการรูสารสนเทศ ซึ่งคุณสมบัติ

ดังกลาว ไดแก   

   1. การรูหองสมุด (library literacy) ผูเรียนตองรูวา หองสมุดเปนแหลงรวบรวม

สารสนเทศในสาขาวิชาตางๆ ไวในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และ   

ส่ืออิเลกทรอนิกส รูวิธีการจัดเก็บส่ือ รูจักใชเครื่องมือชวยคนตางๆ รูจักกลยุทธในการคนคืน

สารสนเทศแตละประเภท รวมทั้งบริการตางๆ ของหองสมุด โดยเฉพาะหองสมุดของ

 

             72 American Association of School Librarians. Information power: Building 

partnerships for learning [Online],  25  August 2005,  Available from  http://www. 

ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals 
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สถาบันการศึกษาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูจะตองรูจักอยางลึกซึ้งในประเด็นตางๆ ดังกลาวแลว    

การรูหองสมุดครอบคลุมการรูแหลงสารสนเทศอื่นๆดวย 

   2. การรูคอมพิวเตอร (computer literacy) ผูเรียนตองรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เบื้องตนในเรื่องของฮารดแวร ซอฟแวร การเชื่อมประสาน และการใชประโยชนจากคอมพิวเตอร 

เชน การพิมพเอกสาร การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชอินเตอรเน็ตในการติดตอส่ือสาร 

รวมถึงการรูที่ตั้งของแหลงสารสนเทศ เปนตน 

   3. การรูเครือขาย (network literacy) ผูเรียนตองรูขอบเขตและมีความสามารถในการใช

สารสนเทศทางเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก สามารถใชกลยุทธการสืบคนสารสนเทศจาก

เครือขาย และการบูรณาการสารสนเทศจากเครือขายกับสารสนเทศจากแหลงอื่นๆ 

   4. การรูเกี่ยวกับส่ิงที่เห็น (visual literacy) ผูเรียนสามารถเขาใจและแปลความหมาย 

ส่ิงทีเห็นไดรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห การเรียนรู การแสดงความคิดเห็น และ

สามารถใชส่ิงที่เห็นนั้นในการทํางานและการดํารงชีวิตประจําวันของตนเองได เชน สัญลักษณบุหร่ี 

และ มีเครื่องหมายกากบาททาบอยูดานบนหมายถึง หามสูบบุหร่ี สัญลักษณผูหญงิอยูหนาหองน้าํ 

หมายถึง หองน้ําสําหรับสตรี เปนตน 

   5. การรูส่ือ (media literacy) ผูเรียนตองสามารถเขาถึง วิเคราะห และผลิตสารสนเทศ

จากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน ภาพยนตร วิทยุ ดนตรี หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน รูจักเลือกรับ

สารสนเทศจากสื่อที่แตกตางกัน รูขอบเขตและการเผยแพรสารสนเทศของสื่อ เขาใจถึงอิทธิพลของ

ส่ือ และ สามารถพิจารณาตัดสินไดวาสื่อนั้นๆ มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงไร 

   6. การรูสารสนเทศดิจทิัล (digital literacy) ผูเรียนสามารถเขาใจและใชสารสนเทศ

รูปแบบซึ่งนําเสนอในรูปดิจิทัลผานเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางการรูสารสนเทศดิจิทัล เชน 

สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่เขาถึงในระยะไกลมาใชได รูวา

คุณภาพสารสนเทศที่มาจากเว็บไซตตางๆ แตกตางกันรูวาเว็บไซตนาเชื่อถือและเว็บไซตไม

นาเชื่อถือ รูจักโปรแกรมการคนหา สามารถสืบคนโดยใชการสืบคนขั้นสูง รูเร่ืองของกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ที่คุมครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต การอางอิงสารสนเทศจากเว็บไชต เปนตน 

   7. การมีความรูดานภาษา (language literacy) ผูเรียนมีความสามารถกําหนดคํา

สําคัญสําหรับการคน ในขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ การคนสารสนเทศจาก 

อินเตอรเน็ต และการนําเสนอสารสนเทศที่คนมาได ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษาที่จําเปนมากที่สุด เนื่องจากเปนภาษาสากล และสารสนเทศ

สวนใหญเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ 
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   8 .  การคิดอยางมีวิจารณญาณ (c r i t i c a l  t h i n k i n g )  ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตัดสินใจเลือกรับสารสนเทศที่นาํเสนอไวหลากหลาย โดยการพิจารณาทบทวนหา

เหตุผล จากสิง่ที่เคยจดจํา คาดการณ โดยยังไมเหน็คลอยตามสารสนเทศที่นาํเสนอเรื่องนัน้ๆ แต 

จะตองพิจารณาใครครวญไตรตรองดวยความรอบคอบ และมีเหตุผลวาสิง่ใดสําคัญมีสาระกอน 

ตัดสินใจเชื่อจากนัน้จงึดําเนนิการแกปญหา 

                9. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (information ethic) การสรางผูเรียนใหเปนคนด ี      

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความสาํคัญและเปนเปาหมายหลกัของการจัดการศึกษา 

เพื่อปลูกฝงผูเรียนใหรูจักใชสารสนเทศโดยชอบธรรมบนพืน้ฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ เชน 

การนาํขอความหรือแนวคิดของผูอ่ืนมาใชในงานของตนจําเปนตองอางอิงเจาของผลงานเดิม การ

ไมนําขอมูลทีขั่ดตอศีลธรรมและจรรยาบรรณของสังคมไปเผยแพร เปนตน73

      นอกจากคุณสมบัติของผู รูสารสนเทศขางตนแลว สภาบรรณารักษมหาวิทยาลัย

ออสเตรเลีย (Council of Australian University Librarians) ไดกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศ 

(Information Literacy Standards) ข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียเมื่อ ค.ศ. 2000 โดยมี

การจัดประชุมสัมมนาระหวางวันที่ 22-23 กันยายน ค.ศ. 2000 ณ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียใต 

(University of South Australia) มีผูเขารวมประชุมโดยเปนผูแทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผูแทนจากโรงเรียน ผูแทนจากฝายการศึกษา ผูแทนจากสภาหองสมุด

แหงออสเตรเลีย และผูแทนจากสมาคมหองสมุดและสารสนเทศแหงออสเตรเลีย จํานวน 62 คน   

ที่ประชุมไดศึกษาที่มาของการกําหนดมาตรฐานจากเอกสาร รายงานการวิจัย และการฝกปฎิบัติ 

และที่สําคัญไดยึดมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับการอุดมศึกษา (information literacy 

standards for higher education) ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและการวิจัย (Association of 

College and Research Libraries) ที่ประกาศใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลักในการจัดทํา

มาตรฐานแลวจึงกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศไวดังนี้74   

 

 

   73 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ,  การรูสารสนเทศ  [Online], accessed 25  August 2005,  Available from 

http:// popofblog. blogspot. com/2007/09/information-literacy.html)   

              74Harvell  Tony,  The Information Literacy Initiative at University of San Diego. 

[Online]. accessed 5 May 2005. Available from  http://marian.sandiego.edu/competencise.html  
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   มาตรฐานที่ 1  
   ผู รูสารสนเทศรูถึงความตองการสารสนเทศ และกําหนดขอบเขตความตองการ

สารสนเทศได มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

   1.1 ผูรูสารสนเทศสามารถระบุและแสดงความตองการสารสนเทศของตนไดชัดเจน 

   1.2 ผูรูสารสนเทศเขาใจจุดมุงหมาย ขอบเขต และความเหมาะสมของแหลงสารสนเทศ

ที่หลากหลาย มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

   1.3 ผูรูสารสนเทศ สามารถพิจารณาถึงคาใชจายและประโยชนที่จะไดรับจาก

สารสนเทศที่ตองการ  

   1.4  ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินซ้ําถึงขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการใชได 
  มาตรฐานที่ 2   
  ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

  2.1 ผูรูสารสนเทศสามารถเลือกสรรกระบวนการสืบคนที่เหมาะสม หรือ เลือกสรร

เครื่องมือเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ 

  2.2 ผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดกลยุทธการสืบคนสารสนเทศและดําเนินการตามที่

ออกแบบไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3 ผูรูสารสนเทศสามารถใชวิธีการคนคืนสารสนเทศโดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
  มาตรฐานที่ 3   
  ผู รูสารสนเทศสามารถประเมินคุณคาสารสนเทศและแหลงสารสนเทศอยางมี

วิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่เลือกสรรแลวเขากับความรูเดิม มีรายละเอียดคุณสมบัติ

ดังนี้ 

  3.1 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินการใชประโยชนของสารสนเทศที่เขาถึงได 

  3.2 ผูรูสารสนเทศสามารถสรุปแนวคิดสําคัญของสารสนเทศที่รวบรวมได 

  3.3 ผูรูสารสนเทศสามารถอธิบายและประยุกตใชเกณฑข้ันตนในการประเมินสารสนเทศ

และแหลงสารสนเทศได 

  3.4 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาใจและแปลความหมายสารสนเทศอยางมีเหตุผล  โดยการ

สนทนากับบุคคลอื่น ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ/หรือผูปฏิบัติงานตางๆ 

  3.5 ผูรูสารสนเทศสามารถพิจารณาทบทวนวาคําถามที่ตั้งไวในชวงแรกควรจะไดรับการ

ปรับปรุงหรือไม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

 

 

  มาตรฐานที่ 4    
  ผูรูสารสนเทศสามารถจัดหมวดหมู เก็บรวบรวม ถายโอน และรางสารสนเทศ ที่รวบรวม

ได หรือผลิตขึ้นมาใหมได มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

  4.1 ผูรูสารสนเทศสามารถตัดตอขอความ บันทึกและจัดการสารสนเทศและแหลง

สารสนเทศ 

  4.2  ผูรูสารสนเทศควรระวังรักษาระบบและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ของระบบ 

  4.3  ผูรูสารสนเทศเขาใจการจัดหา การจัดเก็บ และการเผยแพรเอกสารขอมูล รูปภาพ

หรือเสียง อยางถูกกฎหมายได 
  มาตรฐานที่ 5   
  ผูรูสารสนเทศควรขยาย ตีกรอบ หรือวางโครงราง หรือสรางสรรคความรูใหม โดยบูรณา

การจากความรูเดิม และความรูใหม เปนของตนหรือของกลุมได มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

  5.1 ผูรูสารสนเทศสามารถประยุกตใชสารสนเทศเดิมและสารสนเทศใหมในการวางแผน

และสรางสรรคผลงานที่กําหนดไวได 

  5.2 ผูรูสารสนเทศสามารถสังเคราะหแนวคิดหลัก เพื่อสรางเปนแนว   ความคิดใหม 

  5.3 ผูรูสารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรูใหม กับความรูเดิมเพื่อ    ใหทราบถึงคุณ

คาที่เพิ่มข้ึน ส่ิงที่ขัดแยงกัน หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของสารสนเทศได 

  5.4 ผูรูสารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการที่พัฒนาเพื่อผลิตผลงานที่ตองการได 

  5.5 ผูรูสารสนเทศสามารถสื่อสารความรู ความคิดไปสูบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐานที่ 6   
  ผู รูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม

เกี่ยวเนื่องกับการใช การเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม ชอบดวย

กฎหมายและเคารพสิทธิตาง ๆ มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

  6.1 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสังคมที่

แวดลอมสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได 

  6.2 ผูรูสารสนเทศควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย และมารยาทที่

เกี่ยวกับการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศได 

  6.3 ผูรูสารสนเทศควรอางอิงแหลงสารสนเทศในการสื่อสารผลงาน 
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  มาตรฐานที่ 7   
  ผูรูสารสนเทศควรตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต และการมีสวนรวมของพลเมืองนั้น

จําเปนตองมีการรูสารสนเทศ มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

  7.1 ผูรูสารสนเทศเล็งเห็นคุณคาการรูสารสนเทศจําเปนตองเกี่ยวของกับการเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางอิสระตลอดชีวิต 

  7.2 ผูรูสารสนเทศสามารถพิจารณาวาสารสนเทศใหมมีสวนเกี่ยวของกับสถาบัน

ประชาธิปไตย และผลกระทบตอบุคคลหรือไม และคอย ๆ ประสานความแตกตางนั้น 

              จากคุณสมบัติของผู รูสารสนเทศตามสภาบรรณารักษมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 

(Council of Australian University Librarians) กําหนดนั้นสอดคลองกับคุณสมบัติของคุณสมบัติ

การรูสารสนเทศที่สมาคมหองสมุดอเมริกันกําหนด แตไดลงละเอียดคุณสมบัติยอยลงไปเพื่อให

เห็นคุณสมบัติไดละเอียดและชัดเจนขึ้น 

 
ตัวแบบ (Model ) การรูสารสนเทศ 
 

  นับต้ังแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา ในตางประเทศไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน

การรูสารสนเทศ  โดยมีการกําหนดตัวแบบขึ้นมาหลายตัวแบบเพื่อใชในสถาบันการศึกษา ในที่นี้

จะนําเสนอตัวแบบที่เปนที่รูจักกันในปจจุบัน บางข้ันตอนของบางตัวแบบอาจจะมีการใชคําที่

แตกตางกัน  ดังนี้ 

  1. ตัวแบบบิกซิก  ( the  big6  skills model )  พัฒนาโดยไอเซนเบิรก ( Eisenberg ) 

และ เบอรโควิทซ (Berkowitz ) เปนตัวแบบกระบวนการแกไขปญหาสารสนเทศ (information  

problem - solving) ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  มีการนําไปประยุกตเพื่อการสอนการใชหองสมดุ

และการสอนทักษะทางสารสนเทศในสถาบันการศึกษาตางๆ กระบวนการแกไขปญหาสารสนเทศ 

มี 6 ข้ันตอน  ดังนี้  

 ข้ันที่  1  การนยิามภาระงาน ( task  definition) เปนการระบุปญหาหรือกําหนดขอบเขต

สารสนเทศที่ตองการใช และกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการคนหาสารสนเทศ 

 ข้ันที่  2  การกาํหนดกลยทุธในการแสวงหาสารสนเทศ( Information  seeking  

strategies) เปนการกําหนดวาแหลงสารสนเทศใดทีม่สีารสนเทศที่ตองการและประเมินวาแหลง

สารสนเทศใดเหมาะสมกับปญหาหรือใหสารสนเทศตรงกับความตองการมากที่สุด 

 ขั้นที่  3  การกาํหนดแหลงสารสนเทศและเขาถึงสารสนเทศ(Location  and  access) 

เปนการระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ และคนหาสารสนเทศภายในแหลงนั้น 
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 ข้ันที่  4  การใชสารสนเทศ (use  of  information) โดยการอานหรือพิจารณาสารสนเทศที่

ตองการและคดัเลือกขอความที่เกีย่วของออกมาใช 

 ข้ันที่  5  การสงัเคราะหสารสนเทศ (synthesis) เปนการจดักระทํากับสารสนเทศที่คนหา

มาไดและนําเสนอสารสนเทศที่คนไดมาจาํแนก พรอมทัง้เตรียมการวางแผนเพื่อนาํเสนอ

สารสนเทศที่ได 

 ขั้นที่  6  การประเมินผล (evaluation)  เปนการประเมินผลงานที่ไดทาํขึ้น รวมทั้งประเมิน

กระบวนการแกไขปญหาสารสนเทศ75

  2. ตัวแบบการคนหาสารสนเทศ (information search model หรือKhulthau Model)  

พัฒนาโดย (Khulthau)  เปนการพัฒนาตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศจากรูปแบบทั่วไปที่

เคยไดศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่

คนหาความรูสึกระหวางคนหา  และการปฏิบัติในขณะแสวงหาและใชแหลงสารสนเทศ ตัวแบบ

การแสวงหาสารสนเทศ มี ลักษณะ 3 ประการ คือ 1.  ความรูสึก  2. ความคิด และ3. การปฏิบัติ

และกลยุทธ ข้ันตอนของกระบวนการคนหา มี 6 ข้ันตอน  ดังนี้   

   ข้ันที่  1  ริเร่ิมภาระงาน (task  initiation) เปนขั้นตอนที่ผูคนรูชัดถงึสารสนเทศที่ตองการ

ใชในการแกไขปญหาหรือทํารายงาน 

   ขั้นที่  2  เลือกหัวขอ (topic  selection)  เปนการแยกแยะและคัดเลือกหัวขอที่ศึกษาหรือ

วิธีการดําเนนิการ 

   ข้ันที่  3  สํารวจสารสนเทศเบื้องตน (process  exploration) เปนขั้นตอนของการสํารวจ

สารสนเทศทั่วไปเพื่อชวยใหเขาใจหัวขอที่ศึกษายิ่งขึ้น 

   ข้ันที่  4  วางประเด็นสําคัญของเนื้อหาหรือการจํากัดประเด็นของเรื่องที่จะคนควา            

( focus  formulation )  เปนการคิดคําถามและกําหนดคําใหเฉพาะเจาะจงกับสารสนเทศที่

ตองการ ซึ่งถาเขาใจหัวขอก็สามารถคนหาสารสนเทศ ไดตรงกับความตองการ 

   ข้ันที่  5  รวบรวมสารสนเทศ (information  collection )  เปนขั้นตอนของการรวบรวม

สารสนเทศใหสอดคลองกับเร่ืองที่ศึกษาใหมากที่สุด 

 

  75 Greg Byerly and Carolyn S. Brodie, (1999). “Information Literacy Skills 

Models : Defining the Choices,”  In Leaning and Libraries in and information Age: 

Principles at UCLA  (Englewood,  Colo. : Libraries Unlimited.), 54-81.  
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   ข้ันที่  6  ส้ินสุดกระบวนการคนหรือการนําเสนอ ( search  closure  or  presentation )  

เมื่อไดผลการคนที่สมบูรณ นําสารสนเทศที่ไดไปเขียนรายงานและการยุติการคนหาเพราะถึง

กําหนดสงงาน76

  3.  ตัวแบบเสนทางสูความรู (pathways  to  knowledge  model )  พัฒนาโดย    

แพพพาสและทีพ (Pappas & Tepe)  ในป ค.ศ. 1997  ภายใตชื่อวา เสนทางสูความรูของ      

ฟอลเลต (Follets Pathways to Knowledge)  โดยออกแบบมาเพื่อใชเปนตัวแบบทักษะการรู

สารสนเทศ สําหรับการคนหาสารสนเทศของนักเรียนในระดับ K-5 , 6-8 และ 9-12  ใชเปน

แนวทางแกอาจารย  ผูสอนและบรรณารักษเพื่อบูรณาการการรูสารสนเทศลงในหลักสูตร  และมี

ตัวอยางการสอนในปจจุบันวาจะบูรณาการทักษะการรูสารสนเทศลงในหลักสูตรไดอยางไร  

ข้ันตอนพื้นฐานของตัวแบบการรูสารสนเทศนี้ มี 6 ข้ันตอน ดังนี้  

    ข้ันที่  1  ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองใชสารสนเทศ เปนการกําหนดขอบเขต

สารสนเทศที่ตองการใช 

    ข้ันที่  2  เตรียมการกอนการคนควา  ผูคนจะเชื่อมโยงหัวขอที่ศึกษากับความรูที่มีอยูเดิม 

โดยเริ่มต้ังคําถามวารูอะไรเกี่ยวกับหัวขอที่ศึกษาบางและตองการรูอะไรอีก 

    ข้ันที ่ 3  การคนหาสารสนเทศ เปนขั้นตอนที่ผูคนกําหนดเครื่องมือและแหลงสารสนเทศ

ที่จะใชรวมทัง้วางแผนและใชประโยชนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคําถามที่ตั้งไว 

   ขั้นที่  4  การตีความสารสนเทศ เปนการประเมินสารสนเทศที่เกีย่วของกับความตองการ

และใชตอบคําถามที่ตั้งไวตอนตน 

   ขั้นที่  5  การสื่อสารทางสารสนเทศ  เปนขั้นตอนที่ผูคนจัดการประยุกตและนําเสนอ

ความรูใหมที่ได รวมทัง้การเลือกรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศใหเหมาะสม 

   ขั้นที่  6  การประเมินกระบวนการ เปนขัน้ตอนที่ผูคนประเมินกระบวนการตางๆทีท่าํไป

วาควรมกีารปรับปรุงอยางไรบาง77

 
76 Carol Collier. Kuhlthau, “Perception of the Information Search Process in 

Libraries  : A Study of Changes from High School Through College,” Information 

Processing and Management 24, 4 (July-August 1988)  : 419 - 428. 
77 Greg Byerly and Carolyn S. Brodie, “Information Literacy Skills Models : 

Defining the Choices,”  In Leaning and Libraries in and information Age: Principles at 

UCLA  (Englewood,  Colo. : Libraries Unlimited,1999) , 54-81. 
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  4.  ตวัแบบทักษะที่จาํเปนเพือ่การรูสารสนเทศ(essential skills for information literacy)  

พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1987  โดยสมาคมสื่อหองสมุดแหงวอชิงตัน (Washington  Library  Media  

Association : WLMA)  และมีการปรับปรุงข้ึนในปค.ศ. 1996  ไดกําหนดทักษะที่จาํเปนเพื่อการรู

สารสนเทศไว 6 ข้ันตอน และกําหนดเกณฑข้ึนเพื่อใชเปรียบเทียบ (benchmarks)ทักษะที่จําเปน

เพื่อการรูสารสนเทศ มี 6 ข้ันตอน ดงันี ้

   ขั้นที่  1  รูชัดถึงความตองการใชสารสนเทศ  ไดแก  การตั้งคําถามสารสนเทศและปญหา

สารสนเทศ 

   ขั้นที่  2  กําหนดกลยุทธเพื่อระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ  โดยการระบุประเภทของ

สารสนเทศที่ตองการ  พจิารณาถึงแหลงทีจ่ะใหสารสนเทศ กาํหนดคําสําคัญหรือหวัเรื่อง 

   ข้ันที่  3  ระบแุหลงที่อยูและประเมินสารสนเทศ  โดยรูชัดถึงระบบการจัดการแหลง

สารสนเทศตางๆใชดรรชนีในการระบุแหลง 

   ข้ันที่  4  ประเมินและกลัน่กรองสารสนเทศ  ไดแก  การประเมินและคัดเลือกขอความ

หรือขอมูลที่ตองการจากแหลงสารสนเทศได 

   ข้ันที่  5  จัดการและประยกุตสารสนเทศใหเกิดประโยชน โดยการจดัระบบและ

สังเคราะหแนวคิดสําคัญที่ไดจากแหลงสารสนเทศหลายๆแหลง และสามารถนําเสนอสารสนเทศที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ข้ันที ่ 6  ประเมินกระบวนการทางสารสนเทศและผลงานทีท่ํา78    

             จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา รูปแบบการรูสารสนเทศ (information Literacy) หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลที่เกีย่วกับสารสนเทศอันประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี ้

 1. การตระหนกัวาเมื่อใดจึงจะตองการสารสนเทศ 

 2. มีความสามารถในการคนหาสารสนเทศ 

  3. มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 

  4. มีความสามารถในการประมวลสารสนเทศ 

  5. มีความสามารถในการใชและถายทอดสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.  มกีารประเมินกระบวนการทางสารสนเทศและผลงานทีท่ํา 

 
 

 
78 Ibid, 82. 
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ระบบสารสนเทศ 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจะมีคําที่เกี่ยวของกันอยูสองคํา คือ ขอมูล (data) 

และสารสนเทศ (information)  ทั้งสองคํานี้ถือไดวาเปนคําศัพทพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูที่ศึกษา

เร่ืองคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศมีความหมายแตกตางกันแตมี

ความสัมพันธตอเนื่องกันมักใชควบคูกันอยูเสมอจนทําใหสับสนวาเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน 

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวาขอมูลไววา “ขอมูล” คือ ส่ิงที่ถือ 

หรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริงใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ79 สวนสารสนเทศ 

เปนขาวสารหรือส่ิงที่เราชี้แจงหรือแสดงใหผูรับเกิดความเขาใจเปนผลสรุปที่ไดจากการนําขอมูลมา

ประมวลดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจําแนก หรือการจัดกลุม

เพื่อการนําไปใช80      ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮิคส (Hicks) ที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับขอมูล

และสารสนเทศไววา ขอมูล (data)  หมายถึง  ส่ิงที่แสดงความจริง  แนวความคิดที่ถูกรวบรวมไว

สําหรับการตัดสินใจโดยปราศจากกระบวนการ สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง  ขอมูลที่

ผานกระบวนการเชิงระบบและนําไปใชตัดสินใจได ขอมูลของคนหนึ่งอาจจะเปนสารสนเทศของอีก

คนหนึ่งขึ้นอยูกับตําแหนงงานและความตองการใชสารสนเทศนั้น81 แมคลีออด จูเนียร (Mcleod 

Jr.) และ สเคล (Schell)ใหความหมายวาขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง (fact) ตัวเลข สถิติ 

(figures) ตาง ๆ ที่มีความหมาย สําหรับผูใช เชน จํานวนชั่วโมงของการทํางานของพนักงานแตละ

คนในบริษัท เมื่อนําขอมูลนั้นไปประมวลผลขอมูลนั้นจะกลายเปนสารสนเทศ เชน ยอดเงินเดือน

ของแตละคนที่ไดรับเมื่อเทียบกับเวลาทํางาน  ดังนั้นสารสนเทศ คือ ขอมูลที่ผานการประมวลผล

แลวและเปนขอมูลที่มีความหมาย82 สวนลอดอน (Laudon & Laudon) กลาววาขอมูล คือ ความ

เปนจริงที่ยังไมปรุงแตงที่แสดงถึงเหตุการณที่ปรากฏขึ้นในองคการ หรือเปนสภาพแวดลอมของ

 

 79องคการคาคุรุสภา, พจนานกุรมนักเรยีนฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว , 
2538),  73. 
 80ครรชิต  มาลัยวงศ,   ความรูเร่ืองสารสนเทศสําหรับนกัวจิัย  [Online],  เขาถึงเมื่อ 30 
ธันวาคม 2545.  เขาถึงไดจาก  http//www. stang.li.mahidol. ac.th/tex/research.htm.  
                 81Jame  O. Hicks,  Jr.,  Management  Information System  (Singapore  :  West  
Publishing  Company,  1993),  36. 
 82 Raymond McLeod, Jr. and George Schell,   Management Information 
SystemsEight ed  (New Jersey : Prentice Hall Englewood Cliffs, 2001),  12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68

 

 

องคการกอนที่จะนํามาเก็บ เรียบเรียงใหบุคคลอื่นเขาใจ สวนสารสนเทศ เปนขอมูลที่ผานการ

ดําเนินการใหมีความหมายสําหรับใหบุคลากรนําไปใชประโยชน83  

ดานนักวิชาการของประเทศไทย อธิปตย  คลี่สุนทร อธิบายวาขอมูล (data) หมายถึง 

ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ  ในสังคมเปนกลุมสัญลักษณที่ใชแทนปริมาณ  หรือการ

กระทําตาง ๆ ที่ยังไมผานกระบวนการประมวลผลสวนสารสนเทศ  (information)  คื

                                                 

อ  ขอมูลที่

ตรวจสอบแลว  ผานกระบวนการประมวลผล บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบแลวมีความชัดเจน 

สามารถนํามาใชในการพิจารณาตัดสินใจหรือดําเนินการได84   ในเวลาตอมา ครรชิต มาลัยวงศ  

ไดใหความหมายไววา ขอมูล (data) คือตัวแทน (representation) ของความจริง หรือความเปนไป

ของโลกที่ไดจากการสังเกต หรือสํารวจศึกษา สวนสารสนเทศ  (information)  คือ การนําขอมูล

ขาวสารหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประมวลผล หรือดําเนินการจัดทําเปนสารสนเทศ   

สําหรับใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานใช85 สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   

ใหความหมายของขอมูล (data) ไววาเปนขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ยอมรับวาเปนจริงที่ใชเปนพื้นฐาน

ของการคํานวณ การวัดและการประเมิน หรือบางสิ่งบางอยางที่รูหรือสรุปและเปนที่ยอมรับวารู 

เปนความจริงที่ไดมาจากการสรุปอยางมีเหตุผล สวนสารสนเทศ เปนผลผลิตจากการประมวลผล

และการวิเคราะหขอมูลและจัดทําใหอยูในรูปแบบพรอมที่จะนําไปใชได โดยอาจอยูในรูปแบบตาง 

ๆ ตามความเหมาะสม86  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน และไพบูลย  เกียรติโกมล ใหความหมายของ

ขอมูลและสารสนเทศไววา ขอมูล (data) หมายถึง ขอมูลดิบ (raw data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจาก

แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการโดยที่ขอมูลดิบยังไมมีความหมายในการใชงาน     

สวนสารสนเทศ (information) หมายถึงผลลัพธที่เกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว

เปนระบบสามารถนําไปประกอบการใชงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร87

 

 83 Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon,   Management Information 
Systems,sixth ed  (New Jersey :  Prentice Hall Englewood Cliffs, 2000)  12. 
 84อธิปตย   คลี่สุนทร,  “ผูบริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพวิเตอร  :  ความเกี่ยวของและ
การคิดเพื่อพจิารณา,”  ใน สารสนเทศ  ศธ, 2537 (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2537),  64-65. 
 85ครรชิต  มาลัยวงศ,   ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง  (กรุงเทพ ฯ : ศูนยเทคโนโลย ี
อีเลคโทรนิคและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ  2538),  11. 
              86สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  การประกันคุณภาพการศึกษา 
เลมที่ 4   : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2541 ),  4. 
  87 ณัฏฐพนัธ  เขจรนันทน และไพบูลย  เกยีรติโกมล,  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545),  40. 
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  เมื่อพิจารณาความหมายของคําวาขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) จาก

นักวิชาการทั้งชาวตางประเทศ และชาวไทยแลว  พบวามีความหมายใกลเคียงกัน  จะแตกตางกัน

บางเพียงขอปลีกยอยเพียงเล็กนอยเทานั้น สวนดานหลักการ (principal) และแนวคิด (concept) 

พอสรุปได คือ   ขอมูล (data) หมายถึงขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ 

สัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตาง ๆ ซึ่งยังไมผานการประมวลผล  จึงทําใหขอมูล

เหลานั้นไมมีความสัมพันธและความหมายที่ขาดความสมบูรณไมสามารถนําไปใชประกอบ การ

ตัดสินใจได  สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลแลว สามารถ

นํามาใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารได และขอมูลกับสารสนเทศนี้  อาจเปลี่ยนแปลงแทนที่

กันได  เมื่อถูกใชในระดับบริหารที่ตางกัน  เชน สารสนเทศของผูบริหารระดับตน เปนขอมูลสําหรับ

ผูบริหารระดับกลางหรือสูง  สารสนเทศอาจใชคําวา “ขาวสาร” แทนก็ได   

 
 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

 อธิปตย  คลี่สุนทร ไดแบงองคประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศออกเปนสามสวน 

คือ สวนขอมูลนําเขา (input) สวนการประมวลผล (process) และสวนสารสนเทศ (output)     

ขอมูลนําเขา (input)  คือ ขอเท็จจริง การกระทําตาง ๆ ที่ยังไมผานการประมวลผล อยูในรูปของ

ตัวเลข  ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือคําบอกเลา ขอมูลที่นํามาใชจะเปนขอมูลที่ออกไปรวบรวมเองเปน

คร้ังแรกเรียกวาขอมูลปฐมภูมิ (primary data)  สวนขอมูลที่ไดจากที่ผูอ่ืนรวบรวมไว เรียกวาขอมูล

ทุติยภูมิ (secondary data)   การประมวลผล (processing) หมายถึง การนําขอมูลที่ตองการใช

มาคํานวณโดยวิธีบวก ลบ คูณ หาร  เปรียบเทียบ แยกประเภท เรียงลําดับ ซึ่งแตเดิมใชคนคิดใช

ลูกคิด ใชเครื่องคิดเลข และในปจจุบันจะใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผล อาจจะเก็บ

ผลลัพธไว หรือนําบางสวน หรือทั้งหมดออกมาใชได เครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถรับคําสั่งหลาย

คําสั่งพรอมกัน แลวทํางานออกมาโดยไดผลข้ันสุดทายเปนสารสนเทศ (information) สวนนี้คือ

ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ ผานกระบวนการประมวลผล มีความชัดเจนขึ้น  สามารถนํามาใชใน

การพิจารณาตัดสินใจ  หรือดําเนินการตอไปได  เชน อัตราจํานวนครูตอนักเรียน  การเปรียบเทียบ

งบประมาณที่ไดรับปจจุบันกับอดีตเปนตน  สารสนเทศอาจจะนําเสนอในรูปของรอยละ การ

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และรูปแบบการนําเสนอ อาจจะเขียนเปน กราฟ (graph) แผนภมู ิ

(chart) หรือ รูปภาพ สามารถนํามาใชในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศโดยผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร(computer network) ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระยะใกล  (local  area 
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network : LAN ) และระยะไกล (wide area network : WAN)  โดยใชอุปกรณทางสายเคเบิล หรือ 

เครือขายดาวเทียมไดอีกดวย88    

 
Input  Process  Output 

ขอมูล   การประมวลผล   สารสนเทศ 

     จัดหาขอมูล    

     ตรวจสอบขอมูล 

     รวบรวมขอมูล 

     บันทึก 

      บวก, ลบ, คูณ, หาร 

    เปรียบเทียบ            

    แยกประเภท   

    สรุป  

         นําเสนอ 

       เรียกมาใช 

      คัดลอกทั้งหมด 

       หรือบางสวน       

     

                  
แผนภูมิที่  10   สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

ที่มา  :  อธิปตย  คลี่สุนทร,  สารสนเทศ ศธ. 2537 (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2537),  63. 

 
  ระดับการใชสารสนเทศในองคการ 

   ระบบสารสนเทศเปนระบบที่สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ จึงตองประกอบดวย

ขอมูลที่เหมาะสมสําหรับงานของผูบริหารทุกระดับในองคการ  และการใชขอมูลของผูบริหารแตละ

ระดับ จะแตกตางกันตามบทบาทภาระหนาที่และระดับการบริหาร หรือระดับการตัดสินใจเปน

สําคัญ โอเบรน (O’Brain) ใหความเห็นวาในการปฏิบัติงานตามหนาที่ในระดับที่ตางกันก็มีความ

ตองการขอมูลและสารสนเทศที่มีความแตกตางกันไปตามขอบเขตความรับผิดชอบในระดับนั้น

และยังไดแบงระดับการใชสารสนเทศออกเปนสี่ระดับ คือ  1) ผูบริหารระดับกลยุทธ (strategic 

management) เปนสารสนเทศเพื่อการวางแผน การตัดสินใจและการจัดองคการ  2) ผูบริหาร

ระดับกลาง(tactical  management ) เปนสารสนเทศสําหรับการควบคุมส่ังการตามที่ไดรับ

มอบหมาย  3) ผูบริหารระดับปฏิบัติการ(operational  management)  4) ผูปฏิบัติการ (business 

operations) เปนผูใชสารสนเทศในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ89  

                                                  

  88อธิปตย  คลี่สุนทร,   สารสนเทศ ศธ. 2537,  63-65. 
89 O’Brain,  Management  Information  Systems , (Chicago : McGraw - Hill 
Companiesinc.  1996),  108. 
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 Strategic 
 Management 
  
 Tactical 
 Management 
  
 Operational   
 Management 
  

  
 Business Operations 
  

 
แผนภูมิที่  11 ระดับการใชสารสนเทศในองคการของโอเบรน (O’Brain) 
 

ที่มา   :    O’Brain,  Management  Information  Systems  (Chicago : McGraw - Hill 
Companiesinc.  1996),  108. 

   สําหรับนักวชิาการของไทยนัน้ ณัฏฐพนัธ  เขจรนนัทน และ ไพบูลย  เกียรติโกมล ไดแบง

โครงสรางของสารสนเทศตามลักษณะการใชงานออกเปนสามระดับ คือ 1) หัวหนางานระดับตน 

(operation manager) มคีวามตองการใชสารสนเทศในระดับปฏิบัติการเปนสารสนเทศที่คอนขาง

ละเอียดงายตอการปฏิบัติงาน ซึง่สวนใหญจะเปนงานประจําวนั  2) ผูจัดการระดับกลาง (middle 

manager) มีความตองการใชสารสนเทศเพื่อการจัดการ (managerial information หรือ tactical 

information)  ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายหรือแผนที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูงอยาง

ถูกตองสมบูรณ 3)  ผูบริหารระดับสูง(top  manager) เปนผูนํา หรือนักวางแผน กําหนดวิสัยทศัน 

นโยบายขององคการซึ่งจะตองใชสารสนเทศเพื่อการกําหนดนโยบาย และการวางแผนระยะยาว 

โดยอาศัยขอสรุปและสารสนเทศจากผูจัดการระดับกลาง90

 

 

                                                                                                                                               

  
  90ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย  เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ, 
46 – 47. 
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     ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร      
 
     ระบบสารสนเทศ 
      เพื่อการจัดการ      
 
 
      

 

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

ผูบริหาร  
ระดับสูง 

ผูจัดการระดับกลาง 

หัวหนางานระดับตน 

 
แผนภูมิที่ 12   ระดับของบุคลากรกับการใชสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของณัฏฐพนัธ  เขจรนันทน 
 

ที่มา  : ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และไพบูลย  เกยีรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(กรุงเทพฯ   :   บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จาํกัด , 2545),  46 – 47. 
 

    ระบบสารสนเทศที่ใชในหนวยงาน 
     ระบบสารสนเทศที่นําไปใชกันอยางแพรหลายในหนวยงานนั้นแบงเปนหลายประเภท  

แตโดยทั่วไปแลวจะจัดแบงตามระบบที่จัดทําขึ้นสําหรับการใชงานเฉพาะดาน คือ 

 1.  ระบบสารสนเทศปฏิบัติการ (transaction  processing  systems)   เปนระบบ

การประมวลผลขอมูลที่จะใหผูปฏิบัติงานนําไปใชประกอบการทํางาน การตัดสินใจ จัดทํารายงาน 

ตามความตองการของหนวยงาน เปนสารสนเทศขั้นพื้นฐานทั่วไป มีทั้งขอมูลเกาและใหม  

      2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (management information  systems) เปนระบบ

ที่มีการรวบรวมขอมูล จัดเก็บ ประมวลผล จัดจําแนกเปนหมวดหมู เพื่อใหเกิดเปนสารสนเทศที่ดี 

สําหรับใชในการบริหารงานและการตัดสินใจ 

      3.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision  support  systems) เปนระบบสารสนเทศ

สําหรับผูบริหารใชในการทดสอบการตัดสินใจของตนวาจะมีผลลัพธเปนอยางไรในการตัดสินใจ

คร้ังนั้น โดยระบบจะเปนตัวสรางทางเลือกและแบบจําลองตาง ๆ ในการตัดสินใจ และจะบอก

ผลลัพธ ทําใหผูบริหารทราบวาในทางเลือกนั้นจะเกิดผลลัพธอยางไร 
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      4. ระบบผูเชี่ยวชาญ (expert systems) เปนระบบสารสนเทศอีกแบบหนึ่งที่ใชในการ

บันทึกเก็บประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญสําหรับผูใชที่มีความเชี่ยวชาญนอยได

ศึกษา เชน การวิเคราะหขอบกพรองของเครื่องจักร ในดานวิศวกรรม เปนตน 

      5. ระบบสารสนเทศผูบริหาร (executive information systems) เปนระบบสารสนเทศ

ที่ชวยใหผูบริหารคนหาขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอการบริหารมาใชงานเมื่อมีความจําเปน 

และอํานวยความสะดวกในการติดตามหารายละเอียดของขอมูลสารสนเทศเหลานั้น91

      6. ระบบสารสนเทศสํานักงาน (office  information  systems) บางครั้งเรียกวาระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ (office  automation  systems)  เปนระบบที่เกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณอัตโนมัติเขามาชวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ งานรับ-สงเอกสาร ซึ่ง

งานเหลานี้มีความซับซอนมาก ตองศึกษางานใหดีและถี่ถวน จึงจะคุมคา92

 
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุร ี

 

     ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสิทธิ 

และเสรีภาพดานการศึกษาของปวงชน ชาวไทยไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ

คาใชจาย” และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3) ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย

กวาสิบสองปภายในเวลาหาป หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช ดังนั้น รัฐจะตองดําเนินการตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และตองเตรียมการใหพรอม ที่จะจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 12 ป อยางทั่วถึง

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ตอมาประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ซึ่งถือเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทาง การจัดการ

ศึกษาพื้นฐานใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ 

มาตรา 10 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองจัดให บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึงและ มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย”  

    เพื่อเปนการตอบสนองตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สํานักงานคณะกรรมการการ

 

 91Stair,  Principles  of  Information  Systems,  47-49. 
 92ครรชิต  มาลัยวงศ,  กาวไกลไปกับคอมพิวเตอร  (กรุงเทพฯ :  ศูนยเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ  2537),  122-123. 
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ประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเปนหนวยงานที่จะตองมารวมกัน 

เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเกิดจากการที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดไวในมาตรา 37 วา 

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาใหยึดเขตพื้นที่

การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่น

ดวย ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีไดลงนามประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาแลว

จํานวน 175 เขต ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีก็เปนหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาที่

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา93

 
อํานาจหนาที่ของสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุร ี
 

                 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกาํกับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที ่ดังนี ้

                 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษาให

สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ

ความตองการของทองถิ่น 

                 2. วิเคราะหการจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน

เขตพื้นที่การศกึษาและแจงจดัสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ

ตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

               3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลกัสูตรรวมกับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

การศึกษา 

               4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 

 

    93สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 , รายงานผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2549  (เพชรบุรี : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1, 2549),  4-6.  
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               5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

               6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน 

การจัดและพฒันาการศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

               7. จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

การศึกษา 

               8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบนัอื่นที่จัดรูปแบบทีห่ลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

               9. ดําเนนิการและประสาน สงเสริม สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

               10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

               11. ประสานการปฏิบัติราชการทัว่ไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศึกษา 

              12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกีย่วกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ

ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอืน่ตามที่มอบหมาย 

 
โครงสรางสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประกอบดวย 6 กลุมงาน คือ 
               1. กลุมอํานวยการ 

               2. กลุมบริหารงานบุคคล 

               3. กลุมนโยบายและแผน 

               4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

               5. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

               6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  

               อํานาจหนาที่ของกลุมอํานวยการ 

                กลุมอํานวยการ มีบทบาทอาํนาจหนาที่ เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารองคกร การ

ประสานงานและใหบริการ สนับสนนุ สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา สามารถบริหารจดัการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ไดอยาง
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เรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพืน้ฐานของความถูกตอง และโปรงใส ตลอดจน

สนับสนนุและใหบริการขอมลูขาวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณทางการศึกษาและทรพัยากรที่ใชในการ

จัดการศึกษา แกสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มคีุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมขีอบขายภารกจิงานแบงได ดังนี ้

                        1. กลุมงานบริหารทัว่ไป 

                        2. กลุมงานประชาสมัพันธ 

                        3. กลุมงานประสานงาน 

                        4. กลุมงานบริหารการเงนิและสินทรพัย 

 

               อํานาจหนาที่ของกลุมบรหิารงานบุคคล 

               กลุมบริหารงานบุคคล มีบทบาทอาํนาจหนาที ่เกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เปนมาตรการจงูใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกจิของหนวยงาน

โดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจ ระบบคณุธรรมและ หลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบรหิารจัดการมีความ

คลองตวั เกิดความอสิระในการปฏิบัติงาน ภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพฒันา มี

ความรูความสามารถ มีขวัญกาํลังใจ นาํไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธิ ์ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 

มีขอบขายภารกิจงานแบงได ดังนี ้

                        1. งานธุรการ 

                        2. กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตาํแหนง 

                        3. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

                        4. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ 

                        5. กลุมงานพัฒนาบุคลากร 

                        6. กลุมงานวินัยและนิติการ 

                        7. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 

               อํานาจหนาที่ของกลุมนโยบายและแผน 

    กลุมนโยบายและแผน มีบทบาทอํานาจหนาที ่เกีย่วกบัหนวยงานทีส่งเสริม สนับสนุน 

และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบาย  และมาตรฐาน

การศึกษาชาต ิมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยทุธศาสตรเปนสําคัญ (Strategic Result Based 
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Management : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 

Performance Base Budgeting : SPBB) โดยเนนความโปรงใส ทนัสมัย ความรับผิดชอบที ่

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบริหาร

ที่สนับสนนุที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน 

การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ   มีขอบขายภารกิจงานแบงได ดังนี ้

                        1. งานธุรการ 

                        2. กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

                        3. กลุมงานนโยบายและแผน 

                        4. กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

                        5. กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

                        6. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 
  อํานาจหนาที่ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกับหนวยงาน ที่

สรางความเขมแข็งการบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารทั่วไป ใหแกสถานศึกษาและหนวยงานการศกึษาในสํานักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาให

เกิดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการอันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา บุคลากรในกลุมสงเสริม

ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาประกอบไปดวยผูมีประสบการณและความเชีย่วชาญดานการ

บริหารจัดการเปนพเิศษ มีหนาที่ชวยใหการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและ 

สถานศกึษาดาํเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัการบริหารที่ใชกระบวนการ ประสาน 

สงเสริมสนับสนุนเพื่อนํานโยบาย สูการปฏบิัติ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 

รายงานผลทางการบรหิารจดัการ และ มุงเนนศกึษา วิเคราะห วิจัย แสวงหา และจัดทํานวัตกรรม 

รูปแบบ มาตรฐาน เทคนิควธิีการและเครือ่งมือในการบริหารจัดการ 

มีขอบขายภารกิจงานแบงได ดังนี ้

             1.  งานการศกึษา วิเคราะห วิจัย แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 

                        2 .  งานระบบขอมูลสารสนเทศ 

                        3 .  งานการประสานการตรวจราชการ 

                        4 .  งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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                        5. งานการสงเสริม สนับสนนุ การสรางองคความรูและเทคนิควิชาชีพในการ

บริหารจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

              
 อํานาจหนาที่ของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มบีทบาทอํานาจหนาที ่เกี่ยวกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา       เพื่อให 

สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพได   มาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนทัง้ในระบบ   นอก

ระบบและตามอัธยาศยั เกิดการเรียนรูตาม วัตถุประสงค และเปาหมายของการศกึษามีขอบขาย

ภารกิจงานแบงได ดังนี ้
            1. งานธุรการ 

                        2. กลุมงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรยีนรู 

                        3. กลุมงานวัดและประเมนิผลการศึกษา 

                        4. กลุมงานสงเสริมและพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

                        5. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบริหารและการจัดการศึกษา 

                        6. กลุมงานสงเสริมพฒันาระบบการประกับคุณภาพการศึกษา 

                        7. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ

การศึกษา 

 
 อํานาจหนาที่ของกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีบทบาทอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัด

การศึกษา เปนงานที่สนบัสนุนและสงเสรมิใหสถานศึกษาในสงักัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษาทัง้การศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศยั ไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถิน่ใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ  จัดสวัสดิการ 

สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา ที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ ดอยโอกาส พิการ และมี

ความสามารถพิเศษ อีกทัง้สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชมุชน สถาบนัทางศาสนา สถาน

ประกอบการ องคกร ปกครองสวนทองถิน่ และเอกชน รวมจัดการศึกษาทีจ่ะสงผลตอคุณภาพชีวติ
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ของผูเรียน  มีขอบขายภารกจิงานแบงได ดังนี ้

                          1. งานธุรการ 

                        2. กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

                        3. กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน 

                        4. กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ 

                        5. กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ 

                        6. กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 

    
   อํานาจหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายใน  

               หนวยตรวจสอบภายใน มีบทบาทอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับหนวยงานควบคุมภายในของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตาม 

เปาหมายที่กําหนดไว เปนเครื่องมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทําให 

หนวยงานปฏิบัติ ไมบรรลุเปาหมาย การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการสอบทานที่ดีสามารถที่

จะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและ   

และโปรงใส  มีขอบขายภารกิจงานแบงได ดังนี ้

                        1. งานธุรการ 

                        2. งานตรวจสอบทางการเงินและบัญช ี

                        3. งานตรวจสอบการดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 80

 

 

                                                 

ขอมูลจาํนวนโรงเรยีนและจํานวนนกัเรียน 
 

สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุร ี   
เขต 194

สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุร ี   
เขต 295

ประเภทโรงเรียน จํานวน (โรง) ประเภทโรงเรียน จํานวน (โรง) 
สังกัด สพท. 119 สังกัด สพท. 139 

สังกัดเอกชน 17 สังกัดเอกชน 2 

รวม 136 รวม 141 
ประเภทนกัเรียน จํานวน (คน) ประเภทนกัเรียน จํานวน (คน) 
ประถมศึกษา 16,023 ประถมศึกษา 12,301 

มัธยมศึกษา 13,225 มัธยมศึกษา 10,168 

รวม 29,248 รวม 22,469 
ขอมูลบุคลากรสายผูสอน 
 

 

จํานวนบุคลากรสายผูสอน 

 
สํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 
สํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 
รวม 

ครู 1,810 คน96 1,615 คน97 3,425 คน 

    

 

    94สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1 ,  สรุปผลการบริหารการจัดการ  
ปงบประมาณ 2550 (เพชรบรีุ : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1, 2550),  1.  
 

    95สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 2 ,  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
2551 (เพชรบรีุ : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 2, 2551),  11.  
 

    96สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1 ,  สรุปผลการบริหารการจัดการ  
ปงบประมาณ 2550 (เพชรบรีุ : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1, 2550),  1.  
 

    97สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 2 ,  รายงานผลการจัดการศึกษา 
ปงบประมาณ 2550 (เพชรบรีุ : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 2, 2550), 4. 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 วิ ภาภรณ   บํ า รุ งจิ ตต  ได ศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  ทั กษะทางสารนิ เทศและการใช

ทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษามีทักษะความรูทางสารนิเทศในระดับปานกลางนั่นคือความสามารถในเรื่องของความรู

รอบสารนิเทศ  สามารถกําหนดขอบเขตความตองการสารนิเทศเลือกแหลงสารนิเทศ  รูจัก

เครื่องมือที่ชวยคนหาสารนิเทศ  สามารถคนหาสารนิเทศมาใชประโยชนได และสามารถประเมิน

คาสารนิเทศที่ไดรับวามีคุณคามากนอยเพียงใด สวนปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากร

สารสนเทศนั้นมีปญหาในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษา ไมมีความรู ความเขาใจใน

เร่ืองของวิธีการสืบคนสารสนเทศจากขอมูลออนไลน และฐานขอมูลซีดีรอม การวิจัยครั้งนี้สรุปได

วา นักศึกษาที่เคยเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใชหองสมุด แมวาจะมีทักษะทางสารนิเทศ

อยูบาง  แตยังขาดทักษะในการใชเครื่องมือชวยคนหาสารนิเทศ  ไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร

และวิธีการคนหาสารนิเทศจากฐานขอมูลซีดีรอม และฐานขอมูลออนไลน98

 ชูศักดิ์  ชาญชาง  ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

พบวา พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน99  

 เพ็ญรุง  แปงใส ไดศึกษาการคนหารายการบรรณานุกรมจากโอแพก ในสํานักหอสมุด

กลาง ของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีความรู 

ความเขาใจในการสืบคนรายการบรรณานุกรมจากโอแพกรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา นิสิตมีความรูความเขาใจในการใชชองทางในการใชชองทางในการเขาถึง และการอาน

 
98 วิภาภรณ  บาํรุงจิตต,  “ทักษะทางสารนิเทศและการใชทรัพยากรสารนิเทศ  ของ

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล”  (วทิยานพินธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร)    บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2542),  บทคัดยอ. 

              99ชูศักดิ์  ชาญชาง,  “ พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

โรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ. 
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ขอมูลของหนังสือจากหนาจอในระดับมาก สวนการใชคําสั่งพิเศษมีความรูความเขาใจในระดับ

ปานกลาง นิสิตระดับปญหาในการกําหนดคําคน การกําหนดของหัวเรื่องในการคน ข้ันตอนในการ

สืบคนความซับซอนยุงยากหลายขั้นตอน และไมเขาใจคําสั่งและคําอธิบายภาษาอังกฤษที่ปรากฏ

บน หนาจอในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจในการคนหาของนิสิตแตละชั้น

ป พบวา ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบปญหาในการคนหา พบวา นิสิตชั้นปที่ 2 และช้ันปที่ 

3 มีปญหาในการคนหามากกวานิสิตชั้นปที่ 4100    

 อุบล  นิ่มนวล ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก101

 เอกชัย  บุญมีพิพิธ ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่จบการศึกษาสาขาการ

บริหารการศึกษาและสาขาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารที่สําเร็จการศึกษาสาขาบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

และเมื่อแยกตามวุฒิ คือผูบริหารที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการบริหาร

การศึกษา มีระดับพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมากเชนเดียวกัน102

 
100 เพ็ญรุง  แปงใส,  “การสืบคนรายการบรรณานุกรมจากโพแพค(OPAC)  ใน

สํานักงานหอสมุดกลางของนิสิตปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  (วทิยานพินธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544),  บทคัดยอ. 

               101 อุบล  นิ่มนวล, “พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดยอ. 

               102 เอกชัย  บุญมีพิพิธ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี” 

(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2546),บทคัดยอ. 
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 สมชาติ  ประชานุกูล  ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการ

ทํางานของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหาร

โรงเรียนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน103

 ศิริวรรณ  ผองภิรมย  ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศ

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 

ระดับปจจัยการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและในการพิจารณา 

รายดาน และระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมากทั้งใน

ภาพรวมและการพิจารณารายดาน104 

 ดวงกมล  อุนจิตติ  ไดศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  

ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

เมื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกัน พบวา นิสิตกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับการรูสารสนเทศแตกตางจากกลุมสาขาวิชามนุษย

ศาสตรและสังคมศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นิสิตปริญญาตรีประเมินการรู

สารสนเทศของตนเองอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองของนิสิตนักศกึษา

ในกลุมวิชาตางกัน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ยังพบวา  ระดับการ

รูสารสนเทศกับการประเมินของตนเองนิสิตปริญญาตรีไมมีความสัมพันธกัน105   

 

                103 สมชาติ  ประชานุกูล, “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการทํางาน

ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),บทคัดยอ. 

                104 ศิริวรรณ  ผองภิรมย, “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),

บทคัดยอ. 
105 ดวงกมล  อุนจิตติ, “การประเมินการรูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิยาลัย. 

ชลบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา 

2546), บทคัดยอ. 
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 พัชรี  เวชยันตวิวัฒน ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน พบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและแยกพิจารณา

เปนรายดาน106  

 ศิริวรรณ  พูลสมบัติ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี พบวา  พฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก107   
 
งานวิจัยตางประเทศ 
  

 ดอยล (Doyle) ไดพัฒนาตัวแบบเพื่อวัดผลการรูสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ 

คือ 1) เพื่อสรางความเขาใจในคํานิยามของการรูสารสนเทศ  2) เพื่อพัฒนาวิธีการวัดผลการรู

สารสนเทศ ในป ค.ศ.1990 โดยใชเทคนิคเดลฟายศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 130 

คน ดําเนินกันซ้ํากัน 3 คร้ัง  โดยการพิจารณาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาตางๆในรอบที่สาม

ใชมาตรฐานวัดเจตคติ 5 ระดับของไลเคิรท  เพื่อความคิดเห็นของคนสวนใหญ  ผลการวิจัยไดสราง

คํานิยามการรูสารสนเทศและคุณลักษณะของบุคคลผูรูสารสนเทศวา  การรูสารสนเทศ  หมายถึง 

ความสามารถในการเขาถึง การประเมินการใชสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย  ผูรู

สารสนเทศคือ  บุคคลที่รูชัดวาสารสนเทศจําเปนตองใช  รูชัดวาสารสนเทศที่ถูกตองสมบูรณเปน

พื้นฐานการตัดสินใจอยางชาญฉลาด  สามารถตั้งคําถามสารสนเทศที่จําเปนตองใชกําหนดแหลง

 

                 106 พัชรี  เวชยันตวิวัฒน, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2546),บทคัดยอ. 

                107 ศิริวรรณ  พูลสมบัติ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 

บทคัดยอ. 
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สารสนเทศที่สามารถใชประโยชน  พัฒนากลยุทธคนหาไดประสบผลสําเร็จ  การเขาถึงสารสนเทศ

ทั้งที่เปนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ การประเมินสารสนเทศ  การจัดสารสนเทศเพื่อนําไปใช

ประโยชน  การผสมผสานความรูใหมที่ไดกับความรูเดิมเพื่อสรางองคความรูใหม และการใชสารน

เทศในการคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหาอยางเปนระบบ108

 แอนเดอรสัน(Anderson)  สํารวจเทคนิคการคนหาสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน

และซีดีรอมของนักศึกษาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอริโซนา (The University of Arizona)  ผลการวิจัย 

พบวา การคนสารสนเทศออนไลนจากซีดีรอม  มีเพียงนักศึกษารอยละ 2 เทานั้นที่ใชในรูปแบบการ

คนหาขั้นสูงโดยใชตรรกะแบบบูลในการคนหาจากฐานขอมูล  นักศึกษารอยละ 22  ตองการคนหา

สารสนเทศจากบรรณารักษ  สวนปญหาในการใชซีดีรอม  พบวา นักศึกษาไมเขาใจแนวคิดพื้นฐาน

ในการคน  การใชตรรกะแบบบูลใชวิธีพิมพผลการคนออกมาเปนจํานวนมากและใชเวลานานใน

การคนฐานขอมูล109

 ไซหยี (Hsieh – Yee) ศึกษาการใชรายการแบบออนไลนและการคนหาแหลงสารสนเทศ

อ่ืน ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ 2 มหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University) และ

มหาวิทยาลัยแหงดิสทริคออฟโคลัมเบีย(University of the District of Columbia) จํานวน 183 คน 

โดยมีวัตถุศึกษาพฤติกรรมในการเลือกแหลงสารสนเทศ  และพฤติกรรมในการใชบริการคนหา

รายการแบบออนไลน เครื่องมือที่ใชคือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา ผูใชเขาใจความแตกตาง

ระหวางการคนหาดวยคําสําคัญและหัวเรื่องไมรูจักเทคนิคการคนหาขั้นสูง  กลาวคือ  มีผูใชรูจัก

การจํากัดการคนหาเพียงรอยละ 37 และรูจักการตัดปลายคํารอยละ 21110

 ฮิลเดรท(Hiidreth) ศึกษาการใชและความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคนดวยคําสําคัญในโอ

แพก  ของผูใชหองสมุดในมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา(Oklahoma)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความเขาใจของผูใชในการสืบคนโดยคําสําคัญ  และตรรกะแบบบูล  และเพื่อศึกษาความถี่ในการ

 
108  Christina S.  Doyle, “Outcome Measures for information Literacy within the 

National Education Goals  of 1990,” In Final report to National Forum on Information 

Literacy. Flagstaff, AZ: National Forum on Information Literacy, 1992. 

     109 J. Anderson, “Have User Changed Their Styles? A Survey of CD-ROM VS. 

OPAC  Product Usage,” RQ. 34(3) (1995 Spring): 362-368. 

 110 Ingrid  Hsieh – Yee, “Students Use of Online Catalogs and Other 

Information Channels,” College & Research Libraries. 57, 2 ( March 1996): 161-175. 
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ใชคําสําคัญเปนคําคน  โดยนํามาเปรียบเทียบกับการสืบคนแบบดั้งเดิม ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเร่ือง 

แลวเรื่อง ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม และการบันทึกการคน (Transaction Log) 

ผลการวิจัย พบวา ผูใชใชคําสําคัญเปนคําคนมากกวาการสืบคนโดยใชคําคนประเภทอื่นๆแตการ

สืบคนดวยคําสําคัญประสบความลมเหลวมากกวาการใชคําคนประเภทอื่นๆและที่สําคัญผูใชไม

เขาใจการทํางานระบบการสืบคนโดยใชคําสําคัญ  นอกจากนี้ยังพบวา  ผูใชไมชอบอานคําแนะนํา

ที่ปรากฏอยูบนหนาจอหรือคําแนะนําวิธีคนที่เปนเอกสาร111

 เล็กคี และ ฟูเลอรตัน(Leckie  &  Fullerton )  ศึกษาทัศนคติและการรับรูของอาจารยตอ

ทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรใช

วิธีการสํารวจและสัมภาษณเกี่ยวกับพัฒนาทักษะและการรูสารสนเทศของนกัศกึษาปรญิญาตร ี และ

การฝกปฏิบัติกับทักษะเหลานี้ ผลการวิจัยพบวา อาจารยยอมรับและตระหนักถึงบทบาทของ

บรรณารักษในการรูสารสนเทศ และ ประเมินสารสนเทศของนักศึกษาวามีการรูสารสนเทศอยูใน

ระดับตํ่า  แตมีการพัฒนาใหสูงขึ้นตามระดับช้ันปที่เรียน  อาจารยสวนใหญ (รอยละ 78) เห็นวาการ

สอนการศึกษาคนควาในหองสมุดมีความสําคัญกับนักศึกษาซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้นําไปใชใน

การออกแบบการสอนการใชหองสมุดแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร    

ตอไป112  

 จูเลียน(Julien) ไดศึกษาการสอนการรูสารสนเทศในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ

แคนนาดา  กลุมตัวอยางคือ  บรรณารักษ และ ผูอํานวยการหองสมุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การศึกษาแนวโนมของวัตถุประสงคในการสอนวิธีการและเนื้อหาที่สอนที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะ 

เวลา 5 ปที่ผานมา ผลการวิจัย พบวา เนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียง

เล็กนอยเทานั้น ในการจัดอันดับความสําคัญของวัตถุประสงคการใหการศึกษาแกผูใช พบวา 

อันดับ 1. การสอนการคนหาสารสนเทศจากแหลงตางๆ  2. กลยุทธทั่วไปที่ใชในการคนหา  3. การ

ระบุแหลงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด  4. การวิจารณญาณในการประเมินคุณภาพและการ

 

     111 Chartes R.  Hildreth, “The Use and Understanding of Keyword Searching 

In a University Online Catalog,” Information Technology and Libraries. 16, 2 (1997, June)  

: 52-62. 

    112  Gloria J. Leckie  and  Anne. Fullerton, “Information Literacy in Science and 

Engineering  Undergraduate Education : Faculty Attitudes and Pedagogical Practices,” 

College & Research Libraries. 60, 1 (January 1999) : 9-29. 
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ใชประโยชนจากสารสนเทศ  5. โครงสรางของฐานขอมูลโดยทั่วไป และ  6. การรับรูเกี่ยวกับ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากกวาป ค.ศ.2000  จะสอนเนนในเรื่องโครงสรางของฐานขอมูล  และ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากกวาป ค.ศ.1995 สวนความรับผิดชอบในเร่ืองการรูสารสนเทศ  กลุม

ตัวอยางมีความเห็นเปนความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา113

 บราวน และ คนัมโฮลซ (Brown & Krumholz) ทําการประเมินการรูสารสนเทศของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา(The University of Oklahoma )โดยรวมมือกับอาจารยผูสอน

จุลชีววิทยา พัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบประสิทธิผลของการเรียนการสอนการรูสารสนเทศกลุม

ตัวอยางคือ นักศึกษาจํานวน 12 คน ที่มีอายุระหวาง 20 -36 ป  โดยใชมาตรฐานความสามารถ

ทางการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา  ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย  แหงสหรัฐอเมริกา

เปนแนวทางในการประเมินความสามารถของนักศึกษาในการแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน

สารสนเทศ และความสามารถในการใชสารสนเทศ  เครื่องมือที่ใชคือ แบบสํารวจและแบบ

ตรวจสอบรายการเพื่อใชวัดระดับการรูสารสนเทศโดยมีการวัดการรูสารสนเทศ 3 ชวงคือ ขวงแรก  

เปนการวัดการรูสารสนเทศ กอนการสอน โดยใหนักศึกษาประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง ชวง

ที่ 2 วัดในระหวางที่สอน นั่นคือบรรณารักษทําใหการสอนใชเครื่องมือทางบรรณานุกรม  และการ

คนขอมูลจากฐานขอมูลที่มีอยูในหองสมุดมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาและไดมอบหมายงานให

ศึกษาคนควา และนําเสนอบทความวารสาร  รวมทั้งมีการวิเคราะห วิจารณบทความทีต่นคนหามา

ได ชวงที่ 3 เปนการประเมินหลังจากที่เรียนจบ  โดยใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นของอาจารยอีก

คร้ังเมื่อจบภาคเรียน  ผลการศึกษา  พบวา  นักศึกษารอยละ11 มีการรูสารสนเทศเพิ่มข้ึน มีการ

พัฒนาความสามารถในการประเมินคุณภาพสารสนเทศและมีวิธีคนหาสารสนเทศไดตรงกับความ

ตองการสามารถเพิ่มกลยุทธตาง ๆ ในการคนหาสารสนเทศแสดงใหเห็นวานักศึกษาใชวิธีการที่

หลากหลายในการคนหาสารสนเทศ  อยางไรก็ตามนักศึกษาบางคนมีความเห็นวาการกําหนดคํา

 

     113 Heidi  Julien, “Information Literacy Instruction in Canadian Academic 

Libraries:  Longitudinal Trends and International Comparisons,” College & Research 

Libraries. 61, 6 ( November 2002) :510-524.  
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สําคัญ วลี หรือคําที่เกี่ยวของและประสบความลมเหลวในการคัดเลือกสารสนเทศจากแหลงที่

เหมาะสม114

 ซีแมน (Seaman) ศึกษาการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1  

มหาวิทยาลัยแหงรัฐ  และสถาบันโพลีเทคนิคแหงเวอรจิเนีย (Virginia  Polytechnic  Institue  and  

State  University) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรวบรวมและการใชสารสนเทศขณะที่เรียนอยูใน

วิทยาลัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จํานวน 9 คน ในภาคเรียนที่ 2  

ป ค.ศ. 2000  โดยยึดมาตรฐานการรูสารสนเทศในระดับอุดมศกึษาของสมาคมหองสมดุวทิยาลยัและ

วิจัยแหงสหรัฐอเมริกาเปนแนวทางในการศึกษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ  ถามเกี่ยวกับการ

รวบรวมสารสนเทศ  รูปแบบการรวบรวมสารสนเทศที่นักศึกษาใช  กลยุทธในการคน การใช

เทคโนโลยี  การใชเครื่องมือชวยคนการกําหนดสารสนเทศที่ตองการ  การจัดการสารสนเทศ  การ

พัฒนาความคิด การประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา

นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการใชสารสนเทศ ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษา

นําไปใชในการออกแบบและพัฒนาการสอนการใชหองสมุดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตอไป115

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Cecelia M. Brown and  Lee R. Krumholz, “Integrating Information Literacy 

info the  Science Curriculum, “  College & Research Libraries. 63, 2 (March 2002) : 111-

123. 

 115 Patricia Davitt  Seaman, “Assessing Information Literacy Among 

Undergraduates : A Discussion of the Literature and the University of California-Berkeley 

Assessment Experience,” College & Research Libraries 62, 1 (2001 January)  : 71-85. 
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สรุป 
   

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเปนผลรวมของการกระทํา หรือการแสดงออกที่

ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติและเกี่ยวของกับบุคคลอื่น    ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไว พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ผูบริหารใน  8  องคประกอบ ไดแก ภาวะผูนํา การจูงใจ 

การติดตอส่ือสาร การมีปฏิสัมพันธ การตัดสินใจ การกําหนดเปาหมาย การควบคุมการปฏิบัติงาน 

และเปาหมายของการปฏิบัติและฝกอบรม  ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  เปนแนวคิดที่

เหมาะสมกับผูบริหารโรงเรียนสวนมากนํามาใชไปการบริหารผูบริหารโรงเรียนควรนํา                    

8 องคประกอบดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหการบริหารงานดานตางๆ ใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ   การรูสารสนเทศ เปนงานอีกดานหนึ่งที่ผูบริหารตองบริหารใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะหากบุคลากรมีการรูสารสนเทศเปนอยางดี  ก็จะมี

ความสามารถ แสวงหา ขอมูลไดอยางหลากหลาย ซึ่งมีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการ

ปฏิบัติงานและแนวคิดดานการรูสารสนเทศ (information literacy) ของสมาคมหองสมุดอเมริกา 

(ALA)   ใน  6  คุณลักษณะ ไดแก (1)  การตระหนักในความตองการสารสนเทศ (2) การเลือก

สารสนเทศที่เหมาะสม  (3) การเขาถึงสารสนเทศ  (4) การประเมินคุณภาพสารสนเทศ  (5) การ

จัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได  และ(6) การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล  ผูบริหารโรงเรียน

เปนกําลังสําคัญในการบริหารงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่บุคลากรในโรงเรียน 

จะมีประสิทธิภาพหรือไม ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             

บทที่ 3 
 

การดําเนินการวิจยั 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  

1)  พฤตกิรรมการบรหิารของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวัดเพชรบุรี  2)  การรูสารสนเทศของ 

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่

สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  การวิจัยครั้งนี้ใช

บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 153 โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห    

(unit of analysis) ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน  รองผูบริหาร

โรงเรียน  ผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ และครู  รวม  612 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามเกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของ  ไลเคิร ธ  (Likert) และการรู

สารสนเทศตามแนวคิดของสมาคมหองสมุดแหงอเมริกัน (American Library Association) 

ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว  ผูวิจัย

จึงกําหนดแนวทางและรายละเอียดตางๆของการวิจัย  อันประกอบดวย  ขั้นตอนการดําเนินการ

วิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการดาํเนนิการวิจยัใหเปนไปอยางมีระบบและบรรลวุัตถุประสงคของ

การวิจยัทีว่างไว  ผูวิจัยจงึกําหนดแผนการดาํเนนิงานไว ดงันี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหา  อุปสรรค ศึกษา

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาจากเอกสาร สารสาร ตํารา บทความ วรรณกรรม  รวมถึง

รายงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย  

 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง

ขอบกพรองของเครื่องมือ ใชเครื่องมือที่ศึกษาและพัฒนาซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการ

หาคาความเชื่อมั่นแลวไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวนําขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

0 
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 ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการวิจัยทํารางรายงานการวิจัยนําเสนอ

ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ปรับปรุงแกไขและจัดทํา

รายงานการวิจัยฉบับรางนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ  จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

*ระเบียบวิธวีจิัย 

 เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัย

จึงไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร

ตัวอยางและขนาดของตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเก็บ

รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ที่มีแบบแผนการวิจัย

ในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one short, non-

experimental case study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 

 

 

  

                              O 
                                               

   R                        X 

        

 

 

    
R  หมายถงึ  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

X  หมายถงึ  ตัวแปรที่ศึกษา 

O  หมายถงึ  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขตการศึกษา 1 และเขตการศึกษา 2  จํานวน  236   โรงเรียน   
 

กลุมตวัอยาง 
    ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางตามประมาณขนาดตัวอยางของเกร็จซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  โรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  จํานวน 153 โรงเรียน   สุมตัวอยางตามขนาด

โรงเรียน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random  sampling) ดังนี้ 

1.จังหวัดเพชรบุรีแบงเปนอําเภอ ในแตละอําเภอแบงโรงเรียนตามขนาดออกเปน      

สามขนาด คือขนาดเล็กมีนักเรียนตั้งแต 1 – 120 คน ขนาดกลางมีนักเรียน ตั้งแต 121 – 300 คน 

และขนาดใหญมีนักเรียน ตั้งแต 301 คน ขึ้นไป ไดโรงเรียนขนาดใหญ  26  โรงเรียน ขนาดกลาง  

75 โรงเรียน และขนาดเล็ก 135  โรงเรียน 

2. กําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวนในแตละอําเภอและแตละขนาดโรงเรียน ไดโรงเรียน

ขนาดเล็ก จํานวน  86 โรง ขนาดกลาง  50   โรง และขนาดใหญ  17  โรง แตละโรงเรียนกําหนดผูให

ขอมูล  4 คน คือ ผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานแทน ผูปฏิบัติงานดานระบบ

สารสนเทศ และครู  1 คน การสุมตัวอยางครูผูสอน ผูวิจัยใชวิธีสุมอยางงาย  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  

จํานวน  612   คน  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่ 2  ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 

ประชากร กลุมตวัอยาง ผูใหขอมูล 
อําเภอ 

เล
็ก 

กล
าง

 

ให
ญ
 

รว
ม 

เล
็ก 

กล
าง

 

ให
ญ
 

รว
ม 

เล
็ก 

กล
าง

 

ให
ญ
 

รว
ม 

เมืองเพชรบุรี 30 8 3 41 20 5 2 27 80 20 8 108 
เขายอย 12 9 2 23 8 6 1 15 32 24 4 60 
บานแหลม 14 9 6 29 9 6 4 19 36 24 16 76 
หนองหญาปลอง 8 5 1 14 5 3 1 9 20 12 4 36 
ทายาง 24 15 8 47 15 11 5 31 60 44 20 124 
ชะอํา 12 12 1 25 8 8 1 17 32 32 4 68 
บานลาด 21 11 2 34 13 7 1 21 52 28 4 84 
แกงกระจาน 14 6 3 23 8 4 2 14 32 16 8 56 

รวม 135 75 26 236 86 50 17 153 344 200 68 612 
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ตัวแปรทีศ่กึษา   
                  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตนและตัวแปร         

ที่ศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียนปจจุบัน 

   2.  ตัวแปรตน  (X) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตาม

แนวคิดของ Likert ประกอบดวย  8  ดาน ดังนี้ 

     2.1 ภาวะผูนํา (leadership) (X1) หมายถึง  ศิลปะในการใชอิทธิพลของผูนําเพื่อจูงใจ

ให ผู ร วมงานปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือรวมใจอยางเต็มที่                

เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

 2.2 การจูงใจ (motivation) (X2) หมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไป

ในทิศทางที่ผูจูงใจตองการ  โดยใชความตองการของมนุษยเปนสื่อ โดยมีหลักการ คือ ตอง

พยายามคนหาความตองการที่แทจริงของบุคลากรในองคการ เนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบ  

ยึดมั่นในความยุติธรรม ใครทําดีตองไดดี 

       2.3 การสื่อสาร (communication) (X3) หมายถึง การกระจายหรือส่ือความเกี่ยวกับ

นโยบายและคําสั่งลงไปยังเบื้องลาง พรอมกับรับเอาขอเสนอแนะความเห็นและความรูสึกตาง ๆ 

กลับข้ึนมาโดยตองตระหนักถึงความรูสึกคานิยมความรวมมือที่จะไดรับจากบุคลากรทุกคน 

       2.4 การปฏิสัมพันธ (interaction) (X4)   หมายถึง การรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ของบุคคลในองคการ ไมวาจะเกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวาง

ผูบังคับบัญชาดวยกัน เปนการสรางบรรยากาศการทํางานหรือบรรยากาศการอยูรวมกันใหมีข้ึน

และเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในองคการที่ตองดําเนินการเกี่ยวของกับบุคคล 

       2.5 การตัดสินใจ (decision making) (X5) หมายถึง ความคิดและการกระทํา ที่

นําไปสูการเลือกทางใดทางหนึ่งที่มีอยูหลายทาง  เพื่อเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว 

       2.6 การกําหนดเปาหมาย (goal  setting) (X6)  หมายถึง ความสามารถผสมผสาน 

และหลอหลอมความคิดการเปดโอกาสใหบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานขององคการ  ทําใหบุคลากรมีความผูกพันและทุมเทพลัง

ความสามารถทุกวิถีทางเพื่อใหองคการเกิดความเจริญกาวหนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      2.7 การควบคุม (control) (X7) หมายถึง การใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจดูวาการ

ดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไม และผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด การ
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ควบคุมการปฏิบัติงานเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับวากิจกรรมทั้งปวง

สามารถดําเนินการไปไดไมติดขัดและทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลา โดยไมผิดพลาด 

  2.8  เปาหมายของผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม (performance goal and  

training) (X8)  หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 

 3. ตัวแปรตาม (Y)  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศของบุคลากร ตามแนวคิดของ 

สมาคมหองสมุดแหงอเมริกัน (American Library  Asscociation)  ไดแก ความสามารถในการ

คนหาแหลงสารสนเทศ วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศจากสื่อทุกประเภท ประเมินคุณคา และ

ใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล สามารถจัดการสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และสามารถสือ่สาร

สารสนเทศที่คนพบ ไปยังผูอ่ืนได ประกอบดวย หลัก 6 ประการ  

 1) การตระหนักในความตองการสารสนเทศ (Y1)   หมายถึง การนิยามภาระงาน  ซึ่งเปน

การระบุปญหาหรือกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตองการใช และกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการ

คนหาสารสนเทศ 

 2) การเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม  (Y2) หมายถึง การกําหนดกลยุทธในการแสวงหา

สารสนเทศ ซึ่งเปนการกําหนดวาแหลงสารสนเทศใดที่มีสารสนเทศที่ตองการและประเมินวาแหลง

สารสนเทศใดเหมาะสมกับปญหาหรือใหสารสนเทศตรงกับความตองการมากที่สุด 

 3) การเขาถึงสารสนเทศ  (Y3) หมายถึง  การกําหนดแหลงที่มาของสารสนเทศและ

เขาถึงสารสนเทศ(location  and  access) เปนการระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ และคนหา

สารสนเทศภายในแหลงนั้น 

 4) การใชสารสนเทศอยางมปีระสิทธิผล (Y4)  หมายถงึ  การใชสารสนเทศ โดยการอาน

หรือพิจารณาสารสนเทศที่ตองการและคัดเลือกขอความที่เกีย่วของออกมาใช 

    5) การสังเคราะหสารสนเทศที่รวบรวมได  (Y5)  หมายถึง การสังเคราะหสารสนเทศ เปน

การจัดกระทํากับสารสนเทศที่คนหามาไดและนําเสนอสารสนเทศที่คนไดมาจําแนก พรอมทัง้

เตรียมการวางแผนเพื่อนําเสนอสารสนเทศที่ได  

               6) การประเมนิคณุภาพสารสนเทศ (Y6)  หมายถงึ  การประเมินผลงานที่ไดทําข้ึน รวมทัง้

ประเมินกระบวนการแกไขปญหาสารสนเทศ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

  เพื่อใหไดคําตอบสามประการตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน 1  ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist) ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  และประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 

 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของ    

ไลเคิรท (Likert)   ผูวิจัยประยุกตจากแบบสอบถามของ วาที่รอยตรีปยะ  ทรัพยสมบูรณ  และ       

วารุณี  สิงหเสนห นํามาบูรณาการสรางเปนแบบสอบถามที่มีขอคําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการบรหิาร

ของผูบริหาร  8 ประการ คือ  1) ภาวะผูนํา (leadership) 2) การจูงใจ (motivation) 3) การสื่อสาร 

(communication) 4) การปฏิสัมพันธ (interaction)   5) การตัดสินใจ (decision making) 6) การ

กําหนดเปาหมาย (goal  setting) 7) การควบคุม (control) 8) เปาหมายของผลการปฏิบัติงาน 

และการฝกอบรม  (performance goals and training)  

  ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของบุคลากร ตามแนวคิดของสมาคม

หองสมุดอเมริกัน (ALA)  ขอคําถามตอนนี้ผูวิจัยสราง ปรับปรุงแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาสาระและ

ขอคําถามเกี่ยวกับ  1) การตระหนักในความตองการสารสนเทศ  2) การเลือกสารสนเทศที่

เหมาะสม  3) การเขาถึงสารสนเทศ  4)  การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล  5) การสังเคราะห

สารสนเทศที่รวบรวมได  และ 6) การประเมินคุณภาพสารสนเทศ  

สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามจัดอันดับ

คุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert) โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวง

น้ําหนักเปน 5 ระดับ  โดยกําหนดคาและแปลความหมาย ดังนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง    พฤตกิรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศอยูในระดบันอยที่สุด 

                                 ใหมีน้าํหนักเทากับ 1  คะแนน 

 ระดับ 2   หมายถงึ  พฤตกิรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศอยูในระดบันอย 

                                                ใหมนี้าํหนกัเทากบั  2  คะแนน  

 ระดับ 3   หมายถงึ  พฤตกิรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศอยูในระดบัปานกลาง 

                                                ใหมนี้าํหนกัเทากบั 3  คะแนน 

 ระดับ 4  หมายถงึ  พฤตกิรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศอยูในระดบัมาก 

                                                ใหมนี้าํหนกัเทากบั  4  คะแนน 
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 ระดับ 5  หมายถงึ   พฤติกรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศอยูในระดบัมากที่สุด 

                                                ใหมนี้าํหนกัเทากบั  5  คะแนน 

 
การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ   
 

                  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือเปนแบบสอบถาม  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

    ข้ันที่  1 ศึกษาตํารา บทความ เอกสารที่เกี่ยวของ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และกรอบ

ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย นําผลการศึกษามาปรับประยุกตใหเหมาะสมกับงานวิจัยครั้งนี้ สรางเปน

เครื่องมือภายใตคําปรึกษาแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ  

    ข้ันที่  2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดย

นําแบบสอบถามใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบความ

สอดคลองของเนื้อหาตลอดจนปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ โดยใชเทคนิค  IOC  ( Index of Item 

Objective  Congruence)  

    ข้ันที่  3  นําเครื่องมือไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี   

ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง โดยมีผูตอบแบบสอบถามรวมจํานวน 30 คน  

    ข้ันที่ 4  หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)1    ไดคา

ความเชื่อมั่นที่  .9940      
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

                ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจยัดําเนนิการตามขัน้ตอนดงันี ้

                 1. นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจาก

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางแลวทําหนังสือไปยังผูบริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหในการเกบ็

ขอมูล  

                2. ผูว

                                                 

ิจัยจัดสงแบบสอบถาม พรอมทั้งนัดวันเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม การสง

แบบสอบถามคืนทางไปรษณีย   

 

 

  1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd  ed. (New York : 
Harper& Row Publishers, 1974), 161.  
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS ) ในการประมวลผลขอมูล  

โดยกําหนดขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ใชคาความถี่ 

(frequencies)  และคารอยละ (percentage) 

2. เพื่อใหทราบพฤติกรรมการบริหารและการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D. )  โดยนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑตามใชแนวคิดของเบสท2  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

      คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49   แสดงวา   พฤติกรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศ 

          อยูในระดับนอยที่สุด 

                  คาเฉลีย่ 1.50 - 2.49    แสดงวา   พฤตกิรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศ 

                                                                      อยูในระดับนอย 

 คาเฉลีย่  2.50 - 3.49   แสดงวา   พฤตกิรรมการบรหิารหรอืการรูสารสนเทศ 

          อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลีย่  3.50 - 4.49   แสดงวา   พฤตกิรรมการบรหิารหรอืการรูสารสนเทศ 

                                                                     อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย  4.50 - 5.00   แสดงวา    พฤติกรรมการบริหารหรือการรูสารสนเทศ 

                                                                      อยูในระดับมากที่สุด    

     3. เพื่อใหทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรโรงเรยีนประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  แบบขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis)  
 
 

                                                  

                 2 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs : Prentice – Hall Inc., 

1870), 190. 
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สรปุ 
 

      การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค       

เพื่อทราบ  1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  2)  การรู

สารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี   และ 3) พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารที่สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบรีุ  กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย  คือ  บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 และเขต 2  ที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 รวมทั้งโรงเรียนที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3   

จํานวน 153 โรงเรียน  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรยีน  จาํนวน  1 คน 

รองผูอํานวยการ  จํานวน 1  คน ครูที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  จํานวน 1 คน และครู  

จํานวน 1 คน  รวมทั้งสิ้น  612  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) และการรูสารสนเทศของบุคลากร ตามแนวคิดของสมาคม

หองสมุดอเมริกัน (ALA)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  (frequency)  คารอย

ละ (percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

    การวิจัย เร่ือง “ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศ

ของบุ คลากร โ ร ง เ รี ยนประถมศึ กษา  จั ง หวั ด เพชรบุ รี ”  มี วั ตถุ ป ร ะสงค เ พื่ อ ท ร าบ                        

1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  2) การรูสารสนเทศ

ของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี และ  3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผูวิจัยได

ศึกษาขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กับครูในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สงแบบสอบถาม  

ไป จํานวน   612  ชุด  ไดรับแบบสอบถามกลับคืน  612  ชุด  คิดเปนรอยละ 100.00  ซึ่งผลการ

วิเคราะหขอมูลจะนําเสนอเปน 4  ข้ันตอน ดังนี้ 

    ตอนที ่ 1     สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนที่  2   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

    ตอนที่  3   การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

    ตอนที่  4  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   

  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร  รองผูบริหารโรงเรียน

และบุคลากรโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 153  โรงเรียน  รวม 612 คน จําแนกตาม เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ และระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน ซึ่งวิเคราะหโดยใช

คาความถี่ (frequency)  และคารอยละ (percentage)   ผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3    สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ          
ชาย 249 40.70 
หญิง 363 59.30 

รวม 612 100.00 
อายุ   
21-30  ป 4 0.70 
31-40  ป 44 7.20 
41-50  ป 284 46.40 
50 ปข้ึนไป 280 45.70 

รวม 612 100.00 
วุฒิการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 24 3.90 
ปริญญาตรี 494 80.70 
ปริญญาโท 92 15.10 
สูงกวาปริญญาโท 2 0.30 

รวม 612 100.00 
อายุราชการ   
1-5  ป 7 1.10 
6-10  ป 22 3.60 
11-15  ป 23 3.80 
15 ปข้ึนไป 560 91.50 

รวม 612 100.00 
ระยะเวลาทีป่ฏิบัติหนาทีใ่นโรงเรยีน   
1-5  ป 117 19.10 
6-10  ป 105 17.20 
11-15  ป 69 11.20 
15 ปข้ึนไป 321 52.50 

รวม 612 100.00 
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    จากตารางที่ 3 พบวาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 363 คน คิดเปนรอยละ 59.30 เปนเพศชาย จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 40.70  มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป  มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาไดแก อายุ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

45.70 และอายุระหวาง 21-30 ปนอยที่สุดจํานวน  4  คน คิดเปนรอยละ 0.07 ในดานวุฒิทาง

การศึกษานั้นผลการวิเคราะหพบวา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 494 คน คิด

เปนรอยละ 80.70  รองลงมาไดแก มีวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 15.10 

และมีวุฒิสูงกวาปริญญาโทนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.30  มีอายุราชการ 15 ป    

ข้ึนไปมากที่สุด จํานวน 560 คน คิดเปนรอยละ 91.50 รองลงมาไดแก อายุราชการ 11-15 ป  

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 3.80  และอายุราชการ 1-5 ปนอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 1.10   เมื่อพิจารณาประสบการณการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่สังกัดอยูปจจุบัน มีระยะเวลาที่

ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 15 ปข้ึนไปมากที่สุด จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 52.50  รองลงมาคือ 

มีประสบการณการปฏิบัติงาน 1-5 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 19.10  และมีประสบการณ

การปฏิบัติงาน 6-10 ป นอยที่สุดจํานวน 105 คนคิดเปนรอยละ 17.20   

 
ตอนที่  2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  

   เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  อยูในระดับใด  ผูวิจัยวิเคราะหจากการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบตามเกณฑตามแนวคิดของเบสท 

(Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102 
 
ตารางที่ 4   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน     

                    ประถมศึกษา  จงัหวัดเพชรบุรี   

                                                                                                      (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหาร (Xtot)   X  S.D. ระดับ 

1. ดานภาวะผูนํา (X1)  3.92 .56 มาก 

2. ดานการจงูใจ (X2) 3.83 .63 มาก 

3. ดานการสื่อสาร (X3) 3.77 .60 มาก 

4. ดานการปฏิสัมพันธ (X4) 3.86 .63 มาก 

5. ดานการตัดสินใจ (X5) 3.75 .62 มาก 

6. ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) 3.73 .61 มาก 

7. ดานการควบคุมการปฏิบตัิงาน (X7) 3.67 .63 มาก 

8. ดานเปาหมายของผลการปฏิบัติงาน     

    การฝกอบรม (X8)      
3.79 .64 มาก 

รวม  (Xtot) 3.79 .57 มาก 
 

     

    จากตารางที่  4 พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี    โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.79, S.D. = .57) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย  ดังนี้ ดานภาวะผูนํา ( X = 3.92, S.D. = .56) ดานการปฏิสัมพันธ     ( X = 3.86, 

S.D. = .63) ดานการจูงใจ ( X = 3.83, S.D. = .63)  ดานเปาหมายของผลการปฏิบัติงานการ

ฝกอบรม ( X = 3.79, S.D. = .64) ดานการสื่อสาร ( X = 3.77, S.D. = .60) ดานการตัดสินใจ 

( X = 3.75, S.D. = .62) ดานการกําหนดเปาหมาย ( X = 3.73, S.D. = .61) และดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน ( X = 3.67, S.D. = .63)  
 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ  

เปนรายดานโดยวิเคราะหเปนรายขอดังตารางที่ 5 - 12 
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ตารางที่ 5   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร                                

                  โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ดานภาวะผูนํา (X1) 

     (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนาํ (X1) X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอ   

    สวนรวมและผูรวมงาน  
3.94 .69 มาก 

2. ผูบริหารสามารถอธิบายความสาํคัญของวัตถุประสงค 

    และเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน  
3.93 .68 มาก 

3. ผูบริหารใหความไววางใจแกผูบังคับบัญชา 3.94 .68 มาก 

4. ผูบริหารสนบัสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชากาวหนา 

    ในตําแหนงหนาทีก่ารงาน  
4.16 .67 มาก 

5. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูใตบังคบับัญชา 

    ในการบริหารโรงเรียน  
3.88 .73 มาก 

6. ผูบริหารแสดงใหครูเหน็ถงึการเปนคนทีม่ีศักยภาพสูงใน 

    การทํางาน       
3.77 .75 มาก 

7. ผูบริหารไดประชุมชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึง 

    การปรับปรุงและเปลี่ยนวธิีการปฏิบัติงานในสวนที ่

    เกีย่วของกบัครูในโรงเรียน  

3.92 .76 มาก 

8. ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความสามัคคี  รวมกนัปฏิบัติ 

    หนาที ่ เอาชนะอุปสรรคได  
3.90 .78 มาก 

รวม  3.92 .56 มาก 
 
    จากตารางที่ 5 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี  ดานภาวะผูนํา (X1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = .56)  และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชากาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงาน ( X = 4.16, S.D. = .67)  รองลงมาคือ ผูบริหารใหความไววางใจแก

ผูบังคับบัญชา ( X = 3.94, S.D.= .68) ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

และผูรวมงาน ( X = 3.94, S.D.= .69) ผูบริหารสามารถอธิบายความสําคัญของวัตถุประสงคและ
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เปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน ( X = 3.93, S.D.= .68) ผูบริหารไดประชุมช้ีแจงให

ผูใตบังคับบัญชาทราบถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับครูใน

โรงเรียน   ( X = 3.92, S.D.= .76)  ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความสามัคคี  รวมกันปฏิบัติหนาที่  

เอาชนะอุปสรรคได ( X = 3.90, S.D.= .78)  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาใน

การบริหารโรงเรียน  ( X = 3.88, S.D.= .73)  และนอยที่สุด คือ ผูบริหารแสดงใหครูเห็นถึงการเปน

คนที่มีศักยภาพสูงในการทํางาน ( X = 3.77, S.D. = .75)  

 
ตารางที่ 6    คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน     

                 ประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี  ดานการจูงใจ (X2) 

       (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารใหความยุตธิรรมแกผูใตบังคับบัญชา 

     อยางเสมอตนเสมอปลาย  
3.86 .81 มาก 

2. ผูบริหารไววางใจและมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียน   

   ปฏิบัตหินาที่ตามความถนัดและความสามารถ  
3.90 .72 มาก 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 

     ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ  
3.85 .75 มาก 

4. ผูบริหารประกาศยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงานดีเดน 3.94 .75 มาก 

5. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูใตบังคบับัญชา  และ  

    ชวยเหลือใหคําแนะนาํอยางทัว่ถึง   
3.77 .78 มาก 

6. ผูบริหารสรางแรงจงูใจใหแกผูใตบังคับบัญชา 

    ในการปฏิบตัิดวยวิธกีารใหกําลังใจ  
3.73 .77 มาก 

7. ผูบริหารมีการกระตุนจงูใจใหผูใตบังคับบัญชา 

   ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง  
3.92 .71 มาก 

8. ผูบริหารเอาใจใสดุแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 

    อยางทั่วถึง  และยุติธรรม  
3.71 .77 มาก 

9. ผูบริหารจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที ่

   ดวยความทุมเท เสียสละ อุทิศเวลาใหองคกรอยางเตม็ที่  
3.84 .78 มาก 

รวม 3.83 .63 มาก 
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    จากตารางที่ 6 พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการจูงใจ (X2)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = .63) และเมือ่พจิารณา

รายขอ  พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงคาเฉลีย่จาก

มากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารประกาศยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงานดีเดนอยูในระดับมาก 

( X = 3.94, S.D. = .75)  รองลงมาคือ ผูบริหารมีการกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาศึกษาหา

ความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ( X = 3.92, S.D.= .71)  ผูบริหารไววางใจและมอบหมายให

บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ตามความถนัดและความสามารถ ( X = 3.90, S.D.= .72) ผูบริหาร

ใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอตนเสมอปลาย ( X = 3.86, S.D.= .81)  ผูบริหารเปด

โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ  ( X = 3.85,        

S.D.= .75)  ผูบริหารจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละ อุทิศเวลาให

องคกรอยางเต็มที่ ( X = 3.84, S.D.= .78)  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  และ

ชวยเหลือใหคําแนะนําอยางทั่วถึง ( X = 3.77, S.D.= .78)  ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแก

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติดวยวิธีการใหกําลังใจ ( X = 3.73, S.D.= .77) และนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารเอาใจใสดุแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง  และยุติธรรม ( X = 3.71, S.D. = .77)  

 
ตารางที่ 7   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร  

               โรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี  ดานการสื่อสาร (X3) 

      (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร (X3) X  S.D. 
คา

ระดับ 

1. ผูบริหารเปนผูนาํในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนา   

    ตนเองอยางตอเนื่อง  
3.85 .80 มาก 

2. การติดตอส่ือสารจากผูบริหารถึงครูผูปฏิบัติดําเนินการตามสายงาน 

    บังคับบัญชา  
3.71 .71 มาก 

3. ผูบริหารมีการติดตอส่ือสารโดยการใชลายลักษณอักษรใชภาษา

ที่ เขาใจงาย  มีความหมายตรงจุดประสงค  
3.78 .71 มาก 

4. ผูบริหารกลัน่กรองขอมูลขาวสารจากครใูนโรงเรียน 

   ไดอยางถกูตองและแมนยํา 
3.62 .74 มาก 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

                                                                                                                   

พฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร (X3) X  S.D. 
คา

ระดับ 

5. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานพบและแสดงความคิดเหน็  

   อยางอิสระ 
3.81 .78 มาก 

6. ผูบริหารนําเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมาใชการสื่อสาร  3.78 .72 มาก 

7. ผูบริหารแจงขาวสารการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาและ 

  นโยบายจากหนวยเหนือใหครูทราบทนัท ี 
3.88 .75 มาก 

รวม 3.77 .60 มาก 

 
   จากตารางที่ 7  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี ดานการสื่อสาร (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = .60) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ 

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ ผูบริหารแจงขาวสารการเปลี่ยนแปลงดาน

การศึกษาและนโยบายจากหนวยเหนือใหครูทราบทันที  ( X = 3.88, S.D. = .75) รองลงมาคือ 

ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X = 3.85, 

S.D.= .80)  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานพบและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ( X = 3.81, 

S.D.= .78) ผูบริหารมีการติดตอส่ือสารโดยการใชลายลักษณอักษรใชภาษาที่เขาใจงาย  มี

ความหมายตรงจุดประสงค ( X = 3.78, S.D. = .71) ผูบริหารนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชการ

ส่ือสาร  ( X = 3.78, S.D. = .72)  การติดตอส่ือสารจากผูบริหารถึงครูผูปฏิบัติดําเนินการตามสาย

งานบังคับบัญชา  ( X = 3.71, S.D. = .71) และนอยที่สุด คือ ผูบริหารกลั่นกรองขอมูลขาวสาร

จากครูในโรงเรียนไดอยางถูกตองและแมนยํา ( X = 3.62, S.D. = .74) 
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ตารางที่ 8    คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร       

               โรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี ดานการปฏิสัมพนัธ (X4) 

     (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการปฏสิัมพันธ (X4)  X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารกับครูมีความสัมพันธที่ดีตอกนั  3.91 .77 มาก 

2. ผูบริหารรับรูและเขาใจปญหาที่ครูกําลงัเผชิญอยู  3.71 .75 มาก 

3. ผูบริหารใหความไววางใจครู  และมีความมั่นใจที่จะ 

    มอบหมายงานสําคัญใหปฏิบัติ  
3.78 .71 มาก 

4. ผูบริหารโรงเรียนวางตวัเปนกนัเองกับครูทุกคน  3.96 .80 มาก 

5. ผูบริหารมุงเนนใหครูทาํงานเปนทีม  มคีวามสามัคคีและ 

    อยูรวมกันฉันทมิตร  
3.98 .77 มาก 

รวม 3.86 .63 มาก 

 
      จากตารางที่ 8 พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการปฏิสัมพันธ (X4)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = .63) และเมือ่

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้  ผูบริหารมุงเนนใหครูทํางานเปนทีม   มีความสามัคคีและ

อยูรวมกันฉันทมิตร ( X = 3.98, S.D. = .77)  รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนวางตัวเปนกันเองกับ

ครูทุกคน ( X = 3.96, S.D.= .80)  ผูบริหารกับครูมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ( X = 3.91,     S.D.= 

.77) ผูบริหารใหความไววางใจครู  และมีความมั่นใจที่จะมอบหมายงานสําคัญใหปฏิบัติ ( X = 

3.78, S.D. = .71) และนอยที่สุด คือ ผูบริหารรับรูและเขาใจปญหาที่ครูกําลังเผชิญอยู   ( X = 

3.71, S.D. =  .75)  
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ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหาร   

              โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ดานการตัดสินใจ (X5) 

        (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจ (X5) X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารมีการกําหนดสายบังคับบัญชาไวชัดเจน 

   เพื่อใชในการตัดสินใจทางการบริหาร  
3.80 .76 มาก 

2. ผูบริหารพรอมที่จะรับฟงปญหาของผูใตบังคับบัญชาทุก 

   เรื่อง  และใหความชวยเหลือทุกคนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  
3.81 .78 มาก 

3. ผูบริหารกําหนดความสาํคัญของปญหาที่จะตองดําเนินการ 

   แกไขโดยเรงดวน  
3.74 .76 มาก 

4. ผูบริหารศึกษาหาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจแกปญหาและ 

    ดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยคาํนงึถงึบุคลากร เวลา  

   คาใชจาย ชมุชม และนโยบายของโรงเรยีน  

3.70 .76 มาก 

5. ผูบริหารใชขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางถูกตอง  3.71 .73 มาก 

6. ผูบริหารสนบัสนุนใหครูมคีวามคิดริเร่ิมและ 

    สนับสนนุใหทาํงานเปนทมี  
3.83 .76 มาก 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3.79 .71 มาก 

8. การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารกระทําไดอยางมีข้ันตอน   

    และชัดเจน  
3.70 .72 มาก 

9. ผูบริหารรับฟงขอเสนอและความคิดเห็นของครู 

    ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  
3.75 .73 มาก 

รวม 3.75 .62 มาก 

 
    จากตารางที่ 9 พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการตัดสินใจ (X5)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = .62) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีความคิดริเร่ิมและ

สนับสนุนใหทํางานเปนทีม ( X = 3.83, S.D. = .76)  รองลงมาคือ ผูบริหารพรอมที่จะรับฟงปญหา
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ของผูใตบังคับบัญชาทุกเรื่อง  และใหความชวยเหลือทุกคนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง  ( X = 3.81, 

S.D.= .78)  ผูบริหารมีการกําหนดสายบังคับบัญชาไวชัดเจนเพื่อใชในการตัดสินใจทางการบริหาร 

( X = 3.80, S.D.= .76) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 3.79,           

S.D. = .71) ผูบริหารรับฟงขอเสนอและความคิดเห็นของครูประกอบการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน ( X = 3.75, S.D. = .73) ผูบริหารกําหนดความสําคัญของปญหาที่จะตองดําเนินการ

แกไขโดยเรงดวน ( X = 3.74, S.D. = .76)  ผูบริหารใชขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางถูกตอง    

( X = 3.71, S.D. = .73) การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารกระทําไดอยางมีข้ันตอนและชัดเจน 

( X = 3.70, S.D. = .72) และนอยที่สุด คือ ผูบริหารศึกษาหาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจแกปญหา

และดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยคํานึงถึงบุคลากร เวลา คาใชจาย ชุมชม และนโยบายของ

โรงเรียน ( X = 3.70, S.D. = .76)  
 

ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

                   โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) 

     (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย (X6) X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ และ 

     เปาหมายของโรงเรียนใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมและ 

     ความเปลีย่นแปลงของสังคม  

3.86 .74 มาก 

2. ผูบริหารมีการปรึกษาหารือเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม 

    ในการสั่งการ  
3.72 .71 มาก 

3. ผูบริหารรับฟงเหตุผลของผูใตบังคับบัญชาดวยใจเปดกวางใน 

   กรณีที่ครูปฏิเสธเปาหมาย/นโยบายของโรงเรียน  
3.71 .75 มาก 

4. ผูบริหารมีแนวทางชัดเจนในการแกไขอุปสรรคหรือปญหาที ่

    เปนสาเหตใุหงานไมเปนไปเปาหมาย  
3.67 .70 มาก 

5. ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูใตบังคบับัญชาในการกําหนด 

    เปาหมายของโรงเรียน  
3.73 .76 มาก 

6. เมื่อกําหนดเปาหมายและนโยบายของโรงเรียนแลว 

    ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามไดอยางราบรื่น  
3.70 .72 มาก 

7. ผูบริหารสรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา 

    ในการปฏิบตัิงานตามนโยบายที่กําหนดไว  
3.68 .70 มาก 
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ตารางที่ 10   (ตอ) 

      

พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย (X6) X  S.D. คาระดับ 

8. ผูบริหารศึกษาหาขอมูลกอนที่จะทาํการกําหนดเปาหมาย  3.76 .74 มาก 

9. ผูบริหารกําหนดเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน และวางแนว   

    ทางการปฏบิัติที่เปนไปไดเพื่อนาํไปสูความสําเร็จ  
3.77 .77 มาก 

รวม 3.73 .61 มาก 

 
      จากตารางที่ 10 พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

จังหวัดเพชรบุรี  ดานการกําหนดเปาหมาย (X6)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.73,      

S.D. = .61) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดวิสัยทัศน    

พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ( X = 3.86, S.D. = .74) รองลงมาคือ ผูบริหารกําหนดเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน และ

วางแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ( X = 3.77, S.D.= .77) ผูบริหารศึกษา

หาขอมูลกอนที่จะทําการกําหนดเปาหมาย ( X = 3.76, S.D.= .74)  ผูบริหารไดรับการยอมรับจาก

ผูใตบังคับบัญชาในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน  ( X = 3.73, S.D.= .76) ผูบริหารมีการ

ปรึกษาหารือเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการสั่งการ  ( X = 3.72, S.D.= .71)  ผูบริหารรับฟง

เหตุผลของผูใตบังคับบัญชาดวยใจเปดกวางในกรณีที่ครูปฏิเสธเปาหมาย/นโยบายของโรงเรียน 

( X = 3.71, S.D.= .75)  เมื่อกําหนดเปาหมายและนโยบายของโรงเรียนแลวผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามไดอยางราบรื่น ( X = 3.70, S.D.=.72) ผูบริหารสรางความพึงพอใจใหแก

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนดไว  ( X = 3.68, S.D.= .70) และนอย

ที่สุด คือ ผูบริหารมีแนวทางชัดเจนในการแกไขอุปสรรคหรือปญหาที่เปนสาเหตุใหงานไมเปนไป

เปาหมาย ( X = 3.67, S.D. = .70) 
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ตารางที่ 11    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

                     โรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 

     (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานและกํากับงานดวย 

   ตนเอง 
3.70 .74 มาก 

2. ผูบริหารนิเทศติดตาม ประเมินผล และสนับสนนุพฒันาคร-ู 

    อาจารย ตลอดจนบุคลากรอื่นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

    ตามที่กาํหนดไว  

3.64 .75 มาก 

3. ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยาง 

    สม่ําเสมอ 
3.58 .76 มาก 

4. ผูบริหารใชขอมูล และระบบในการควบคุมมาตรฐานการ 

    ปฏิบัติงาน  
3.61 .75 มาก 

5. การควบคุมการปฏิบัติงาน  ผูบริหารกาํหนดสายงาน 

   การบังคับบัญชาไวและใชในการบริหารโรงเรียน  
3.65 .72 มาก 

6. ผูบริหารแกไขปญหาระหวางการปฏิบัตงิานโดยการให 

    ขอเสนอแนะมากกวาการตําหนิหรือลงโทษ  
3.80 .77 มาก 

7. การควบคุมการปฏิบัติของผูบริหารมหีลกัเกณฑ 

    ทีเ่ปนมาตรฐานและยุติธรรม  
3.73 .79 มาก 

รวม 3.67 .63 มาก 

 

    จากตารางที่ 11 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 

.63) และเพื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้  ผูบริหารแกไขปญหาระหวางการปฏิบัติงาน

โดยการใหขอเสนอแนะมากกวาการตําหนิหรือลงโทษ ( X = 3.80, S.D. = .77)  รองลงมาคือ การ

ควบคุมการปฏิบัติของผูบริหารมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานและยุติธรรม ( X = 3.73, S.D.= .79) 

ผูบริหารเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานและกํากับงานดวยตนเอง ( X = 3.70, S.D.= .74)การ

ควบคุมการปฏิบัติงานผูบริหารกําหนดสายงานการบังคับบัญชาไวและใชในการบริหารโรงเรียน  
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( X = 3.65, S.D.= .72)  ผูบริหารนิเทศติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนพัฒนาครูอาจารย 

ตลอดจนบุคลากรอื่นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามที่กําหนดไว ( X = 3.64,        S.D.= .75)  

ผูบริหารใชขอมูล และระบบในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ( X = 3.61, S.D.= .75) และ

นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.58,  S.D. = 

.76) 

 
ตารางที่ 12    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   

                    โรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี ดานเปาหมายของผลการปฏิบตัิงานและ 

                    การฝกอบรม (X8) 

     (n = 612) 

พฤติกรรมการบริหารดานดานเปาหมาย           
ของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 

X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารดูแลเอาใจใส พฒันาโรงเรียน และพัฒนาคร ู

    ใหมปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น  
3.88 .81 มาก 

2. ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมครู  

    สามารถสอนงานครูได  
3.65 .79 มาก 

3. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงาน 

    และแตละบุคคลโดยมุงเนนที่ประสิทธผิลของงาน  
3.70 .76 มาก 

4. ผูบริหารสงเสริมครูใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่าํเสมอ 3.88 .73 มาก 

5. ผูบริหารมุงเนนความสาํคญัของครูและผูรวมงาน 

   ในการทํางานรวมกนั  
3.85 .76 มาก 

6. ผูบริหารมีความพึงพอใจในผลงานที่ไดรับจากการ    

   ทํางานรวมกัน  
3.79 .69 มาก 

รวม 3.79 .64 มาก 

 
  จากตารางที่ 12 พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานเปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

( X = 3.79, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูใน

ระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารสงเสริมครูใหมีการ
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พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.88, S.D. = .73) รองลงมาคือ ผูบริหารดูแลเอาใจใส พัฒนา

โรงเรียน และพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ( X = 3.88, S.D.= .81)  

ผูบริหารมุงเนนความสําคัญของครูและผูรวมงานในการทํางานรวมกัน ( X = 3.85, S.D.= .76) 

ผูบริหารมีความพึงพอใจในผลงานที่ไดรับจากการทํางานรวมกัน ( X = 3.79, S.D.= .69) ผูบริหาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละงานและแตละบุคคลโดยมุงเนนที่ประสิทธิผลของงาน ( X = 

3.70, S.D.= .76)   และนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญในการฝกอบรมครูสามารถสอน

งานครูได ( X = 3.65, S.D. = .79)  

 
ตอนที่  3  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

  การวิจัยครั ้งนี ้มุ งศึกษาการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี  จํานวน 6  ดาน ไดแก ดานการตระหนักในความตองการสารสนเทศ ดานการเลือก

สารสนเทศที่เหมาะสม ดานการเขาถึงสารสนเทศ ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ดานการ

จัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได และดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลโดยผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไป

เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)  ผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13   คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียน 

                    ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ  โดยภาพรวม 

                                                                                                                   (n = 612) 

การรูสารสนเทศ (Ytot)   X  S.D. คาระดับ 

1. ดานการตระหนักในความตองการสารสนเทศ (Y1)    3.50 .57 มาก 

2. ดานการเลอืกสารสนเทศที่เหมาะสม(Y2)    3.36 .63 ปานกลาง 

3. ดานการเขาถึงสารสนเทศ (Y3)    3.37 .67 ปานกลาง 

4. ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ (Y4)    3.37 .72 ปานกลาง 

5. ดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได (Y5)    3.33 .65 ปานกลาง 

6. ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล(Y6)    3.39 .71 ปานกลาง 

รวม (Ytot) 3.39 .59 ปานกลาง 
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     จากตารางที่ 13 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.39, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา การรูสารสนเทศดานการตระหนักในความตองการสารสนเทศมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( X = 3.50, S.D. = .57) เพียงดานเดียว นอกนั้นการรูสารสนเทศในดานตาง ๆ ไดแก ดานการ

เลือกสารสนเทศที่เหมาะสม ดานการเขาถึงสารสนเทศ ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ดาน

การจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได และดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้ ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล ( X = 

3.39, S.D. = .71) ดานการเขาถึงสารสนเทศ ( X = 3.37, S.D. = .67)  ดานการประเมินคุณภาพ

สารสนเทศ ( X = 3.37, S.D. = .72) ดานการเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม ( X = 3.36, S.D. = 

.63) และดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได      ( X = 3.33, S.D. = .65) ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุดตามลําดับ  

    เมื่อวิเคราะหการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี    

เปนรายดาน  โดยวิเคราะหเปนรายขอ สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 14 - 19 

  

ตารางที ่14   คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียน 

                    ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ ดานการตระหนกัในความตองการสารสนเทศ (Y1) 

       (n = 612) 

การรูสารสนเทศ ดานการตระหนัก 
ในความตองการสารสนเทศ (Y1) 

X  S.D. คาระดับ 

1. ครูมีความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย  3.67 .78 มาก 

2. มีการกําหนดขอบเขตภาระงานสําหรับครูอยางชัดเจน 3.62 .67 มาก 

3. ครูระบุปญหาของการทํางานและความตองการ 

   สารสนเทศเพื่อการแกปญหานั้น  
3.50 .71 มาก 

4. ครูกําหนดวตัถุประสงคในการคนหาสารสนเทศ  3.45 .67 ปานกลาง 

5. ครูมีความรู ความเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกับประโยชนของ 

    การใชเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต 
3.38 .74 ปานกลาง 

6. ครูหมั่นศึกษา คนควาหาความรูจากหองสมุดอยูเสมอ 3.42 .73 ปานกลาง 

รวม 3.50 .57 มาก 
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    จากตารางที่ 14 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี ดานการตระหนักในความตองการสารสนเทศ  (Y1) ในภาพรวมอยูในระดับมาก                 

( X = 3.50, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก 3  ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย ดังนี้ ครูมีความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย ( X = 3.67, S.D. = .78)  มีการ

กําหนดขอบเขตภาระงานสําหรับครูอยางชัดเจน ( X = 3.62, S.D.= .67)  และครูระบุปญหาของ

การทํางานและความตองการสารสนเทศเพื่อการแกปญหานั้น ( X = 3.50, S.D.= .71) ตามลําดับ  

สวนการรูสารสนเทศดานครูกําหนดวัตถุประสงคในการคนหาสารสนเทศ( X =3.45, S.D. = .67)   

ครูหมั่นศึกษา คนควาหาความรูจากหองสมุดอยูเสมอ ( X =3.42, S.D. = .73)   และ ครูมีความรู 

ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชนของการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และเครือขาย

อินเตอรเน็ต ( X = 3.38, S.D. = .74) อยูในระดับปานกลาง  

 
ตารางที ่15   คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียน 

                    ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ ดานการเลือกสารสนเทศทีเ่หมาะสม  (Y2)    

(n = 612) 

การรูสารสนเทศ  
ดานการเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม (Y2)    

X  S.D. คาระดับ 

1. ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดกลยุทธดานการเลือกใช  

    สารสนเทศ  

3.50 .72 มาก 

2. ครูสามารถระบุแหลงที่มาของสารสนเทศที่ตองการ 3.31 .67 ปานกลาง 

3. ครูมีการพิจารณาความเหมาะสมของสารสนเทศที ่

   ตองการ  

3.43 .71 ปานกลาง 

4. ครูสามารถคนหาสารสนเทศจากแหลงตางๆ ที่ตรงกบั 

    ความตองการ  

3.39 .73 ปานกลาง 

5. ครูแสวงหาแหลงสารสนเทศจากเครือขายอินเตอรเนต็   

    และสามารถเชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศอื่นได  

3.22 .82 ปานกลาง 

รวม 3.36 .63 ปานกลาง 
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    จากตารางที่ 15 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม (Y2)   โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                 

( X = 3.36, S.D. = .63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดกลยุทธ

ดานการเลือกใชสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( X = 3.50, S.D. = .72) เพียงขอเดียว   สวนครูมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของสารสนเทศที่ตองการ ( X = 3.43, S.D. = .71)  ครูสามารถคนหา

สารสนเทศจากแหลงตางๆ ที่ตรงกับความตองการ ( X = 3.39, S.D. = .73) ดานครูสามารถระบุ

แหลงที่มาของสารสนเทศที่ตองการ ( X = 3.31, S.D. = .67)  และครูแสวงหาแหลงสารสนเทศ

จากเครือขายอินเตอรเน็ตและสามารถเชื่อมโยงกับแหลงสารสนเทศอื่นได ( X = 3.22, S.D. = .82) 

อยูในระดับปานกลาง   

 
ตารางที ่16   คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียน   

                   ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ  ดานการเขาถึงสารสนเทศ (Y3) 

       (n = 612) 

การรูสารสนเทศ ดานการเขาถึงสารสนเทศ (Y3) X  S.D. คาระดับ 

1. ครูสามารถระบุแหลงที่มาของสารสนเทศได  3.34 .74 ปานกลาง 

2. ครูสามารถสืบคนขอมูลทีต่องการจากเครือขาย 

    อินเตอรเนต็ได  

3.31 .81 ปานกลาง 

3. ครูนําสารสนเทศที่สืบคนไดจากแหลงตางๆ มาใช 

    ประโยชนในการพัฒนาการทํางาน  

3.41 .75 ปานกลาง 

4. ครูสามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหลงตางๆ และ 

    นาํมาใชพฒันาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  

3.44 .72 ปานกลาง 

รวม 3.37 .67 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 16 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี   ดานการเขาถึงสารสนเทศ  (Y3) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.37, S.D. = 

.67)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาอยูใน

ระดับปานกลางทุกขอ  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้ ครูสามารถบูรณาการสารสนเทศ

จากแหลงตางๆ และนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ( X = 3.44, S.D. = .72) 
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ครูนําสารสนเทศที่สืบคนไดจากแหลงตางๆ มาใชประโยชนในการพัฒนาการทํางาน ( X = 3.41, 

S.D.= .75)  ครูสามารถระบุแหลงที่มาของสารสนเทศได ( X = 3.34, S.D.= .74) และครูสามารถ

สืบคนขอมูลที่ตองการจากเครือขายอินเตอรเน็ตได ( X = 3.31, S.D. = .81)  
 

ตารางที ่17   คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการรูสารสนเทศของบคุลากรโรงเรียน  

                    ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบรีุ ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ (Y4)     

       (n = 612) 

การรูสารสนเทศ  
ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ  (Y4)     

X  S.D. คาระดับ 

1. ครูสามารถสังเคราะหสารสนเทศที่สืบคนมาจากแหลง  

    ตางๆ เพื่อการพัฒนางาน  

3.39 .78 ปานกลาง 

2. ครูมีกระบวนการคัดกรองสารสนเทศกอนการนํา           

    ไปใชงาน  

3.38 .82 ปานกลาง 

3. ครูสามารถจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศที ่

    ตองการนาํไปใชพัฒนางานได  

3.42 .76 ปานกลาง 

4. ครูประเมินคุณภาพสารสนเทศที่ไดจากแหลงตางๆ    

   หลังการใชงาน  

3.33 .83 ปานกลาง 

รวม 3.37 .72 ปานกลาง 

 

   จากตารางที่ 17  พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ (Y4)  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   ( X = 

3.37, S.D. = .72)  และเมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ  โดย เรียงลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ครูสามารถจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศที่ตองการ

นําไปใชพัฒนางานได ( X = 3.42, S.D. = .76) ครูสามารถสังเคราะหสารสนเทศที่สืบคนมาจาก

แหลงตางๆ เพื่อการพัฒนางาน ( X = 3.39, S.D.= .78)  ครูมีกระบวนการคัดกรองสารสนเทศกอน

การนําไปใชงาน ( X = 3.38, S.D.= .82) และครูประเมินคุณภาพสารสนเทศที่ไดจากแหลงตางๆ 

หลังการใชงาน( X = 3.33, S.D. = .83)  
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ตารางที่ 18   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน 

                 ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได  (Y5)       

                                                                              (n = 612) 

การรูสารสนเทศ  
ดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได (Y5)      

X  S.D. คาระดับ 

1. ครูดําเนินการจัดระบบสารสนเทศที่ไดจากแหลงตางๆ 3.31 .77 ปานกลาง 

2. สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง เปนปจจุบนั 3.44 .68 ปานกลาง 

3. ครูสามารถจําแนกสารสนเทศเปนหมวดหมูตาม 

   โครงสรางการปฏิบัติงาน  

3.38 .74 ปานกลาง 

4. สารสนเทศที่ไดจากระบบมีความเหมาะสม  

   สอดคลองกบัการใชงาน (y5.4) 

3.43 .71 ปานกลาง 

5. ครูสามารถเรียกใชสารสนเทศจากหลายแหลงในเวลา 

    เดียวกนั  

3.22 .83 ปานกลาง 

6. บุคคลหลายคนสามารถเรียกใชสารสนเทศจากแหลง 

   เดยีวกนัไดในเวลาเดียวกนั  

3.25 .84 ปานกลาง 

รวม 3.33 .65 ปานกลาง 

 

     จากตารางที่ 18 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได (Y5)  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง              

( X = 3.33, S.D. = .65)  และเมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ  โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  การจัดระบบสารสนเทศที่ไดจากระบบมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน ( X = 3.44, S.D. = .68)  การจัดระบบสารสนเทศที่ไดจากระบบมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับการใชงาน ( X = 3.43, S.D.= .71)  ครูสามารถจําแนกสารสนเทศเปนหมวดหมูตาม

โครงสรางการปฏิบัติงาน ( X = 3.38, S.D.= .74)  ครูดําเนินการจัดระบบสารสนเทศที่ไดจาก

แหลงตางๆ ( X = 3.31, S.D.= .77)  บุคคลหลายคนสามารถเรียกใชสารสนเทศจากแหลงเดียวกัน

ไดในเวลาเดียวกัน  ( X = 3.25, S.D.= .84)  และครูสามารถเรียกใชสารสนเทศจากหลายแหลง 

ในเวลาเดียวกัน ( X = 3.22, S.D. = .83)  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 
 
 
ตารางที่ 19   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน 

                 ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล (Y6) 

                                                        (n = 612) 

การรูสารสนเทศ  
ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธผิล (Y6) 

X  S.D. คาระดับ 

1. ครูนําสารสนเทศที่ไดจากระบบไปใชตรงกับงาน  3.37 .83 ปานกลาง 

2. ครูมีทักษะในการใชสารสนเทศเปนไปตามวัตถุประสงค  

    ที่กาํหนด  

3.36 .79 ปานกลาง 

3. ครูมีทักษะในการใชสารสนเทศขั้นพื้นฐานไดเปนอยางดี  3.30 .81 ปานกลาง 

4. การทํางานของครูมีประสิทธิภาพเพิม่สูงขึ้นเพราะการ 

    ใชสารสนเทศ  

3.44 .78 ปานกลาง 

5. การใชสารสนเทศของโรงเรยีนทําใหเกิดการพัฒนา 

    องคการ 

3.52 .76 มาก 

รวม 3.39 .71 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 19 พบวา  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด

เพชรบุรี  ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล (Y6) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง           

( X = 3.39, S.D. = .71) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากเพียงขอเดียว คือ การใช

สารสนเทศของโรงเรียนทําใหเกิดการพัฒนาองคการ ( X = 3.52, S.D. = .76) สวนการรู

สารสนเทศขออ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การ

ทํางานของครูมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเพราะการใชสารสนเทศ ( X = 3.44, S.D.= .78)  ครูนํา

สารสนเทศที่ไดจากระบบไปใชตรงกับงาน ( X = 3.37, S.D.= .83) ครูมีทักษะในการใชสารสนเทศ

เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด ( X = 3.36, S.D.= .79) และครูมีทักษะในการใชสารสนเทศขั้น

พื้นฐานไดเปนอยางดี ( X = 3.30, S.D. = .81)  
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ตอนที่  4   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ
บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 
 

     การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยตรวจสอบความสัมพันธระหวางพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน โดยใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Peason’s product  moment correlation coefficient) หรือ 

rxy รายละเอียดดังตารางที่ 20  

 

ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบ ริหารโรงเรียนกับการ                  

รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

 

VAR X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Ytot

X1 1.00         

X2 .88* 1.00        

X3 .85* .86* 1.00       

X4 .80* .86* .85* 1.00      

X5 .85* .88* .89* .85* 1.00     

X6 .83* .86* .90* .85* .91* 1.00    

X7 .71* .75* .81* .73* .84* .85* 1.00   

X8 .72* .78* .80* .77* .82* .85* .83* 1.00  

Ytot .46* .47* .49* .46* .52* .57* .51* .49* 1.00 

  

* มีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

  
   จากตารางที่ 20 พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับการ

รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม  (Ytot) อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแตละดานพบวามีความสัมพันธกับการรูสารสนเทศ

ของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 

    พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรยีนดานภาวะผูนํา (X1) มีความสมัพนัธกับการ       
รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี (Ytot) อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเทากับ .46 (r=.46) 
   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการจงูใจ (X2) มคีวามสัมพันธกับการ        
รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี (Ytot) อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเทากับ .47 (r=.47) 
   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการสื่อสาร (X3) มีความสัมพันธกับการ     
รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี (Ytot) อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเทากับ .49 (r=.49) 
   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการปฏิสัมพันธ (X4) มีความสัมพันธกับ

การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .46 (r=.46) 

   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการตัดสินใจ (X5) มีความสัมพันธกับการ  
รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .52 (r=.52) 
   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการกาํหนดเปาหมาย (X6) มี
ความสัมพันธกับการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบุรี (Ytot) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเทากบั .57 (r=.57) 
   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) มี

ความสัมพันธกับการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (Ytot) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .51 (r=.51) 

   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานเปาหมายของผลการปฏิบัติงานการ

ฝกอบรม (X8) มีความสัมพันธกับการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด

เพชรบุรี (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .49 

(r=.49) 

    การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ
บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณแบบ

ข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
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สมการ  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบตัวแปรที่สงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากร

คือ พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย และพฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร        

ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศ

ของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม  (Ytot) 

 
แหลงความ

แปรปรวน 
df 

Sum of 

squares 

Mean 

squares 
F Sig F 

Regression 2 74.114 37.057 

Residual 610 144.709 .238 

155.952 

 

.000 

Total 612 218.823    

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    .582 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)     .339 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)  .337 

ความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  .487 

 

ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

b Std. Error Beta 

t Sig 

คาคงที ่Constant 1.375 .126  10.895 .000 

การกําหนดเปาหมาย (X6) .703 .075 .723 9.366 .000 

การบริหารดานการสื่อสาร (X3) -.159 .076 -.161 -2.081 .038 

       
  จากตารางที่  21  แสดงให เห็นว าตั วแปรที่ ได รับการคัด เลือก เข าสมการคือ                

พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และ พฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร 
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(X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ .582  คาประสิทธิภาพในการ

ทํานาย (R square) เทากับ .339 หมายความวา พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนด     

เปาหมาย (X6) และ พฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร (X3) สามารถทํานายการรูสารสนเทศ

ของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไดรอยละ 33.90  คาประสิทธิภาพ

ในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square) เทากับ  .337 มีความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการ

ทํานาย (standard error) เทากับ .487  ในลักษณะนี้แสดงวา พฤติกรรมการบริหารดานการ

กําหนดเปาหมาย (X6) และพฤติกรรมการบริหารดานการสื่อสาร (X3) ของผูบริหารโรงเรียนสงผล

ตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จ.เพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังสมการการวิเคราะหการถดถอยในรูปของสมการ   Y = a + b1x1  ตอไปนี้ 

 
Ytot =  1.375 + .703 (X6) -.159 (X3)   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 2) การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรู

สารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย          

เชิงพรรณนา (descriptive research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากรโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  จํานวน 153 โรงเรียน 

ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฯ  ผูปฏิบัติงาน

ดานระบบสารสนเทศ ครู รวมทั้งสิ้น  612  คน ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เขต 2  มาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  สามารถใชวิเคราะหขอมูลได          

คิดเปนรอยละ 100.00 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามจํานวน1 ฉบับ  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  (frequency)  คารอยละ (percentage)  คาเฉลี่ย  

( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple 

regression analysis)   
 

สรุปผลการวจิัย 

         จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4  สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยเพื่อนําไปสูการ

อภิปรายผลดังนี้ 

        1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งโดย

ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ ภาวะผูนํา การ

ปฏิสัมพันธ การจูงใจ เปาหมายของผลการปฏิบัติงานการฝกอบรม การสื่อสาร การตัดสินใจ     

การกําหนดเปาหมาย และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

          2.  การรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศ ึกษา  จ ังหว ัดเพชรบ ุรี             

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการตระหนักในความตองการ
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สารสนเทศอยูในระดับมากเพียงดานเดียว นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก   

มากไปหานอยดังนี้  ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล ดานการเขาถึงสารสนเทศ  ดานการ

ประเมินคุณภาพสารสนเทศ  ดานการเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม และดานการจัดระบบ

สารสนเทศที่รวบรวมได  

     3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียนในดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และดานการสื่อสาร (X3) สงผลตอการรูสารสนเทศของ

บุคลากรในโรงเรียนในภาพรวม  (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ

สามารถพยากรณการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ไดรอยละ  

33.90  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

    จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  

    1.  ผลการวิจัยที่พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันเปนชวงเวลาแหงการปฏิรูปการศึกษา นับต้ังแตการ

ที่ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนแนวทางการจัดการศึกษา

ของประเทศและไดมีการกําหนดสาระและแนวทางตางๆ ที่ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของ

ประเทศในลักษณะของการปฏิรูปใหมหมด  โดยยึดหลักความมีเอกภาพในการจัดการศึกษาแต

หลากหลายดวยวิธีการ  ดังนั้นทุกสถานศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนถือเปนบุคคลสําคัญเนื่องจากเปนหัวหนาสวนราชการที่

มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาหรือโรงเรียนของตนใหสามารถปรับเปลี่ยนการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  เพื่อสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาและการประกัน

คุณภาพ  ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่ดี มีวิสัยทัศนดานการพัฒนา สามารถกระตุนใหเกิดพลัง

ขับเคลื่อนใหหนวยงานมีการบริหารจัดการที่ดี คลองตัว มีประสิทธิภาพนําหลักการบริหารแบบ    

พหุวิธีที่มีความหลากหลายมาใชในการปฏิบัติงาน   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  สตอกดิลล 

(Stogdill) ที่กลาววา ผูนําซึ่งบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะตองมีพฤติกรรมผูนําสูง จาก

การวิจัยพบวาผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการโดยเปด

โอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานโดยอิสระสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองอยูเสมออีกทั้งมีวิสัยทัศน 
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สามารถกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายงานไดชัดเจน  สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟธ 

(Griffiths) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมในการเปน 

ผูผลักดัน คือใหโอกาสผูมีสวนรวม พัฒนางานที่ รับผิดชอบและสนับสนุนใหทํางานใหดีข้ึน 

เชนเดียวกับผลการวิจัยของ   ศิริวรรณ  พูลสมบัติ ที่ศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ดานการ

ปฏิสัมพันธ  อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยรองลงมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีการรวมมือในการ

ปฏิบัติงานระหวางผูบริหารกับครู ทําใหเกิดบรรยากาศในการทํางาน เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งจะชวยกระตุนแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นอยูเสมอ 

รวมทั้งทําใหเกิดการปรึกษาหารือในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ลิทวินและสตริงเกอร  

(Litwin and Stringer)  ที่กลาววา บุคคลซึ่งอยูในองคการที่ใหบริการ ไดแก โรงเรียนจะมีความ

ตองการบรรยากาศการปฏิสัมพันธมาก  และนอกจากบรรยากาศองคการแบบนี้จะชวยใหบุคคล

ในองคการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันแลว ยังชวยใหเกิดความเขาใจบุคคลตาง ๆ และชวย

สรางสัมพันธภาพในการทํางานที่ดีระหวางผูบริหารและบุคคลในองคการดวย  เชนเดียวกับ

ผลการวิจัยของ ศิริวรรณ  ผองภิรมย  ที่ศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพระบบ

สารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

พบวา  ปจจัยการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อยูในระดับมาก  ทั้งโดยภาพรวมและ

ทุกรายดาน สวนพฤติกรรมดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา มีการปฏิบัติอยู      

ในระดับมากเชนกัน  แตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนมีการแกไข

ปญหาระหวางการปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑในการควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา     

ที่เปนมาตรฐานและยุติธรรม และมีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงานและกํากับงานของ

ผูใตบังคับบัญชาดวยตนเอง  คุณลักษณะดังกลาวทําใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวย

ความเรียบรอย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฟลิปโป (Flippo) ที่กลาววาการควบคุมการปฏบิตังิาน

เปนศิลปะที่จําเปนตอภาวะผูนํา ผูบริหารจะตองใชศิลปะในการเชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาทุก

คนพรอมใจกันปรับปรุงงานใหบังเกิดผลดีที่สุด การควบคุมการปฏิบัติงาน คือ การบังคับให

กิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  มีการรูสารสนเทศ

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะบุคลากรในโรงเรียนนําระบบสารสนเทศปฏิบัติการ 

(transaction  processing  systems)   ที่ใชประกอบการทํางาน การตัดสินใจ มาใชปฏิบัติจริง

นอยกวาที่ควรจะเปน ในหลักการบริหารจัดการตาง ๆ ลวนใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
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ตัดสินใจ จึงตองประกอบดวยขอมูลที่เหมาะสมสําหรับงานของบุคลากรทุกระดับในองคการ  และ

การใชขอมูลของบุคลากรแตละระดับ จะแตกตางกันตามบทบาทภาระหนาที่ หรือระดับการ

ตัดสินใจเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโอเบรน (O’Brain)  ที่กลาววาบุคลากรในองคการ

ลวนมีความตองการขอมูลและสารสนเทศที่มีความแตกตางกันไปตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ของตนเอง เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา  การรูสารสนเทศดานการตระหนักในความ

ตองการสารสนเทศอยูในระดับมากเพียงดานเดียวและมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

ครูในโรงเรียนมีความตระหนักในความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย สอดคลองกับแนวคิดของ 

ลีนอกและวอคเคอร (Lenox &Walker) ซึ่งกลาววาความสามารถในการรูความตองการของตัวเอง 

เปนความสามารถที่สําคัญของการรูสารสนเทศ สวนการรูสารสนเทศดานอื่น ๆ นั้นพบวาอยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังตอไปนี้ ดานการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล       

ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากรองลงมา ที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางนั้น  อาจเนื่องมาจากครู

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีมีการใชสารสนเทศเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาองคการ และนํา

สารสนเทศที่ไดจากระบบไปใชตรงกับงานของตนเองอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง คอช (Koch)      

กลาววา  การใชสารสนเทศตองใชความสามารถหลาย ๆ อยางประกอบเขาดวยกัน ไดแก  การรู

หองสมุด (Library literacy) การรูคอมพิวเตอร (Computer literacy) จากการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานของกลุมตัวอยางพบวาบุคลากรโรงเรียนสวนมากมีอายุอยูในวัยผูใหญซึ่งอาจไมไดเรียนรู

การใชคอมพิวเตอรมากอนจึงทําใหการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิผลนอยลง   ดานการเขาถึง

สารสนเทศที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดเพชรบุรีมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ จากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย   

เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการยังนอยอยู เชนเดียวกับ ดานการประเมินคุณภาพสารสนเทศ ก็

พบวาบุคลากรโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีสามารถจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศที่ตองการนําไปใช

พัฒนางานได สามารถสังเคราะหสารสนเทศที่สืบคนมาจากแหลงตาง ๆ เพื่อการพัฒนางานของ

ตนเองไดและสามารถคัดกรองสารสนเทศกอนการนําไปใชงานไดนอย ดังนั้นครูโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีจะตองพัฒนาดานการเขาถึงและการประเมินคุณภาพสารสนเทศให

มากขึ้น ซึ่งบรีวิก และ จี  (Breivik & Gee) ผูเชี่ยวชาญทางการรูสารสนเทศ กลาววา การรู

สารสนเทศเปนความสามารถในการเขาถึงและประเมินสารสนเทศที่ตองการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนการผสมผสานทักษะการคนควาและประเมินสารสนเทศ มีความรูเกี่ยวกับ

เครื่องมือและแหลงสารสนเทศ มอิีสระในการตัดสินใจเลือก และถือวาเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรู
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ตลอดชีวิต จึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูจะตองใหความสําคัญและพัฒนาตนเองในเรื่องดังกลาว       

จากผลการวิจัยที่พบวาการรูสารสนเทศดานการเลือกสารสนเทศที่เหมาะสม  ของบุคลากรโรงเรียน

อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  สามารถบูรณาการ

สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ และนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนําสารสนเทศที่สืบคน

ไดจากแหลงตาง ๆ มาใชประโยชนในการพัฒนาการทํางาน และสามารถระบุแหลงที่มาของ

สารสนเทศไดพอสมควร จากการวิเคราะหรายละเอียดในดานนี้พบวาสิ่งที่ครูโรงเรียนประถมศกึษา 

จังหวัดเพชรบุรี ควรพัฒนาคือความสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการจากเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งนี้

เนื่องจากมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานการเขาถึงสารสนเทศที่เหมาะสม ซึ่งจะตองพัฒนาคุณลักษณะ

นี้ใหสอดรับกับแนวคิดของคอช (Koch)  ที่กลาววาการใชสารสนเทศตองใชความสามารถหลาย ๆ 

อยางประกอบเขาดวยกัน หนึ่งในนั้นคือการรูคอมพิวเตอร (Computer literacy) ซึ่งคอมพิวเตอร

เปนเครื่องมือสําคัญที่เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต ดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได 

พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาการจัดระบบ

สารสนเทศของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีมีความถูกตอง มีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับการใชงานและการปฏิบัติงานจริงพอสมควร ผลจากการวิเคราะหรายละเอียดในดาน

นี้ ส่ิงที่ครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีควรพัฒนาคือความสามารถในเรียกใชสารสนเทศ

จากหลายแหลงในเวลาเดียวกันซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานการจัดระบบสารสนเทศที่รวบรวมได 

   3. ผลการวิจัย  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการรู

สารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมไดแก พฤติกรรมดาน

การกําหนดเปาหมาย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนและผูใตบังคับบัญชารวมกนักาํหนด

วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถกําหนดเปาหมาย

และวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนไดชัดเจน มีการหาขอมูลกอนที่จะทําการกําหนด

เปาหมาย ซึ่งในทุกองคการเปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงาน เปาหมายของแต

ละองคการยอมแตกตางกันออกไป การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะทํา

ใหการทํางานภายในองคการมีบรรยากาศที่ดี สามารถขจัดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน การ

กําหนดเปาหมายขององคกรจะตองมีแนวทางที่เหมาะสมทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ

ราบร่ืน นอกจากนี้ในการกําหนดเปาหมายขององคการจะตองกําหนดลดหลั่นไปตามสายการ

บังคับบัญชา โดยผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาจะตองรวมมือกันกําหนดเปาหมายและการ

บริหารรวมกันเปนทีม (Prement and Rosenzweig)  ดังที่  สมพงษ  เกษมสิน ที่กลาวถึงการ

กําหนดเปาหมายวา เปนความสามารถผสมผสาน และหลอหลอมความคิด การเปดโอกาสให
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บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทาง ของการ

ปฏิบัติงานหรือเปาหมายขององคการ  จะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ มีความรูสึกเปน
เจาของ ทุมเทพลังความสามารถทุกวิถีทางเพื่อใหองคการเกิดความเจริญกาวหนามปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล และสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรี  เวชยันตวิวัฒน  ที่ศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนระดับกอน

ประถมศึ กษา   สั ง กั ดสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา เอกชน   พบว า   ระดั บ                       

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน   ระดับกอนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและแยกพิจารณารายดาน  และ

ผลการวิจัยที่พบวา  พฤติกรรมการสื่อสารสงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียน  ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนใชกระบวนการสื่อสารในการแสวงหาความรวมมือในการทํางาน

จากบุคลากร  ซึ่งอุทัย  บุญประเสริฐ มีแนวคิดวาการสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา   

เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงาน รวมทั้งการติดตามงาน  และประสานความรวมมือกับบุคคล

ทั่วไป เพื่อขอความรวมมือ หรือการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน จะเกิดการสื่อสารขอมูลตาง ๆ 

เพื่อการพัฒนาองคการ หรือการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน จะเกิดการสื่อสารขอมูลตาง ๆ เพื่อ

การพัฒนาโดยสื่อที่สงอาจอยูในรูปของสิ่งพิมพส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การสงสารระหวางกัน

ดังกลาว จะสงผลใหเกิดการรูสารสนเทศอันเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาดวย 

     
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

      จากผลการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการ               

รูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน

แนวทางในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชดังนี้  

       1. ผูบริหารควรพัฒนาและใหความสําคัญกับการควบคุมการปฏิบัติงาน  เชน        

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ  และมีขอมูล  ระบบในการควบคุม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาไวและใชในการบริหาร

โรงเรียน  ซึ่งผูบริหารจําเปนตองพัฒนาศักยภาพการบริหารดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะสงผล

ใหองคการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

 2. บุคลากรในโรงเรียนจะตองนําระบบสารสนเทศปฏ ิบ ัต ิการ  (transaction  

processing  systems)   ที่ใชประกอบการทํางาน การเรียนการสอน  การตัดสินใจ มาใชปฏิบัติ
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จริงมากขึ้น  ถึงแมวาจะมีความตระหนักในความสําคัญของสารสนเทศก็ตาม ดังนั้นบุคลากรใน

โรงเรียนจะตองพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเขาถึงระบบสารสนเทศตางๆ และควร

พัฒนาความสามารถในเรียกใชสารสนเทศจากหลายแหลงในเวลาเดียวกัน  ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยกวา

คุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีสวนชวยในการฝกอบรมการใช

คอมพิวเตอรเพื่อการใชสารสนเทศในระบบตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและจะตองจัด

สภาพแวดลอมทางกาย  โดยเฉพาะแหลงวิทยบริการ  ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร  

หองปฏิบัติการ ที่เพียงพอและตองมีการสื่อสารที่ดีภายในองคกร ระบบขอมูลภายในและจาก

ภายนอกองคกรจะตองมีคุณภาพและทันเวลา เพื่อใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง ซึ่งสามารถนํามาใช

ในการพัฒนาโรงเรียนดวย 

 3. จากผลการวิจยัพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานภาวะผูนํา การจูงใจ  

การปฏิสัมพันธ  การตัดสินใจ  การควบคุมการปฏิบัติงาน  และเปาหมายของผลการปฏิบัติงาน

การฝกอบรม  ไมสงผลตอการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  

ดังนั้นผูบริหารควรพัฒนาและสงเสริมการใชพฤติกรรมการบริหารดังกลาวเพิ่มข้ึน  เพื่อใชในการ

สงเสริมการรูสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  เชน  ผูบริหารควรรับ

ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาในการบริหารโรงเรียน  ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหแก

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติดวยวิธีการใหกําลังใจ    การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารกระทําได

อยางมีข้ันตอนและชัดเจน 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 เพื่อประโยชนของการวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย       

คร้ังตอไป  ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน          

ในองคการ และความเปนองคการแหงการเรียนรู กับการรูสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน  

     2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการรูสารสนเทศ 

ของบุคลากรโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกตางกัน  
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