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 The purposes of this research were to find 1) the school administrators’ job performance under 

Suphanburi  Primary Educational Service Area Office 2 ,  2) the effectiveness of schools under 

Suphanburi  Primary Educational Service Area Office 2, and  3) the school administrators’ job 

performance affecting school effectiveness under Suphanburi Primary Educational Service Area     

Office 2.   The sample used in research were 103 schools under Suphanburi  Primary Educational 

Service Area Office 2. There were 4 respondents from each school ; with the total  of 412. The research 

instrument was a questionnaire regarding the administrators’ job performance according to the 

professional standards of The Secretariat Office of The Teachers’ Council and school effectiveness 

based on Hoy and Miskel’s concept. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage , 

arithmetic mean, standard deviation, and stepwise  multiple regression analysis 
 The findings of the research were as follow 

1. The school administrators’ job performance  under Suphanburi Primary Educational Service 

Area Office 2, as a whole and as an individual, was found at a high level. 

2. The effectiveness of schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, 

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

3. The school administrators’ job performance affecting school effectivenes under Suphanburi 

Primary Educational Service Area Office 2, at a .05 level of statistical significance. 
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บทนํา 
 
 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพือพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กา้วทนัการเปลียนแปลงของสังคมโลก รวมทงัปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย  มี
ระเบียบวินยั  คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนทีบูรณาการ  ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม  และกีฬา  กบัการศึกษาทุกระดบัเพือเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ และเชือมโยงการพฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทงัดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วฒันธรรม  สิงแวดลอ้ม  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี 
เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  และให้ความสําคญัทงัการศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  เพือใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่ง
มีคุณภาพ และมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็น “มนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข”  และพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีมีความเขม้แข็ง   มีการพฒันาทียงัยืนและมีคุณภาพ
ใน 3 ดา้น  คือ  เป็นสังคมคุณภาพ  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉนัทแ์ละ
เอืออาทรต่อกนั 1 
 ปัจจุบนัประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ในโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึงมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิต ทุกประเทศจึง
ตอ้งมุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนของตนเองให้ไดรั้บการศึกษาอยา่งทวัถึง เพือยกระดบัคุณภาพ
ของประชาชนใหก้า้วทนัการเปลียนแปลงทงัสังคมไทยและสังคมโลก2 

                                                           
1 ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู,ความรอบรู้

ทวัไปสาํหรับนกับริหารการศึกษา (นครสวรรค:์ริมปิงพิมพ,์2554),53-59. 
2สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป

การศึกษาในวาระครบรอบ 4 ปี ของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(กรุงเทพฯ : สาํนกังานผลการจดัการศึกษา, 2546), 5.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึงมีผลใช้
บงัคับเมือวนัที 12 มิถุนายน 2546 นัน ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของครู  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  ทีมีบทบาทสําคญัต่อการจดัการศึกษา
ของชาติ ซึงจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะอยา่งสูงในการประกอบวิชาชีพรวมทงัมี
คุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสูงจึงกําหนดให้มีสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียกชือว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ ทาํ
หน้าทีในการดูแลการประกอบวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา ตงัแต่การกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ  
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ และการพฒันาวชิาชีพ3 
 วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษานบัวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีลักษณะเป็นผูส้ร้างหรือนําการ
เปลียนแปลงสถานศึกษาไปสู่สิงทีดีกวา่ การจะทาํให้สถานศึกษาเกิดการพฒันาไปสู่สิงทีดีกวา่นนั 

ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูบ้ริหารทีมีมาตรฐานในการปฏิบติังานเสียก่อน หากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีคุณลกัษณะ และสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานแลว้ ก็จะสามารถพฒันา
สถานศึกษา และนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตลอดจนภารกิจแนวทางปฏิบติัก็จะเอือต่อการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาเขา้สู่ภาพแห่งอนาคตทีวาดฝันไว ้ ซึงการปฏิบติังานทีมีมาตรฐานนนัเป็นที
ตอ้งการของทุกองค์กร ไม่วา่จะเป็นองค์กรของรัฐหรือของเอกชน  องค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กร
ขนาดเล็ก ต่างก็ตอ้งการประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตลอดจน
ความก้าวหน้าทีรวดเร็วนาํองค์กรอืนได้ ด้วยเหตุนีแต่ละองค์กรจึงพยายามแสวงหาผูบ้ริหารทีมี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานการบริหารทีประสบความสําเร็จจน
เป็นหลักประกันของความสําเร็จ ในการบริหารงานอย่างมีมาตรฐานเป็นทียอมรับของสังคม
โดยทวัไป4  ภารกิจของสถานศึกษาจะสัมฤทธิผลไดม้ากนอ้ยเพียงใดนนั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผู ้
ทีมีบทบาทอย่างยิงต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในฐานะทีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและริเริมงาน

                                                           
3 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา,รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

สาํหรับผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา(กรุงเทพฯ : บริษทั แอล.ที.เพรส จาํกดั,2554),ก. 
4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,การศึกษาขนัพืนฐานของไทย(กรุงเทพฯ:

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2549),15. 
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ต่างๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นบุคลากรหลกัใน
การประสานสัมพนัธ์กับบุคคลต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกโรงเรียนเพือให้กิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถดาํเนินการไปดว้ยความราบรืนและเกิดประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดงันนัจึงมีความจาํเป็น
อยา่งยงิทีสถานศึกษาตอ้งสร้างองคก์ารของตนเองให้เป็นองคก์ารทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพือทาํ
หนา้ทีเป็นผูจ้ดัการความรู้  พฒันาความรู้  พฒันาความคิด  และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเพือประโยชน์และบุคลากรในโรงเรียนทีจะได้เรียนรู้จาก
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารและความรู้ความสามารถทีนกัเรียนจะไดรั้บจากการสอนของครูที
มีคุณภาพ  อนัหมายถึงผลการจดัการศึกษาทีบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล5 

 การปฏิบติังานของผูบ้ริหารตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารมีความสําคญัในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา ซึงจะทาํให้สถานศึกษาเกิดการพฒันาไปสู่สิงทีดีกวา่หากผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะ
เป็นผูบ้ริหารทีมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังาน เป็น
การสร้างศรัทธา ความเชือมนั และเป็นหลักประกันให้แก่ผูเ้รียน  ผูป้กครอง ทีจะได้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทีดีมีคุณภาพสามารถพฒันาสถานศึกษา และนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

ปัญหาของการวจัิย 
 

 ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการจดับริการทางการศึกษาอย่างทวัถึง และเข้าถึง
ประชากรวยัเรียนอยา่งน่าพอใจ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัญหาคุณภาพการศึกษาทีตอ้งเร่งพฒันา ซึงยงัมี
โรงเรียนจาํนวนมากไม่ผา่นการรับรองมาตรฐาน ขาดแคลนครูทีมีคุณภาพ และในดา้นการบริหาร
จดัการทีพบวา่ ยงัไม่มีการกระจายอาํนาจสู่โรงเรียน และสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาตามเป้าหมาย 
รวมทงัยงัขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง ซึงส่งผลให้ผลผลิตทาง
การศึกษามีคุณภาพตาํ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิเฉลีย ตาํกวา่ร้อยละ 50 ซึงยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ และขาด
คุณลกัษณะทีพึงประสงค์6 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ไดส้รุปผล
การดาํเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ทางดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ไวด้งันีคือ 

                                                           
5
 รัชพล  คชชารุ่งโรจน์,โรงเรียนทนัสมยั (กรุงเทพฯ: บริษทัด่านสุทธาการพิมพ,์2548),7. 

6 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ : 
สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2551). 
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 1. การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปยงัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา 
ยงัไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
ขาดประสิทธิภาพ 

 2. การพฒันาบุคลากรยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการในการพฒันาของหน่วยงานและผูรั้บ
การพฒันา 
 3. การให้มีหรือเลือนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ ไม่สัมพนัธ์กบั
คุณภาพนกัเรียน 

 4.  โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที ก.ค.ศ.กาํหนด ขาดแคลนครูทีมีวุฒิตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สาํคญั และครูมีภาระงานอืนนอกเหนือจากงานการสอน7 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขนัพืนฐาน ของสํานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขันพืนฐานโดยภาพรวม
ระดบัประเทศ พบวา่มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารนนัยงัไม่ไดม้าตรฐานในการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะ
การมีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และใน
ดา้นการส่งเสริมกิจกรรม และการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั8 ซึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานีแสดงใหเ้ห็นวา่  สภาพการศึกษาไทยในปัจจุบนักาํลงัประสบปัญหาดา้น
คุณภาพการศึกษา ซึงผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และเป็นหนึงในปัจจยัที
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต   ไดมี้การดาํเนินงาน และ
พฒันาการดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนือง ในเรืองการสนบัสนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกดัให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต่การจดัการศึกษาในโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ก็ยงัพบปัญหาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถานศึกษามาวเิคราะห์โดยมีขอ้สรุปดงันี  
 1. โรงเรียนตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นการคิดวเิคราะห์ 

 2. วชิาทีผูเ้รียนมีผลตาํเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ 

                                                           
7 ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู,ความรอบรู้

ทวัไปสาํหรับนกับริหารการศึกษา (นครสวรรค:์ริมปิงพิมพ,์2554),198. 
8
 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน),ประชาคม

ประกนัคุณภาพการศึกษา(ม.ป.ท.,2548),5-13. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 3. คุณภาพผูเ้รียนดา้นการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง ควรเร่งแกไ้ข
ในเรือง ความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ การรักการอ่าน 
ความสามารถในการใชห้อ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ สือต่างๆ ทงัในและนอกสถานที 

 4. สําหรับคุณภาพครูนัน  ควรพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถของครูในการ
ประเมินผลการเมินผลการเรียนการสอน และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 

 5. ดา้นผูบ้ริหาร ควรส่งเสริมและจดักิจกรรมพฒันาการจดัการศึกษา คือ 
  5.1 การส่งเสริมพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผูน้าํ ในการบริหารจดัการ 
ผูน้าํทางวชิาการ 
  5.2  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีกระตุน้ให้ผูเ้รียน รู้จกัคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

  5.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีกระตุน้ให้ผูเ้รียน รู้จกัศึกษาหาความรู้ 
แสวงหาคาํตอบ  และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

  5.4 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและทอ้งถิน 

  5.5 สือขอ้มูลสารสนเทศทีไม่เป็นปัจจุบนัและความคล่องตวัต่อการนาํมาใชใ้นการ
ตดัสินใจ    
  5.6 ระบบนิเทศภายใน การติดตามประเมินผลโครงการและการนาํผลมาวางแผน
พฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในอนาคต   
  5.7 กิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  สือ สภาพแวดลอ้ม แหล่ง
เรียนรู้ทีเอือต่อการเรียนรู้ 

  5.8 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการตรวจสอบถ่วงดุลการวาง
แผนการตดัสินใจทีจะกาํหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา9 
 จากผลการประเมินทาํให้เห็นว่าด้านการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีปัญหามากซึงจะเห็นไดจ้ากการ
สรุปผลการประเมินสมศ.ขอ้ 5 โดยสภาพปัญหาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษายงัขาดคุณภาพ ซึงส่วนหนึงเกิดจากการบริหารจดัการการศึกษาของ

                                                           
9 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2 ,รายงานการรับรองผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ร
มหาชน)(ม.ป.ท., 2552)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงมีการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหมี้มาตรฐาน 
 ในส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษานัน นับตงัแต่กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อาํนาจการวดัและประเมินผลการศึกษาสู่สถานศึกษา  การประเมินผลสัมฤทธิผูเ้รียนในระดบัการ
เรียนการสอน การตดัสินได ้/ ตก และการอนุมติัการสําเร็จการศึกษา เป็นอาํนาจของสถานศึกษา
แมว้่าการจดัการเรียนการสอนจะใชห้ลกัสูตรการศึกษาเดียวทวัประเทศ  แต่มีความหลากหลายใน
รูปแบบของการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผล  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กาํหนดมาตรการจดัใหมี้การทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน นบัตงัแต่ปี
การศึกษา 2544 เป็นต้นมา  ผลการประเมินทีได้นอกจากจะเป็นตวับ่งชีคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายระดบัชาติ  และใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัเขตพืนทีการศึกษา และระดบัสถานศึกษา10 

 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดก้าํหนดกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงาน และรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีการศึกษา  2553 ทีผ่านมา พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคทีเกิดขึนหลายประการ  อาทิเช่น 

 1.  ปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน  ปีการศึกษา 2553  นกัเรียนในสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ออกกลางคนั รวมทงัสิน  277  คนจากจาํนวน
นกัเรียนทงัหมด   25,659  คน  จาํแนกตามสาเหตุทีทาํใหน้กัเรียนออกกลางคนั11  ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 1     จาํนวนนกัเรียนทีออกกลางคนั จาํแนกตามสาเหตุ  ปีการศึกษา  2553 
 

สาเหตุของการออกกลางคนั จาํนวนนกัเรียนออกกลางคนั  (คน) 
1. ฐานะยากจน 10 

2. มีปัญหาครอบครัว 20 

3. สมรสแลว้ 26 

4. มีปัญหาในการปรับตวั 8 

5. ตอ้งคดี / ถูกจบั 1 
 

                                                           
10 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, การประเมินผลสัมฤทธินกัเรียน ระดบั

การศึกษาขนัพืนฐาน ปีการศึกษา 2547 (กรุงเทพฯ: สาํนกัทดสอบทางการศึกษา,2547),ก. 
11 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, เอกสารรายงานขอ้มูล

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 ( สุพรรณบุรี เขต 2 : กลุ่มนโยบายและแผน, 2553),30. 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที 1     (ต่อ) 
 

สาเหตุของการออกกลางคนั จาํนวนนกัเรียนออกกลางคนั  (คน) 
6. เจบ็ป่วย / อุบติัเหตุ 3 

7. อพยพตามผูป้กครอง 87 

8. หาเลียงครอบครัว 12 

9. กรณีอืน ๆ  110 

รวม 227 

 

ทีมา :  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, เอกสารรายงานขอ้มูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 ( สุพรรณบุรี เขต 2 : กลุ่มนโยบายและแผน, 2553),30. 

 2.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  รายวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์   
ชนัประถมศึกษาปีที 6 และมธัยมศึกษาปีที 3   ปีการศึกษา  2553    ดงัตารางที 2 – 3 

 

ตารางที  2    ผลการทดสอบคุณภาพนกัเรียนระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET)  ชนัประถมศึกษาปีที  6            
                     ปีการศึกษา  2553 

 

รายวชิา 
ผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

ระดบัเขตพืนที ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 29.58 31.22 

สังคมศึกษา ฯ 46.07 47.07 

ภาษาองักฤษ 15.07 20.99 

คณิตศาสตร์ 34.01 34.85 

วทิยาศาสตร์ 40.10 41.56 

 

ทีมา  :  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2,        การรายงานประเมินผลสัมฤทธิผูเ้รียน 
ชนัประถมศึกษาปีที 6  และมธัยมศึกษาปีที  3  ปีการศึกษา  2553,  (สุพรรณบุรี  เขต 2 : กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา, 2553),13. 
 

   ส
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 จากตารางที 2   ผลการทดสอบคุณภาพนกัเรียนระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET)  

ชนัประถมศึกษาปีที  6  พบว่า ผลสัมฤทธิทุกรายวิชามีคะแนนตาํกว่า ร้อยละ 50 และตาํกว่า
ระดบัประเทศ 
 

ตารางที  3    ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET)  ชนัมธัยมศึกษาปีที  3      
                     ปีการศึกษา  2553 

 

รายวชิา 
ผลการทดสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

ระดบัเขตพืนที ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 42.49 40.28 

สังคมศึกษา ฯ 40.46 40.85 

ภาษาองักฤษ 13.41 16.19 

คณิตศาสตร์ 22.64 24.18 

วทิยาศาสตร์ 28.12 29.17 
 

 

ทีมา  :  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2,  การรายงานประเมินผลสัมฤทธิผูเ้รียน     
ชนัประถมศึกษาปีที 6  และมธัยมศึกษาปีที  3  ปีการศึกษา  2553,  (สุพรรณบุรี  เขต 2 : กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา, 2553),13. 

  

 จากตารางที 3   ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียนระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET)  

ชนัมธัยมศึกษาปีที  3  พบวา่ ในปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิทุกรายวชิามีคะแนนตาํกวา่ ร้อยละ 50 

 

 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที  6  และ
ชนัมธัยมศึกษาปีที  3  มีผลการประเมินทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลียร้อยละในเกณฑ์ค่อนขา้งตาํ  ทงันี
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
จะได้นําผลการประเมินในครังนีเป็นพืนฐานในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพือตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ทีย ังไม่ประสบ
ความสาํเร็จ  หรือมีผลการประเมินตาํ  หาสาเหตุทีส่งผลให้ผลการประเมินตาํ  เพือแกไ้ข  ปรับปรุง 
และกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยตรงตามตามเป้าหมาย  ทงันีหากเขา้ถึงสภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

ปัญหาทีแท้จริง  การสร้างความตระหนักรับผิดชอบ  การให้ความร่วมมือ ในการปฏิบติัอย่าง
ต่อเนืองจะเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา   
ดงันนัสถานศึกษาควรนาํผลการประเมินไปศึกษาหาสาเหตุทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนใน
วชิาทีตาํแลว้นาํไปกาํหนดเป็นแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  เพือปรับปรุงแกไ้ขนกัเรียนทีมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํ  พร้อมทงัพฒันานกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงไปพร้อมกนั
เพือใหน้กัเรียนทุกคนไดส้ามารถพฒันาตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

 นอกจากนีทางดา้นประสิทธิผลของสถานศึกษายงักล่าวถึงเรืองความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ซึง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดส้รุปปัญหาเกียวกบัวิชาชีพครูในปัจจุบนั
ไวด้งันี 

 1. เงินเดือนครูตาํ เป็นปัญหาสาํคญัทีเป็นเหตุใหก้ารผลิตครูมีคุณภาพตาํ และเป็นเหตุ 

ใหค้รูหลายคนเลิกอาชีพครู 

 2. วชิาชีพครูไม่ไดรั้บการยกยอ่งในสังคม เงินเดือนนอ้ยฐานะทางสังคมก็ลดตาํลง ครูมี
ฐานะทางสังคมตาํก็เพราะการสอนมกัถือวา่เป็น “งาน”  ไม่ใช่  “อาชีพ”  ในวิชาชีพครูเองฐานะของ
ครูประเภทต่าง ๆ ก็ไม่เท่าเทียมกนั 

 3. คุณภาพการสอนลดลง เนืองจากโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ย สังคม ครอบครัว
และสมาคมไม่สนบัสนุนครู ทาํให้ครูเกิดความไม่มนัใจงานคุณค่าของทกัษะการสอนของครู ขาด
แรงกระตุน้ใหส้อนไดดี้ ครูมีภาระหนา้ทีอืน ๆ ในสังคมหรือโรงเรียนก็จะสอนไดไ้ม่ดี 

 4. ครูตอ้งทาํงานบริหารและงานอืน ๆ ทาํให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ครูมกัจะตอ้งช่วย
ทาํหนา้ทีบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน ทาํใหไ้ม่สามารถทาํการสอนหรือการฝึกหดัครูใหม่ไดเ้ต็มที  
นอกจากนีครูย ังต้องทําหน้าทีเป็นทีปรึกษา   พยาบาล   สังคมสงเคราะห์   ฯลฯ   โดยไม่ได้
ค่าตอบแทน  ครูบางคนจึงขอลาออกไปทาํอาชีพอืนทีใหค้่าตอบแทนทีสัมพนัธ์กบังาน 

 5. ครูลาออกจากวิชาชีพครูเป็นจาํนวนมาก ทุกปีมีครูลาออกไปทาํอาชีพอืนหลายคน  
เนืองจากตอ้งการรายไดสู้งขึน  ไม่พอใจกบังานสอนและรู้สึกว่าตนมีฐานะทางสังคมตาํ  และไม่
ค่อยมีเกียรติ  หรืออาจเบือการเมืองในวงการศึกษา 
 6. ครูหลายคนไม่พร้อมทีจะดูแลเด็กในชนบทหรือเด็กต่างวฒันธรรม  เป็นปัญหา
สืบเนือง จากการฝึกหดัครู  และเป็นเหตุใหเ้กิดความไม่พอใจในวชิาชีพ 

 7. การเลือนขนัขึนอยูก่บัความอาวุโส  โดยไม่คาํนึงถึงผลการปฏิบติังาน ทาํให้ครูขาด
แรงจูงใจในการทาํงานใหดี้ขึน 

 8. กระทรวงศึกษาธิการมกัจะมีการจดัทาํหลักสูตรแกนกลาง  ทุกโรงเรียนตอ้งใช้
หลกัสูตรแกนกลาง ครูตอ้งสอนตามหลกัสูตรเดียวกนั  โดยทีนกัเรียนมาจากทีทีแตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 9. มีโรงเรียนยอดนิยมในกลุ่มครู  เนืองจากครูไม่อยากไปสอนในโรงเรียนในถินยากจน
หรือโรงเรียนชนบท  ทาํใหโ้รงเรียนเหล่านนัมีการเรียนการสอนทีขาดคุณภาพ 

 10. การเมืองและระบบพวกพอ้งมีส่วนกาํหนดประเภทงานของครู  ถึงแมจ้ะมีระบบการ
คดัเลือกครูอย่างเป็นทางการ  แต่บุคคลทีทาํงานดี ๆ มกัจะต้องมีพวกพอ้งหรือต้องรู้จกักับผูมี้
อิทธิพลหรือนกัการเมือง 

 11. ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูเกิดขึนช้ามาก  จะตอ้งรอให้ศิษยข์องตนไดท้าํงาน
เจริญกา้วหนา้เสียก่อน ครูจึงรู้สึกภูมิใจ 

 12. ครูมีเจตคติทีเป็นลบเกียวกบัวิชาชีพครู  ครูไม่ค่อยพอใจในวิชาชีพ เพราะทศันคติ
ของครูต่อวชิาชีพของตนไม่ดี12 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการทาํงานของครูมีนอ้ยลง
มากจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขาดคุณภาพ  โดยเฉพาะ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ซึงส่วนหนึงเกิดจากการ
บริหารจดัการการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงมีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ซึงเป็นการ
สร้างศรัทธา ความเชือมนั ทงัเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง ทีจะไดผู้บ้ริหารสถานศึกษาที
ดีมีคุณภาพส่งผลต่อการพฒันาวชิาชีพทางการศึกษาและการพฒันาการศึกษา  
 ดังนันผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีศึกษาการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  เพือเป็นแนวทางในการพฒันา
มาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ให้สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  มี
ประสิทธิผล นอกจากนีสถานศึกษาจะสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที
กาํหนดไว ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบคาํถามดังกล่าวได้อย่าง      
ชดัเจนผูว้จิยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันีคือ 
 . เพือทราบการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    

                                                           
12คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การวจิยัเอกสารเรืองนโยบายการผลิตและพฒันาครู 

(กรุงเทพฯ : กคศ, 2542), 9-10.  
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 2.  เพือทราบประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 3. เพือทราบการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 
ข้อคําถามของการวจัิย 
 เพือให้สอดคล้องและสนองต่อวตัถุประสงค์ของงานวิจัยทีได้กําหนดไว  ้ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขอ้คาํถามเพือหาคาํตอบสาํหรับงานวจิยัไวด้งันีคือ  
 .  การปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   อยูใ่นระดบัใด 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต  อยูใ่นระดบัใด 
 3. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 หรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานของการวจิยั  โดยอาศยัแนวทางจากทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการและ
ผลงานของนกัการศึกษา  เพือเป็นแนวทางในการตงัสมมติฐานดงันี 

 .  การปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
 
ขอบข่ายเชิงมโนทศัน์สรุปของการวจัิย 

 ปัจจุบนัแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จจะดาํเนินตามกรอบทฤษฎีเชิง
ระบบเป็นส่วนใหญ่  ซึงก่อให้เกิดความเขา้ใจความสัมพนัธ์ขององค์กรในแต่ละระบบได้อย่างมี
เอกภาพ  ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตามแนวคิดของแคทซ์และคาห์น   (Katz and Kahn) จะประกอบดว้ย 
ปัจจยันาํเขา้ (input)   กระบวนการ (process)   ผลผลิต (output) ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) และ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

สภาพแวดลอ้ม(context)13 ในระบบการบริหารการศึกษา  ปัจจยันาํเขา้ (input)  เป็นทรัพยากรที
นาํเขา้สู่ระบบเพือให้เกิดการทาํงานต่อไป  มิลตนั (Milton)  ไดเ้สนอวา่องคป์ระกอบการบริหารทีมี
ประสิทธิภาพไว ้3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  1) ลกัษณะเฉพาะของบุคคล (individual characteristics)  2) 

ลกัษณะของงาน  (characteristics of the job)  และ  3) ลกัษณะสิงแวดลอ้มของงาน  (characteristics 

of work environment)14การบริหารงานในทุกองค์กรจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัหรือทรัพยากรพืนฐาน
ทางการบริหาร  โดยทวัไปถือว่าปัจจยัทีสําคญัของการบริหารมีอยู่ 4 ประการ  ซึงรู้จกักนัในนาม
ของ 4 M’s คือ คน (man)  ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์ารทีร่วมกนัทาํงาน  เงิน (money)  

ได้แก่งบประมาณทีใช้ในการบริหารทุกส่วนขององค์กร  วสัดุสิงของ (materials) ได้แก่ วสัดุ
อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช ้เทคโนโลยต่ีาง ๆ  การจดัการ (management)  ไดแ้ก่ การบริหารงานของ
องคก์ารโดยผูบ้ริหาร15   
 สําหรับกระบวนการ (process) เป็นตัวเปลียนปัจจัยนําเข้าให้เป็นผลผลิตอัน
ประกอบดว้ย  การบริหาร  การนิเทศ  การจดัการเรียนการสอน16 ซึงกระบวนการจะมีส่วนสัมพนัธ์
กบัโครงสร้างของระบบการบริหารและการจดัการซึงเป็นตวักาํหนดแนวทางและกระบวนการใน
การจดัการ เพือนาํปัจจยัต่าง ๆ หรือตวัป้อนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตวัป้อนทีสําคญัในขนัตอน
นีคือผูบ้ริหารทีปฏิบติังานในการบริหารงานให้มีคุณภาพ ซึงมีแนวคิดเกียวกบัการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหาร  เช่น  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในประเทศแคนนาดา 1) แสดงความเป็นผูน้าํ
ทางการเรียนการสอนในสถานศึกษา  2) ดาํเนินการให้แน่ใจว่าการจดัการเรียนการสอนของครู
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัโปรแกรมการศึกษาและคาํอธิบายรายวิชาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  3) 

ประเมินหรือจดัให้มีการประเมิน โปรแกรมการศึกษาของสถานศึกษาเพือให้แน่ใจว่านกัเรียนใน
สถานศึกษามีโอกาสไดรั้บการพฒันาให้มีมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนดไวโ้ดยรัฐมนตรี  4) บริหาร

                                                           
13 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nded.  

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
14 Charls R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice – Hall Inc., 1981), 11-12. 
15 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา, พิมพค์รังที 1 

(กรุงเทพฯ : บุค๊ พอยท,์2545), 21. 
16 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง

สถานศึกษา,”หนงัสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา  อนัดบัที 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2541), 2-3. 
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จดัการสถานศึกษา  5) ดาํรงไวซึ้งระเบียบวินยัของสถานศึกษา  6) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษาและชุมชน  7) นิเทศแนะนาํการประเมินผลและสร้างความก้าวหน้าให้นกัเรียน  8) 

ประเมินครูของสถานศึกษา  9) ให้การดาํเนินการตามหนา้ทีอืนใดตามทีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาในการ
จ้างผู ้บริหารสถานศึกษาตามกฎระเบียบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสภา
สถานศึกษา17 ส่วนการปฏิบติังานในมาตรฐานวิชาชีพของสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบไป
ดว้ย 1) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) ตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน 3) 
มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ 4)  พฒันาแผนงานขององค์กรให้
สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง    5) พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูง
ขึนเป็นลาํดบั 6) ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร   7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี 9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอย่าง
สร้างสรรค ์ 10)  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํและ 12)
สร้างโอกาสในการพฒันาได ้ทุกสถานการณ์18 

 ส่วนแนวคิดเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดหลายท่านไดแ้ก่
แนวคิดของ กลิคแมน (Glickman) อธิบายว่า สถานศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน
สูงกว่าระดบัมาตรฐานทีทดสอบ19 สําหรับเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผล
โรงเรียนวา่ มีความหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทวัไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที
จะทาํใหเ้กิดผลตามทีปรารถนา  ความหมายอีกประการคือ ความหมายเชิงเทคนิค  หมายถึง วฏัจกัร
ของการบริหารการศึกษา  โดยประสิทธิผลจะนาํมาซึงความหมายเฉพาะหรือพิเศษ  ในส่วนนีจะ
เนน้ไปทีความสัมฤทธิผลทีดีในทกัษะพืนฐานของนกัเรียนทีสามารถวดัไดจ้ากผลสัมฤทธิทางการ
เรียน20 สอดคลอ้งกบัวอลซ์ (Walsh) กล่าววา่โรงเรียนทีมีประสิทธิผลเป็นทีตอ้งการ หมายถึง การที

                                                           
17 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหาร 

(กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพ,์2543), 160-165. 
18 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 38-41. 
19 Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Developmental Approach, 2nded 

(Boston, MA: Allyn and Bacon, 1990),155. 
20 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 2nd ed. 

(Boston : Allyn and Bacon,1991),76. 
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โรงเรียนมีระบบทีเอาใจใส่ต่อความอ่อนแอทงัหลาย  ทีปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการ
เรียนรู้  ผลการเรียนการสอน  การบริหารจดัการ  และการจดัการของโรงเรียน 21 ในขณะฮอยและ
เฟอร์กูสัน (Hoy and Ferguson) กล่าวว่าโรงเรียนทีมีประสิทธิผล คือ โรงเรียนที 1) นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 2) มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถในการ
ปรับเปลียนต่อสภาวะแวดลอ้มทีมากระทบทงัภายใน และภายนอก 4) สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่ครูอาจารยไ์ด้22  ส่วนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาไว ้
5 ประการ ดงันี 1)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (achievement) หมายถึงการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบของนักเรียน ศีลธรรม คะแนนสอบ  ผลงานเป็นทียอมรับหรือได้รับ
รางวลั มุมมองของครูต่อนักเรียนและโรงเรียน  มุมมองของผูป้กครองต่อนักเรียนและโรงเรียน  
มุมมองของชุมชนต่อนกัเรียนและโรงเรียน การพฒันาการของนกัเรียน 2)  ความพึงพอใจในงาน     
( job  satisfaction ) หมายถึงความรู้สึกพึงพอใจต่องาน/ภาระงาน  ผลตอบแทนของงาน  ความรู้สึก
พอใจต่อสถานทีทํางาน  เพือนร่วมงาน   เจ้านาย   ลูกน้อง   นโยบาย  แผนงาน   มาตรการ  
กระบวนการ  ความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้  การพฒันาวิชาชีพ  การลาออก  การอุทิศตน  
ความอิสระในการปฏิบติังาน โอกาสในการได้รับขอ้มูลข่าวสาร  การใช้ทกัษะทีหลากหลาย  มี
มุมมองวา่งานมีความสําคญั 3) การขาดงาน  (absenteeism) ไดแ้ก่ อตัราการขาดงานของบุคลากร  
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารบรรยากาศขององคก์าร  ทศันคติของบุคลากรทีมีต่องาน  เจตคติต่องาน  เช่น
ความเครียด  ปริมาณงาน  ภาระงาน  บรรยากาศ  การขาดแรงจูงใจ  และแรงกระตุน้ในการทาํงาน  

4) อตัราการออกกลางคนัของนักเรียน (dropout rate) หมายถึง การทีนักเรียนออกจากระบบ
โรงเรียนโดยใชเ้วลาเรียนไม่เป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนดแต่ละช่วงชนั  โดยมีสาเหตุมาจาก ความ
ยากจน  การอพยพตามผูป้กครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาในการปรับตวั  สมรส  ประกอบอาชีพ
หาเลียงครอบครัว   เจ็บป่วย  อุบัติเหตุ   ต้องคดีถูกจับ  แต่ทังนีไม่รวมถึงกรณีนักเรียนย้าย
สถานศึกษา 5) คุณภาพโดยทวัไป  (overall quality)  ไดแ้ก่การตอบสนองต่อชุมชน และการจดัสรร

                                                           
21 Mike Walsh, Building a Successful School. (London : Kogan Page, 1999), 235. 
22 Wayne K. Hoy and Judith Ferguson, “Theoretical Framework and Exploration 

Organization Effectiveness of Schools,” Educational Administration Quarterly 21, 2(Spring 

1985):131. 
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ทรัพยากรอย่างพอเพียง  ความสามารถในการปรับตัว  ความสามารถในการผสมผสานและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาโรงเรียนได้23 

 
 จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีทีกล่าวมา  ผูว้ิจยันาํแนวคิดการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  

ตามมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  และแนวคิดเกียวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) มาเป็นขอบข่ายการวิจยั โดยสามารถนาํเสนอดงั 
แผนภูมิที 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322. 
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แผนภูมิที 1  ขอบข่ายเชิงมโนทศัน์สรุปของการวจิยั 
ทีมา  : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of  Organization, 2nded.                  

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

           : สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 38-41. 
           : Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research and 

Practice, 8th ed. (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 2008) ,291-322. 

            : จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครังที 1 

(กรุงเทพฯ : บุค๊ พอยท,์2545), 21. 

           : สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
สถานศึกษา,”หนงัสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา  อนัดบัที 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว, 2541), 2-3. 

ปัจจัยนําเข้า 
(input) 

 - นโยบายการศึกษา 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- บุคลากร 

ผลผลติ 
(output) 

 
 
 

กระบวนการ 
(process) 

   - การบริหาร 

 

 

 

 - การจดัการเรียน 

    การสอน 

  - การนิเทศ 

- การปฏิบติังาน    
  ของ ผูบ้ริหาร 

สภาพแวดล้อม (context) 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- สภาพสังคมและการเมือง 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- ฯลฯ 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



  

ขอบเขตของการวจัิย 
 สาํหรับการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัเพือศึกษา การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน   สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขอบเขตของการวิจยัโดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารในมาตรฐาน
วชิาชีพของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบไปดว้ย  1) ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิด
ขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน  3) มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังาน
ไดเ้ต็มศกัยภาพ  4) พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  5) พฒันาและใช้
นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั  6) ปฏิบติังานขององค์กรโดยเนน้
ผลถาวร  7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที
ดี  9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์ 10)  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการ
พฒันา  11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํและ  12)สร้างโอกาสในการพฒันาได ้ทุกสถานการณ์24     
 ส่วนแนวคิดเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  ไดใ้ช้แนวคิดของ ฮอยและ มิสเกล  
(Hoy and Miskel)  มี  5  ประการ  คือ  1)  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน(achievement)   2) 

ความพึงพอใจในงาน ( job  satisfaction)  3)  การขาดงาน (absenteeism)   4)  อตัราการออก
กลางคนัของนกัเรียน (dropout rate)   5)  คุณภาพโดยทวัไป (overall quality)25     ดงัแสดงใน
แผนภูมิที 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 38-41. 
25

 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322. 
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แผนภูมิที  2  ขอบเขตของการวจิยั 
ทีมา  : สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา,คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 38-41. 
 : Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322.  

 

  

 

 

 

 

 

การปฏบิัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา  
(Xtot) 

 
.ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพ 

   การบริหารการศึกษา  (X1) 
2.ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ  
   พฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน  (X2) 
3.มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ (X3) 
4.พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง (X4) 
5.พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูง 

   ขึนเป็นลาํดบั(X5) 
6.ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร(X6) 
7.รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ (X7) 
8.ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี (X8) 
9.ร่วมมือกบัชุมชนและ   หน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์(X9) 
10.แสวงหาและใช ้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา (X10) 

.เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ (X11) 
12.สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ (X12) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(Ytot) 

 

1. ผลสมัฤทธิ (Y1) 
2. ความพึงพอใจในงาน  (Y2) 
3. การขาดงาน  (Y3) 
4. อตัราการออกกลางคนัของ 

    นกัเรียน (Y4) 
5. คุณภาพโดยทวัไป (Y5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือใหเ้ขา้ใจความหมายเฉพาะของคาํทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนีให้ตรงกนั จึงไดนิ้ยาม
ความหมายของคาํต่างๆ ไว ้ดงันี 

 การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การทาํงานในหน้าที การปฏิบติัตน 
การแสดงพฤติกรรมการทาํงานและการพฒันางาน  ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานปฏิบติั 
เพือใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษา โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี คือ 

1) ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  2) ตดัสินใจปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน  3) มุ่งมนั
พฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ  4) พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถ
ปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  5) พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็น
ลาํดบั  6) ปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร  7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ  8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี  9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอย่าง
สร้างสรรค ์ 10) แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ และ  12) 
สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  ทีสามารถดาํเนินงานทงัดา้นการบริหาร การจดัการเรียนการสอน 
จนทาํให้นกัเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยเฉลียอยู่ในระดบัสูง โดย   
พิจารณาประเด็นต่อไปนี คือ 1)  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  2) ความพึงพอใจในงาน  3)  

การขาดงาน 4)  อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน 5)  คุณภาพโดยทวัไป  
 สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  หมายถึง 
โรงเรียนของรัฐ ทีจดัการศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  จดั
การศึกษาระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที  3 ในเขต อาํเภออู่ทอง   อาํเภอสองพีน้อง  
และอาํเภอดอนเจดีย ์ 
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บทท ี2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 ในการศึกษาวจิยัครังนี  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาเกียวกบัทฤษฎี  วรรณกรรม แนวคิดนกัการศึกษา 
และสาระสําคญัทีเป็นบทบาทสําคญัของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ไดแ้ก่การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร แนวคิดเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  สถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  และ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  โดยมี
รายละเอียดดงันี 
 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 การประกอบอาชีพเป็นการปฏิบติัหนา้ทีการงาน ในสังคมทีมีความซบัซ้อนรูปแบบของ
การประกอบวิชาชีพก็ซับซ้อนดว้ย จึงมีการบญัญติัศพัท์เพือใช้ตามลกัษณะทีแตกต่างกนัไป เช่น 
การงาน งานอาชีพ และงานวชิาชีพ งาน (job) หมายถึง สิงหรือเรืองทีทาํเป็นภารกิจต่อสิงหนึงสิงใด
เป็นคราว ๆ การงาน (work) หมายถึง ภารกิจทีตอ้งทาํอยูเ่สมออาจมีงานหลายอยา่งทาํเป็นประจาํ 
อาชีพ (career) หมายถึง งานทีทาํเป็นประจาํเพือเลียงชีพเป็นภารกิจทีตอ้งทาํเพือเลียงชีพ ส่วน
วชิาชีพ(profession)นนัก็เป็นอาชีพแต่เป็นอาชีพทีตอ้งใชว้ชิาความรู้ทีไดฝึ้กฝนมาจนเชียวชาญ26 

 

ความหมายของมาตรฐานวชิาชีพ  
 การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของ
วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึน อนัจะเป็นผล
ต่อผูรั้บบริการทางการศึกษาทีจะไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีสูงขึนดว้ย ซึงจะ

                                                           
26ธีรศกัดิ อคัรบวร, ความเป็นครู (กรุงเทพฯ : บริษทั ก.พลพิมพ ์( ) จาํกดั, 2542), . 
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ให้วิชาชีพและผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเชือถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศกัดิศรีใน
สังคม27 ซึงมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายทีเกียวขอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพไวด้งันี 

 

ความหมายของมาตรฐานวชิาชีพ  
 การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของ
วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึน อนัจะเป็นผล
ต่อผูรั้บบริการทางการศึกษาทีจะไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีสูงขึนดว้ย ซึงจะ
ทาํใหว้ชิาชีพและผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเชือถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศกัดิศรีใน
สังคม28 ซึงมีนกัวชิาการและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายทีเกียวขอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพไวด้งันี 

 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดใ้ห้ความหมายวา่ มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑ์ใด ๆ 
ทีกาํหนดขึนเพือสร้างให้เกิดความเชือถือ และเพือสร้างความเชือถือศรัทธาในวิชาชีพนัน ๆ แก่
สังคมหรือผูใ้ชบ้ริการ29 

 คณะกรรมการคุรุสภา ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ มาตรฐานวชิาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนด
เกียวกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพทีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม ประกอบดว้ย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ มาตรฐานการปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบติัตน ดงัรายละเอียดประกอบดว้ย  
 . มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตอ้งมีเพียงพอทีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้ 
 . มาตรฐานการปฏิบติังาน หมายถึง ข้อกาํหนดเกียวกับคุณลกัษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม 
เพือใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษารวมทงัตอ้งฝึกฝนให้มี
ทกัษะหรือความชาํนาญสูงขึนอยา่งต่อเนือง  
                                                           
                      27สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 19. 

      28 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 19. 
 29สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, ชุดฝึกอบรมพฒันาวชิาชีพครูตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
ครูของคุรุสภา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ), . 
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 . มาตรฐานการปฏิบติัตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพทีกาํหนดขึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพือรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณ ชือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นทีเชือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการ 

และสังคม อนัจะนาํมาซึงเกียรติและศกัดิศรีแห่งวชิาชีพ30 

 กล่าวโดยสรุป มาตรฐานวชิาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพที
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพ ต้องประพฤติปฏิบติัตาม เพือให้เกิด
คุณภาพในการประกอบวชิาชีพสามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาให้แก่ผูรั้บบริการจากวิชาชีพไดว้า่
เป็นบริการทีมีคุณภาพ ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบติัตน 

 
คุณลกัษณะวชิาชีพ  
 อาชีพทีสังคมยกยอ่งหรือมีสถานะพิเศษในสังคมนนั ตอ้งมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
ซึงนกัสังคมวทิยาและนกัทฤษฎีทางการศึกษาไดร่้วมกนัเสนอไว ้ดงันี 

 ธีรศกัดิ อคัรบวร อธิบายว่า การสอนมีฐานะเป็นวิชาชีพ (teaching as a profession) 

สาขาหนึงในสังคม จึงส่งผลให้มีฐานะเป็นนักศึกษาระดบัวิชาชีพด้วยและได้สรุป คุณลกัษณะ
วชิาชีพเพือเป็นเกณฑพ์ิจารณาวชิาชีพไว ้6 ประการคือ 
 1. วชิาชีพเป็นกิจกรรมทางปัญญาและวชิาความรู้เฉพาะดา้น 

 2. วชิาชีพเป็นกิจการทีจาํเป็น เฉพาะสาขาทีสังคมตอ้งการและบริการแก่สังคม 

 3. การประกอบการของวิชาชีพนนั อยูบ่นพืนฐานทางทฤษฎีทางวิทยาการของศาสตร์
แต่ละสาขา ทีสามารถประยุกต์มาเป็นการปฏิบัติงานฝีมือ โดยทัวไปจะตังอยู่บนพืนฐานของ
ความสามารถเฉพาะตวัของผูป้ระกอบการ แมว้่าจะมีการถ่ายทอดเคล็ดลบัวิธีการเฉพาะตวัแก่กนั
และกันบา้งก็ตาม แต่การประกอบวิชาชีพนัน เป็นงานฝีมือทีสร้างสรรค์บนพืนฐานของความรู้       
หลาย ๆ ดา้นทีมีความหมายมากกวา่เคล็ดลบัเพียงประการเดียว 

 4. การเขา้สู่วงการวิชาชีพนนั ตอ้งเตรียมตวัในการศึกษาวิชาชีพนนั ๆ ในวิทยาลยัหรือ
มหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาทีมากพอสมควร 

 5. วชิาชีพแต่ละสาขาจะกาํหนดมาตรฐานแห่งวชิาชีพขึน โดยทวัไปจะมีการกาํหนดเป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพือควบคุมความประพฤติและการปฏิบติัตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพ
                                                           

 30สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 19-20. 
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ในการประกอบวิชาชีพของมวลสมาชิก ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพทีได้
ประกาศเผยแพร่ และใชค้วบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบติัตน 

 6. ผูป้ระกอบวิชาชีพมีเอกสิทธิและเสรีภาพทางวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพนัน                 
ผูป้ระกอบวชิาชีพมีเอกสิทธิในการตกลงใจ และตดัสินใจทีจะใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาแต่ละครัง31 

 ฟูลแลน (Fullan) กล่าวถึงคุณลกัษณะของวชิาชีพวา่ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 1. มาตรฐานการปฏิบติังานของสมาชิกสูง เป็นมาตรฐานทีองคก์รวิชาชีพระดบัประเทศ
เป็นผูก้าํหนด เป็นมาตรฐานทีสาธารณชนยอมรับและมนัใจว่าถา้สมาชิกวิชาชีพปฏิบติัตนไดต้าม
มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ผูรั้บบริการก็จะได้รับบริการทีดี นันคือมาตรฐานความรู้และทกัษะของ
สมาชิกวิชาชีพตอ้งสูง มาตรฐานการปฏิบติังานตอ้งสูง และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของ                
ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องสูง ผูที้จะประกอบวิชาชีพจึงต้องใช้เวลาในการเรียนหรือการฝึกอบรม
ยาวนานกวา่ผูที้เรียนเพือประกอบอาชีพและตอ้งเป็นการเรียนหรือการฝึกอบรมทีมีคุณภาพสูงดว้ย  
 . สมาชิกวชิาชีพรู้วา่จะใชค้วามรู้ใดในสถานการณ์ใด สมาชิกวชิาชีพครูรู้วา่จะถ่ายทอด
ความรู้และทกัษะใดให้ผูเ้รียนคนใดคนหนึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึงเมือใด ในสถานการณ์ใด โดย
กิจกรรมหรือวิธีการใด ใช้อะไรเป็นสือ ใช้เครืองมืออะไรในการตรวจวดัวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ผู ้เ รียนจึงจะเรียนรู้ได้โดยง่าย  นันก็คือผู ้ประกอบวิชาชีพครูต้องรู้ความสนใจ  ความถนัด                        
พนืฐานความรู้ และพรสวรรคข์องผูเ้รียนแต่ละคน 
 . สมาชิกวชิาชีพสามารถจดัการและประสานงานเพือให้คนอืนเอือให้ตนปฏิบติังานได้
สําเร็จ ผูป้ระกอบวิชาชีพยอ่มสามารถดาํเนินการ ประสานงานกบัเพือนร่วมวิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชา 
เอกชน องคก์รเอกชน ส่วนราชการ และอืนๆ เพือใหต้นสามารถปฏิบติังานสาํเร็จและมีคุณภาพสูง 
 . สมาชิกวชิาชีพใชเ้ทคโนโลยแีละเครืองมือสมยัใหม่ในการทาํงาน สมาชิกวิชาชีพตอ้ง
เรียนรู้  พฒันาเทคโนโลยีตลอดจนเครืองมือ และวิธีการทาํงานของตนหรือร่วมศึกษากบัสมาชิก
วชิาชีพคนอืนๆหรือสาขาอืนอยา่งต่อเนือง 
 . สมาชิกวชิาชีพรักษาและยดึมนัผลประโยชน์ของผูรั้บบริการวา่สาํคญัทีสุด 
 . สมาชิกวิชาชีพไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบอาชีพตามระดบัความ
เป็นมืออาชีพ ผูมี้ความชาํนาญการหรือเชียวชาญสูงกวา่ยอ่มไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน เช่น 

เงินเดือนหรือเงินค่าวทิยฐานะสูงกวา่สมาชิกวชิาชีพทีมีความชาํนาญการหรือเชียวชาญใน            

                                                           
 31ธีรศกัดิ อคัรบวร, ความเป็นครู (กรุงเทพฯ: บริษทั ก.พลพิมพ ์( ) จาํกดั,  

2542), - . 
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การประกอบวชิาชีพดอ้ยกวา่32 
 จากทีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษานนั เป็นวิชาชีพชนัสูงทีสังคม
ยกย่อง เป็นวิชาชีพทีมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุมคุณภาพในการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา วชิาชีพทีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นทีตอ้งใชค้วามรอบรู้ ตอ้งศึกษาหาความรู้ให้
กา้วทนักบัการเปลียนแปลงทงัทางดา้นเทคโนโลยี สังคม วฒันธรรมและการเมือง เป็นวิชาชีพทีรัฐ
จะตอ้งเขา้มาดูแล 
 
แนวคิด หลกัการในการพฒันาวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
 การพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นยุทธศาสตร์หลกัในการสร้างกลไกและเป็น
พลงัขบัเคลือนสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิงการกระจายอาํนาจให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ในการจดัการศึกษาจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีและสร้างความเชือมนัให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระเบียบและมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูบ้ริหารต้องบริหารแบบสร้างผูน้าํ เน้น
ความสําเร็จของการสร้างงาน สร้างคน ให้ผูร่้วมงานมีโอกาสใชค้วามสามารถสูงสุดของตนเอง ใช้
วิธีหลากหลายทีตอบสนองต่อความสามารถ และขอ้จาํกดัของผูร่้วมงานทุกคน อย่างแทจ้ริง เป็น
ระบบ รวมทงัขยายผลจากกลุ่มผูรั้บบริการไปสู่บุคคลอยา่งกวา้งขวางและสังคมโดยรวม  ผูบ้ริหาร
จะดาํเนินงานบรรลุผลดงักล่าวขา้งตน้ได ้ ผูบ้ริหารสามารถใชเ้กณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการพฒันาตนเอง โดยประเมินการปฏิบติังานของตนเองตามเกณฑ์แต่ละขอ้และพฒันาให้สูงขึน
ทุกมาตรฐานก็ไดชื้อวา่เป็นการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งดาํเนินการจดัการศึกษาตาม
แนวการปฏิรูปการเรียนรู้ไดต้ามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  แลว้
ยงัตอ้งพฒันาตนเอง คือปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึงนอกจากเป็นการพฒันา
วชิาชีพตนเองแลว้ยงัสามารถนาํไปพฒันาครู เพือใหค้รูสามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนทียึด
ผูเ้รียนเป็นสําคญัและมีความกา้วหน้าในการประกอบวิชาชีพครูเป็นครู ดี เก่ง มีมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยรวม33   
                                                           

32
 ดิเรก  พรสีมา, วารสารเพือการพฒันาวชิาชีพครู วทิยาจารย ์( กรุงเทพฯ : บริษทั พี.เอ.ลิฟ

วงิ จาํกดั ,  ), - . 
33

 สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา , ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร:ประมวลสาระเรืองการพฒันาและ
ควบคุมวชิาชีพ , พิมพค์รังที (กรุงเทพฯ:หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ภาพพิมพบ์างพลดั, ), , - . 
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การพฒันาวิชาชีพเป็นสิงสําคญัในการพฒันาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึงมี
แนวคิดหลกัการในการพฒันาวชิาชีพดงันี 
 สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา กล่าววา่จากผลทีไดศึ้กษาวิจยั แนวคิดควรประกอบไปดว้ย 
5 แนวคิด ไดแ้ก่ 

 1. คุณภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิต  เป็นเครืองชีว ัด
ความสาํเร็จของวชิาชีพ การพฒันาวชิาชีพ 

 2. การพฒันาวชิาชีพ 

 3. การพฒันาวชิาชีพ คือ การคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ ในการพฒันางาน 

 4. การพฒันาวชิาชีพ เป็นการปฏิบติัตน ปฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีหน่วยงาน 
องค์กรหรือผูบ้ริการยอมรับการพฒันาวิชาชีพจึงตอ้งมีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ทีครูต้องปฏิบัติ การประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต และคุณภาพ                 
การปฏิบติังานของครูตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ จึงเป็นสิงจาํเป็นทีจะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนือง 

 5. การพฒันาวิชาชีพ เป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของบุคคลทุก
คน จากพืนฐานเดิมของแต่ละคนอยา่งต่อเนือง ตามแต่ละคนดว้ยการคน้ควา้ วิจยั แลกเปลียนเรียนรู้
ทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง34 

 สรุปไดว้า่ การพฒันาวชิาชีพผูบ้ริหาร คือการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ
ของผูบ้ริหารให้สามารถคดัเลือก สรรหา คิดคน้ สร้างและพฒันาครูเพือให้ครูนันมีวิธีการจดัการ
เรียนการสอนมาพฒันา ผูเ้รียนให้มีคุณภาพสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานและการปฏิบติัตนทีหน่วยงานหรือองคก์รยอมรับ 

 

แนวทางในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 การบญัญติัให้สถานศึกษาเป็น “นิติบุคคล” ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครังสําคญัของประเทศไทย ซึงสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2)  พ.ศ.
2545 ทีมุ่งหวงัยกระดบัการศึกษาของชาติใหไ้ดม้าตรฐาน และจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง มีคุณภาพ 
โดยไดบ้ญัญติัให้มีการกระจายอาํนาจการบริหารสถานจดัการศึกษาทงัดา้นวิชาการ  งบประมาณ  
                                                           
 34สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, รูปแบบและวธีิการในการพฒันาวชิาชีพครู(ม.ป.ท.
,2544), - . 
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การบริหารบุคคล  และงานบริหารทวัไปไปยงัคณะกรรมการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง  การจดัองค์กรทีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนทีจดับริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระในการบริหารทงัด้านทรัพยากรบุคคล และอาํนาจ
หน้าทีในกรอบทีกฎหมายให้อาํนาจไว้  การมีกฎหมายกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมี
จุดมุ่งหมายสําคญัทีจะทาํให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเขม้แข็งในการบริหารเพือให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตวั รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน สถานศึกษา  ชุมชน  
ทอ้งถิน  และประเทศชาติโดยรวม อยา่งไรก็ตามการจะบริหารสถานศึกษาทีมีสถานะเป็นนิติบุคคล
ใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายดงักล่าว มีแนวทางหรือเงือนไขทีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรคาํนึงดงันี 

 1.  รวบรวมและจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั การบริหารแนวใหม่จาํเป็นอยา่ง
ยิงทีจะตอ้งบริหารและตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลมากกว่าสามญัสํานึก ดงันนั ผูบ้ริหารจึงจาํเป็น
จะตอ้งรวบรวม จดัระบบ และใชข้อ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารและตดัสินใจให้มากทีสุดเท่าทีจะ
ทาํได ้

2.  วางแผนและดาํเนินงานตามแผนทีวางไว ้การวางแผนมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริหารมีทิศทางใน 

การบริหารตามลาํดบัความสําคญัเร่งด่วนของปัญหาและนโยบายการบริหาร ดงันนั ผูบ้ริหารจึง    
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ และความเขา้ใจเกียวกบัการวางแผน และสามารถดาํเนินการบริหารให้เป็นไป
ตามแผนทีกาํหนดไว ้รวมทงัการดาํเนินการกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

เพือใหก้ารบริหารงานบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเตม็ที 

3.  ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบทีเกียวขอ้ง ในการบริหารสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคล 

ผูบ้ริหารมีอาํนาจบริหารอยา่งอิสระ ขณะเดียวกนัก็รับผดิชอบต่อผลการตดัสินใจของตนอยา่งเตม็ที 

เช่นกนั ดงันนั เพือป้องกนัขอ้ผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตดัสินใจของตน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จาํเป็นตอ้งศึกษา และทาํความเขา้ใจกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง รวมทงัควรมีทีปรึกษาทาง 

กฎหมายคอยใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะก่อนการตดัสินใจทีตนเองขาดความมนัใจ 
4.   การบริหารและการตดัสินใจโดยองคค์ณะบุคคล การศึกษาเป็นบริการกิจการสาธารณะ 

ทีมีผูเ้กียวขอ้งและไดรั้บผลจากการบริการจาํนวนมาก ดงันนั เพือใหก้ารบริหารและการตดัสินใจ 

มีความถูกตอ้งและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผูรั้บบริการมากทีสุด ผูบ้ริหารควรดาํเนินการโดยใช ้

องคค์ณะบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

5.  จดัระบบบญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง แมผู้บ้ริหารจะมีอาํนาจอิสระในการบริหารและ 

ตดัสินใจก็ตาม แต่อาํนาจอิสระนนัมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ 

โดยเฉพาะดา้นการเงินซึงส่วนใหญ่มาจากงบประมาณแผน่ดิน จะมีหน่วยงานทีรับผดิชอบการ 

ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของสถานศึกษาทงัในช่วงก่อนใช ้ระหวา่งใช ้และภายหลงัการใช ้ดงันนั 
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ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํระบบบญัชีใหค้รบถว้น ความถูกตอ้งตามระบบและระเบียบของ 

ทางราชการเพือการบริหารของตนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส และ สุจริต 

เงือนไขทงั 5 ประการดงักล่าว เป็นสิงจาํเป็นทีผูบ้ริหารจะตอ้งมีหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้ 
การบริหารและการตดัสินใจของตนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการกาํหนด  
ใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอยา่งเตม็ที35 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้บริหาร 
อุดมการณ์และหลกัการในการจัดการศึกษาของชาติ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลทีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา
ต่างมีอุดมการณ์และหลกัการการจดัการศึกษาเพือพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
เพือใหค้นไทยทงัปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา พฒันาคนไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

อนัเป็นเงือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ทีพึงประสงค ์ 

อุดมการณ์สําคญัของการจดัการศึกษาคือ  การจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้าง
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยา่งสมดุล
ระหวา่งปัญญาธรรม คุณธรรม และวฒันธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพือคนไทยทงัปวง มุ่งสร้าง
พืนฐานทีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกทีดีของสังคมตงัแต่วยัการศึกษาขนัพืนฐาน และ
พฒันาความรู้ความสามารถเพือการทาํงานทีมีคุณภาพ  โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาไดต้รงความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมนัใจวา่การศึกษาเป็น
กระบวนการของการพฒันาชีวิตและสังคมเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน 

สามารถพึงตนเองและพึงกนัเองได ้ และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติเพือให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และหลกัการในการจดัการศึกษาดงักล่าว จึงไดก้าํหนดมาตรฐานเกียวกบัแนวการจดั
การศึกษาซึงเกียวขอ้งกบัผูบ้ริหารคือ มาตรฐานที 2 แนวการจดัการศึกษา  การจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูเ้รียนเป็นแบบอยา่งทีดี ไดฝึ้กการคิด ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
ตรงทีหลากหลายตรงตามความตอ้งการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย ์ รู้จกัผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล เตรียมการสอนและสือทีผสมผสานความรู้สากลกบัภูมิปัญญาไทย จดับรรยากาศเอือต่อ
การเรียนรู้ จดัหาและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย และพฒันาความคิดของผูเ้รียนอยา่งเป็น
                                                           

35กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีเป็นนิติบุคคล (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), ก-ข.   
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ระบบและสร้างสรรค์ความสําเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัขึนอยู่กบั  

ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และสมาชิกชุมชน  และปัจจยัดา้น
การบริหาร ไดแ้ก่ หลกัการบริหารจดัการและหลกัธรรมาภิบาล ซึงจะเห็นไดจ้ากการจดัหลกัสูตร
การเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มีการ
พฒันาผูบ้ริหาร ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีคุณภาพ และมีการ
บริหารจดัการทีใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน36  

 

มาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน :  กระทรวงศึกษาธิการ 
การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพือปวงชนโดยรัฐตอ้งจดัให้มีการศึกษาขนั

พืนฐานเพือพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ทงัในฐานะทีเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองของโลก เพือเป็นรากฐานทีพอเพียงสําหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทงัเพือการ
พฒันาหน้าทีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพือสร้างรากฐานที
แข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือการพฒันาประเทศที
ยงัยืนในอนาคต และไดว้างเกณฑ์มาตรฐานเกียวกบัผูบ้ริหารไวด้งันี คือมาตรฐานดา้นการบริหาร
และการจดัการศึกษา  มาตรฐานที 11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้าํ และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา   มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร  โครงสร้าง  

ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจรมาตรฐานที  13 สถานศึกษามีการ
บริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน   มาตรฐาน 14 สถานศึกษามีการจดั
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั   มาตรฐานที  15 สถานศึกษามีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย  มาตรฐานที  16 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ37 

 

 

 

                                                           
36สาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน),มาตรฐานตวั

บ่งชีและเกณฑก์ารพิจารณาเพือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขนัพืนฐานรอบ 2 
(พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:บริษทั จุดทอง จาํกดั,2550),2-6. 

37เรืองเดียวกนั,10-15.  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์การพจิารณาด้านผู้บริหารของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ.  
ทาํหน้าทีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํหน้าทีประเมินผลจดัการศึกษา  
เพือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายหลกัการ  และแนวทาง
การจดัการศึกษาในแต่ละระดบั  โดยเฉพาะทางด้านผูบ้ริหาร สมศ. ได้วางเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ผูบ้ริหาร    มี 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่  มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ คือผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมนั และอุทิศตนในการทาํงาน มีความคิด
ริเริมและมีวิสัยทศัน์ มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผูน้าํทางวิชาการ  และมีการ
บริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึงพอใจในการบริหาร มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดั
องคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา คือ 
สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานทีมีความคล่องตวัสูง
ปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสม มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 

และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล และมีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตาม
กฎกระทรวง มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคญั คือสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็ม ศกัยภาพ มีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้  คือ สถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหา
สาระการเรียนรู้ระดบัสากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินทีเหมาะสมสอดคล้องกบัหลกัสูตร
แกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมและเอือต่อ
การเรียนรู้38 

 
เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษาขันพนืฐาน 
 จากการทีคุรุสภาซึงเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูขึน 3 ครังเมือ พ.ศ. 2533 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 พฒันาเกณฑ์เดิมเป็นเกณฑ์ใหม่ คือเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 11 ขอ้ และเมือปี พ.ศ. 2542 คุรุสภาไดด้าํเนินการพิจารณาความสอดคลอ้งของ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ซึงคณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภา
                                                           

38เรืองเดียวกนั,19-23.  
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ได้อนุมติัให้เพิมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอีก 1 เกณฑ์ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที 12 โดยกาํหนด           
บนพืนฐานของความเชือทีวา่ เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งคาํนึงถึงผลทีจะเกิดกบั
ผูเ้รียนและสภาพแวดล้อมอืน ๆ และเพือประกนัคุณภาพการทาํงานและการเป็นผูบ้ริหาร โดย
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครืองมือสําคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั เพือให้เกิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งศึกษาเพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง ให้สามารถนาํไปใช้
ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชันสูงและได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม 

สาํหรับเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐานดงันี  
 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เป็นข้อกาํหนดเกียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการศึกษา ซึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอที
สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ประกอบไปด้วยมาตรฐานความรู้และมาตรฐาน          
ประสบการณ์วชิาชีพ โดยมีรายละเอียดดงันี 

  .  มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ตาํกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดงัต่อไปนี 1) หลกัและกระบวนการบริหาร
การศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารด้านวิชาการ 4) การบริหาร               
ดา้นธุรการ การเงิน พสัดุและอาคารสถานที  5)  การบริหารงานบุคคล  6)  การบริหารกิจการ
นกัเรียน  7)  การประกนัคุณภาพการศึกษา  8)  การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  9)  การ
บริหารการประชาสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารสถานศึกษาทีคณะกรรมการคุรุสภา
รับรอง  

  .  มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพตอ้งมีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 5 ปีหรือมีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตาํแหน่งหวัหน้า
หมวด / หวัหนา้สาย /หวัหนา้งาน / ตาํแหน่งบริหารอืน ๆ ในสถานศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

 2. มาตรฐานการปฏิบติังาน เป็นขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบติังานและการพฒันางาน ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพือให้เกิดผล
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการจดัการศึกษา รวมทงัตอ้งฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความชาํนาญ
สูงขึนอยา่งต่อเนือง ประกอบไปดว้ย  มาตรฐาน คือ  
 มาตรฐานที 1  ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหาร 

การศึกษา 
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 มาตรฐานที 2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ พฒันา
ของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน   

 มาตรฐานที 3  มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  

 มาตรฐานที 4  พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  

 มาตรฐานที 5  พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึน                
เป็นลาํดบั  

 มาตรฐานที 6  ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร  

 มาตรฐานที 7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

 มาตรฐานที 8  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี   

 มาตรฐานที 9  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์
 มาตรฐานที 10 แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
 มาตรฐานที 11 เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ   
 มาตรฐานที 12 สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 
 3. มาตรฐานการปฏิบติัตน เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพทีกาํหนดขึนเป็นแบบแผนใน
การประพฤติตน ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นทีเชือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและ
สังคม อันจะนํามาซึงเกียรติและศักดิศรีแห่งวิชาชีพ ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อสังคม 39 

 สาํหรับการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัเพือศึกษา การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขอบเขตของการวิจยัโดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานการปฏิบติังานในขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.  ของคุรุสภาซึงมีรายละเอียดดงันี 

 มาตรฐานที 1 ปฏิบัติกจิกรรมทางวชิาการเกยีวกบัการพัฒนาวชิาชีพการบริหาร
การศึกษา  
 คุณสมบติัเบืองต้นทีสําคญัประการหนึงของผูบ้ริหารมืออาชีพ คือ การเข้าร่วม                          
เป็นสมาชิกทีดีขององค์กรวิชาชีพดว้ยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
                                                           
 

39
 “ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. ,”               

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที , ตอนพิเศษ  ง (  กนัยายน ) : - . 
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วชิาชีพ   ไดแ้ก่การเป็นผูริ้เริม  ผูร่้วมงาน  ผูร่้วมจดังานหรือกิจกรรม   รวมทงัการเป็นผูเ้สนอผลงาน 

และเผยแพร่ผลงานขององคก์ร เพือใหส้มาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผูบ้ริหารทีมีต่อการ
พฒันาองคก์รตลอดจนการนาํองคก์รใหเ้ป็นทียอมรับของสังคมโดยส่วนรวม  

 กล่าวโดยสรุป การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา หมายถึง การเป็นผูริ้เริม ผูร่้วมงาน ผูร่้วมจดังานหรือกิจกรรมรวมทงัการเป็นผูเ้สนอ
ผลงานและเผยแพร่ผลงานขององคก์ร เพือใหส้มาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผูบ้ริหารทีมี
ต่อการพฒันาองคก์ร ตลอดจนการนาํองคก์รใหเ้ป็นทียอมรับของสังคมโดยส่วนรวม  

 มาตรฐานที 2 ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทจีะเกดิขึนกบัการ พฒันา
ของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน   
 ผูบ้ริหารมืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา  และความปรารถนาดีต่อองค์กร                
ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน ดว้ยการตดัสินใจในการทาํงานต่าง ๆ เพือผลการพฒันาทีจะเกิดขึนกบั
ทุกฝ่าย การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผา่นกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งการกระทาํ
กบัผลของ การกระทาํ เนืองจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีผลต่อองคก์ร โดยส่วนรวม  ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งเลือกแต่กิจกรรมทีจะนาํไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพฒันาของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งและ
ระมดัระวงัไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิไดต้งัใจ ทงันีเพือนาํไปสู่ความไวว้างใจ ความศรัทธาและ
ความรู้สึกเป็นทีพึงไดข้องบุคคลทงัปวง  

 กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ
พฒันาของบุคลากร ผูเ้รียนและชุมชน หมายถึง การแสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดี   
ต่อองคก์ร ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน ดว้ยการตดัสินใจในการทาํงานต่าง ๆ เพือผลการพฒันาทีจะ
เกิดขึนกบัทุกฝ่าย  

 มาตรฐานที 3 มุ่งมันพฒันาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  

 ความสาํเร็จของการบริหารอยูที่การดาํเนินการ เพือให้บุคลากรในองค์กรหรือผูร่้วมงาน
ไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งหาวิธีพฒันาผูร่้วมงาน โดยการศึกษา
จุดเด่น จุดดอ้ยของผูร่้วมงาน กาํหนดจุดพฒันาของแต่ละคน และเลือกใช้วิธีการทีเหมาะสมกบัการ
พฒันาดา้นนนัๆ    แลว้ใชเ้ทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในให้ผูร่้วมงานไดล้งมือปฏิบติัจริง 
ประเมิน ปรับปรุง ให้ผูร่้วมงานรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางทีเหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติ                     
จนเป็นผลให้ศกัยภาพของผูร่้วมงานเพิมพูนพฒันากา้วหน้าอย่างไม่หยุดยงั นาํไปสู่การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้  
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 กล่าวโดยสรุปการมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ หมายถึง 

วิธีการพฒันาผูร่้วมงานโดยการศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของผูร่้วมงาน กาํหนดจุดพฒันาของแต่ละคน
นาํไปสู่การเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้  

 มาตรฐานที 4  พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกดิผลจริง  

 ผูบ้ริหารมืออาชีพมีการวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับ
เงือนไขขอ้จาํกดัของผูเ้รียน ครู ผูร่้วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบันโยบาย
แนวทาง เป้าหมายของการพฒันา เพือนาํไปปฏิบติั จนเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งแทจ้ริง แผนงาน               
ตอ้งมีกิจกรรมสาํคญัทีนาํไปสู่ผลของการพฒันา ความสอดคลอ้งของเป้าหมาย กิจกรรม และผลงาน    

ถือเป็นคุณภาพสําคญัทีนําไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพสูง  มีความคุ้มค่าและเกิดผล                       
อยา่งแทจ้ริง  

 กล่าวโดยสรุป การพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง หมายถึง 

การวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงือนไขข้อจาํกัดของผูเ้รียน                       
ครู  ผูร่้วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบันโยบายแนวทาง เป้าหมายของ                
การพฒันา เพือนาํไปปฏิบติัจนเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งแทจ้ริง  
 มาตรฐานที 5 พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกดิผลงานทมีีคุณภาพสูงขึน                    
เป็นลาํดับ  

 นวตักรรมการบริหาร เป็นเครืองมือสําคัญของผู ้บริหารในการนําไปสู่ผลงานทีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึนเป็นลาํดบั ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ ๆ 
เลือกและปรับปรุง ใชน้วตักรรมไดห้ลากหลาย ตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข ขอ้จาํกดัของงานและ
องคก์ร จนนาํไปสู่ผลไดจ้ริง เพือให้องคก์รกา้วหนา้พฒันาอยา่งไม่หยุดยงั ผูร่้วมงานทุกคนไดใ้ช้
ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ที มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกนั 

 กล่าวโดยสรุป พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึน                  
เป็นลาํดบัหมายถึง ความรู้ในการบริหารแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวตักรรมไดห้ลากหลาย
ตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข ขอ้จาํกดัของงานและองคก์รจนนาํไปสู่ผลไดจ้ริง   

 มาตรฐานที 6 ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร  

 ผูบ้ริหารมืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการบริหารทีจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีดีขึน
ของบุคลากรและองค์กร จนบุคลากรมีนิสัยในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเพียร
พยายามกระตุน้ ยวัยุ ทา้ทายให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและชืนชมผลสําเร็จเป็นระยะ ๆ จึง
ควรเริมจากการริเริมการร่วมพฒันา การสนบัสนุนขอ้มูลและให้กาํลงัใจให้บุคลากรศึกษา คน้ควา้  
ปฏิบติั และปรับปรุงงานต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง จนเกิดเป็นค่านิยมในการพฒันางานตามภาวะปกติ    
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อนัเป็นบุคลิกภาพทีพึงปรารถนาของบุคลากรและองค์กร รวมทงับุคลากรทุกคนชืนชมและศรัทธา
ในความสามารถของตน  

 กล่าวโดยสรุปการปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร     หมายถึงการเลือกและใช้
กิจกรรมการบริหารทีจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีดีขึนของบุคลากรและองคก์ร จนบุคลากรมีนิสัย
ในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ     

 มาตรฐานที 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  

 ผูบ้ริหารมืออาชีพสามารถนาํเสนอผลงานทีไดท้าํสําเร็จแลว้ดว้ยการรายงานผลทีแสดง
ถึงการวิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมการกาํหนดงานทีจะนาํไปสู่ผลแห่งการพฒันาการ   
ลงมือปฏิบติัจริง และผลทีปรากฏมีหลกัฐานยนืยนัชดัเจนการนาํเสนอรายงานเป็นโอกาสทีผูบ้ริหาร
จะไดคิ้ดทบทวนถึงงานทีได้ทาํไปแลว้ว่ามีขอ้จาํกดั ผลดี ผลเสีย  และผลกระทบทีมิไดร้ะวงัไว้
อยา่งไร ถา้ผลงานเป็นผลดี จะชืนชม ภาคภูมิใจไดใ้นส่วนใดนาํเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้นได้
อยา่งไร   ถา้ผลงานยงัไม่สมบูรณ์จะปรับปรุงเพิมเติมไดอ้ยา่งไรและจะนาํประสบการณ์ทีไดพ้บไป
ใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน  ต่อไปอยา่งไร คุณประโยชน์อีกประการหนึงของรายงานทีดี คือ การนาํ
ผลการประเมินไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทงัการทาํให้เกิดความรู้สึกชืนชมของผูร่้วม
ปฏิบติังานทุกคน การทีผูป้ฏิบติังานได้เรียนรู้เกียวกับความสามารถและศกัยภาพของตน เป็น
ขนัตอนสาํคญั   อยา่งหนึงทีจะนาํไปสู่การรู้คุณค่าแห่งตน 

  กล่าวโดยสรุป รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง 

ความสามารถในการนาํเสนอผลงานทีได้ทาํสําเร็จแลว้ ดว้ยการรายงานผลทีแสดงถึงการวิเคราะห์
งานอยา่งรอบคอบ ครอบคลุมการกาํหนดงานทีจะนาํไปสู่ผลแห่งการพฒันา การลงมือปฏิบติัจริง 

และผลทีปรากฏมีหลกัฐานยนืยนัชดัเจน  

 มาตรฐานท ี8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทดีี   
 ผูบ้ริหารมีหนา้ทีแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในองคก์ร การทีจะปฏิบติั
หนา้ทีดงักล่าวใหไ้ดผ้ลดี ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอยา่งทีดี มิฉะนนัคาํแนะนาํตกัเตือน
หรือการกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารจะขาดความสาํคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากรในองค์กร ผูบ้ริหาร
ทีปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและ
บุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทาํให้เกิดความเชือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน 

จนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพึงพอใจ  

 กล่าวโดยสรุป ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพทีมีผลต่อการยอมรับของบุคลากรทาํให้เกิดความ
เชือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพึงพอใจ  
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 มาตรฐานท ี9 ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอนือย่างสร้างสรรค์  

 หน่วยงานการศึกษาเป็นองคก์รหนึงทีอยูใ่นชุมชน และเป็นส่วนหนึงของระบบสังคม
ซึงมีองคก์รอืน ๆ เป็นองคป์ระกอบทุกหน่วยงานมีหนา้ทีร่วมมือกนัพฒันาสังคมตามบทบาทหนา้ที      

ผูบ้ริหารสถานการศึกษา/ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นบุคลากรสําคญัของสังคมหรือชุมชน ทีจะชีนํา   
แนวทางการพฒันาสังคมให้เจริญกา้วหนา้ตามทิศทางทีตอ้งการ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งร่วมมือกบั
ชุมชนและหน่วยงานอืนในการเสนอแนวทางปฏิบติั แนะนาํ ปรับปรุงการปฏิบติั และแกปั้ญหาของ
ชุมชนหรือหน่วยงานอืน  เพือใหเ้กิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม ในลกัษณะร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบติั ดว้ยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ พร้อมทงัยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้ผูอื้นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ  เพือเสริมสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยและการร่วมมือกนัในสังคม นาํไปสู่การยอมรับและศรัทธาอยา่งภาคภูมิใจ  

 กล่าวโดยสรุป การร่วมมือกบัชุมชนและ   หน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การ
เสนอแนวทางปฏิบติั แนะนาํ ปรับปรุง การปฏิบติั    และแกปั้ญหาของชุมชนหรือหน่วยงานอืน 

เพือใหเ้กิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม  

 มาตรฐานท ี10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา  
 ความประทบัใจของผูร่้วมงานทีมีต่อผูบ้ริหารองค์กรอย่างหนึง คือ ความเป็นผูร้อบรู้
ทนัสมยั ทนัโลกรู้อยา่งกวา้งขวางและมองไกล ผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้งติดตามการเปลียนแปลงที
เกิดขึนในโลกทุกๆดา้น จนสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั และนาํขอ้มูล            
ข่าวสารต่างๆทีได้รับมาใช้ในการพฒันางาน และผู ้ร่วมงานการตืนตวัการรับรู้ และการมีข้อมูล
ข่าวสาร    สารสนเทศเหล่านี นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานพฒันาแลว้ ยงันาํมาซึงการยอมรับและ
ความรู้สึกเชือถือของผู ้ร่วมงานอันเป็นเงือนไขเบืองต้นทีจะนําไปสู่การพัฒนาทีลึกซึงอย่าง              
ต่อเนืองต่อไป  

 กล่าวโดยสรุปการแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การติดตามการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกทุก ๆ ดา้น จนสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั 

และนาํขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันางานผูร่้วมงาน 

 มาตรฐานที 11 เป็นผู้นําและสร้างผู้นํา  
 ผูบ้ริหารมืออาชีพสร้างวฒันธรรมขององค์กรด้วยการพูดนํา ปฏิบติันํา และจดั
ระบบงานให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม โดยการให้รางวลัแก่ผูที้ทาํงานไดส้ําเร็จแลว้จนนาํไปสู่การ
พฒันาตนเอง  คิดไดเ้อง ตดัสินใจไดเ้อง พฒันาไดเ้องของผูร่้วมงานทุกคนผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้ง
แสดงออกอยา่งชดัเจน และสมาํเสมอเกียวกบัวฒันธรรมขององคก์รเพือให้ผูร่้วมงานมีความมนัใจ
ในการปฏิบติั  จนสามารถเลือกการกระทาํทีสอดคล้องกบัวฒันธรรม แสดงออกและชืนชมได้ดว้ย
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ตนเอง ผูบ้ริหารจึง  ตอ้งสร้างความรู้สึกประสบความสําเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคน จน
เกิดภาพความเป็นผูน้าํในทุกระดบันาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

 กล่าวโดยสรุป การเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ หมายถึง การจดัระบบงานให้สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรม โดยการให้รางวลัแก่ผูที้ทาํงานได้สําเร็จแล้วจนนาํไปสู่การพฒันาตนเอง คิดไดเ้อง 
ตดัสินใจไดเ้อง และพฒันาไดเ้องของผูร่้วมงานทุกคน 

 มาตรฐานที 12 สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์  

 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยงัยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกที
เปลียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุยงั  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง  สามารถปรับงานให้
ทนั ต่อการเปลียนแปลงและสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่างๆ ไดส้อดคล้องสมดุลและ
เสริมสร้างซึงกนัและกนั ผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้งตืนตวัอยูเ่สมอมองเห็นการเปลียนแปลงอยา่งรอบ
ด้านรวมทงัการเปลียนแปลงในอนาคต  และกล้าทีจะตดัสินใจดาํเนินการเพือผลในอนาคต    

อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงนี ย่อมเป็นสิงประกนัได้ว่าการเสียงในอนาคตจะมี
โอกาสผดิพลาดนอ้ยลง การทีองค์กรปรับไดท้นัต่อการเปลียนแปลงนี ยอ่มเป็นผลให้องคก์รพฒันา
อยา่งยงัยนื สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของโลกตลอดไป  

 กล่าวโดยสรุป การสร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์ หมายถึง การพฒันา     
องคก์รให้กา้วหน้าอย่างยงัยืนสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของโลกทีเปลียนแปลงไป สามารถปรับ
งานให้ทนัต่อการเปลียนแปลง และสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
สมดุลและเสริมสร้างซึงกนัและกนั40 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ความหมายและขอบข่ายของประสิทธิผล มีผูใ้ห้คาํนิยามของประสิทธิผล (effectiveness) 

ไวห้ลายหลากขึนอยู่กับลักษณะองค์การ และมุมมองของนักวิชาการ แต่ส่วนมากแล้ว “จะมุ่ง
ผลสําเร็จของงานหรือการทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์” ซึงมีผูใ้ห้ความหมายของประสิทธิผล
แตกต่างกนัดงันี 

                                                           
 40สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2549), 38-41. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

 

              กลิคแมน (Glickman) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า หมายถึง 
สถานศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทีทดสอบ41 
              ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดร้วบรวมความคิดของนกัการศึกษาทีให้ความหมาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาวา่ หมายถึง ผลสัมฤทธิทางวชิาการหรือความพึงพอใจในการทาํงาน 

ของครูหรือขวญัของสมาชิกสถานศึกษาดี42 

              มอทท์ (Mott)  มีแนวความคิดว่าสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ มกัพิจารณาที
ผลสัมฤทธิทางการเรียน ซึงผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นส่วนหนึงเท่านัน ในบรรดาความคิด
ทงัหลาย การทีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึนอยูก่บั 1) ความสามารถในการผลิต นกัเรียน
ทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง (productivity)  2) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติ
ในทางบวก (positive attitude)  3) ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษาได ้
(adaptability)  4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา (flexibility)43 

 อาจีริส (Argyris)  ให้ความหมายของประสิทธิผลวา่ หมายถึงสภาวะทีองคก์รสามารถ
เพิมผลผลิตมากขึนในขณะทีปัจจยัการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที44 

     นาฮาเวนดีและมาเล็คซาเด (Nahavandi and Malekzadeh) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ารไดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์าม 

แผนอนัหมายถึง 4 ประการดงันี 1) คุณภาพของงาน 2) ความพึงพอใจของลุกคา้หรือผูรั้บบริการ 3) 

นวตักรรมใหม่ ๆ ทีดีกวา่เดิม 4) ความพึงพอใจของบุคลากรทีทาํงาน45 

                                                           
 41Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Developmental Approach, 2nded 

(Boston, MA:Allyn and Bacon, 1990),155. 

 
42 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration (New  York : 

Random House,1991),373. 
 43 Paul E. Mott, The Characteristic of  Effective Organization (New  York 

:Macmillan,1966),398. 
 44 Chris Argyris, Integrating the Individual   and the Organization (New  York :John 

Wiley and Sons, 1964),123. 
    45 Afsaneh Nahavandi and Air R. Malekzadeh, Organizational Behavior: The Person 

Organizational Fit, (New Jersey:Prentice Hall,Inc.1990),532. 
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 กอร์ดอนและคณะ(Gordon and others) ให้ความหมายของคาํว่าประสิทธิผลของ
องคก์าร หมายถึง ขีดความสามารถขององคก์ารทีจะดาํเนินการผลิตเพือก่อให้เกิดผลผลิตสําเร็จตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ทีองคก์รกาํหนดขึน46 

 แวบพ ู(Vappu)  กล่าวถึงประสิทธิผลองคก์ารวา่เป็นโครงสร้างทีสาํคญัประการหนึง 

ในทางสังคมวิทยา  โดยทวัไปหมายถึง ระดบั (degree) ซึงองค์การประสบความสําเร็จในการ
ดาํเนินการตามเป้าหมาย47   
 สัญญา  สัญญาววิฒัน์  กล่าววา่  ประสิทธิผล หมายถึง การวดัผลการทาํงานขององคก์าร 
นนัวา่การทาํงานไดป้ริมาณมากนอ้ยแค่ไหน  คุณภาพงานดีมากนอ้ยแค่ไหน48 

 เรดและคณะ (Reid and Others) ให้ความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาวา่ หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนทีจะบรรลุผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการจดัสรร
ทรัพยากรใหแ้ก่สมาชิก 49 
 จากแนวคิดและความหมายเกียวกับประสิทธิผลต่าง ๆ ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
พอทีจะสรุปวา่ประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่น่าจะหมายถึงผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  
หรือความพึงพอใจในการทาํงานเพียงอยา่งใดอย่างหนึง  แต่ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง
การทีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงสามารถพฒันาเจตคติของ
นกัเรียนใหเ้ป็นทางบวกต่อสถานศึกษา ตลอดจนสามารถปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษาเขา้กบั
สภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอก รวมทงัแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาซึงทาํให้เกิดความ        
พึงพอใจในการทาํงานโดยเป็นการมองประสิทธิผลของทงัระบบ 

 

                                                           
 46 Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston: Allyn  and 

Bacon, 1990),14. 
                      

47
 Tyysk L.Vappu, “Insiders  and  Outsiders: Women , s Movement  and 

Organizational Effectiveness”,  Canadian  Review  of  Sociology and Anthropology33,3 

(1998):391-410. 

 
48

 สัญญา  สัญญาววิฒัน์,  “ทฤษฎีองคก์รประสิทธิภาพ”, รวมบทความสังคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา (กรุงเทพฯ:ภาควชิาสังคมวทิยามานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
,2544),114. 

 49Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School (Oxford : 

Basic Blackwell Ltd, 1988),5. 
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แนวคิดเกยีวกบัประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลขององค์การเป็นสิงทีสําคญัต่อความคงอยู่และความกา้วหน้าขององค์การ
ดงันนัจึงมีผูก้ล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลไวห้ลายทรรศนะดงันี 

 ออสตินและเรยโ์นลด์ (Austin and Reynolds) ไดศึ้กษาวิจยัและรายงานวา่การบริหาร
โรงเรียนทีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีลกัษณะทีแสดงถึงความสําเร็จดงันี  1) การจดัอาคารสถานที  2) 
ภาวะผูน้าํ  3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร  4) การจดัระบบของหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
5) การพฒันาบุคลากร  6) การจดัการเวลาเรียนทีเกิดประโยชน์สูงสุด  7) ความเป็นเลิศทางวิชาการที
ไดรั้บการยอมรับ  8)  การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากผูป้กครอง  9)  การวางแผนร่วมกนั  10)  
ความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  11) มีเป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนัทีชดัเจน  12) มีระบียบ
วนิยั50 

 เฮอร์ซอก (Herzog) ทาํการศึกษาตวัแปรทีเกียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมในปี 
1990 ได้ศึกษาโดยรวบรวมขอ้มูลจากครู 1,797 คน พบว่าภาวะผูน้าํและบรรยากาศองค์การมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน51  

 มาร์เชล (Marcel) วิจยัเรืองอาํนาจของครูใหญ่กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ในปี 1990 

เครืองมือทีใช้คือแบบสอบถามพฤติกรรมของผูบ้ริหาร แบบประเมินโรงเรียนประกอบดว้ย  การ
ประเมินการบรรลุเป้าหมาย  ภาวะผูน้าํ  บรรยากาศการติดต่อสือสรของครู  การสือสารของผูบ้ริหาร
และการปฏิบติังานของครู  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  ครูใหญ่  34  คน  ผูช่้วยครูใหญ่   113  คน  และครู  
375  คน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาสหสัมพนัธ์  การวิเคราะห์ตวัประกอบ  พบวา่พฤติกรรมการใช้
อาํนาจเป็นองคป์ระกอบสําคญัของภาวะผูน้าํ และมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนและ
ต่อครู52 

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดส้รุปลกัษณะสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลว่าควรมี
องคป์ระกอบดงันี  1) เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  2) มีแผนงานทางวิชาการทีดี  3) จดัการเรียนการ
                                                           

50 Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for lmproved School Effectiveness : 

An lnternational Survey”,School Organization,10(2/3)(1990):167-178. 
51 John A. Herzog, “Variables Contributing to Organizational Effectiveness :                     

A Comparison Between National Exemplary Secondary Schools and Lutheran Secondary School” 

(Dal 51/01/01/DA, 1990) : 2582. 
52 K. Marcel, “Principal Power and School Effectiveness : A Study of Urban Public 

Middle School”, (Dal 51/60A, 1990) : 1852. 
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สอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก  5) ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม  6) มีการพฒันาบุคลากรอย่างกวา้งขวาง  7) ใช้ภาวะผูน้าํแบบมี
ส่วนร่วม  8) ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 9) ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม53 

 แฮนสัน (Hanson) กล่าววา่สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลมีลกัษณะดงันี  1) มีการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน  3) มีการติดตามกํากับ
กระบวนการเรียนการสอน  4) บุคลากรมีมาตรฐาน  5) ส่งเสริมการรักษาวินยัของผูเ้รียน  6) มีการ
จดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการการทาํงาน54 

 บราวน์ (Brown) กล่าวถึงการวดัประสิทธิผลขององคก์ารใน 4 มิติ ไดแ้ก่  1) ผลผลิต  2) 
การรับรู้เกียวกบัองคก์าร  3) งบประมาณ  4) ภาวะผูน้าํองคก์าร55  
 กิบสันและคณะ (Gibson and others) ไดอ้ธิบายคาํว่า ประสิทธิผลในระดบัองค์การ 
(organizational effectiveness) วา่เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  ปัจจยัที
เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดบัองคก์าร  ไดแ้ก่  1) สภาพแวดลอ้ม  2) เทคโนโลยี  3) กลยุทธ์  4) 

โครงสร้าง  5) กระบวนการต่าง ๆ  6) วฒันธรรม56  

 มาโฮนีและอีทเซล (Mahoney and Eeitzel) ให้แนวคิดเกียวกบัเกณฑ์ประสิทธิผลของ
องค์การธุรกิจและหน่วยงานวิจัยโดยได้พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ ได้แก่ 
ความสามารถในการผลิต การสนบัสนุนการใชก้ารวางแผน ความเชือถือไดแ้ละความคิดริเริม  ส่วน
เกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจยัและพฒันา  ควรใชค้วามน่าเชือถือได ้ ความร่วมมือ และการ
พฒันา57 

                                                           
53 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective,2nded. 

(Boston, MA : Allyn and Bacon, 1991),258-263. 
54 Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization Behavior,4thed. (Boston 

: Allyn and Bacon, 1996),35. 
55 William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 

Organization : The Influence of the Board of Directors”, Dissertation Abstracts International-B 

60, 12 (2000) : 15-17.  
56 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Stucture Process, 10thed.(Boston, Mass. : McGraw-Hill,lnc.,2000), 15-17. 
57John H. Mahoney and Nigel R. Eeitzel, Organization Behavior : Theory & Practice 

(Englewood Cliff : Prentice Hall,2001),142-144  
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 ควนิและโรบาร์ท (Quinn and Rohrbaugh)  ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล
ของโรงเรียน  ได้แก่  1) ความสามคัคีของบุคลากร  2) นวตักรรมในโรงเรียน  3) การพฒันา
บุคลากร58 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอวา่ เมือองคก์ารมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจึงควรวดัจาก  1) ผลสัมฤทธิทางการเรียน (achievement)  2) ความพึง
พอใจในงาน (job satisfaction)  3) การขาดงาน (absenteeism)  4) อตัราการออกกลางคนั(dropout 

rate) และ  5)  คุณภาพโดยทวัไป (overall quality) มีรายละเอียดดงันี 

 1.   ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  (achievement) 
 เป็นสิงทีบ่งชีถึงผลลัพธ์ของการจดัการศึกษาซึงนอกจากจะเป็นเรืองการพิจารณา
ความสามารถทางสติปัญญาของนกัเรียนแลว้ยงัแสดงให้เห็นคุณค่าของหลกัสูตร  ผูบ้ริหาร  และ
ครูผูส้อนอีกดว้ย  ฮอยและมิสเกล ( Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าเมือสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษามีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวดัประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควรพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิของนกัเรียน(achievement) ไดแ้ก่การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งเป็นระบบ
ของนกัเรียน  ศีลธรรมของนกัเรียน  คะแนนการสอบระดบัชาติ  นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้
เรียนในสถานศึกษาอืนได ้ ผลงานเป็นทียอมรับหรือไดรั้บรางวลั การพฒันาการของนกัเรียน59 

 กู๊ด (Good)  อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิทางการเรียนไวว้า่ หมายถึงความรู้หรือ
ทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ทีเรียนมาแลว้ ซึงไดจ้ากการสอบของครูหรือผูรั้บผิดชอบ
การสอนหรือทงัสองอยา่งรวมกนั60 

 อุทุมพร  จามรมาน  สรุปวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะทีเกิดจากการเรียนรู้โดยสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบหรือวธีิการอืนใหไ้ดผ้ลตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอนตรงตามเนือหาสาระ  และวิธีการทีครูจดัประสบการณ์การเรียนการสอน  
ดงันนัการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้จึงมุ่งทีการทาํความเขา้ใจกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรระดบั

                                                           
58 A.F. Quinn. And M.S.Rohrbaugh, Personnel Management of People at Work (New 

York : McMillan Publishing Co., lnc,2002), 211-213. 

 
59

 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and  Practice, 8thed. (Singapore : McGraw – Hill, Inc.,2008), 291-322. 

 60 Carter V. Good, Dictionary of  Education, 2nd ed. (New York : McGraw Hill Book 

company,1973),139. 
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ต่าง ๆ การจัดการศึกษา  การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน61            

ดงัรายละเอียดในแผนภูมิที 1  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษา  การจดัการเรียนการ
สอน  และการวดัผลประเมินผล 

ทีมา  :  อุทุมพร  จามรมาน, “หลกัการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน”,ใน เอกสารการสอนวชิาการ
พฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2553),1. 

 

 ฮาวิกเฮิรส์  และนิวกาเทน (Harvighurst and Neugarten)  ไดก้ล่าวถึงตวัตดัสินระดบั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวา่มี 4 ประการ คือ  1) ความสามารถทีติดตวัมาแต่กาํเนิด (inborn ability)  

2) ชีวิตและการอบรมในครอบครัว (family life and family training)  3) ประสิทธิภาพของโรงเรียน 
(quality of the schooling)  4) ความเขา้ใจในตนเองและความมุ่งหวงัในชีวิต (self concept and 

aspiration level)62 

                                                           
    61 อุทุมพร  จามรมาน, “หลกัการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน”,ใน เอกสารการสอน

วชิาการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
,2553),2. 

62 Robert J. Harvighurst and Bernice L. Neugarten,Society and Education (Boston : Allyn 

and Bacon lnc., 1969),157. 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

การจดัการศึกษา 

การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล    ส
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 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษามีความจาํเป็นยิงทีต้องใช้การศึกษาเป็น
เครืองมือ หากพิจารณาถึงการจดัการศึกษาในเชิงระบบซึงประกอบดว้ย  ตวัป้อน  กระบวนการและ
ผลลพัธ์แลว้  สิงทีบ่งชีผลลพัธ์ของการจดัการศึกษานนัมีหลายตวั  แต่ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็น
ผลลพัธ์ตวัหนึง และเป็นผลลพัธ์ตวัแรกทีตอ้งคาํนึงถึงในแง่ของประสิทธิผล 

 2.  ความพงึพอใจในงาน  (job satisfaction)   
 ความพึงพอใจในงาน  (job satisfaction)  หมายถึง  การทีบุคลากรในสถานศึกษา 
ยอมรับนโยบาย  มาตรการ  และขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติังานของสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ในระบบการบริหารงานของสถานศึกษา  มีการปรับปรุงพฒันาวิธีการปฏิบติังานตามหน้าทีด้วย
นวตักรรมใหม่ ๆ ทีมีคุณค่าต่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน   มีความภาคภูมิใจกับผลการ
ปฏิบติังาน  ให้ทนัการเปลียนแปลง มีระบบการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีโอกาสกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ทีการงานทุกคน  เกียวกบัความหมายของคาํว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (job 

satisfaction)   ไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายหลายทศันะ  ดงันี 

 แอปเปิลไวท์ (Applewhite) กล่าวว่า การมีเจตคติทีดีต่องาน  เกิดจากความสุขความ
สบายทีไดจ้ากสภาพทีทาํงาน ความสุขจากการทาํงานกบัเพือนร่วมงาน  และส่วนหนึงเกิดจากความ
พอใจเกียวกบัรายไดจ้ากองคก์ร63 

 กิฟฟอร์ดและเกรย ์(Guilford and Gray) เสนอปัจจยัทีเอือต่อความพึงพอใจในงานคือ  
1) ความมุ่งมนั 2) โอกาสกา้วหนา้  3) สังคมยอมรับ  4) ความสนใจในลกัษณะงานทีทาํ  5) สภาพ
การทาํงาน  6) การยกยอ่งชมเชย  7)  องคก์ารและการบริหารงาน  8) ปริมาณงาน  9) ค่าจา้ง  10) 

การนิเทศงาน  11)  การติดต่อสือสาร  12)  ชวัโมงการทาํงาน  13)  งานทีไม่ยุง่ยาก  14)  สิทธิและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ64 

 มิวชิสกี  (Muchinsky) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทํางานเป็นลักษณะของ
ปรากฏการณ์ ทีมีความซบัซอ้น และมาจากพืนเพหลายอยา่งจนไม่สามารถทีจะรวมเอาปรากฏการณ์
เหล่านนัมารวมเป็นทฤษฎีเดียวกนัได้65 

                                                           
63 Philip B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood cliffs, New Jersey: Prentice 

Hall Inc., 1965), 8. 
64 Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management (Massachusetts 

: Addison- Wesley Publishers,1970), 117-118. 
65 Paul H. Muchinsky, Psychology Applied to Work  (Homewood, Illinois : The Dorsey 

Press,1983),322. 
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 ล็อค (Locke)  สรุปความพึงพอใจในการทาํงานมี 9 ประการ คือ 1) ตวังานในดา้นความ
น่าสนใจ  ความยากง่าย  โอกาสการเรียนรู้งาน  ความสําเร็จ  การควบคุมและวิธีการทาํงาน  2) 
เงินเดือน  หมายถึง ผลตอบแทน  ความเท่าเทียมกนัและความยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือน  3)  การ
เลือนตาํแหน่ง  คือโอกาส  ความยุติธรรมและหลกัในการพิจารณาเลือนตาํแหน่ง  4)  การไดรั้บการ
ยอบรับนบัถือ  คาํยกยอ่งและความเชือมนัในผลสาํเร็จของงาน  5)  ผลประโยชน์เกือกูล  ไดแ้ก่  เงิน  
บาํเหน็จบาํนาญ  สวสัดิการ  การรักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายระหว่างการลา การป่วย  วนัหยุด  6)  

สภาพการทาํงาน  ไดแ้ก่  ชวัโมงการทาํงาน  เวลาพกั  เครืองมือเครืองใช้ในการทาํงาน  อุณหภูมิ  
การถ่ายเทอากาศ  ความชืน  ทีตงัและรูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานทีทาํงาน  7) การนิเทศงาน  
ไดแ้ก่  วิธีการ  เทคนิค  การให้คุณให้โทษ  มนุษยสัมพนัธ์และทกัษะของผูนิ้เทศ  8) เพือนร่วมงาน  
ซึงหมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  การช่วยเหลือกนัและกนัและมิตรภาพทีดี  9) หน่วยงานและ
การจดัการ  หมายถึง  การเอาใจใส่บุคลากรและการกาํหนดนโยบายการบริหาร66 
 บลมัและเนเลอร์ (Blum and Nayler)  กล่าววา่ความพอใจในการทาํงานคือ ผลรวมของ
เจตคติต่าง ๆ แสดงออกโดยผูป้ฏิบติังาน เจตคติเหล่านีมีความสัมพนัธ์กบังานทีปฏิบติัและเกียวขอ้ง
กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง  ความมนัคง  สภาพการทาํงาน  โอกาสกา้วหน้า การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ  ความยุติธรรม  ความสัมพนัธ์ทางสังคม  การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ และการไดรั้บความ
ยุติธรรม67 ทาํงานทงังานประจาํ  งานคิดสร้างสรรค ์ และการแกปั้ญหาดว้ยเจตนารมณ์ทีมุ่งมนัดว้ย
ความรับผดิชอบงานในหนา้ทีให้สัมพนัธ์กบักิจกรรมอืน ๆ เพือให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 โพโบและพ๊อพเพิลทอน  (Pobeaux and Poppleton) เสนอลกัษณะทีทาํให้เกิดความ     
พึงพอใจในงาน 2 ลกัษณะไดแ้ก่  1)  ลกัษณะทีเกียวกบังาน  ประกอบดว้ย  ระดบัการทาํงาน  
เนือหาของงาน  รวมทงัพฤติกรรมการบริหารงาน  และ 2)  ลักษณะทีเกียวขอ้งกบับุคลากรซึง
หมายถึง เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และสุขภาพจิต68 

                                                           
66 Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in Handbook  of 

Industrial and Organizational Psychology,2nd ed. (Chicago :Rand McNally,1976),1302. 
67 Milton L. Blum and C. Nayler, Industrial Psychology (New York : Harper and Row, 

1968), 364. 
68 Peter Pobeaux and Stephen E. Popletion, Psychology and Work (London : McMillan 

and Press,1978),158-159. 
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 ส่วนฮอย และมิสเกล  (Hoy and Miskel)  ให้แนวคิดวา่  ความพึงพอใจในการทาํงาน
ไดแ้ก่  ความรู้สึกพอใจต่องาน/ภาระงาน  ผลตอบแทนของงาน  ค่าจา้งแรงงาน  สวสัดิการ  ตวังาน  
เนืองาน  ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน  เพือนร่วมงาน  เจ้านาย/ผูบ้งัคบับญัชา  ลูกน้อง  
นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  กระบวนการ  ความพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้  การพฒันาวิชาชีพ  
การลาออก  การอุทิศตน  ความอิสระในการปฏิบติังาน  โอกาสในการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร  การใช้
ทกัษะทีหลากหลาย  มีมุมมองวา่งานมีความสาํคญั  ความพึงพอใจต่อโอกาสการเลือนตาํแหน่ง69 

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้า่  ความพึงพอใจในงานขึนอยูก่บัปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน 
เช่น ความสําเร็จ  การยอมรับนบัถือ  ความกา้วหน้า  สภาพแวดลอ้ม  ความมนัคงและปัจจยัดา้น   
อืน ๆ ได้รับการตอบสนองความตอ้งการทงัดา้นร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติังาน  จนทาํให้เกิด
ความรู้สึกและทศันคติทีดีต่องาน 

 3.  การขาดงาน  (absenteeism) 

 การขาดงาน (absenteeism)  หมายถึง การขาดงานของบุคลากร  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  
บรรยากาศขององคก์าร  ทศันคติของบุคคลต่องาน  เจตคติต่องานจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความเครียด  
ปริมาณงาน/ภาระงาน  บรรยากาศ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการทาํงานไดมี้นกัวิชาการ
ไดใ้หค้วามหมายของการขาดงานไวห้ลายทศันะ  ดงันี 

 โรดส์ และสเตียร์ (Rhodes and Steer)  ให้ความหมายของการขาดงานวา่เป็นการแสดง
ความรู้สึกต่อตา้น  การรับรู้ถึงความไม่ยติุธรรมเกียวกบัสถานการณ์ในงาน70 
 สเปคเตอร์ (Spector)  กล่าววา่  การขาดงาน  หมายถึง  การทีพนกังานไม่มาตามตาราง
การทาํงานทีกาํหนดไว้71 
 4.  อตัราการออกกลางคันของนักเรียน  (dropout  rate) 

                   อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั (dropout  rate)   หมายถึง  การทีนกัเรียนออกจาก
โรงเรียนก่อนทีจะจบหลกัสูตร  ด้วยสาเหตุดงัต่อไปนี  ความยากจน  ยา้ยถินฐานตามผูป้กครอง  
ปัญหาครอบครัว  ปัญหาในการปรับตวั  สมรส  ประกอบอาชีพหาเลียงครอบครัว  เจ็บป่วยหรือ
                                                           

69 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration:Theory Research and 

Practice,8thed. (Singapore : McGraw- Hill,Inc.,2008),219-322. 
70 S.R.Rhodes, and R.M.Steers,Managing Employee Absenteeism,1sted. (USA: John 

Wiley & Sons,1996),10. 
71 Paul E. Spector, Industrial and Organizational Psychology : Research and Practices 

(USA: John Wiley & Sons,1996),15. 
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อุบติัเหตุ  ตอ้งคดีหรือถูกจบั  และการออกจากโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ  แต่ทงันีไม่รวมถึงการ
ยา้ยสถานศึกษา  ผอ่นผนัหรือพน้เกณฑบ์งัคบั 

     5. คุณภาพโดยทวัไป  (overall quality) 
 คุณภาพโดยทัวไป  (overall quality)  การตอบสนองต่อชุมชน  และการจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งเพียงพอ  ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel)  ให้แนวคิดวา่ประสิทธิผลขององคก์รที
วดัคุณภาพโดยทวัไป สามารถวดัไดจ้าก 

5.1 ความสามารถในการปรับตวั  (adaptation)  ไดแ้ก่ความสามารถขององคก์ารทีจะ 

ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทงัภายในและภายนอกองคก์ร  ในฐานะทีโรงเรียนเป็นองค์การทีมี
ลกัษณะระบบเปิด    จึงตอ้งพร้อมรับการเปลียนแปลงหรือปรับเปลียนเพือให้องค์กรอยู่รอด โดย
ตอ้งพฒันาองคก์รใหส้ามารถทาํหนา้ทีและดาํเนินการต่อไปอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 กริฟฟิทส์ (Griffiths)  ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีระบบ เกียวกบัความสามารถในการ
ปรับตวัเพือรองรับการเปลียนแปลงทางการบริหาร 8  ประการ ดงันี 1) แรงกระตุน้ส่วนใหญ่ในการ
ปรับตวัในองค์กรมาจากภายนอกองค์กร  2) ความมากน้อยและความคงทนของการปรับตวัใน
องคก์รมาจากภายนอกองคก์ร  3) การปรับตวัในองคก์รมีโอกาสเป็นไปไดม้ากกวา่ ถา้หากวา่ผูเ้ขา้สู่
ตาํแหน่งบริหารสูงสุดมาจากภายนอกองค์กร  4) เมือมีความกดดนัเพิมอย่างต่อเนืองในระยะแรก
ระบบจะตอบสนองอยา่งเฉือยชา้  ต่อมาจะตอบสนองชดเชยอยา่งเกินเหตุผลสุดทา้ยก็ล่มสลายแบบ
จบสิน  5) จาํนวนนวตักรรมรวมทีเกิดขึนนันเป็นสัดส่วนผกผนักบัวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
ผูบ้ริหารสูงสุด  6) ยงิมีระดบัการบงัคบับญัชามากเพียงใดโอกาสปรับตวัเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลง
ในองคก์รก็มีนอ้ยเพียงนนั  7) เมือมีการปรับตวัเกิดขึนมกัเกิดขึนจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่างมากกวา่
จากส่วนล่างขึนไปส่วนบน  8) ยิงระบบย่อยทาํหน้าทีในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่ากนัไดดี้เพียงใด
โอกาสปรับตวัเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงในองคก์รก็มีนอ้ยเพียงนนั72 

 สเตียร์ (Steers)  พบว่าการปรับตัวและมโนทัศน์ทีมีความคล่องตัว  และการ
เปลียนแปลงเป็นสิงทีนกัวจิยัใชก้นัมากในเรืองการวดัประสิทธิผล73 

                                                           
72 Deniel E. Griffiths, “Administrative Theory and Change in Organizations,”  

Organizations and Human Behavior : Focus on Schools (New York : McGraw-Hill,1969), 371-

374. 
73 Richard M. Steers, Organizations Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, 

California : Good Years Publishing Company lnc., 1977),163. 
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 ดงันนัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการปรับตวั จึงถูกนาํมากาํหนด
เป็นความสามารถของนักการศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวอาจจะไม่ได้ผลหากครูและ
ผูบ้ริหารใชบ้่อยโดยไม่รู้จกัเปลียนแปลง 

 5.2  ความสามารถในผสมผสาน (integration) เป็นลกัษณะทางสังคมขององคก์าร และ
บุคลากรทีแสดงถึงความมีประสิทธิผล  กล่าวคือ บุคลากรจะมีเจตคติทีดีต่อการทาํงาน  เป็นความ
พึงพอใจในการทาํงานซึงขึนอยูก่บัปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน เช่น ความสําเร็จ  การยอมรับนบั
ถือ  ความกา้วหนา้  ความมนัคง ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน จนทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน 
 5.3  ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ (latency) เป็นเครืองบ่งชีความมีประสิทธิผล
ขององคก์ารอีกตวัหนึงคือการทีองคก์ารสามารถดาํรงอยูต่่อไปไดใ้นสภาพแวดลอ้มขององคก์ารนนั  
สภาพแวดล้อมขององค์การนัน  สภาพแวดล้อมเปลียนแปลง  โรงเ รียนจะต้องพัฒนาขีด
ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาโรงเรียน (adaptation and development) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนทีเกิดขึน (solving schools problem)  เพราะ
ประสิทธิผลองคก์ารขึนอยูก่บัความเหมาะสมของการแกปั้ญหาทีสนองตอบทงัทางดา้นเจตคติและ
ดา้นพฤติกรรมทีมีต่อปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม74 
 สถานศึกษาประกอบดว้ยคนหลายกลุ่ม  ในการทาํงานร่วมกนัความขดัแยง้ทางความคิด
ยอ่มเกิดขึนได ้ แต่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสมที
จะมีผลต่อการพฒันางาน  เพราะว่าหากมีความขดัแยง้มากเกินไปจะทาํให้เกิดความไม่ไวว้างใจ  
ขาดความร่วมมือในการทาํงาน ทาํลายความสมานฉันท์กลมเกลียว  สร้างความเป็นศตัรู  และ
นาํไปสู่การลดประสิทธิภาพในการทาํงาน  และการลาออกจากงานได ้ ซึงยอ่มส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในการทีจะแกปั้ญหาสถานศึกษาในระดบัทีเหมาะสม  จะมีผลดีต่อการพฒันางาน  
สามารถโนม้นา้วความคิด  ค่านิยม  ความตอ้งการ  และเป้าหมายทีต่างกนัให้ปรับเปลียนไปในทาง
เดียวกนั  ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา (solving problem) สถานศึกษายอ่มมี 

 

 

 

                                                           
74 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 6thed. (Singapore : McGraw-Hill, lnc.,1991),384-397. 
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รูปแบบในการบริหารงานเพือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้ การกาํหนดรูปแบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษานนั  แต่ละสถานศึกษาจะมีการกาํหนดรูปแบบให้เหมาะสมกบัขนาด
และภารกิจของสถานศึกษา75  ซึงการแกปั้ญหาในสถานศึกษาเป็นเครืองบ่งชีความมีประสิทธิผล
ขององคก์รอีกตวัหนึง คือ การทีองคก์รสามารถดาํรงอยู่ต่อไปไดใ้นสภาพแวดลอ้มขององคก์รนนั  
แต่ในทางปฏิบติัขอ้ควรคาํนึง 2 ประการ คือ 1) การปรับตวัเพือความอยูร่อด  2) ในการปรับตวันนั
จะตอ้งดาํเนินอย่างครบวงจรและจะตอ้งทาํเป็นระบบ ทงัปัจจยั  กระบวนการ  และผลผลิต  (total 

cycle of input process output)76  ซึงการปฏิบติังานขององคก์ร  พฤติกรรมและประสิทธิผล  จะขน้
อยูก่บัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองคก์ร  ซึงมีตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กนั คือ ขนาดของ
องคก์ร  เทคโนโลยี  การไหลของงาน สภาพการทาํงาน ภาวะผูน้าํ สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม  
เป็นตน้ 

 ฮอยและเฟร์กูสัน (Hoy and Furguson)  กล่าววา่สถานศึกษาทีมีประสิทธิผล  นอกจาก
จะพิจารณาจากนกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงแลว้  จะตอ้งดาํเนินการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถแกปั้ญหา และสร้างความพึงพอใจแก่ครูอาจารยไ์ด้77 

 ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) ได้เสนอเพิมเติมว่าเมือสภาพแวดล้อมว่า เมือ
สภาพแวดล้อมเปลียนแปลงสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการปรับเปลียน  และ
พฒันาสถานศึกษา (adaptation and development)  และความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศึกษาทีเกิดขึน  (solving school ,s problem)78  เพราะประสิทธิผลองค์กรขึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของการแกปั้ญหาทีสนองตอบทงัทางดา้นเจตคติ  และดา้นพฤติกรรมทีมีต่อปัญหาทีเกิด
จากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม  พฤติกรรมองค์กรจะตอ้งมีความยืดหยุ่นพอเพียง  ใช้

                                                           
75 Philip B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood cliffs, New Jersey: Prentice 

Hall Inc., 1965), 8. 
76

 ภรณี กีร์ติบุตร, การประเมินผลประสิทธิผลองคก์าร (กรุงเทพฯ :โอเอส พรินติง,2529), 
166-167. 

77 Wayne K. Hoy and Judith Furguson, “Theoretical Framework and Exploration 

Organizational Effectiveness of School”, Educational Administration Quarterly 21,2 (Spring 

1985) : 117-134.  
78 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice, 6thed. (Singapore : McGraw-Hill, lnc.,1991),387-397. 
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โอกาสทีเปิดให้  ดงันนัการแกปั้ญหาจะตอ้งมีความพร้อมทีจะแกปั้ญหาทนัทีต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที
เกิดขึน 

 สาํหรับสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สภาพแวดลอ้มดา้นองคก์ร (organizational environment) ประกอบดว้ยตวัแปรซึง 

เป็นระบบปิดขององค์กรอยู่ภายให้การดูแลของผูบ้ริหาร  ได้แก่ ขนาดขององค์กร  เทคโนโลย ี 
บรรยากาศองคก์ร และทรัพยากรบุคคล 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นภาระงาน (task environment) ประกอบดว้ยตวัแปรทีอยูใ่น 

สภาพแวดลอ้มทีองคก์รนนัตงัอยู ่เช่น อาํนาจ การควบคุม อาํนวยการ แหล่งเงินทุน แหล่งวสัดุ 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม (societal environment) เป็นสภาพแวดลอ้มมหพัภาค เช่น  
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมและกฎหมาย 

 สภาพแวดลอ้มทงัสามจะมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาและเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัจึงเป็น
เรืองทีองค์กรจะตอ้งแกไ้ข  ปรับปรุงเพือมุ่งอนาคต จะตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ให้สามารถคาดการณ์
แทนทีจะเป็นการสนองตอบต่อวกิฤติการณ์  นนัคือ ทาํให้องคก์รเป็นฝ่ายปฏิบติัหรือฝ่ายรุก (active) 

แทนทีจะเป็นฝ่ายรับ (reactive)  องค์กรจะตอ้งมีเครืองมือทีเหมาะสมในการแกไ้ขและประเมิน  
ความสําคญัของตวัแปรของสภาพแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อองคก์รอยา่งต่อเนือง ประสิทธิผลองคก์ร
ขึนอยู่กบัความสามารถของฝ่ายบริหารทีจะสร้างความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ใชท้กัษะและความผกูพนัของสมาชิกขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ79 

 ดงันนัในการแกปั้ญหาในองคก์รสามารถปรับปรุงพฒันา และนาํไปสู่การมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนืองจึงควรนําความคิดเชิงระบบขององค์กรประกอบด้วย   การพัฒนาองค์กร 
(organizational development : OD)  การปรึกษาหารืออยา่งเป็นกระบวนการ (process consultation) 

การบริหารโดยมีวตัถุประสงค ์(management by objective : M.B.O.)  และการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (participative) มาใชใ้นการแกปั้ญหาขององคก์ร 

 
 การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลองค์กรจะตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์  หรือตวัชีวดัความสําเร็จเป็น
แนวทางในการประเมิน  ซึงอาจแยกแนวทางในการประเมินได ้ดงันี 

1. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (goal model of organizational  

                                                           
79

 Ibid,169. 
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Effectiveness)  เป็นการพิจารณาวา่องคก์รจะมีประสิทธิผลหรือไม่นนั  ขึนอยูก่บัผลลพัธ์ทีได ้บรรลุ
เป้าหมายองคก์รหรือไม่  หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือเป็นการใช้เป้าหมายองค์กรเป็นเกณฑ์  ซึงเป็น
การใชห้ลกัเกณฑ์อนัใดอนัหนึงในการพิจารณาประสิทธิผลขององค์กร เช่น วดัจากความสามารถ
ในการผลิตวดัจากผลกาํไร  เช่น  
 ไพรซ์(Price)  ไดเ้สนอขอ้สรุป(propositions)  ขององค์กรทีมีประสิทธิผลและ
กาํหนดใหเ้ป็นระดบัของการบรรลุเป้าหมาย80 

2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบและทรัพยากร (the system – resource  

Model 0f organizational effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์รใน
การแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม เพือให้ไดม้าซึงทรัพยากรทีตอ้งการ อนัจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รรวม ทงัทีเป็นความสามารถขององคก์รทีจะนาํทรัพยากรทีมีจาํกดัและมีคุณค่า
จากสภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์เพือสนบัสนุนการดาํเนินการขององคก์ร 

3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ ์(the multiple criteria of effectiveness)  

เป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ร  โดยใชเ้กณฑ์หลายอยา่งในการประเมินผลซึงพิจารณาจากตวั
แปรหลกัทีอาจมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์รและพยายามแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ต่าง ๆ ผูที้มีแนวคิดในการประเมินองคก์รแบบนี เช่น 

 แคพโลว ์ (Caprow) เห็นวา่ ประสิทธิผลขององคก์รควรวดัจากตวัแปร 4 ตวัดว้ยกนั คือ 
1) ความมนัคง หมายถึงความสามารถในการรักษาโครงการขององคก์รไว ้ 2) ความผสมผสานเป็น
อนัหนึงอนัเดียวกนั 3) ความสมคัรใจ หมายถึงความสามารถในการจดัให้มีความพึงพอใจสําหรับ
สมาชิก 4) ความสาํเร็จหรือผลรวมของกิจกรรมขององคก์ร81  

 มอทท(์Mott) ไดก้าํหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์รโดยพิจารณาจาก 
1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  2) ประสิทธิภาพ  3) ความสามารถในการปรับตวั  4) 

ความสามารถในการยดืหยุน่ได้82 

                                                           
80James.L. Price, Organizational Effectiveness : An Inventory of  Propositions 

(Homewood, Ill : Richard D. Irwin, Inc.,1968),1. 
81 Theodore Caplow, Principles of Organization (N.Y. : Harcourt, Brace & World, 1964), 

59-60. 
82 Paul E. Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York : Harper and 

Row,1973),20-24.  
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 กิปสันและคนอืน ๆ (Gibson and others) ไดท้าํการศึกษาและกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินประสิทธิผลขององคก์ร  โดยใชเ้กณฑ์หลายเกณฑ์เช่นกนั คือ 1) ความสามารถในการผลิต  
2) ประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจ  4) ความสามารถในการปรับตวั  5) การพฒันาและการอยูร่อด83  
 เซเลอร์ (Seiler)  เสนอแนวคิดวา่ประสิทธิผลขององคก์รจากตวัแปร 19 ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
1) ประสิทธิผลทวัไป (overall effectiveness) 2) คุณภาพ (quality) 3) ผลผลิต (productivity) 4) 

ความพร้อม (readiness) 5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 6) ผลกาํไรหรือผลตอบแทน (profit or return) 

7) การเติบโต (growth) 8) การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม (utilization of  environment) 9) 

ความมนัคง (stability) 10) การเปลียนแปลงหรือการธาํรงรักษา (turner or  return) 11) การขาดงาน 
(absenteeism) 12) อุบติัเหตุ (accident) 13) ขวญั (morale) 14) การจูงใจ (motivation) 15) ความพึง
พอใจ (satisfaction)  16)  การยอมรับเป้าหมายขององค์กรเป็นของตน (internalization of 

organizational goal)  17) ความขดัแยง้และความสามคัคี (conflict-cohesion) 18) ความยืดหยุน่และ
การปรับตวั (flexibility-adaptation)  19) การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก (valuation by 

external entities)84 

 เอทซิโอนี (Etzioni) ไดว้ิจารณ์วา่วิธีการประเมินผลโดยใชเ้ป้าหมายมีขอ้บกพร่อง เช่น 
1) ถา้องคก์รมีหลายเป้าหมายจะทาํใหว้ดัไดย้ากกวา่ เป้าหมายใดไดรั้บความสําคญัมากกวา่เป้าหมาย
อืนมากนอ้ยเพียงใด  2) เป้าหมายบางประการเป็นเป้าหมายในอุดมคติไม่สามารถกาํหนดเวลาทีจะ
บรรลุถึงได ้ถา้ใชเ้กณฑนี์ตดัสิน  องคก์รอาจประสบความลม้เหลว  3) ถา้องคก์รมีเป้าหมายต่อเนือง 
การวดัประสิทธิผลจากเป้าหมายจะทาํไดย้ากและลาํบากยงิขึน85  

 ในการประเมินประสิทธิผลมกัดาํเนินการโดยใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์เนืองจากมีความ
เหมาะสมและเป็นทียอมรับกนักวา้งขวาง  เพราะการประเมินโดยวิธีใช้เป้าหมายหรือแบบระบบ
ทรัพยากรยงัมีขอ้บกพร่อง ดงัเช่น 

                                                           
83 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H.  Donnelly, Organizations : 

Behavior Structure Process,10th ed (Boston, Mass :McGraw-Hill, Inc., 2000),27. 
84 John A. Seiler, System Analysis in Organization Behavior (Homewood, Ill.: Richard D. 

Irwin,Inc.,1976), 29-30. 
85 Amitai Etzioni, Modern Organization (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice 

Hall,Inc.,1964),36.  
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 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ร 
โดยพิจารณา 1) ความสามารถในการปรับเปลียน  2) การบรรลุเป้าหมาย  3) ความพึงพอใจในการ
ทาํงาน  4) ความสนใจในชีวติ86 

 เครืองมือวดัประสิทธิผลสถานศึกษา 
 ในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรพิจารณาประสิทธิผลโดยใช้เกณฑ์
หลายอย่าง (multiple criteria) เพราะการใช้เกณฑ์เดียว ไม่สามารถทีจะแสดงถึงประสิทธิผลของ
สถานศึกษาทงัหมดได้87  แต่การทีจะใช้เกณฑ์ใดในการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาควร
คาํนึงถึงความเหมาะสม 

 แนวคิดและเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของ  มอทท์ (Mott) เพราะไดบู้รณาการ
แนวคิดของเป้าหมายและระบบทรัพยากร  โดยนําปัจจัยทีสําคัญ ต่าง ๆ  มาพิจารณา ได้แก่ 
ความสามารถในการผลิต  โดยดูจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ความสามารถในการปรับตวั 
ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ไดส้ร้างเครืองมือในการประเมินประสิทธิผลขององค์กร ซึงต่อมานกั
การศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้พฒันาขึนใช้ในสถานศึกษาโดยใช้ชือว่า “Index of Perceived 

Organizational  Effectiveness” ประกอบดว้ยคาํถาม 8 ขอ้ ใชว้ดัประสิทธิผลของสถานศึกษาโดย
พิจารณาจาก 1) ความสามารถในการผลิตในแง่ของการเรียนการสอนการจดักิจกรรมพิเศษ 2) 

ความสามารถในการปรับตัวหรือเปลียนแปลงซึงสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณ  คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความรวดเร็วในการทีครูจะยอมรับ
วิธีการหรืออุปกรณ์การศึกษาใหม่ ๆ  3) ความสามารถในการยืดหยุน่เป็นการประเมินวา่บุคคลใน
สถานศึกษาสามารถเผชิญกบัภาวะฉุกเฉินไดดี้เพียงใด เช่น งานลน้มืออยา่งไม่คาดคิด 

 

 วธีิการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 วิธีการประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงานมีหลายประการ  อาจสรุปได ้3 กลุ่ม 
ดงันี 

 กลุ่มที 1 เป็นวธีิการประเมินผลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลใชป้ระเมินผูที้ตอ้งการประเมิน
ทีละคน โดยแยกกนัในแต่ละครัง  ไม่นาํไปเปรียบเทียบโดยตรงทนัทีกบัผูที้ตอ้งการประเมิน  ซึง
วธีิการประเมินนี  แบ่งเป็น 7 วธีิดงันี 

                                                           
86 Wayne K. Hoy and Cecil G.Miskle, Educational Administration : Theory Research and 

Practice, 384-397. 
87 Ibid, 381. 
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1.  วธีิการประเมินตามขีดขนานหรือมาตรา  (graphic rating scale)  เป็นวธีิทีนิยมใช ้

กนัในปัจจุบนั  และเป็นเทคนิคทีเก่าแก่มาก  การประเมินจะทาํใหผู้ป้ระเมินให้ความเห็นดว้ยการขีด
เครืองหมายตามแบบฟอร์มทีกาํหนดจากมากไปหานอ้ย 

2. วธีิการประเมินแบบบงัคบัเลือก (force choice)  ผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาเลือก 

เฉพาะชุดขอ้ความทีระบุไวใ้หเ้ลือกเกียวกบัตวัผูถู้กประเมิน  โดยขอ้ความจะถูกจดัใหเ้ป็นกลุ่มและผู ้
ประเมินจะตอ้งมีดุลยพินิจในการเลือกขอ้ความทีกาํหนด  โดยดูว่าอนัใดเหมาะสมทีสุดทีจะใช้วดั
ความมีประสิทธิผลของผลงาน 

3.  วธีิประเมินโดยเขียนคาํบรรยาย  (essay  evaluation)  ผูป้ระเมินจะตอ้งบรรยายถึง 

จุดแขง็และจุดอ่อนเกียวกบัพฤติกรรมของผูถู้กประเมิน ส่วนใหญ่มกัจะใชเ้พือประกอบการประเมิน
คู่มาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale) 

4. วธีิการประเมินการบริหารตามเป้าหมาย  (management by objectives)  เป็นวธีิทีใช ้

ประเมินตวับุคคล  โดยผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินจะร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของงานไวล่้วงหนา้
และผูถู้กประเมินจะพยายามรายงานทาํให้เสร็จภายในช่วงเวลาทีกาํหนด  เมือถึงขนัประเมินผลทงั
ประเมินผลและถูกประเมินจะมาร่วมกันพิจารณาถึงระดับความสําเร็จของงานตามเป้าหมายที
กาํหนด 

 5.  วิธีประเมินเหตุการณ์สําคญั  (critical incident technique) ผูช้าํนาญการดา้น
บริหารงานบุคคลและหัวหน้า  จะเตรียมขอ้ความทีบ่งบอกพฤติกรรมของผูถู้กประเมินทงัในแง่ดี
ทีสุดและเลวทีสุด  ขอ้ความเหล่านีจะจดัเป็นกลุ่มแตกต่างกนัไปแต่ละงาน  มีการพฒันาและจดั
ประเภทขอ้มูลและเหตุการณ์สําคญั  ผูป้ระเมินจะนาํแบบฟอร์มนีไปวดัผูถู้กประเมิน  ผูถู้กประเมิน
จะทาํการบนัทึกเหตุการณ์ครังทีดีทีผูถู้กประเมินปฏิบติัไดต้ามประเภททีจดัไว ้ วิธีนีหวัหนา้งานจะ
เป็นคนประเมินเองมากกวา่จะร่วมกบัผูถู้กประเมิน 

 6.  วิธีประเมินดว้ยขีดเครืองหมาย  (checklist or weighted checklist)  ผูป้ระเมินจะ
เตรียมรายงานทีเป็นหัวขอ้เรือง (checklist)  เรียงลาํดบัเป็นชุดคุณศพัท์ หรือคาํบรรยายความ
ขอ้ความทีแสดงถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบติังาน เป็นการให้นาํหนกัในแต่ละขอ้เท่า ๆ กนั 
และผูถู้กประเมินจะใส่เครืองหมายสําหรับรายการหรือขอ้ความทีผูถู้กประเมินมีตรงตามทีกล่าวแต่
ละขอ้แต่หากไม่มีก็ปล่อยวา่งไม่ทาํเครืองหมาย 

 7.  วิธีการประเมินพฤติกรรมการทาํงานตามขีดขนาดหรือมาตรา  (behaviorally 

anchored rating scales)  โดยประเมินประสิทธิผลของงานจากผูบ้งัคบับญัชาอืนทีไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขียน
คาํบรรยายเกียวกบัแง่ดีหรือไม่ดีของการทาํงานได ้ ขอ้ความเหล่านีจากมาตราส่วนทีนาํมาจดักลุ่ม
เป็นประเภท ๆ เช่นเดียวกบัวธีิขีดเครืองหมายโดยคลา้ยกบัวิธีประเมินเหตุการณ์สําคญัทีนาํมาใชก้บั
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ผูถู้กประเมิน  แต่ต่างกนัตรงทีมาตราส่วนทียึดขอ้ความบรรยายเกียวกบัลกัษณะทีสังเกตเห็นไดจ้าก
พฤติกรรมทีตอ้งการวดั 

 กลุ่มที 2  วธีิการประเมินทีใชก้บัหลาย ๆ คน พร้อม ๆ กนั  วธีินีจะประเมินผูถู้กประเมิน
พร้อมกัน หลาย ๆ คน  โดยเปรียบเทียบกับผูถู้กประเมิน อืนๆ ในครังเดียวกัน  วิธีการนีแบ่ง
ออกเป็น 3 วธีิ  ดว้ยกนัคือ 

1. วธีิการจดัลาํดบัที  (ranking)  เป็นวธีิทีผูท้าํการประเมินจะกาํหนดวา่ผูถู้กประเมิน   
ผูใ้ดทาํงานดีทีสุด  โดยเรียงลาํดบัจากดีทีสุดไปถึงไม่ดีทีสุด 

2. วธีิเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ (paired comparison)  วธีินีจะเป็นการประเมินบุคคลใด 

บุคคลหนึงก่อน  หลงัจากนนั  จะเปรียบเทียบบุคคลอืนกบับุคคลอืน กบับุคคลนีโดยเปรียบเทียบกนั
ไปเรือย ๆ จนหมดทุกคน 

3. วธีิวดัโดยการกาํหนดขอบเขตของการกระจาย (forced distribution)  วธินีประเมิน 

จะใหก้รนตามโคง้ (curve)  ประเมิน ถูกประเมินภายในกรอบของการกระจายทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

 กลุ่มที 3  วธีิประเมินอืน ๆ มี 2 วธีิ คือ 

1. วธีิทดสอบผลงาน (performance test) เป็นวธีิการออกแบบทดสอบผลการ 

ปฏิบติังานเพือนาํมาใชท้าํสอบประเมินผล  แลว้ติดตามประเมินวา่มีผลงานดีเลวอยา่งไร 

2. วธีิการประมวลงานรอบดา้น (field review technique) เป็นวธีิการทีใชผู้ป้ระเมิน 

จากภายนอก  โดยผูถู้กประเมินและผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กประเมินจะตอ้งตอบคาํถามปากเปล่าต่อ
ผูต้รวจหรือผูป้ระเมินจากภายนอก88 

 ดงันนัวิธีการประเมินประสิทธิภาพนนัมีหลายวิธี  ควรเลือกใช้วิธีทีเหมาะสมและตรง
กบัความตอ้งการวดั  ซึงในการศึกษาคน้ควา้ครังนี  ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดประเมินประสิทธิภาพของงาน
แบบวิธีประเมินผลตามขนาด หรือมาตรา และวิธีประเมินผลการประเมินผลการบริหารตาม
เป้าหมายมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพือใชว้ดัประเมินของสถานศึกษา 

 นกัวิชาการไดพ้ยายามหาวิธีการประเมินประสิทธิผลองคก์ารซึงแยกเป็นทางใหญ่ได ้3 

แนวทาง  ตามแนวคิดของ ภรณี กีร์ติบุตรคือ 

1. การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (goal mode of organizational  

effectiveness) เป็นการพิจารณาว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่นันขึนกับผลทีได้รับว่าบรรลุ
เป้าหมายองคก์ารหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือ ใชเ้ป้าหมายองคก์ารเป็นเกณฑ์ แนวคิดนีไดรั้บ
                                                           

88 ธงชยั  สันติวงษ,์ องคก์ารและการบริหาร,พิมพค์รังที 7 (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช
,2535), 202-203. 
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การวิจารณ์ว่ายงัมีข้อบกพร่องบางประการ  เช่น ถ้าองค์การมีเป้าหมายก็จะทาํให้วดัยากกว่า
เป้าหมายใด ไดรั้บความสาํคญัมากกวา่เป้าหมายอืน  มากนอ้ยเพียงใด  เป้าหมายบางประการวดัยาก 

2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (the system resource mode  

of  organizational effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์ารในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเพือให้ได้มาซึงทรัพยากรทีต้องการอนัจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ซึงเป็นการเนน้ทีปัจจยัตวัป้อนเขา้ (input) มากกวา่ผลผลิตผูใ้ชแ้นวคิดนีไดแ้ก่
ซีเซอร์ และยชัแมน (Seashore & Yuchtman) ซึงแนวคิดนีไดรั้บการวจิารณ์วา่ยงับกพร่อง เพราะการ
เนน้ทีปัจจยันาํเขา้ทาํใหปั้จจยัทีเหลือไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าทีควร 

3. การประเมินประสิทธิผล โดยใชห้ลายเกณฑ ์(the multiple criteria of  

organizational effectiveness) เป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์าร และพยายามแสดงให้เห็นวา่ตวั
แปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 ภรณี กีร์ติบุตร, การประเมินประสิทธิผลขององคก์าร (กรุงเทพฯ :โอเอส พรินติง

,2529),185-187. 
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สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ภารกจิของสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานบริหารราชการสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   ที เ กิดขึนจากการปฏิ รูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตงัอยู่บริเวณโรงเรียนวดัหนองตาสาม  อาํเภออู่ทอง  
จงัหวดัสุพรรณบุรี มีหน้าทีหลักในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และมาตรา 37  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และมีอาํนาจหนา้ที  ดงันี 

 1.  จดัทาํนโยบาย  แผนพฒันา  และมาตรฐานการศึกษาของเขต พืนทีการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ 
แผนพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน แผนพฒันาการอุดมศึกษา แผนพฒันาการศาสนา และวฒันธรรม  และ
ความตอ้งการของทอ้งถิน 

 2.  วเิคราะห์การจดัตงังบประมาณเงินอุดหนุนทวัไปของสถานศึกษา และหน่วยงานดา้น
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพืนทีการศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที ได้รับให้
หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกาํกับ ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดงักล่าว 

     3.  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรทอ้งถินร่วมกบัสถานศึกษา  
ในเขตพืนทีการศึกษา 

     4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขันพืนฐาน และปฐมวยั และ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระดบัตาํกว่าปริญญาในเขตพืนทีการศึกษา รวมทงัหน่วยงานทีจดั
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอธัยาศยั และหน่วยงานดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมใน
เขตพืนทีการศึกษา 

     5.  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัและรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลป และ
วฒันธรรมในเขตพืนทีการศึกษา  

     6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทงัทรัพยากรบุคคล เพือส่งเสริม
สนบัสนุน การจดัและพฒันาการศึกษาและการดาํเนินการดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมในเขต
พนืทีการศึกษา 

     7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา และหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมภายในเขตพืนทีการศึกษา 
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      8.  ดาํเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงับุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอืนทีจดัรูปแบบทีหลากหลายในเขตพืนทีการศึกษา 

      9. ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรมในเขตพืนทีการศึกษา 

     10. ประสาน ส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานดา้นการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

     11.  ประสานการปฏิบติัราชการทวัไปกบัองคก์ร   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน  ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ในเขต
พนืทีการศึกษา 

     12.  ปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมอบหมายจากปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม รวมทงังาน
อืนทีกระทรวงมอบหมาย 

 

วสัิยทศัน์สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมสุพรรณบุรี  เขต  2 
      “ภายในปี 2555 สพท.สป. สุพรรณบุรี เขต 2  เป็นองค์กรทีส่งเสริม  สนบัสนุนและ
เสริมสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา  บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  ผูเ้รียนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  
ภายใตสิ้งแวดลอ้มและการบริหารจดัการทีดี” 

 

พนัธกจิ 
     1.  จดับริการทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาและพฒันาเตม็ตาม 

ศกัยภาพ  ทวัถึงและมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา 
     2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

การศึกษาภายใตสิ้งแวดลอ้มทีดี 

      3.   ส่งเสริม  สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไดรั้บการพฒันาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

       4.  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของ สพท. และสถานศึกษา บนหลกัธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ 
     1.  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บบริการทางการศึกษา  อยา่งเท่าเทียม  ทวัถึง  และไดรั้บ 

การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     2.  สพท. และสถานศึกษามีความเขม้แขง็บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  ภายใต ้

สิงแวดลอ้มทีดี 

     3. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานแบบมืออาชีพ 
 

ปริมาณงานในความรับผดิชอบ 
       สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภาครัฐ  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีปริมาณงานดงันี 
 

ตารางที 4  ปริมาณงานของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

    ปีการศึกษา  2553 
 
 

รายการ จาํนวน/หน่วย 

1. สถานศึกษาทงัหมด 

    -  อาํเภออู่ทอง               54     โรงเรียน 

    -  อาํเภอสองพีนอ้ง        55      โรงเรียน 

    -  อาํเภอดอนเจดีย ์        28      โรงเรียน 

137  โรงเรียน 

2. หอ้งเรียน (หมายถึงหอ้งเรียนทงัหมดในขอ้ 1 ) 1,438  หอ้งเรียน 
3. นกัเรียน 25,200  คน 
4. ขา้ราชการครูทีปฏิบติังานจริงในสถานศึกษา 1,513  คน 

  

ทีมา :  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, เอกสารรายงานขอ้มูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 ( สุพรรณบุรี เขต 2 : กลุ่มนโยบายและแผน, 2553),1-18. 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

 การศึกษาเรือง การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ ดงันี 

 

งานวจัิยในประเทศ 
 กริช นุ่มวดั ทาํการวิจยัเรือง พฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียน
เอกชน ทีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.  
ผลการวจิยัพบวา่  ) ระดบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนทงัโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภา พ.ศ.   ทงัโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก     ) พฤติกรรมความเป็นผูน้าํทาง
วิชาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนกบัการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ               
คุรุสภา พ.ศ.    โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก ) พฤติกรรมความเป็นผูน้ํา              
ทางวชิาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชนส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา พ.ศ.    ทงัโดยภาพรวมและรายดา้น90 

 สมมุ่ง  กาฬรัตน์  ทาํการวิจยัเรืองการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาตามทศันะของครูสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา    อาํเภอพระแสง         
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหาร
การศึกษาทุกดา้นอยู่ในระดบัมากและรายการทีมีอนัดบัสูงสุดแต่ละด้านมีดงันี1)ด้านการปฏิบติั
กิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพ 2)ด้านการตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดย
คาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบับุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน 3) ดา้นการมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถ
ปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ 4) ด้านการพฒันาแผนงานขององค์กร 5) ด้านการพฒันาและใช้
นวตักรรมการบริหาร 6) ปฏิบติังานขององค์กร 7)ดา้นการรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

8) ดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  9) ดา้นการร่วมมือกบัชุมชน  10)   ดา้นการแสวงหาและใช้
                                                           
 90 กริช นุ่มวดั, “พฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวชิาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชน ทีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานของครูตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537” (วทิยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2546), ง. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

 

ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  11) ดา้นการเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ  12)ดา้นการสร้างโอกาสในการ
พฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 91 

ไพศาล  ดีรัศมี  ทาํการวจิยัเรืองประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา
อาํเภอเมืองตราด  จงัหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลียนและพฒันาโรงเรียน ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาโรงเรียนดา้นความสามารถใน
การผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  และดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มี
ทศันคติทางบวกและจาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มี
ประสิทธิผลสูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก92 

 เจริญ เพชรดี ได้ทาํการวิจยัเรือง ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผูบ้ริหารการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาลพบุรี เขต 1 

ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมพบวา่ผูบ้ริหารปฏิบติัในระดบัมาก93 

นิรัญ  สิงห์พนัธ์  ทาํการวิจยัเรืองการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 พบวา่การปฏิบติัตามเกณฑ์
มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา 12 มาตรฐานของผูบ้ริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา

                                                           
91 สมมุ่ง  กาฬรัตน์  , “การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหาร

การศึกษาตามทศันะของครูสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), ง. 

92
 ไพศาล  ดีรัศมี, “การศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ

เมืองตราด จงัหวดัตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา,2546), ง. 

93 เจริญ  เพชรดี, “ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาลพบุรี เขต 1” (วทิยานิพนธ์ ปริญญาครุ
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา,2548) ง. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

 

ขนัพืนฐาน ครูทีเป็นกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขนัพืนฐาน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก94 
 บุษรากาญจน์  เป็ดทอง  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงสภาพ
กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่  1) ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดับมาก  เมือเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษาพบวา่โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยภาวะ
ผูน้าํเปลียนสภาพสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 1 อยู่ในระดบัมาก  เมือเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าโดยรวมและรายดา้นทุก
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ยกเวน้ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาสถานศึกษา
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาไดม้ากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  3)  ภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทงัโดยรวมและรายดา้น95 

 ปิลัญ  ปฏิพิมพาคม  ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู ้นําของผู ้บริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  พบว่า  องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน  ระดับการศึกษาขันพืนฐานมี  8  องค์ประกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  
ความสามารถในการพฒันาเจตคติ  ความสามารถในการปรับตวั  บรรยากาศและสิงแวดลอ้มของ
โรงเรียน  ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามคัคีของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร และ

                                                           
94

 นิรัญ  สิงห์พนัธ์, “การปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ร้อยเอด็ เขต 2”(วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์,2548),ง. 

95 บุษรากาญจน์  เป็ดทอง, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลียนสภาพกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เขต 1” 
วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยับูรพา,2549),78-88. 
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การแกปั้ญหาภายใน  และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน96 

 พิเชษฐ ์ วายวุรรธนะ  ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทงัใน
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  และการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม97 

 ขวญัใจ  สอนศิริ  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี พบว่า
ระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามทศันของครูผูส้อนโรงเรียน
คาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.05)98 

 พรสุณี  หงส์ลอย  ไดศึ้กษาการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ
ไทยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  พบว่า  การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  ทงัโดยภาพรวมและ
                                                           

96 ปิลญั  ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน” (ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550),212-220. 

97
 พิเชษฐ ์ วายวุรรธนะ, “การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550),94-95. 

98 ขวญัใจ  สอนศิริ, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี”(วทิยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา
,2550),ง. 
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รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  และการบริหารงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดั
นครปฐม99 

 ชยัรัตน์  พละเลิศ ทาํการวจิยัเรืองแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่การปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก แนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมคือผูบ้ริหารความแสวงหาความรู้  อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูน้าํ
การเปลียนแปลง นาํผลการประเมินมาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้ความร่วมมือชุมชนและ
ทอ้งถิน  จดัทาํขอ้มูล สารสนเทศให้สะดวกทนัต่อการใชง้าน ส่งเสริมงานวิชาการ  เผยแพร่ผลงาน 
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้100 

 อาทิตยา  ศกุนะสิงห์ : บทบาทผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 พบวา่บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  บทบาทผูบ้ริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 มีความสัมพนัธ์กนั  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01101 

                                                           
99 พรสุณี  หงส์ลอย,  “การบริหารงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยที

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550),101-102. 

100 ชยัรัตน์  พละเลิศ, “แนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร
,2551), ง. 

101 อาทิตยา  ศกุนะสิงห์, “บทบาทผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2552), ง. 
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 โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร  ทําการวิจัยเรืองการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา่การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขต
พนืทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก การบริหารงานวิชาการ
กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาเฉพาะส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวมในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 102 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 โนกูชิ (Noguchi) ไดท้าํวิจยัเรืองการพฒันาวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษามธัยมโดยใช้
เขตการศึกษาเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างเป็นครูใหญ่จาํนวน  คน และรองครูใหญ่จาํนวน  คน       
ในเขตการศึกษา Coastal Mountain Unified School District (CMUSD) โดยทาํการศึกษาระหวา่ง   
ปีการศึกษา -  ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ทีจดัโดยสถาบันพฒันาภาวะผูน้ํา
ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเชิงบวก ระหว่างการเขา้ร่วมกิจกรรมและระดบั
ของสมรรถนะทีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บ ครูใหญ่ไดรั้บทกัษะใน  มาตรฐานของภาวะผูน้าํมากกวา่
รองครูใหญ่ ผูบ้ริหารแสดงความตอ้งการทีจะเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะอยา่งยิงใน
ส่วนทีเกียวขอ้งกบัการสร้างทีมงานในการทาํงานร่วมกนัและการทาํงานในเรืองการนิเทศและการ
สอน ครูใหญ่ร้อยละ  ชีให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการพฒันาทกัษะ       
ในการนิเทศและการประเมินผลมีผลกระทบต่อทกัษะของพวกเขาปานกลาง สองในสามของผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความตอ้งการทีจะใหมี้การสนบัสนุนในเรืองความเขา้ใจเกียวกบับรรยากาศของ
สถานศึกษา การกล่าวถึงเชือชาติ และการสร้างสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมความร่วมมือในสถานศึกษา       
และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกว่าเนือหาในการอบรมของสถาบนัพฒันาภาวะ
ผูน้าํมีความเหมาะสมและมีคุณค่าอยา่งมาก103 

                                                           
102 โสภา  วงษน์าคเพช็ร, “การบริหารงานวชิาการกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนั

พนืฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), ง. 
 103 Sara F. Noguchi, “District-Based Professional Development for Secondary 

Administrators” (Ed.D. Dissertation, University of the Pacific, 2005), ii. 
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 ได ซ์ เฟ า เ ซ็ท  ( DyceFaucette)  ได้ทํา ก า รวิ จัย เ รื อ ง  การ รับ รู้ประ สิท ธิภ าพของ
คณะกรรมการนโยบายเกียวกบัมาตรฐานของผูบ้ริหารการศึกษาระดบัชาติ เพือเป็นแนวทางในการ
การเตรียมครูใหญ่ : โดยศึกษาครูใหญ่ในรัฐนิวยอร์ก  กลุ่มตวัอย่างเป็นครูใหญ่จาํนวน  คน 
ผลการวจิยัพบวา่ครูใหญ่มีความกระตือรือร้นในงานของพวกเขาในฐานะผูน้าํของสถานศึกษา และ
พวกเขา เ ชือว่ า  ระดับการ เต รียมตัวของพวกเขาย ังไม่สมบู รณ์พอทีจะทํา ให้พวก เขา                 
ประสบความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํของสถานศึกษา อาจกล่าวไดว้า่มาตรฐานของผูบ้ริหารการศึกษา
ของคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติ ประกอบดว้ยทกัษะทีสําคญัซึงครูใหญ่เชือวา่จะช่วยพวกเขา      
ใหป้ระสบความสาํเร็จในการเป็นผูน้าํ แต่อยา่งไรก็ดี โปรแกรมการศึกษาจะตอ้งมีความต่อเนืองเพือ
เป็นหลกัประกนัว่าความเชียวชาญในมาตรฐานเหล่านีได้ถูกจดัไวแ้ล้วอย่างเป็นระบบ ซึงทาํให้
มนัใจไดว้า่จะผลิตผูผ้า่นการอบรมทีมีคุณภาพ นอกจากนียงัมีขอ้สังเกตวา่ความรู้ทีไดจ้ากโปรแกรม
การเตรียมตวันี จะเป็นหลกัประกนัว่าผูบ้ริหารในรุ่นต่อไปไดรั้บการเตรียมตวัอยา่งดีทีจะเริมเขา้สู่
ความท้ายทายซึงไม่เพียงแต่ต้องการความผูกพนักับงานและการอุทิศตนเท่านัน แต่ยงัต้องการ
สมรรถนะและความเชียวชาญในทกัษะทีจาํเป็นต่อความสาํเร็จในหนา้ทีของพวกเขา104 

 แพนโคเนียน (Pankonien) ไดท้าํการวจิยัเรือง ศูนยป์ระเมินในฐานะรูปแบบของการพฒันา
ทางวิชาชีพสําหรับผูน้ําของสถานศึกษา จากผลการวิจัยผูว้ิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะเพือส่งเสริม
ประสิทธิภาพแก่ศูนยป์ระเมิน คือ ควรวางรูปแบบให้ศูนยป์ระเมินทาํการประเมินความรู้และทกัษะ
ทีจาํเป็นในการเป็นครูใหญ่อย่างต่อเนืองสมาํเสมอ เขตการศึกษาควรให้ครูใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม
ของศูนยอ์ยา่งต่อเนือง และสนบัสนุนการสร้างแผนพฒันาวิชาชีพในศูนยป์ระเมิน ผูรั้บผิดชอบของ
ศูนยป์ระเมินควรจดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลากรของสถานศึกษาในเขตการศึกษา เรืองการสอนงานที
มีประสิทธิภาพและทักษะการประสานงานทีทําให้การดํา เ นินงานเป็นไปอย่างราบรืน                  
และผูรั้บผิดชอบของศูนยป์ระเมินควรให้ความสําคญักบับทบาทในการให้ขอ้มูลยอ้นกลับของ
ผูเ้ชียวชาญ ซึงถือเป็นส่วนสําคญัทีมีผลกระทบต่อกระบวนการในการพฒันาวิชาชีพของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมของศูนยป์ระเมิน105 

                                                           
 

104 Kim Jane DyceFaucette, “Perceptions of the Efficacy of the National Policy Board for 

Educational Administration Standards in Guiding Principal Preparation : A Survey of New York 

State Principals” (Ed.D. Dissertation, University of Rochester, 2005), iii. 
 105 Lauralee Pankonien, “Assessment Centers as Professional Development Models for 

School Leaders” (Ph.D. Dissertation, Texas State University - San Marcos, 2005), ii. 
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 เพรสเลอร์ (Presler) ได้ทาํการวิจยัเรือง บทบาทของครูใหญ่ในการส่งเสริมการพฒันา
วิชาชีพโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานเป็นหลกั ผลการวิจยัพบว่า ครูใหญ่รับรู้ตนเองในฐานะทีจะตอ้งใช้
ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพเพือการพฒันาทางวิชาชีพของครู อยา่งไรก็ดียงัมีคาํตอบซึงชีให้เห็นว่า
มาตรฐานการพฒันาบุคลากรในระดบัชาติยงัไม่บรรลุผล หรืออาจไม่มีพืนฐานในการปฏิบติัโดยใช้
การวิจยัเป็นฐาน งานวิจยันีสนับสนุนข้อค้นพบในงานวิจยัของไลเบอร์แมน (Lieberman) ในปี   
ค.ศ.  ทีพบวา่ ในการพฒันาทางวชิาชีพมีการละเลยบริบทของสถานทีทาํงานของครู106 

 มีด  (Meade) ได้ทําการวิจัย เรือง  การประเมินการปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพของ
สถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กของคริสตศาสนาตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ผลการวิจยัพบว่า 
การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูมีความสอดคลอ้งกนั ผูบ้ริหารและครูรับรู้ประสบการณ์ในการพฒันา
วิชาชีพของตนว่ามีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการพฒันาบุคลากรของสภาการ
พฒันาบุคลากรระดบัชาติ (NSDC) อยา่งไรก็ดียงัพบความคิดเห็นทีแตกต่างกนัในเรืององคก์รครูใน
สังคมแห่งการเรียนรู้ และในเรืองกิจกรรมร่วมกันเพือพฒันาวิชาชีพในสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้
เสนอแนะเพือการวจิยัในครังต่อไป ใหมี้การสาํรวจขอ้มูลเพิมเติมทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจาก
สถานศึกษาเอกชนของคริสตศาสนาจาํนวนมากขึน โดยเน้นการสํารวจในเรืองยุทธศาสตร์การ
ประเมิน และการประเมินในภาคปฏิบติัทีสนบัสนุนความพยายามในการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารและ
ครูของสถานศึกษาคาทอลิก107 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Barbara Jill Presler, “The Principal's Role in Promoting Standards-Based Professional 

Development” (Ed.D. Dissertation, University of Nevada, Las Vegas, 200 ), iii. 
107 John Michael Meade, “An Evaluation of the Professional Development Practices of 

Small Private Christian Schools Based on The Perceptions of Administrators and Teachers” 
(Ed.D. Dissertation, Oral Roberts University, 200 ), ii. 
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สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดว้ิเคราะห์และอธิบาย สรุปไดว้่า
การปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษานันเป็นการพฒันาตนเอง พฒันา
วิชาชีพเป็นสิงสําคัญในการพฒันาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็น
ยทุธศาสตร์หลกัในการเป็นพลงัขบัเคลือนสาํคญัในการกระจายอาํนาจให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา สร้างความเขม้แขง็สร้างความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีและสร้างความเชือมนั
ให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบติังานอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกทีจะทาํให้ครู
สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนทียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัและมีความกา้วหนา้ในการประกอบ
วชิาชีพครูเป็นครู ดี เก่ง มีมาตรฐานวชิาชีพ และมีจรรยาบรรณวชิาชีพ   ซึงการปฏิบติังานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาของสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา  ประกอบดว้ย  1) ปฏิบติั
กิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรม      
ต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน 3) มุ่งมนัพฒันาผู ้   
ร่วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ 4) พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัได้
เกิดผลจริง 5)พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดับ            

6) ปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง         
เป็นระบบ  8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์

10) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 11) เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ และ 12) สร้างโอกาสใน
การพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 
  ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษานนัสามารถวดัประสิทธิผลไดห้ลายรูปแบบ และผูบ้ริหาร
ควรมีมาตรฐานในการปฏิบติังานบริหารสถานศึกษาเพือให้เกิดประสิทธิผล  ผูว้ิจยัได้เลือกใช้
แนวคิดเกียวกับประสิทธิผลของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  ประกอบไปด้วย                     
1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน (achievement)  2) ความพึงพอใจในการทาํงาน (job 

satisfaction)  3) การขาดงาน  (absenteeism)  4) อตัราการออกเรียนกลางคนัของนกัเรียน (dropout  

rate)  5) คุณภาพโดยทวัไป (overall  quality) 
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บทท ี3 

 

การดําเนินการวจัิย 
 
 การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  มีวตัถุประสงค์เพือ
ทราบ  ) การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต   และ 3) การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   โดยใชส้ถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 

analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการจาํนวน  1 คน และครูผูส้อน  จาํนวน 2 คน ในแต่ละสถานศึกษา รวมผูใ้ห้ขอ้มูล
สถานศึกษาละ 4 คน รวมทงัสิน  412 คน เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel) การดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ย
กระบวนการ 2 ขนัตอน คือ ขนัตอนดาํเนินการวจิยั และระเบียบวธีิวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ขนัตอนดําเนินการวจัิย 
 เพือให้การดาํเนินการวิจยัครังนีสําเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดขนัตอน
ดาํเนินการวจิยัไว ้3 ขนัตอน ดงันี 

 ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขนัตอนนีเป็นการศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล 
สถิติบทความต่าง ๆ รายงานการวิจยั ตลอดจนวิทยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง  เพือจดัทาํโครงร่างงานวิจยั
และดาํเนินการจดัสร้างเครืองมือ แลว้เสนอโครงร่างงานวิจยัต่อภาควิชาเพือขอความเห็นชอบและ
อนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั 
 ขันตอนที 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัสร้างและพฒันา
เครืองมือ  ทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครืองมือทีสร้างขึน ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

 

 

ประชากรทีกําหนดไว  ้  ในระเบียบวิธีวิจัยแล้วนําข้อมูลทีได้จากการตรวจสอบความถูกต้อง 
วเิคราะห์และแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขนัตอนท ี3 การรายงานผลการวจัิย  เป็นขนัตอนนาํเสนอรายงานผลการวิจยั ร่างผลการ
วิเคราะห์แปลผล และอภิปรายผล เขียนรายงานผลการวิจยัเสนอเพือให้ผูค้วบคุมตรวจสอบ แกไ้ข 
จดัพิมพเ์ป็นฉบบัเพือดาํเนินการขอสอบวทิยานิพนธ์ ตลอดจนแกไ้ขรายงานผลตามทีคณะกรรมการ
ชีแนะ และจดัส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั เพือขอจบการศึกษา โดยมีโครงสร้างและ
ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 เพือใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคก์าร
วิจยั จึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใช้ในงานวิจยั การสร้างเครืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติทีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

แผนแบบการวจัิย  

 แผนแบบการวิจยัทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)

โดยใช้แผนแบบงานวิจยัแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram)ไดด้งันี 
 

 

  
 
                   

 

  
 เมือ R    หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

   X    หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 
   O    หมายถึง ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 

 

   

 

        

O 

     R                    X   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

 

 

ประชากร 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จาํนวน  137  โรงเรียน  ไม่รวมโรงเรียนเอกชน  ซึงประกอบไปดว้ย
สถานศึกษาในอาํเภออู่ทอง  อาํเภอสองพีนอ้ง  อาํเภอดอนเจดีย ์

 
กลุ่มตัวอย่าง  
 เพือให้ไดม้าซึงตวัอย่างทีเป็นตวัแทนทีดีและมีความเชือถือได้ ผูว้ิจยัใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง
โดยมีรายละเอียด ดงันี  

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    จาํนวน  
137  โรงเรียน  ผูว้ิจยัใชต้ารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)108  ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 103 โรงเรียน 

    เพือให้ได้ข้อมูลทีครอบคลุมและกระจาย ผู้วิจัยจึงใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ประเภท (stratified random sampling) โดยใชก้ารแบ่งโรงเรียนเป็นรายอาํเภอ ซึงมีรายละเอียด ตาม
ตารางที 4    และใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายในการเลือกโรงเรียน 

   
ผู้ให้ข้อมูล 
 กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   1 คน  รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  1  คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 คน ในแต่ละ
สถานศึกษา รวมผูใ้หข้อ้มูล 412 คน ดงัรายละเอียดตารางที 5 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining  Sample Size for 

Research  Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, No.3 (November 

1970) : 608. 
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ตารางที  5  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  และผูใ้หข้อ้มูล 

 

อาํเภอ 

สังกดัสาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 

ผูใ้หข้อ้มูล (คน) 

ประชากร  

(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

(โรงเรียน)   

ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา  

 รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา
หรือหวัหนา้
ฝ่ายวชิาการ 

ครูผูส้อน  รวม  

อู่ทอง 54 41 41 41 82 164 
สองพีนอ้ง 55 41 41 41 82 164 
ดอนเจดีย ์ 28 21 21 21 42 84 
รวมทงัสิน 137 103 103 103 206 412 
     

ตัวแปรทศึีกษา   
 ตวัแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี  ประกอบดว้ย ตวัแปรพืนฐาน และตวัแปรทีศึกษา    
ซึงมีรายละเอียดดงันี 

  1. ตวัแปรพืนฐาน เป็นตวัแปรเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 2. ตวัแปรทีศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงันี 

        2.1 ตวัแปรตน้ (Xtot) เป็นตวัแปรทีเกียวกบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามขอบข่ายมาตรฐานการ
ปฏิบติังานในมาตรฐานวชิาชีพของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  ดงันี 
   2.1.1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา (X1) หมายถึง คุณสมบติัเบืองตน้ทีสําคญัประการหนึงของผูบ้ริหารมืออาชีพ คือ การเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวชิาชีพดว้ยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
วิชาชีพ   ไดแ้ก่ การเป็นผูริ้เริม  ผูร่้วมงาน  ผูร่้วมจดังานหรือกิจกรรม   รวมทงัการเป็นผูเ้สนอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

 

ผลงาน และเผยแพร่ผลงานขององค์กร เพือให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผูบ้ริหารที
มีต่อการพฒันาองคก์รตลอดจนการนาํองคก์รให้เป็นทียอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

   2.1.2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ
พฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน (X2) หมายถึง ผูบ้ริหารมืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา  
และความปรารถนาดีต่อองคก์ร   ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน ดว้ยการตดัสินใจในการทาํงานต่าง ๆ 

เพือผลการพฒันาทีจะเกิดขึนกบัทุกฝ่าย การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผา่นกระบวนการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งการกระทาํกบัผลของ การกระทาํ เนืองจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีผลต่อ
องคก์ร โดยส่วนรวม  ผูบ้ริหารจึงตอ้งเลือกแต่กิจกรรมทีจะนาํไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการ
พฒันาของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งและระมดัระวงัไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิไดต้งัใจ ทงันีเพือนาํไปสู่
ความไวว้างใจ ความศรัทธาและความรู้สึกเป็นทีพึงไดข้องบุคคลทงัปวง 

   2.1.3 มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ (X3)  

หมายถึง ความสาํเร็จของการบริหารอยูที่การดาํเนินการ เพือให้บุคลากรในองค์กรหรือผูร่้วมงานได้
มีการพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งหาวิธีพฒันาผูร่้วมงาน โดยการศึกษา
จุดเด่น จุดดอ้ยของผูร่้วมงาน กาํหนดจุดพฒันาของแต่ละคน และเลือกใช้วิธีการทีเหมาะสมกบัการ
พฒันาดา้นนนัๆ    แลว้ใชเ้ทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในให้ผูร่้วมงานไดล้งมือปฏิบติัจริง 
ประเมิน ปรับปรุง ให้ผูร่้วมงานรู้ศกัยภาพ เลือกแนวทางทีเหมาะสมกบัตนและลงมือปฏิบติัจนเป็น
ผลใหศ้กัยภาพของผูร่้วมงานเพิมพูนพฒันากา้วหนา้อยา่งไม่หยุดยงั นาํไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  

   2.1.4 พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริง (X4) 

หมายถึง ผูบ้ริหารมืออาชีพมีการวางแผนงานขององคก์รไดอ้ยา่งมียทุธศาสตร์ เหมาะสมกบัเงือนไข
ขอ้จาํกดัของผูเ้รียน ครู ผูร่้วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบันโยบายแนวทาง 

เป้าหมายของการพฒันา เพือนาํไปปฏิบติั จนเกิดผลต่อการพฒันาอย่างแทจ้ริง แผนงานต้องมี
กิจกรรมสาํคญัทีนาํไปสู่ผลของการพฒันา ความสอดคลอ้งของเป้าหมาย กิจกรรม และผลงาน    ถือ
เป็นคุณภาพสาํคญัทีนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุม้ค่าและเกิดผลอยา่งแทจ้ริง 

   2.1.5 พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึน
เป็นลาํดบั (X5) หมายถึง นวตักรรมการบริหาร เป็นเครืองมือสําคญัของผูบ้ริหารในการนาํไปสู่
ผลงานทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึนเป็นลาํดบั ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งมีความรู้ในการบริหาร
แนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุง ใชน้วตักรรมไดห้ลากหลาย ตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข ขอ้จาํกดั
ของงานและองค์กร จนนาํไปสู่ผลไดจ้ริง เพือให้องคก์รกา้วหนา้พฒันาอยา่งไม่หยุดยงั ผูร่้วมงาน
ทุกคนไดใ้ชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ที มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกนั 
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   2.1.6 ปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร (X6) หมายถึง ผูบ้ริหารมือ
อาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการบริหารทีจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงทีดีขึนของบุคลากรและองคก์ร 

จนบุคลากรมีนิสัยในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเพียรพยายามกระตุ้น ยวัยุ ทา้
ทายใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและชืนชมผลสําเร็จเป็นระยะ ๆ จึงควรเริมจากการริเริมการ
ร่วมพฒันา การสนบัสนุนขอ้มูลและให้กาํลงัใจให้บุคลากรศึกษา คน้ควา้  ปฏิบติั และปรับปรุงงาน
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง จนเกิดเป็นค่านิยมในการพฒันางานตามภาวะปกติ    อนัเป็นบุคลิกภาพทีพึง
ปรารถนาของบุคลากรและองคก์ร รวมทงับุคลากรทุกคนชืนชมและศรัทธาในความสามารถของตน  
   2.1.7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ (X7) 

หมายถึง ผูบ้ริหารมืออาชีพสามารถนาํเสนอผลงานทีได้ทาํสําเร็จแลว้ดว้ยการรายงานผลทีแสดงถึง
การวิเคราะห์งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมการกาํหนดงานทีจะนาํไปสู่ผลแห่งการพฒันาการ       
ลงมือปฏิบติัจริง และผลทีปรากฏมีหลกัฐานยนืยนัชดัเจนการนาํเสนอรายงานเป็นโอกาสทีผูบ้ริหาร
จะไดคิ้ดทบทวนถึงงานทีได้ทาํไปแลว้ว่ามีขอ้จาํกดั ผลดี ผลเสีย  และผลกระทบทีมิไดร้ะวงัไว้
อยา่งไร ถา้ผลงานเป็นผลดี จะชืนชม ภาคภูมิใจไดใ้นส่วนใดนาํเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้นได้
อยา่งไร   ถา้ผลงานยงัไม่สมบูรณ์จะปรับปรุงเพิมเติมไดอ้ยา่งไรและจะนาํประสบการณ์ทีไดพ้บไป
ใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน  ต่อไปอยา่งไร คุณประโยชน์อีกประการหนึงของรายงานทีดี คือ การนาํ
ผลการประเมินไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทงัการทาํให้เกิดความรู้สึกชืนชมของผูร่้วม
ปฏิบติังานทุกคน การทีผูป้ฏิบติังานได้เรียนรู้เกียวกบัความสามารถและศกัยภาพของตน เป็น
ขนัตอนสาํคญั   อยา่งหนึงทีจะนาํไปสู่การรู้คุณค่าแห่งตน 

   2.1.8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี (X8)  หมายถึง ผูบ้ริหารมีหน้าทีแนะนาํ 
ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในองคก์ร การทีจะปฏิบติัหน้าทีดงักล่าวให้ไดผ้ลดี ผูบ้ริหาร
ตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอยา่งทีดี มิฉะนนัคาํแนะนาํตกัเตือนหรือการกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารจะ
ขาดความสําคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากรในองค์กร ผูบ้ริหารทีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีใน
ทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของ
บุคลากร ทาํให้เกิดความเชือถือศรัทธาต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบติัตามได้ด้วยความพึง
พอใจ  

   2.1.9 ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค์ (X9) หมายถึง 

หน่วยงานการศึกษาเป็นองค์กรหนึงทีอยู่ในชุมชน และเป็นส่วนหนึงของระบบสังคมซึงมีองค์กร
อืน ๆ  เป็นองค์ประกอบทุกหน่วยงานมีหน้าทีร่วมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที      

ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูบ้ริหารการศึกษา เป็นบุคลากรสําคญัของสังคมหรือชุมชน ทีจะชีนาํ   แนว
ทางการพฒันาสังคมให้เจริญกา้วหนา้ตามทิศทางทีตอ้งการ ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งร่วมมือกบัชุมชน
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และหน่วยงานอืนในการเสนอแนวทางปฏิบติั แนะนาํ ปรับปรุงการปฏิบติั และแกปั้ญหาของชุมชน
หรือหน่วยงานอืน  เพือให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม ในลกัษณะร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบติั ดว้ยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ พร้อมทงัยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้ผูอื้นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ  เพือเสริมสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยและการร่วมมือกนัในสังคม นาํไปสู่การยอมรับและศรัทธาอยา่งภาคภูมิใจ 

   2.1.10 แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา(X10)  หมายถึง ความ
ประทบัใจของผูร่้วมงานทีมีต่อผูบ้ริหารองค์กรอยา่งหนึง คือ ความเป็นผูร้อบรู้ทนัสมยั ทนัโลกรู้
อยา่งกวา้งขวางและมองไกล ผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้งติดตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกทุกๆ
ดา้น จนสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั และนาํขอ้มูล ข่าวสารต่างๆทีไดรั้บมา
ใชใ้นการพฒันางาน และผูร่้วมงานการตืนตวัการรับรู้ และการมีขอ้มูลข่าวสาร    สารสนเทศเหล่านี 

นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานพฒันาแล้ว ยงันํามาซึงการยอมรับและความรู้สึกเชือถือของ
ผูร่้วมงานอนัเป็นเงือนไขเบืองตน้ทีจะนาํไปสู่การพฒันาทีลึกซึงอยา่งต่อเนืองต่อไป  
   2.1.11 เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ(X11)  หมายถึง ผูบ้ริหารมืออาชีพสร้าง
วฒันธรรมขององค์กรดว้ยการพูดนาํ ปฏิบติันาํ และจดัระบบงานให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม โดย
การให้รางวลัแก่ผูที้ทาํงานไดส้ําเร็จแลว้จนนาํไปสู่การพฒันาตนเอง  คิดไดเ้อง ตดัสินใจไดเ้อง 

พฒันาไดเ้องของผูร่้วมงานทุกคนผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้งแสดงออกอยา่งชดัเจน และสมาํเสมอ
เกียวกบัวฒันธรรมขององคก์รเพือให้ผูร่้วมงานมีความมนัใจในการปฏิบติั  จนสามารถเลือกการ
กระทาํทีสอดคล้องกบัวฒันธรรม แสดงออกและชืนชมได้ด้วยตนเอง ผูบ้ริหารจึง  ต้องสร้าง
ความรู้สึกประสบความสําเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผูน้าํในทุก
ระดบันาํไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

   2.1.12 สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์ (X12) หมายถึง การ
พฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้อยา่งยงัยนื สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของโลกทีเปลียนแปลงไปอยา่งไม่
หยดุยงั  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง  สามารถปรับงานให้ทนั ต่อการเปลียนแปลง
และสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่างๆ ไดส้อดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึงกนัและกนั 
ผูบ้ริหารมืออาชีพจึงต้องตืนตัวอยู่เสมอมองเห็นการเปลียนแปลงอย่างรอบด้านรวมทังการ
เปลียนแปลงในอนาคต  และกลา้ทีจะตดัสินใจดาํเนินการเพือผลในอนาคต    อยา่งไรก็ตามการรู้เท่า
ทนัการเปลียนแปลงนี ยอ่มเป็นสิงประกนัไดว้า่การเสียงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง การ
ทีองคก์รปรับไดท้นัต่อการเปลียนแปลงนี ยอ่มเป็นผลให้องค์กรพฒันาอย่างยงัยืน สอดคลอ้งกบั
ความกา้วหนา้ของโลกตลอดไป 
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 2.2  ตวัแปรตาม (Ytot) เป็นตวัแปรทีเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  ซึงนิยามตาม
แนวคิดของ ฮอยแ์ละมิเกล   (Hoy and Miskel) มี 5 ดา้น  ดงันี 

   2.2.1   ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (achievement)  (Y1) ไดแ้ก่
คะแนนสอบระดบัชาติ  ผลงานเป็นทียอมรับหรือได้รับรางวลั  นักเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้
เรียนต่อในสถานศึกษาอืนได ้ ศีลธรรมของนกัเรียน  การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การคิดอย่าง
เป็นระบบของนกัเรียน 

   2.2.2   ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) (Y2) ไดแ้ก่  ความรู้สึก     
พึงพอใจต่องาน และภาระงานทีรับผดิชอบ  ผลตอบแทนของงาน  ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานที
ทาํงาน  เพือนร่วมงาน  เจา้นาย  ลูกนอ้ง  นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  กระบวนการ ความพึงพอใจ
ต่อโอกาสในการเรียนรู้  การพฒันาวชิาชีพ  การลาออก  การอุทิศตน  ความอิสระในการปฏิบติังาน  
โอกาสการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  การใชท้กัษะทีหลากหลาย  มีมุมมองวา่งานมีความสาํคญั  ความพึง
พอใจต่อโอกาส การเลือนตาํแหน่ง 

   2.2.3   การขาดงาน (absenteeism)  (Y3)  ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรททางการ
ศึกษามีความรับผดิชอบและมาปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ  ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติ
ทีดีต่อการทาํงานและมีแรงจูงใจในการทาํงาน  ครูปฏิบติัหนา้ทีจนเกษียณอายรุาชการ 

   2.2.4  อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (dropout rate) (Y4)  ไดแ้ก่  
นกัเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลกัสูตร  นกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา  และ
นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

   2.2.5  คุณภาพโดยทวัไป (overall quality) (Y5)  ได้แก่ สถานศึกษา
สามารถปรับนโยบาย  วิธีการดําเนินงาน ให้เข้ากับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลย ี การตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  และสามารถ
จดัสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง  สถานศึกษามีความตืนตวัและพร้อมทีจะรับการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  และสถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

 
เครืองมือทใีช้ในงานวจัิย  
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)  เป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างขึน  จาํนวน 1 ฉบบั  แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด
ดงันี 
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 ตอนที 1 การสอบถามเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตวัเลือกทีกาํหนดคาํตอบไวใ้ห้ (forced choice) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งใน
ปัจจุบนั  ประสบการณ์ในการทาํงาน   
 ตอนที 2 การสอบถามเกียวกบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  (Xtot) ซึงสร้าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารของสํานกังานเลขาธิการคุรุสภา  ประกอบดว้ย 1) ปฏิบติั
กิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน  3) มุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  4 ) พฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัได้
เกิดผลจริง  5) พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั  6) 
ปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร  7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ  8) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  9) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์ 10) 

แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  11)  เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ  12) สร้างโอกาสในการ
พฒันาไดทุ้กสถานการณ์             
 ตอนที 3 การสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา     ตามแนวคิดของฮอยและ
มิสเกล  (Hoy and Miskel) ประกอบไปดว้ย 1)  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน (achievement)  

2)  ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)  3)  การขาดงาน (absenteeism)  4)  อตัราการออก
กลางคนัของนกัเรียน (dropout rate)   5)  คุณภาพโดยทวัไป (overall quality)   

 แบบสอบถามตอนที  2 และ 3  เป็นแบบสอบถามชนิดจดัลาํดบัคุณภาพ (Rating Scale)  
5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, s five rating scale)109 โดยกาํหนดค่าคะแนนของแต่ละ
ระดบัดงันี 

 ระดบั 5 หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อยูใ่นระดบัมากทีสุด ใหมี้ค่านาํหนกัคะแนน 5 คะแนน 
 ระดบั 4 หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูใ่นระดบัมาก ใหมี้ค่านาํหนกัคะแนน 4 คะแนน 
 ระดบั 3 หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูใ่นระดบัปานกลาง ใหมี้ค่านาํหนกัคะแนน 3 คะแนน 
 ระดบั 2 หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา/ ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
                                                           

109 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw – Hill Book 

Company, 1961), 74.  
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อยูใ่นระดบันอ้ย ใหมี้ค่านาํหนกัคะแนน 2 คะแนน 
 ระดบั 1 หมายถึง การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา /ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ใหมี้ค่านาํหนกัคะแนน 1 คะแนน  
 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและปรับปรุงเครืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1  ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา และแบบสอบถามทีเกียวขอ้ง นาํผลการศึกษา 
มาพฒันาและปรับปรุงเครืองมือภายใตค้าํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

 ขนัที 2  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยนาํ
แบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  คน ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (content validity) 
และนาํมาปรับแกไ้ขเพือความสมบูรณ์และถูกตอ้งของเนือหา โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC  

(index  of  Item  objective congruence )  
 ขนัที 3  นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูใ้ห้ขอ้มูล
ในสถานศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน    โรงเรียน  โรงเรียนละ  คน   จาํนวน   ฉบบั 
 ขนัที 4  นาํคะแนนทีไดจ้ากแบบสอบถามกลบัมาหาค่าความเชือมนั (reliability) ตามวิธี
ของ  ครอนบาค (Cronbach) 110 โดยใชส้ัมประสิทธิแอลฟา ( -coefficient) ไดค้่าความเชือมนัของ
แบบสอบถามเท่ากบั .972 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัในครังนี ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

 1.  ผูว้จิยัทาํหนงัสือเรียนคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยงัผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  

เพือให้ออกหนงัสือแจง้ขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  
และครูผูส้อน ของสถานศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจยั
ครังนี 

                                                           
 110Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: Harper & 

Row Publisher, 1974), 161.  
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     2.  ผูว้จิยัดาํเนินการจดัส่งและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง  สาํหรับสถานศึกษาที
สามารถดาํเนินการได ้ ส่วนสถานศึกษาทีติดขดัดว้ยขอ้จาํกดัดา้นความพร้อม ดา้นเวลาของผูว้จิยั
หรือเป็นสถานศึกษาทีการคมนาคมไม่สะดวก  ผูว้จิยัใชว้ธีิการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดย
วธีิการลงทะเบียน  พร้อมทงัซองเปล่าและติดแสตมป์  เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งกลบัคืนผูว้จิยั
โดยตรงทางไปรษณีย ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครังนี  ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit of 

analysis) เมือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้  ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 2.  ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรับแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 3.  จดัทาํตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพือกรอกคะแนนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และระเบียบวธีิทางสถิติทีใช้ 
 4.  นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   
 

สถิติทใีช้ในการวจัิย 
 เพือให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัทีศึกษา  และขอ้คาํถามที
ตอ้งการทราบในการวจิยัครังนี  ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

 1.  การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้วามถี ( frequency )และ
ร้อยละ ( percentage ) 
 2. การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ใชม้ชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้นาํมชัฌิมเลขคณิตไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ขอบเขตของมชัฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท ์(Best)111 รายละเอียดดงันี 

  มชัฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
  มชัฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก 

                                                           
 111John W. Best, Research in Education (New  York : Prentice,Inc., 1970), 87. 
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  มชัฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  มชัฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย  

  มชัฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา / ประสิทธิผลของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 3. การวิเคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  (stepwise  multiple regression analysis) 

 
สรุป 

 
 การวิจยัเรืองการปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 มีวตัถุประสงค์เพือทราบ )  การ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 2)  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 3)  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  
(descriptive research) ใชส้ถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จาํนวน 103 โรงเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  หรือหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน  สถานศึกษาละ 4 คน รวมทงัสิน 
412  คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามเกียวกบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา   ตามขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบติังานในมาตรฐานวิชาชีพของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  และประสิทธิผลของสถานศึกษา  จากแนวคิดของฮอยและมิสเกล  
(Hoy  and  Miskel)   สถิติทีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี  (f)  ร้อยละ(%) มชัฌิมเลขคณิต ( X ) 

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  (stepwise  

multiple regression analysis) 
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บทท ี4 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวจิยัเรือง “การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”  ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างซึง
ไดแ้ก่สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จาํนวน 103 

โรงเรียน โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล  โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน 
รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ  1 คน และครูผูส้อน 2 คน รวมทงัสิน  412 

คน ได้รับแบบสอบถามคืนทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  เมือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนํามา
วเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  จาํแนกเป็น   4  ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนที 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   
 ตอนที 4 การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

ตอนท ี  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงได้แก่ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ   และครูผูส้อน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จาํนวน 103 โรงเรียน รวมทงัสิน  412 คน จาํแนกตาม เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งในปัจจุบนั  และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใชค้วามถี (f)  และ 
ร้อยละ (%)   ดงัรายละเอียดตาม ตารางที 6 

 

 

                                         80 
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ตารางที 6   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 

               ชาย 

               หญิง 

 

175 

237 

 

42.48 

57.52 

รวม 412 100 

.  อาย ุ

               20 – 30  ปี 

               31 – 40  ปี   
               41 – 50  ปี 

               สูงกวา่  50  ปี 

 

43 

64 

85 

220 

 

10.44 

15.53 

20.63 

53.40 

รวม 412 100 

.  ระดบัการศึกษา 
               ปริญญาตรี 

               ปริญญาโท  

               ปริญญาเอก 

 

293 

115 

4 

 

71.12 

27.91 

0.97 

รวม 412 100 

.  ตาํแหน่งในปัจจุบนั 

              ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
              รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา/ครูหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

              ครูผูส้อน 

 

103 

103 

206 

 

25.00 

25.00 

50.00 

รวม 412 100 

.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

               นอ้ยกวา่  10  ปี 

               10 – 20  ปี 

               21 – 30  ปี 

               มากกวา่ 30 ปี 

 

78 

74 

106 

154 

 

18.93 

17.96 

25.73 

37.38 

รวม 412        100.00 
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 จากตารางที 6 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด  412  คน เพศหญิง  จาํนวน 237 คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.52 รองลงมาคือเพศชาย จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 42.48  อายุสูงกวา่ 50 ปี
ขึนไปมากทีสุด จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  53.40 รองลงมาคืออายุระหวา่ง  41 - 50  ปี  จาํนวน  
85  คน คิดเป็นร้อยละ  20.63  อายุระหวา่ง  31 – 40 ปี  จาํนวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.53  และ
อายุระหวา่ง  20 – 30 ปีนอ้ยทีสุด จาํนวน 43  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.44  ระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากทีสุด  จาํนวน 293  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.12  รองลงมาคือระดบัปริญญาโท  จาํนวน  
115  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.91  ระดบัปริญญาเอกนอ้ยทีสุด  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.97  
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  และรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา / หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  จาํนวน 
103 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00  เท่ากนั   รองลงมาคือครูผูส้อน จาํนวน  206  คน  คิดเป็นร้อยละ  
50.00   ประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 30  ปีมากทีสุด จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38 
รองลงมาคือประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง  21- 30  ปี จาํนวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ  
25.73  ประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่า 10 ปี  จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 และ 
ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 10 – 20 ปีนอ้ยทีสุด จาํนวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.96 
 

ตอนท ี    การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา   
                ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  
 ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีรายละเอียดตามตารางที  7 - 19  ดงัต่อไปนี  
 

ตารางที  7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร     
   สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2   

 โดยภาพรวม 
            

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    X  S.D. ระดบั 

1.  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร  
     การศึกษา  (X1) 

 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 
2.  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันา    
     ของบุคลากรผูเ้รียน และชุมชน  (X2)   

 

4.39 

 

0.53 

 

มาก 
3.  มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ  (X3) 4.32 0.52 มาก 

4.  พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  (X4) 4.18 0.60 มาก 

5.  พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพ สูงขึนเป็น   
     ลาํดบั  (X5) 

 

4.22 

 

0.63 

 

มาก 

      (n = 103)   
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ตารางที  7  (ต่อ) 
                (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    X  S.D. ระดบั 
6.  ปฏิบติังานขององค์กรโดยเนน้ผลถาวร  (X6) 
7.  รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  (X7) 
8.  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี   (X8) 
9.  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์ (X9) 
10. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  (X10) 
11. เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ  (X11) 
12. สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์  (X12) 

4.20 

4.16 

4.40 

4.34 

4.30 

4.27 

4.27 

0.61 

0.61 

0.61 

0.59 

0.59 

0.63 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม  (Xtot) 4.29 0.51 มาก 

 

 จากตารางที  7 พบว่า การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.29,  S.D. = 

0.51) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงมชัฌิมเลขคณิต จากมากไป
หานอ้ย ดงันี  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ( X  

= 4.40,  S.D. = 0.55)  ซึงเท่ากบัปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ( X  = 4.40,  S.D. = 0.61)   ตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากรผูเ้รียน และชุมชน ( X  

= 4.39,  S.D. = 0.53)  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์  ( X  = 4.34,  S.D. = 

0.59) มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ( X  = 4.32,  S.D. = 0.52)  

แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา ( X  = 4.30,  S.D. = 0.59)  สร้างโอกาสในการพฒันาได้
ทุกสถานการณ์  ( X  = 4.27,  S.D. = 0.61) ซึงเท่ากบัเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ  ( X  = 4.27,  S.D. = 

0.63)  พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพ สูงขึนเป็นลาํดบั ( X  = 4.22,  

S.D. = 0.63)  ปฏิบติังานขององค์กรโดยเนน้ผลถาวร  ( X  = 4.20,  S.D. = 0.61)    พฒันาแผนงาน
ขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  ( X  = 4.18,  S.D. = 0.60)   และรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  ( X  = 4.16,  S.D. = 0.61)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 ดา้นการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

     (n = 103)   
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    X  S.D. ระดบั 

1. ผูบ้ริหารเขา้ร่วมเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวิชาชีพ 

2. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพ 

3. ผูบ้ริหารเป็นผูริ้เริม ผูร่้วมงาน ผูจ้ดักิจกรรม ผูเ้สนอผลงานขององคก์ร 

4.46 

4.43 

4.33 

0.61 

0.59 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.40 0.55 มาก 
 

 จากตารางที 8  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดา้นการปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการทีเกียวกบัการพฒันา
วชิาชีพการบริหารการศึกษา   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.40,  S.D. = 0.55) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี   
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวชิาชีพ  มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด  ( X  = 4.46,  S.D. = 

0.61)  รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ  ( X  = 

4.43,  S.D. = 0.59)  และผูบ้ริหารเป็นผูริ้เริม ผูร่้วมงาน ผูจ้ดักิจกรรม ผูเ้สนอผลงานขององคก์รมี
มชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.33,  S.D. = 0.65)  ตามลาํดบั 
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ตารางที  9  ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 ดา้นตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ พฒันาของ 

 บุคลากรผูเ้รียน และชุมชน             
                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อองคก์ร  
    ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน 

 

4.48 

 

0.60 

 

มาก 
2. ผูบ้ริหารตดัสินใจในการทาํงานต่างๆ เพือผลการพฒันาทีจะเกิดขึนกบัทุก 

    ฝ่าย 
 

4.41 

 

0.62 

 

มาก 
3. การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผา่นกระบวนการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์   
    ระหวา่งการกระทาํกบัผลของการกระทาํ 

 

4.28 

 

0.64 

 

มาก 
4. ผูบ้ริหารเลือกกิจกรรมทีจะนาํไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพฒันาของ 

    ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
 

4.42 

 

0.61 

 

มาก 
รวม 4.39 0.53 มาก 

 
 จากตารางที 9  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะ
เกิดขึนกบัการ พฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.39,  

S.D. = 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย  ดงันี  ผูบ้ริหารแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อองค์กร
ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.48,  S.D. =  0.60)  รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารเลือกกิจกรรมทีจะนาํไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพฒันาของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง  ( X  = 

4.42,  S.D. = 0.61 )  ผูบ้ริหารตดัสินใจในการทาํงานต่างๆ เพือผลการพฒันาทีจะเกิดขึนกบัทุกฝ่าย  

( X  = 4.41,  S.D. = 0.62 ) และการตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระทาํกบัผลของการกระทาํ มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.28,  

S.D. = 0.64 )  ตามลาํดบั 
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ตารางที 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 ดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

                (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา    X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ 4.55 0.60 มากทีสุด 
2. ผูบ้ริหารหาวิธีพฒันาครู โดยการศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของครู 4.19 0.69 มาก 
3. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพ้ฒันา 
    ความกา้วหนา้โดยการกาํหนดจุดพฒันาตนเอง 

 

4.34 

 

0.64 

 

มาก 
4. ผูบ้ริหารจดัใหมี้การนิเทศภายใน และนาํผลการนิเทศไปเป็นขอ้มลูใน 

    การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนของครูเป็นรายบุคคล เพือ 

    พฒันาการปฏิบติังานของครูใหมี้ศกัยภาพมากยิงขึน 

 

 

4.21 

 

 

0.65 

 

 

มาก 
รวม 4.32 0.52 มาก 

  

 จากตารางที 10  พบว่าการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้
เตม็ศกัยภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.32,  S.D. = 0.52) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
อยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ ( X  

= 4.55,  S.D. = 0.60 ) และอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  
ดงันี คือผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพ้ฒันาความกา้วหนา้โดยการกาํหนด
จุดพฒันาตนเอง มชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.34,  S.D. = 0.64 )    รองลงมาคือผูบ้ริหารจดัให้
มีการนิเทศภายใน และนาํผลการนิเทศไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนของครู
เป็นรายบุคคล เพือพฒันาการปฏิบติังานของครูให้มีศกัยภาพมากยิงขึน  ( X  = 4.21,  S.D. =  0.65)   
และผูบ้ริหารหาวิธีพฒันาครู โดยการศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของครู  มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  

= 4.19,  S.D. =  0.69 )  ตามลาํดบั 
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ตารางที 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2            
 ดา้นพฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง    

                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ 4.28 0.71 มาก 
2. ผูบ้ริหารเลือกและปรับปรุงการใชน้วตักรรมการบริหารไดอ้ยา่ง 

    หลากหลายตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข ขอ้จาํกดัของงาน 
 

4.14 

 

0.66 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารพฒันาผูร่้วมงานและสถานศึกษาดว้ยนวตักรรมการบริหารที 

    หลากหลายตอบสนองความตอ้งการและปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งถกูตอ้ง 

    เหมาะสมและต่อเนือง 

 

 

4.11 

 

 

0.70 

 

 

มาก 
รวม 4.18 0.60 มาก 

 

 จากตารางที 11  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ด้านพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัได้
เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.18,  S.D. = 0.60) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารมีความรู้ใน
การบริหารแนวใหม่ มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.28,  S.D. =  0.71 ) รองลงมาคือผูบ้ริหาร
เลือกและปรับปรุงการใช้นวตักรรมการบริหารไดอ้ย่าง หลากหลายตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข 
ขอ้จาํกดัของงาน ( X  = 4.14,  S.D. = 0.66)  และผูบ้ริหารพฒันาผูร่้วมงานและสถานศึกษาดว้ย
นวตักรรมการบริหารทีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการและปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
และต่อเนือง  มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด  ( X  = 4.11,  S.D. = 0.70 )  ตามลาํดบั 
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ตารางที 12 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต              
 ดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพ สูงขึนเป็นลาํดบั  

                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารเลือกและใชกิ้จกรรมการบริหารทีจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงที 

    ดีขึนของครูและสถานศึกษา 
 

4.23 

 

0.71 

 

มาก 
2. ผูบ้ริหารมีความพยายาม กระตุน้ ยวัย ุทา้ทายใหค้รูมีความรู้สึกเป็น 

     เจา้ของ และชืนชมผลสาํเร็จ 
 

4.17 

 

0.76 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารใหก้าํลงัใจครูไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติั และปรับปรุงงานต่าง ๆ  
    ไดด้ว้ยตนเอง 

 

4.30 
 

0.70 
 

มาก 
รวม 4.22 0.63 มาก 

 

จากตารางที 12  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมี
คุณภาพ สูงขึนเป็นลาํดบั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.22,  S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาํดับมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย  ดังนี  

ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจครูไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติั และปรับปรุงงานต่าง ๆไดด้ว้ยตนเอง  มีมชัฌิมเลข
คณิต มากทีสุด( X  = 4.30, S.D.= 0.70) รองลงมาคือผูบ้ริหารเลือกและใชกิ้จกรรมการบริหารทีจะ
นาํไปสู่การเปลียนแปลงทีดีขึนของครูและสถานศึกษา  ( X  = 4.23,  S.D. = 0.71)  และผูบ้ริหารมี
ความพยายาม กระตุน้ ยวัยุ ทา้ทายให้ครูมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และชืนชมผลสําเร็จมีมชัฌิมเลข
คณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.17,  S.D. =  0.76)  ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



         

 

89 

 

ตารางที 13 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    
 ดา้นการปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร 

                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารมีการวางแผนงานของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมียทุธศาสตร์ 4.20 0.70 มาก 
2. ผูบ้ริหารจดัทาํแผนงานทีมุ่งพฒันา เพิมพนูศกัยภาพของครู ผูเ้รียน และ 

    ชุมชนทุกดา้นอยา่งคุม้ค่า 
 

4.19 

 

0.72 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพและแผนปฏิบติัการทีสอดคลอ้งกบั 

    นโยบายขององคก์รและความตอ้งการของชุมชน 
 

4.24 
 

0.65 
 

มาก 
4. แผนงานทีจดัขึนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพสูง คุม้ค่า 
    และเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

 

4.19 
 

0.66 
 

มาก 
รวม 4.20 0.61 มาก 

 

 จากตารางที 13  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ด้านการปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.20,  S.D. = 0.61 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย  ดงันี  ผูบ้ริหารจดัทาํแผนพฒันา
คุณภาพและแผนปฏิบติัการทีสอดคล้องกบันโยบายขององค์กรและความตอ้งการของชุมชน มี
มชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.24,  S.D. = 0.65)  รองลงมาคือผูบ้ริหารมีการวางแผนงานของ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมียุทธศาสตร์ ( X  = 4.20,  S.D. = 0.70)  ผูบ้ริหารจดัทาํแผนงานทีมุ่งพฒันา 
เพิมพูนศกัยภาพของครู ผูเ้รียน และชุมชนทุกดา้นอยา่งคุม้ค่า  ( X  = 4.19,  S.D. =  0.72) เท่ากบั
แผนงานทีจดัขึนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพสูง คุม้ค่าและเกิดผลต่อการพฒันา
อยา่งแทจ้ริงมีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด  ( X  = 4.19,  S.D. = 0.66 )  ตามลาํดบั 
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ตารางที 14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต             
 ดา้นรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ    
                (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารรายงานผลการปฏิบติังานทีครอบคลุมแผนงานของสถานศึกษา  
   โดยมีขอ้มลูหลกัฐานชดัเจนทุกองคป์ระกอบสอดคลอ้งเชือมโยงอยา่งเป็น   
   ระบบ 

 

 

4.12 

 

 

0.68 

 

 

มาก 
2. ผูบ้ริหารมีการสรุปผลดี ผลเสีย ขอ้จาํกดัและผลกระทบทีเกิดขึนจากการ 

    ปฏิบติังาน 
 

4.09 

 

0.69 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารมีแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงงานเพือเป็นประโยชนใ์นการ 

    ปฏิบติังานต่อไป 
 

4.26 
 

0.71 
 

มาก 
4. ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันางานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 4.18 0.67 มาก 

รวม 4.16 0.61 มาก 
 

 จากตารางที 14 พบว่าการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างเป็น
ระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.16,  S.D. = 0.61) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารมีแนวทางใน
การแกไ้ขปรับปรุงงานเพือเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานต่อไป มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด  ( X  

= 4.26,  S.D. =  0.71 )  รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันางานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ  ( X  = 4.18,  S.D. =  0.67) ผูบ้ริหารรายงานผลการปฏิบติังานทีครอบคลุมแผนงานของ
สถานศึกษาโดยมีขอ้มูลหลกัฐานชดัเจนทุกองคป์ระกอบสอดคลอ้งเชือมโยงอยา่งเป็นระบบ  ( X  = 

4.12,  S.D. =  0.68) และผูบ้ริหารมีการสรุปผลดี ผลเสีย ขอ้จาํกดัและผลกระทบทีเกิดขึนจากการ
ปฏิบติังาน มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.09,  S.D. = 0.69) ตามลาํดบั 
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ตารางที 15 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต            
 ดา้นปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี                                                           

                (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลเอาใจใส่ครูในสถานศึกษา 4.29 0.70 มาก 

2. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 4.44 0.69 มาก 
3. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยติุธรรม และมีบุคลิกภาพทีดี 4.50 0.65 มากทีสุด 

รวม 4.40 0.61 มาก 
  

 จากตารางที 15  พบว่าการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ( X  = 4.40,  S.D. = 0.61) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ คือ
ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม และมีบุคลิกภาพทีดี  ( X  = 4.50,  S.D. = 0.65) และ
อยูใ่นระดบัมาก  2  ขอ้ คือผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  ( X  = 4.44,  S.D. = 0.69)  

และผูบ้ริหารแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลเอาใจใส่ครูในสถานศึกษา ( X  = 4.29,  S.D. = 

0.70)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 6 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต             
 ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์

                                                                                                                                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมกบัชุมชนหรือหน่วยงานอืนอยา่งสมาํเสมอ 4.41 0.70 มาก 
2. ผูบ้ริหารร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนในการเสนอแนวทางปฏิบติั  
    แนะนาํ ปรับปรุงการปฏิบติัและแกปั้ญหาของชุมชน หรือหน่วยงานอืน 

    เป็นประจาํ 

 

 

4.28 

 

 

0.70 

 

 

มาก 
2. ผูบ้ริหารยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหผู้อื้น 

   ไดใ้ชค้วามสามารถของตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

4.37 
 

0.61 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน หรือหน่วยงานอืน 4.30 0.70 มาก 

รวม 4.34 0.59 มาก 
 

 จากตารางที 16 พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.34,  S.D. = 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมกบั
ชุมชนหรือหน่วยงานอืนอยา่งสมาํเสมอ มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด  ( X  = 4.41,  S.D. = 0.70) 
รองลงมาคือผูบ้ริหารยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผูอื้นได้ใช้
ความสามารถของตนอยา่งเต็มศกัยภาพ  ( X  = 4.37,  S.D. = 0.61) ผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชน หรือหน่วยงานอืน  ( X  = 4.30,  S.D. = 0.70) และผูบ้ริหารร่วมมือกบัชุมชนและ
หน่วยงานอืนในการเสนอแนวทางปฏิบติัแนะนาํ ปรับปรุงการปฏิบติัและแกปั้ญหาของชุมชน หรือ
หน่วยงานอืนเป็นประจาํ มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.28,  S.D. = 0.70)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 17 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต            
 ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
                (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ ทนัสมยั ทนัโลก รู้อยา่งกวา้งขวางและมีวิสยัทศัน ์ 
    ในการทาํงาน 

 

4.31 

 

0.72 

 

มาก 
2. ผูบ้ริหารติดตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกทุกๆดา้น  4.29 0.66 มาก 
3. ผูบ้ริหารสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั 4.32 0.63 มาก 
4. ผูบ้ริหารนาํขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ทีไดรั้บ มาใชใ้นการพฒันางาน และ  
    พฒันาครู 

 

4.32 
 

0.66 
 

มาก 
รวม 4.30 0.59 มาก 

 

 จากตารางที 17  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.30,  S.D. = 0.59) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที
ไดรั้บ มาใชใ้นการพฒันางาน และพฒันาครู มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.32,  S.D. = 0.66)  
เท่ากบัผูบ้ริหารสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั  ( X  = 4.32,  S.D. = 0.63) 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ ทนัสมยั ทนัโลก รู้อยา่งกวา้งขวางและมีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน  ( X  = 4.31,  

S.D. = 0.72 )  และผูบ้ริหารติดตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกทุกๆ ดา้น มีมชัฌิมเลขคณิต 
นอ้ยทีสุด ( X  = 4.29,  S.D. = 0.66) ตามลาํดบั 
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ตารางที 18 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต             
 ดา้นเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ   

                 (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการทาํงานของสถานศึกษาดว้ยการพดูนาํ  
    ปฏิบติันาํ 

 

4.28 

 

0.67 

 

มาก 

2. ผูบ้ริหารแสดงออกอยา่งชดัเจนและสมาํเสมอเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 4.25 0.70 มาก 
3. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนผูที้มีความรู้ความสามารถในแต่ละดา้น 

   ใหเ้ป็นผูน้าํ และเปิดโอกาสใหแ้สดงความเป็นผูน้าํไดอ้ยา่งเตม็ที 
 

4.29 
 

0.67 
 

มาก 
รวม 4.27 0.63 มาก 

 

 จากตารางที 18  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นเป็นผูน้าํและ สร้างผูน้าํ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X  = 4.27,  S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนผูที้มีความรู้
ความสามารถในแต่ละด้านให้เป็นผูน้าํ และเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผูน้าํได้อย่างเต็มที มี
มชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด  ( X  = 4.29,  S.D. = 0.67)  รองลงมาคือผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการ
ทาํงานของสถานศึกษาดว้ยการพูดนาํ ปฏิบติันาํ ( X  = 4.28,  S.D. = 0.67)  และผูบ้ริหารแสดงออก
อยา่งชดัเจนและสมาํเสมอเกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร  มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด ( X  = 4.25,  S.D. 

= 0.70)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 19 ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

 สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2           
 ดา้นสร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์      

                                                        (n = 103)   

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
1. ผูบ้ริหารรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดกบัองคก์ร 4.28 0.67 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่าง ๆ ไดส้อดคลอ้ง สมดุล  
    และเสริมสร้างซึงกนัและกนั 

 

4.25 

 

0.66 
 

มาก 
3. ผูบ้ริหารตืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการเปลียนแปลงอยา่งรอบดา้น รวมทงั 

    การเปลียนแปลงในอนาคต 
 

4.31 
 

0.67 
 

มาก 
4. ผูบ้ริหารกลา้ตดัสินใจดาํเนินการเปลียนแปลงการปฏิบติังานอยา่ง 

    เหมาะสม 
 

4.27 
 

0.73 
 

มาก 
รวม 4.27 0.61 มาก 

 

 จากตารางที 19  พบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   ดา้นสร้างโอกาสใน การพฒันาไดทุ้กสถานการณ์โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.27,  S.D. = 0.61) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ผูบ้ริหารตืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการ
เปลียนแปลงอยา่งรอบดา้น รวมทงัการเปลียนแปลงในอนาคตมีมชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X  = 

4.31,  S.D. = 0.67)   รองลงมาคือผูบ้ริหารรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดกบัองคก์ร ( X  = 

4.28,  S.D. = 0.67 )   ผูบ้ริหารกลา้ตดัสินใจดาํเนินการเปลียนแปลงการปฏิบติังานอยา่ง เหมาะสม  

( X  = 4.27,  S.D. = 0.73) และผูบ้ริหารสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่าง ๆ ไดส้อดคลอ้ง 
สมดุลและเสริมสร้างซึงกนัและกนั มีมชัฌิมเลขคณิต น้อยทีสุด ( X  = 4.25,  S.D. = 0.66)  

ตามลาํดบั 
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ตอนท ี  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต    
 ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   มีรายละเอียดตามตารางที 20 – 25  ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 20   ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   โดยภาพรวม 
                 (n = 103)   

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 

1. ผลสมัฤทธิ 
2. ความพึงพอใจในการทาํงาน 

3. การขาดงาน 

4. อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน 

5. คุณภาพโดยทวัไป 

3.73 

4.10 

4.29 

4.45 

4.27 

0.53 

0.48 

0.49 

0.48 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม 4.32 0.40 มาก 

 

 จากตารางที  20  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.32,  S.D. = 0.40 ) เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหา
นอ้ย  ดงันี  อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน ( X  = 4.45,  S.D. = 0.48)  การขาดงาน ( X  = 4.29,  

S.D. = 0.49)  คุณภาพโดยทวัไป  ( X  = 4.27,  S.D. = 0.53)  ความพึงพอใจในการทาํงาน  ( X  = 

4.10,  S.D. = 0.48) และผลสัมฤทธิ( X  = 3.73,  S.D. = 0.53)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 21   ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
     สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นผลสัมฤทธิ 
                 (n = 103)   

ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั 

1. คะแนนสอบระดบัชาติ  (O-Net) ของนกัเรียน 3.07 0.83 ปานกลาง 
2. ผลงานของนกัเรียนเป็นทียอมรับหรือไดรั้บรางวลั 3.64 0.81 มาก 
3. นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนในสถานศึกษาอืนได ้ 3.82 0.74 มาก 
4. นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทีเหมาะสมกบัวยั 4.16 0.65 มาก 
5. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งเป็นระบบ 3.83 0.69 มาก 
6. นกัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ 3.92 0.60 มาก 

รวม 3.73 0.53 มาก 
 

 จากตารางที 21  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นผลสัมฤทธิ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.73,  S.D. = 

0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  5  ขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมาก
ไปหาน้อย  ในกลุ่มระดบัมาก ดงันี  คือ นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทีเหมาะสมกบัวยั  มี
มชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด ( X  = 4.16,  S.D. = 0.65)  รองลงมาคือ นกัเรียนมีพฒันาการทางการ
เรียนรู้  ( X  = 3.92,  S.D. = 0.60) นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งเป็นระบบ  ( X  = 

3.83,  S.D. = 0.69) นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนในสถานศึกษาอืนได ้ ( X  = 3.82,  S.D. = 

0.74)  ผลงานของนกัเรียนเป็นทียอมรับหรือไดรั้บรางวลั    ( X  = 3.64,  S.D. = 0.81)  และอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือคะแนนสอบระดบัชาติ  (O-Net) ของนกัเรียน  ( X  = 3.07,  S.D. = 0.83)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



         

 

98 

 

ตารางที 22  ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
     สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นความพึงพอใจ 

  ในการทาํงาน   
                (n = 103)   

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 

1. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่องานและภาระงานทีรับผิดชอบ 4.08 0.57 มาก 
2. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ   
    กระบวนการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

 

4.09 

 

0.59 

 

มาก 
3. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งและ 

    สวสัดิการต่าง ๆ 
 

4.08 

 

0.65 

 

มาก 
4. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน  ต่อเพือนร่วมงาน   
    เจา้นาย/ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

4.13 

 

0.63 

 

มาก 
5. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้  การพฒันา 
    วชิาชีพ และการใชท้กัษะทีหลากหลายในการปฏิบติังาน 

 

4.08 

 

0.62 

 

มาก 
6. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 4.15 0.57 มาก 
7. บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเลือนขนัเงินเดือน 4.10 0.65 มาก 

รวม 4.10 0.48 มาก 
 

 จากตารางที 22  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
( X  = 4.10,  S.D. = 0.48) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย
เรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอ้ย  ดงันี  บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน   มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.15,  S.D. = 0.57) รองลงมาคือ 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน  ต่อเพือนร่วมงานเจา้นาย/ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ( X  = 4.13,  S.D. = 0.63)  บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เลือนขนัเงินเดือน ( X  = 4.10,  S.D. = 0.65)   บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย 
แผนงาน มาตรการกระบวนการปฏิบติังานของสถานศึกษา   ( X  = 4.09,  S.D. = 0.59)  บุคลากรใน
สถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้  การพฒันาวชิาชีพ และการใชท้กัษะทีหลากหลาย
ในการปฏิบติังาน  ( X  = 4.08,  S.D. = 0.62) เท่ากบับุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่องาน
และภาระงานทีรับผิดชอบ ( X  = 4.08,  S.D. = 0.57) และเท่ากบับุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึง
พอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งและสวสัดิการต่าง ๆ  ( X  = 4.08,  S.D. = 0.65)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 23ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั 

                  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    ดา้นการขาดงาน 

                  (n = 103)   
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 

1. บุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบและมาปฏิบติังานอยา่ง 
    สมาํเสมอ 

 

4.31 

 

0.58 

 

มาก 
2. บุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติทีดีต่อการทาํงานและมีแรงจูงใจในการ 
    ทาํงาน 

 

4.27 

 

0.56 

 

มาก 
3. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ทีจนเกษียณอายรุาชการ 4.31 0.63 มาก 

รวม 4.29 0.49 มาก 
 

 จากตารางที 23  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นการขาดงาน    โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.29,  S.D. 

= 0.49) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต จาก
มากไปหานอ้ย  ดงันี บุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบและมาปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอ  มี
มชัฌิมเลขคณิต สูงสุด ( X  = 4.31,  S.D. = 0.58)  เท่ากบับุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ทีจน
เกษียณอายุราชการ ( X  = 4.31,  S.D. = 0.63)   รองลงมาคือ บุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติทีดี
ต่อการทาํงานและมีแรงจูงใจในการทาํงาน  ( X  = 4.27,  S.D. = 0.56)  ตามลาํดบั ซึงแสดงให้เห็น
วา่บุคลากรในสถานศึกษาพึงพอใจและมาปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอไม่ขาดงาน 
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ตารางที 24   ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
               สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นอตัราการออก 

                    กลางคนัของนกัเรียน 
                               (n = 103)   

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 

1. นกัเรียนเรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร 
2. นกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา 
3. นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

4.56 

4.42 

4.38 

0.58 

0.58 

0.57 

มากทีสุด 

มาก 

มาก 
รวม 4.45 0.48 มาก 

 

 จากตารางที 24  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก  ( X  = 4.45,  S.D. = 0.48) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ คือ 

นกัเรียนเรียนจบตามเกณฑ์ของหลกัสูตร มีมชัฌิมเลขคณิต   ( X  = 4.56,  S.D. = 0.58) อยูใ่นระดบั
มาก 2 ขอ้  คือนกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา  ( X  = 4.42,  S.D. = 0.58)   และ
นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอย่างสมาํเสมอ มีมชัฌิมเลขคณิต ( X  = 4.38,  S.D. = 0.57)  

ตามลาํดบั ซึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนในสถานศึกษามีทศันคติทีดีต่อโรงเรียนส่งผลให้อตัราการ
ออกกลางคนันอ้ยลง 
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ตารางที 25ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั 

                  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต    ดา้นคุณภาพโดยทวัไป 
                                  (n = 103)   

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 

1. สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการดาํเนินงานใหเ้ขา้กบัการ 
    เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและ  
    เทคโนโลยี 

 

 

4.27 

 

 

0.57 

 

 

มาก 
2. สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 4.25 0.61 มาก 
3. สถานศึกษาสามารถจดัสรรทรัพยากรอยา่งพอเพียง 4.18 0.69 มาก 
4. สถานศึกษามีความตืนตวัและพร้อมทีจะไดรั้บการเปลียนแปลงอยู่ 
    ตลอดเวลา 

 

4.32 

 

0.60 

 

มาก 
5. สถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการสนบัสนุน 
    กิจกรรมต่างๆ 

 

4.37 

 

0.59 

 

มาก 
รวม 4.27 0.53 มาก 

 

 จากตารางที 25  พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ดา้นคุณภาพโดยทวัไป โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.27,  

S.D. = 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย  ดงันี  สถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ  มีมชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด ( X  = 4.37,  S.D. = 0.59)  รองลงมาคือ สถานศึกษามี
ความตืนตวัและพร้อมทีจะไดรั้บการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา   ( X  = 4.32,  S.D. = 0.60)  
สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วธีิการดาํเนินงานให้เขา้กบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี  ( X  = 4.27,  S.D. = 0.57)  สถานศึกษาสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน  ( X  = 4.25,  S.D. = 0.61)  และสถานศึกษาสามารถจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งพอเพียง มีมชัฌิมเลขคณิต นอ้ยทีสุด  ( X  = 4.18,  S.D. = 0.69)  ตามลาํดบั 
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ตอนท ี4    การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาทส่ีงผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั 
                 สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s product correlation coefficient)  ดงัรายละเอียด ในตารางที  26 

 

ตารางที  26  สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
                     สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Xtot Ytot 

X1 1              

X2 .726** 1             

X3 .668** .766** 1            

X4 .615** .687** .739** 1           

X5 .604** .719** .763** .844** 1          

X6 .609** .689** .766** .795** .803** 1         

X7 .574** .672** .742** .814** .781** .777** 1        

X8 .627** .736** .707** .724** .748** .677** .716** 1       

X9 .593** .688** .690** .728** .737** .675** .712** .761** 1      

X10 .575** .609** .671** .744** .681** .699** .717** .643** .672** 1     

X11 .570** .710** .678** .800** .774** .741** .790** .740** .719** .753** 1    

X12 .617** .702** .715** .800** .764** .728** .783** .729** .730** .794** .824** 1   

Xtot .749** .839** .859** .903** .896** .870** .883** .855** .844** .831** .886** .893** 1  

Ytot .458** .542** .580** .537** .548** .574** .517** .494** .548** .580** .556** .559** .629** 1 
 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 

 

 จากตารางที  26  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot ) กบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา (Ytot ) โดยภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .629  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 เมือพิจารณาการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาแต่
ละด้านเรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็ม
ศกัยภาพ(X3)  เท่ากบั การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารใน
การพฒันา(X10) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์มากทีสุดเท่ากบั  .580  รองลงมาคือดา้นปฏิบติังานของ
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องค์กรโดยเน้นผลถาวร(X6) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .574  ดา้นสร้างโอกาสในการ
พฒันาไดทุ้กสถานการณ์(X12) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .559  ดา้นเป็นผูน้าํและสร้าง
ผูน้าํ(X11) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .556  ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่ง
สร้างสรรค(์X9) เท่ากบั ดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็น
ลาํดบั(X5) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .548  ด้านตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดย
คาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน(X2) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั .542   ดา้นพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง(X4) มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .537   ด้านรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ(X7) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .517   ด้านปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี(X8) มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .494  ดา้นปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา(X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์นอ้ยทีสุดเท่ากบั.458  

  

  ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  (stepwise  multiple regression analysis) พิจารณาตามตวั
แปรทีเขา้สมการตามลาํดบัความสาํคญั  มีรายละเอียดตามตารางที  27 –  32 ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที  27  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย 

                     ภาพรวม (Ytot) 

 

แหล่งความแปรปรวน 
df. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

3 

408 

28.179 

39.758 

9.393 

.097 

96.393 .000 

Total 411 67.938    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    0.644 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)    0.415 
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 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square)  0.410 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error)  0.31216 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที 

1. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) 

2. แสวงหาและใชข้อ้มลูข่าวสารในการพฒันา  
    (X10) 

3. มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังาน 

   ไดเ้ตม็ศกัยภาพ (X3) 

2.074 

0.233 

0.145 

 

 

0.144 

0.134 

0.079 

0.047 

 

 

0.058 

 

0.294 

0.210 

 

 

0.186 

15.433 

2.941 

3.052 

 

 

2.487 

.000 

.003 

.002 

 

 

.013 

  

 จากตารางที  27  พบว่าตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ  การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา (X10)   และมุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ (X3)   โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณใน
การทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวม  (Ytot)  เท่ากบั 0.644  ประสิทธิภาพในการ
ทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  0.415   หมายความวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา (X10)   และมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ (X3) สามารถทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)  ได้
ร้อยละ 41.50  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.410  
ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) เท่ากบั 0.31216ในลกัษณะนีแสดงวา่ 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา (X10)   
และมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ (X3) ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี   
 

Ytot
   =  2.074+ 0.233(Xtot) + 0.145(X10) + 0.144 (X3) 

 

 

 

^
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ตารางที  28  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้น 

                     ผลสัมฤทธิ (Y1) 

 

แหล่งความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

3 

408 

23.269 

94.605 

7.756 

.232 

33.451 .000 

Total 411 117.875    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.444 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   0.197 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) 0.192 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) 0.48153 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที  

1. ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร(X6) 

2. มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังาน 

   ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  (X3) 

3. แสวงหาและใชข้อ้มลูข่าวสารในการพฒันา   
    (X10) 

1.780 

.155 

 

.152 

 

.151 

.205 

.065 

 

.074 

 

.059 

 

.178 

 

.149 

 

.166 

8.679 

2.379 

 

2.066 

 

2.564 

.000 

.018 

 

.039 

 

.011 

  

 จากตารางที  28  พบวา่ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ปฏิบติังานขององค์กร
โดยเนน้ผลถาวร(X6)  ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  (X10)  และดา้นมุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ  (X3)  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณใน
การทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นผลสัมฤทธิ (Y1)  เท่ากบั 0.444  ประสิทธิภาพในการ
ทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  0.197   หมายความวา่ ปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร(X6)  
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา   (X10)  และมุ่งมันพัฒนาผู ้ร่วมงานให้สามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ  (X3)  สามารถทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นผลสัมฤทธิ (Y1) 
ไดร้้อยละ 19.70  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.192  

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) เท่ากบั 0.48153 ในลกัษณะนีแสดงวา่ 
ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร(X6)  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  (X10)  และ  
มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ  (X3)  ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ดา้นผลสัมฤทธิ (Y1)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการ
วเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี   
 

Y1
    =  1.780 + 0.155 (X6) + 0.152(X3) + 0.151(X10) 

 

ตารางที  29  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
                      ดา้น ความพึงพอใจในการทาํงาน (Y2) 

 

แหล่งความแปรปรวน 
df. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

3 

408 

38.838 

59.175 

12.946 

0.145 

89.260 .000 

Total 411 98.013    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.629 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   0.396 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) 0.392 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) 0.38084 

 

 

 

 

 

 

 

^

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที 

1. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) 

2.การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบั  
   การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
   (X1) 

3. พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติั  
   ไดเ้กิดผลจริง (X4) 

1.697 

0.895 

 

 

0.186 
 

0.148 

0.166 

0.104 

 

 

0.052 
 

0.074 

 

0.938 

 

 

0.214 
 

0.184 

10.210 

8.582 

 

 

3.592 
 

2.002 

.000 

.000 

 

 

.000 
 

.046 

  

 จากตารางที  29  พบว่าตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา (X1)  และพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริง (X4)โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้น ความพึงพอใจใน
การทาํงาน (Y2) เท่ากบั 0.629 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  0.396 หมายความวา่ 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา (X1)  และพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 

(X4)  สามารถทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน (Y2) ไดร้้อยละ 

39.60 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.392  ความคลาด
เคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) เท่ากบั 0.38084 ในลกัษณะนีแสดงว่า การ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา (X1)  และพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 

(X4) ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน(Y2)  อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี   
 

Y2
   =  1.697 + 0.895(Xtot) + 0.186(X1) + 0.148(X4) 

 

 

 
  

^

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  30  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
                      ดา้นการขาดงาน (Y3) 

 

แหล่งความแปรปรวน 
df. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

1 

410 

15.580 

83.722 

15.580 

0.204 

76.298 .000 

Total 411 99.302    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)     0.396 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   0.157 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) 0.155 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) 0.45188 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที 

1. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) 

2.666 

0.380 

0.188 

0.044 

 

0.396 

14.162 

8.735 

.000 

.000 
 

 จากตารางที  30  พบว่าตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ  การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ดา้น  การขาดงาน (Y3)  เท่ากบั  0.396 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  
0.157  หมายความวา่  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) สามารถทาํนายประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ดา้นการขาดงาน (Y3)  ไดร้้อยละ 15.70  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  
(Adjusted R Square) เท่ากบั 0.155  ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error)

เท่ากบั 0.45188  ในลกัษณะนีแสดงว่า การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นการขาดงาน (Y3)  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ซึง
สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 

Y3
   =  2.666+ 0.380(Xtot) 

^

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  31  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
                      ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Y4) 

 

แหล่งความแปรปรวน 
df. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

2 

409 

16.496 

82.103 

8.248 

0.201 

41.088 .000 

Total 411 98.599    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.409 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   0.167 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) 0.163 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) 0.44804 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที 

1.มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังาน 

   ไดเ้ตม็ศกัยภาพ  (X3) 

2.การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบั  
   การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (X1) 

2.687 

 

0.213 

 

0.192 

0.196 

 

0.057 

 

0.053 

 

 

0.228 

 

0.220 

13.685 

 

3.763 

 

3.623 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 จากตารางที  31  พบวา่ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ  มุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  (X3) และการปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการทีเกียวกบั
การพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา(X1)  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้น  อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Y4)   เท่ากบั  0.409  

ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  0.167  หมายความวา่  มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้
สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  (X3)  และการปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการทีเกียวกบัการพฒันา
วชิาชีพการบริหารการศึกษา(X1)   สามารถทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นอตัราการออก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลางคนัของนกัเรียน (Y4)     ไดร้้อยละ 16.70  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted 

R Square) เท่ากบั 0.163   ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error)  เท่ากบั 
0.44804 ในลกัษณะนีแสดงวา่ มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  (X3) 

และการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา(X1)  ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Y4)     อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .01  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งันี   
 

Y4
   =  2.687 + 0.213 (X3) + 0.192 (X1) 

 

ตารางที  32  การวเิคราะห์การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

                     สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
                      ดา้นคุณภาพโดยทวัไป (Y5) 

 

แหล่งความแปรปรวน 
df. 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

Regression 

Residual 

3 

408 

49.964 

66.679 

16.655 

0.163 

102.908 .000 

Total 411 116.643    

  

 สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.654 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)   0.428 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) 0.424 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard  Error) 0.40426 
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ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardize 

Coefficients 
Standardize 

Coefficients 
t Sig 

β Std.Error 

ค่าคงที 

1.การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) 

2.แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการ 

   พฒันา(X10) 

3.พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิด  
   ผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั(X5) 

1.326 

0.636 

 

0.197 

 

0.149 

0.173 

0.120 

 

0.063 

 

0.074 

 

0.611 

 

0.218 

 

0.176 

7.681 

5.317 

 

3.135 

 

2.020 

.000 

.000 

 

.002 

 

.044 

 

 จากตารางที  32  พบว่าตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ  การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการ พฒันา(X10) และพฒันาและใช้
นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดับ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้น  คุณภาพโดยทวัไป (Y5)  เท่ากบั  
0.654 ประสิทธิภาพในการทาํนาย  (R Square)  เท่ากบั  0.428 หมายความวา่ การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot)  แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการ พฒันา(X10) และพฒันาและใช้
นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั(X5)  สามารถทาํนายประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Y4)     ไดร้้อยละ 42.80  ค่าประสิทธิภาพ
ในการทาํนายทีปรับแลว้  (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.424 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ
ทาํนาย (Standard  Error) เท่ากบั 0.40426 ในลักษณะนีแสดงว่า  การปฏิบัติงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษา(Xtot)  แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการ พฒันา(X10) และพฒันาและใช้นวตักรรม
การบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั(X5)ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้น
คุณภาพโดยทวัไป (Y5)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์
การถดถอยไดด้งันี 

 

Y5
  =  1.326+ 0.636(Xtot) + 0.197 (X10) + 0.149 (X5) 
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      การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนของการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  และดา้นมุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวม  
 

Ytot
   =  2.074+ 0.233(Xtot) + 0.145(X10) + 0.144 (X3) 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นปฏิบติังานของ
องค์กรโดยเน้นผลถาวร  ดา้นแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา  และดา้นมุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานได้เต็มศกัยภาพ  ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นผลสัมฤทธิ 
 

Y1
    =  1.780 + 0.155 (X6) + 0.152(X3) + 0.151(X10) 

 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ด้านการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา  และดา้นพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้น
ความพึงพอใจในการทาํงาน 
 

Y2
   =  1.697 + 0.895(Xtot) + 0.186(X1) + 0.148(X4) 

 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นการขาดงาน 
 

Y3
   =  2.666+ 0.380(Xtot) 

 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านมุ่งมนัพฒันา
ผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ  และดา้นการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบั
การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน 
 

Y4
   =  2.687 + 0.213 (X3) + 0.192 (X1) 

^

^

^

^

^
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 6. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา และดา้นพฒันาและใช้
นว ัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลําดับส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านคุณภาพ
โดยทวัไป 
 

Y5
  =  1.326+ 0.636(Xtot) + 0.197 (X10) + 0.149 (X5) 

 7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิด
ขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน   รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อยา่ง
เป็นระบบ   ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์ เป็น
ผูน้าํและสร้างผูน้าํ   สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี แต่มีความสัมพนัธ์กนัใน
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 12  มาตรฐาน  โดยทุก
มาตรฐานเป็นส่วนประกอบหลักของการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร เพือมุ่งไปสู่ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
 

 จากผลสรุปการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถสรุปได ้   
ดงัแผนภูมิที  4 
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การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 
β Ytot  = .233 , β Y2  = .895,                 

  β Y3  = .380,  β Y5  = .636 
ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพ

การบริหารการศึกษา  (X1) 
β Y2  =  .186 , β Y4  = .192 

ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิด
ขึนกบัการพฒันาของบุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน  (X2) 
มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ 

ศกัยภาพ (X3) 
β Ytot  =  .144 , β Y1  = .152, β Y4  = .213 

พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผล
จริง (X4) 

β Y4  = .148 

พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมี
คุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั(X5) 

β Y5  = .149 

ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร(X6) 
β Y1  = .155 

รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ (X7) 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี (X8) 
ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์(X9) 

แสวงหาและใช ้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา (X10) 
β Ytot = .145 , β Y1 = .151, β Y5 = .197 

เป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ (X11) 
สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ (X12) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 
 

Ytot                  Xtot , X10 , X3 

 
ผลสมัฤทธิ  (Y1) 

 

Y1                  X6 , X3 , X10  

 
ความพึงพอใจในงาน  (Y2) 

 

Y2                  Xtot , X1 , X4 

 
การขาดงาน  (Y3) 

 
Y3                  Xtot 

 
อตัราการออกกลางคนัของ 

นกัเรียน (Y4) 
 

Y4                  X3 , X1 

 
คุณภาพโดยทวัไป (Y5) 

 
Y5                  Xtot , X10 , X5  

 
 
 

^

^

^

^

^

^

แผนภูมิที  4   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

                      สถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
                      ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
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บทท ี  

  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัเรือง “การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”  มีวตัถุประสงค์เพือทราบ  1) การ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต   และ 3) การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ  
สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   จาํนวน 103 
โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือ
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการจาํนวน   และครูผูส้อน  โรงเรียนละ 4 คน รวมทงัสิน  412 คน เครืองมือทีใช้ใน
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม เกียวกับการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานของ
สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล  (Hoy 
and Miskel) สถิติทีใช้ในการวิจยั คือความถี (f)  ร้อยละ (%) มชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน  (stepwise  multiple regression 
analysis) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 

สรุปผลการวจัิย 
 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั เรืองการปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถสรุปได้
ดงันี 
 1.  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี  ดา้นปฏิบติักิจกรรมทาง
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วชิาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา   ซึงเท่ากบัดา้นปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที
ดี  ดา้นตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการพฒันาของบุคลากรผูเ้รียน 
และชุมชน   ดา้นร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์   ดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงาน
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ    ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา   ดา้นสร้าง
โอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์   ดา้นเป็นผูน้าํและสร้างผูน้าํ   ดา้นพฒันาและใชน้วตักรรม
การบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั   ดา้นปฏิบติังานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร   
ดา้นพฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง   และดา้นรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ตามลาํดบั 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น เรียงตามลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  ดงันี  ดา้นอตัราการออกกลางคนัของ
นกัเรียน   ดา้นการขาดงาน    ดา้นคุณภาพโดยทวัไป   ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน  และดา้น
ผลสัมฤทธิ  ตามลาํดบั 
 3. การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   พบว่า การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  
และเมือพิจารณาการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  แต่ละดา้นพบวา่ 

3.1  ดา้นปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร  ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูล 
ข่าวสารในการพฒันา  และดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ  ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นผลสัมฤทธิ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3.2  ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นการปฏิบติักิจกรรมทาง 
วชิาการทีเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา  และดา้นพฒันาแผนงานขององคก์รให้
สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริงส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความพึงพอใจในงาน   อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3.3  ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 
สถานศึกษาดา้นการขาดงาน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

3.4  ดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพและดา้นการ 
ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการทีเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา  ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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3.5  ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูล 
ข่าวสารในการพฒันา  และดา้นพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึน
เป็นลาํดบัส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นคุณภาพโดยทวัไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 

การอภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัขา้งตน้  ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี 
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานของการวจิยัทีตงัไวว้า่  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อยู่ในระดับปานกลาง ทงันีอาจเนืองมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดป้ฏิบติังานตาม
หนา้ทีของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  เอาใจใส่ในการทาํงาน เป็นนกัพฒันา สามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ไดเ้ป็นอย่างดี และมีการนิเทศติดตามการทาํงานของผูบ้ริหารจากเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อยา่งสมาํเสมอ นอกจากนียงัมีการประเมินจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่นการประเมินจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)จึงทาํ
ใหผู้บ้ริหารตอ้งปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา เขา้ร่วม
เป็นสมาชิกทีดีขององค์กร  ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถแนะนาํตกัเตือน 
ควบคุมดูแลบุคลากรในองคก์ร   ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกบัการ
พฒันาของบุคคลากร ผูเ้รียน และชุมชน ผูบ้ริหาร  ร่วมมือกบัชุมชนและ หน่วยงานอืนอย่าง
สร้างสรรค ์   มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ      แสวงหาและใช้ขอ้มูล
ข่าวสารในการพฒันาสถานศึกษา    สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์   เป็นผูน้าํและ
สร้างผูน้ําทีดี   พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดับ   
ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร    พฒันาแผนงานขององคก์รให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง  
รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ   และเพือพฒันาตนเองให้เป็นผูบ้ริหาร
มืออาชีพ ซึงถือเป็นแนวทางสําคญัในการการปฏิบติังานทีผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ไดน้าํไปปฏิบติังานในสถานศึกษาทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของตน      สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกริช นุ่มวดั ทาํการวิจยัเรือง พฤติกรรมความเป็น
ผูน้าํทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนเอกชน ทีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ผลการวิจยัพบว่า  การปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
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วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  ทงัโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของสมมุ่ง  กาฬรัตน์ ทาํการวิจยัเรืองการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาตามทศันะของครูสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา อาํเภอพระแสง  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผูบ้ริหารการศึกษาทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจริญ เพชรดี ไดท้าํการวิจยั
เรือง ปัจจัยทีสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังานตาม
เกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารปฏิบติัในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยั
ของขวญัใจ  สอนศิริ  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี ผลการวิจยั
พบวา่ระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑล
จนัทบุรี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรัญ  สิงห์พนัธ์  ทาํการ
วิจัยเรืองการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา  ร้อยเอ็ด เขต 2  ผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  12  มาตรฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา 
ร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัรัตน์   พละ
เลิศ ทาํการวิจยัเรืองแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 2. จากผลการวิจยั  พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึงไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานของการวิจยัทีตงัไวว้่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อยู่ในระดบัปานกลาง  ทงันีอนัเนืองมาจากการบริหารงานทีมี
ประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร บุคลากรทีมีคุณภาพ มีความสามคัคีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการ
พฒันาประสิทธิผลของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการทาํงาน
สูง มาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ  ไม่ขาดงาน  มีระบบทีมงานทีดี  นกัเรียนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ดา้น
การเรียนจากครู  ทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนไดม้าตรฐาน  นกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อ
การศึกษาและสถานศึกษา  นักเรียนมาเรียนอย่างสมําเสมอ  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
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บุษรากาญจน์  เป็ดทอง  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงสภาพกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 
ผลการวจิยัผลการวจิยัพบวา่  ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอาํเภอคลองหาด  สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ในระดบัมาก  สอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัใจ  สอนศิริ  ได้
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ตามทศันของครูผูส้อนโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก   
 3.  ผลการวิจยั การปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต   พบว่า การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  แสดงให้เห็นวา่ การปฏิบติังานของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลทาํให้
สถานศึกษามีประสิทธิผล คือผูบ้ริหารแสวงหาความรู้  อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้
กบัผูน้าํการเปลียนแปลง นาํผลการประเมินมาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้ความร่วมมือ
ชุมชนและท้องถิน  จดัทาํข้อมูล สารสนเทศให้สะดวกทนัต่อการใช้งาน ส่งเสริมงานวิชาการ  
เผยแพร่ผลงาน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานนาํเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น วสิัยทศัน์ ในการทาํงานและใหก้ารสนบัสนุนความคิด
และผลงานทีดีมีประโยชน์ มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความถนดั และความ
ตอ้งการของผูป้ฏิบติั พร้อมทงัมี การนิเทศ กาํกบัดูแลให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลโดยกาํหนด
แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน ต่อเนือง  และเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร นาํขอ้มูลข่าวสารทีเชือมโยงสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ
ของผูที้จะนาํไปปฏิบติัมาประยกุตใ์ชก้บังานพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ จึงส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลแก่สถานศึกษา บุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงมีความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจ
ในการพฒันานกัเรียน  นกัเรียนทุกคนมีคุณภาพผลสัมฤทธิสูง อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนมี
น้อยลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิเชษฐ์  วายุวรรธนะ  ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทงัในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาํปีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
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การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรสุณี  หงส์ลอย  ไดศึ้กษาการ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  ทงัโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  และการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบราชการไทยส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอาทิตยา  ศกุนะสิงห์ บทบาทผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ผลการวิจยัพบว่าบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของโสภา  วงษ์นาคเพ็ชร ทาํการวิจยัเรืองการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่การ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 เมือพิจารณาผลการวิจัยการปฏิบัติงานของผู ้บริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เมือจาํแนกเป็นราย
ดา้น  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี 
 ผลการวจิยัพบวา่ดา้นปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร  ดา้นแสวงหาและใชข้อ้มูล
ข่าวสารในการพฒันา  และดา้นมุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ  ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ดา้นผลสัมฤทธิ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารจดัสภาพความ
พร้อมในทุกด้าน ร่วมมือกันจดัทาํเครืองมือประเมินผล และนําผลการประเมินทีเป็นปัญหามา
ร่วมกนัวิเคราะห์หาแนวทางแกปั้ญหา ให้ขวญักาํลงัใจผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเนือง ผูบ้ริหารแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ นาํไปปฏิบติัมาประยุกตใ์ชก้บังานพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอนอกจากนี
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานนาํเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น วิสัยทศัน์ ในการทาํงาน มอบหมายงาน
ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความถนดั และความตอ้งการของผูป้ฏิบติั จึงส่งผลทาํให้การผลิต
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  ซึงสอดคล้องกับนโยบายของเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทีตอ้งการยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนใหสู้งขึน 
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 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นการปฏิบติักิจกรรม
ทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  และดา้นพฒันาแผนงานขององค์กร
ให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริง ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน  อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์ขอ้มูลและคาดการณ์อนาคต  ระดม
ความคิดกําหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตให้หลากหลายสามารถเลือกนํามาใช้ได้ทุก
สถานการณ์ และเตรียมแผนงาน โครงการ รองรับการเปลียนแปลงทีเป็นรูปแบบชดัเจน เปิดโอกาส
ให้ผูร่้วมงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชาร่วมมือในกิจกรรมทีก่อให้เกิดประสิทธิผลและความถูกตอ้ง
ยติุธรรมเท่าทีทาํได ้พฒันาตนเองในดา้นวชิาการ สามคัคี และร่วมมือกบัครูส่งเสริมสถานศึกษาของ
ตนเอง  ทาํงานตามโครงการพฒันาต่างๆของสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง  ทาํงานอยา่งมีสัมพนัธภาพ
อนัดียิงกับชุมชน เป็นผูน้ําในทางวิชาการแสดงความสามารถในทางการสอน และการบริหาร
สถานศึกษาให้ประจกัษ ์ ทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมทีดี มีวินยั และมีสัมพนัธภาพอนัดีกบันกัเรียน 
ครูมีความพึงพอใจในการทาํงาน มุ่งมนัร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 
 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านการขาดงาน  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ทงันีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน
นาํเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น วิสัยทศัน์ ในการทาํงานในทีประชุมของหน่วยงานและให้การ
สนบัสนุนความคิดและผลงานทีดีมีประโยชน์ มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความ
ถนัด และความต้องการของผูป้ฏิบัติ พร้อมทังมี การนิเทศ กํากับดูแลให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลโดยกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งชดัเจน ต่อเนืองผูบ้ริหารหมนัเขา้รับการ
ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร นาํขอ้มูลข่าวสารทีเชือมโยงสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของผูที้จะนาํไปปฏิบติัมาประยุกตใ์ชก้บังานพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนือง
สมาํเสมอทาํใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีทศันคติทีดีต่องานมีแรงกระตุน้ในการทาํงาน 
 ผลการวิจยัพบว่า ด้านการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นอตัราการออก
กลางคนัของนกัเรียน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารพฒันา
อย่างต่อเนือง มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการ โดยจดัให้มีการ
นิเทศภายในเพือพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีศักยภาพมากยิงขึน 
สนับสนุนให้บุคลากรพฒันาตนเอง  โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย และส่งเสริมให้บุคลากรได้
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พฒันาความกา้วหน้า บุคลากรทุกระดบัมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบ 
และหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบังานทีไดรั้บผิดชอบทาํให้นกัเรียน
มาเรียนสมาํเสมอเพราะรับไดก้ารดูแลเอาใจใส่ในทุกดา้น 
 ผลการวิจยัพบว่า ด้านการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ด้านแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และด้านพัฒนาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมี
คุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นคุณภาพโดยทวัไป  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  อาจ
เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีการจดัระบบการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนอยา่งเป็นปัจจุบนั
ใช้ขอ้มูลสารสนเทศเป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันางานและกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนือง  สามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั และสามารถใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร
แก่ผูร่้วมงาน  หน่วยงาน  และชุมชนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนีผูบ้ริหารจดัให้มีการพฒันา
ความสามารถในการปฏิบติังานของครูและนกัเรียน มีการตดัสินใจเลือกปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบั
ความสําคญั และการทีผูบ้ริหารได้เข้าร่วมประชุมกับชุมชนหรือหน่วยงานอืน ๆ  ร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน ๆ จดักิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนะขอ้คิดเห็นแนวทางปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนตามโอกาสตามสมควรส่งผลทาํใหบุ้คลากรในสถานศึกษาปรับตวัเขา้กบัการเปลียนแปลง 
มีความรู้ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพ 
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ข้อเสนอแนะของการวจัิย 
 จากขอ้คน้พบการวิจยั  การอภิปรายผล  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทวัไปและขอ้เสนอแนะ
เพือการวจิยัครังต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะทวัไป 
 1. จากการศึกษาพบว่าการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่บทบาท
ดา้นรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  มีมชัฌิมเลขคณิตตาํสุด ผูบ้ริหารควร
ร่วมกนัวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินจดัทาํรายงานและผลการปฏิบติังานตามสภาพจริง  
รวบรวมขอ้มูลหลกัฐานทีมาของผลการประเมินแยกเป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจน 

 2. จากการศึกษาพบวา่ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมือพิจารณาถึงรายละเอียดของ
ส่วนประกอบของประสิทธิผล ควรไดรั้บการพฒันาดงันี  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคญัในการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน  โดยการ
หาวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีหลากหลายหรือจดัอบรมเทคนิควิธีการจดัการเรียนการ
สอนแบบใหม่ ๆ จดัสภาพหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศการเรียนการสอนทีเหมาะสมน่าเรียน การใชสื้อ
การสอนกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตงัใจเรียนมากขึน มีการวดัผลประเมินผลอย่างต่อเนือง  
คะแนนสอบระดบัชาติ (O-Net) ของนกัเรียน มีระดบัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  แสดงให้
เห็นว่าผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในการพฒันาระบบการศึกษาในสถานศึกษาทีเหมาะสมกับ
นกัเรียนในสถานศึกษา  เพือให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้มากทีสุดเพือส่งผลให้ประสิทธิผลของ
สถานศึกษามีคุณภาพ 

3.  จากการศึกษาพบวา่การปฏิบติังานของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  แสดงให้เห็นวา่
ควรมีการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหาร เพือนาํไปสู่การเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ  ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสูงขึน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติังานของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกดัอืน 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอืน ๆ ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 3. ควรมีวจิยัเชิงคุณภาพทีเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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     การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
      วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(ปร.ด.)  การบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5.  ดร.ธีระพร  อายวุฒัน์ 
      ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองแหน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที               
                                 การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
      วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(ปร.ด.)  การบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

•  หนงัสือขอทดลองเครืองมือ 

   •  รายชือสถานศึกษาทดลองเครืองมือวจิยั 

•  ค่าความเชือมนัของเครืองมือ 
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รายชือสถานศึกษาทดลองเครืองมือวจัิย 
 

1. โรงเรียนวดัจาํปี 
2. โรงเรียนวดัสวนแตง 
3. โรงเรียนวดัสังฆจายเถร 
4. โรงเรียนวดัพระธาตุ 
5. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
6. โรงเรียนวดัหนองไก่ขนั 
7. โรงเรียนวดัสัมมาราม 
8. โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ 
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ภาคผนวก ค 

•  หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

•  รายชือสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีใหข้อ้มูล 

•  เครืองมือในการวิจยั 
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รายชือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างทใีห้ข้อมูล 
 

1.โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ 
2.โรงเรียนบา้นนเรศ 
3.โรงเรียนวดัสระศรีเจริญ 
4.โรงเรียนวดัราษฎรบาํรุง 
5.โรงเรียนวดัหนองหลอด 
6.โรงเรียนบา้นทะเลบก 
7.โรงเรียนบา้นสระหลวง 
8.โรงเรียนบา้นบ่อสาํราญ 
9.โรงเรียนบา้นหนองสานแตร 
10.โรงเรียนบา้นหนองจิกรากข่า 
11.โรงเรียนวดัหนองแจง 
12.โรงเรียนบา้นสระกระโจม 
13.โรงเรียนบา้นยมเบือ 
14.โรงเรียนบา้นหนองสลดัได 
15.โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามคัคี 
16.โรงเรียนบา้นหว้ยมา้ลอย 
17.โรงเรียนบา้นโคกหมอ้ 
18.โรงเรียนวดัสระด่าน 
19.โรงเรียนวดับา้นกรวด 
20.โรงเรียนวดัท่ากุ่ม 
21.โรงเรียนบา้นหนองฝ้าย 
22.โรงเรียนวดัศรีเฉลิมเขต 
23.โรงเรียนวดัดอนมะนาว 
24.โรงเรียนวดัสองพีนอ้ง 
25.โรงเรียนบา้นบวัขาว 
26.โรงเรียนบา้นหนองวลัยเ์ปรียง 
27.โรงเรียนวดัทุ่งคอก 
28.โรงเรียนวดัทุ่งเขน็ 
29.โรงเรียนวดัเทพพิทกัษ ์

30.โรงเรียนบา้นโป่ง 
31.โรงเรียนวดัใหม่นพรัตน์ 
32.โรงเรียนบา้นหวัวงั 
33.โรงเรียนบา้นหนองเฝ้า 
34.โรงเรียนบา้นหนองกระดี 
35.โรงเรียนบา้นดอนตาํลึง 
36.โรงเรียนวดัหวักลบั 
37.โรงเรียนวดัทบักระดาน 
38.โรงเรียนวดัเวฬุวนั 
39.โรงเรียนวดัหนองพนัเทา 
40.โรงเรียนวดับางสาม 
41.โรงเรียนสองพีนอ้ง 
42.โรงเรียนวดัไผโ่รงววั 
43.โรงเรียนอนุบาลวดัดงตาล  
44.โรงเรียนวดัใหม่พิบูลยผ์ล 
45.โรงเรียนวดัทองประดิษฐ ์
46.โรงเรียนวดัรางบวัทอง (สุวรรณวิทยา) 
47.โรงเรียนวดับางสะแก (วิทยารังสรรค)์ 
48.โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ 
49.โรงเรียนวดัลาดประทุมทอง 
50.โรงเรียนอาทรสงัขะวฒันะ 1 วดัลาดบวั 
51.โรงเรียนวดัรางกร่าง 
52.โรงเรียนวดัใหม่เพชรรัตน์ 
53.โรงเรียนบา้นหนองโพธิ 
54.โรงเรียนบา้นสะพงักร่าง 
55.โรงเรียนบา้นหนองกระทู ้
56.โรงเรียนบา้นหนองจิก 
 57.โรงเรียนวดัพรสวรรค ์
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารทส่ีงผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

………………………… 
คําชีแจง 
               1. แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต    
              2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที 2 การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ตอนที 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
             3. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือ
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ และครูผูส้อน 2 คน   
             4. คาํตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด แต่จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิงต่อการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป จึงใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้คาํถามตามสภาพความเป็นจริง ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิงวา่
จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 
  
 
 
              นางประไพ   อุดมผล  
     นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

                                                          บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารทส่ีงผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

----------------------------- 
ตอนท ี1 ข้อมูลเกยีวกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย      หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
ขอ้ที สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

เพศ 
     [    ]  ชาย                                  [    ]  หญิง 
 
อาย ุ
     [    ]  20 – 30  ปี                       [    ]  31 – 40  ปี          
     [    ]  41 – 50  ปี                       [    ]  มากกวา่  50  ปี          
 
ระดบัการศึกษา 
     [    ]  ปริญญาตรี                       [    ]  ปริญญาโท          
     [    ]  ปริญญาเอก 
 
ตาํแหน่งในปัจจุบนั 
     [    ]  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
     [    ]  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  / หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ       
     [    ]  ครูผูส้อน 
 
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
     [    ]  นอ้ยกวา่ 10  ปี                 [    ]  10 – 20  ปี          
     [    ]  21 – 30  ปี                       [    ]  มากกวา่ 30 ปี   

 
[    ]  1 

 
 
 

[    ]  2 
 
 
 

[    ]  3 
 
 
 
 

[    ]  4 
 
 

 
[    ]  5 
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ตอนท ี2    ข้อมูลเกยีวกบัการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
คําชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาของท่าน
ตามความจริงเพียงช่องเดียว  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี 
 5  หมายถึง  พฤติกรรมทีปฏิบติัหรือมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 4  หมายถึง  พฤติกรรมทีปฏิบติัหรือมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง  พฤติกรรมทีปฏิบติัหรือมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง  พฤติกรรมทีปฏิบติัหรือมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  พฤติกรรมทีปฏิบติัหรือมีการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
 การปฏิบัตกิจิกรรมทางวชิาการทีเกยีวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา 
1 ผูบ้ริหารเขา้ร่วมเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวิชาชีพ      [    ]  6 
2 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา

วิชาชีพ 
      

[    ]  7 
3 ผูบ้ริหารเป็นผูริ้เริม ผูร่้วมงาน ผูจ้ดักิจกรรม ผูเ้สนอผลงาน

ขององคก์ร 
     

[    ]  8 
ตดัสินใจปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกดิขึนกับการ พฒันาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน   

4 
ผูบ้ริหารแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อ
องคก์ร ผูร่้วมงาน ผูเ้รียน และชุมชน 

      
[    ]  9 

5 
ผูบ้ริหารตดัสินใจในการทาํงานต่างๆ เพือผลการพฒันาทีจะ
เกิดขึนกบัทุกฝ่าย 

      
[    ] 10 

6 
การตดัสินใจของผูบ้ริหารตอ้งผา่นกระบวนการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทาํกบัผลของการกระทาํ 

     
[    ] 11 

7 
ผูบ้ริหารเลือกกิจกรรมทีจะนาํไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการ
พฒันาของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

      
[    ] 12 

มุ่งมันพฒันาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัตงิานได้เต็มศักยภาพ 
8 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ      [    ] 13 
9 ผูบ้ริหารหาวิธีพฒันาครู โดยการศึกษาจุดเด่น จุดดอ้ยของครู      [    ] 14 

   ส
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 

10 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพ้ฒันา
ความกา้วหนา้โดยการกาํหนดจุดพฒันาตนเอง 

     
[    ] 15 

11 

ผูบ้ริหารจดัใหมี้การนิเทศภายใน และนาํผลการนิเทศไปเป็น
ขอ้มลูในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนของครูเป็น
รายบุคคล เพือพฒันาการปฏิบติังานของครูใหมี้ศกัยภาพมาก
ยงิขึน 

     

[    ] 16 
พฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัตไิด้เกดิผลจริง 
16 ผูบ้ริหารมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่      [    ] 17 

17 ผูบ้ริหารเลือกและปรับปรุงการใช้นวตักรรมการบริหารได้
อยา่งหลากหลายตรงกบัสภาพการณ์ เงือนไข ขอ้จาํกดัของงาน 

     
 [    ]18 

18 
ผูบ้ริหารพฒันาผูร่้วมงานและสถานศึกษาดว้ยนวตักรรมการ
บริหารทีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการและปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและต่อเนือง 

     
 

[    ] 19 
พฒันาและใช้นวตักรรมการบริหารจนเกดิผลงานทีมคุีณภาพ สูงขึนเป็นลําดบั 

19 ผูบ้ริหารเลือกและใช้กิจกรรมการบริหารทีจะนําไปสู่การ
เปลียนแปลงทีดีขึนของครูและสถานศึกษา 

     
[    ] 20 

20 ผูบ้ริหารมีความพยายาม กระตุน้ ยวัย ุทา้ทายใหค้รูมีความรู้สึก
เป็นเจา้ของ และชืนชมผลสาํเร็จ 

     
[    ] 21 

21 ผูบ้ริหารใหก้าํลงัใจครูไดศึ้กษา คน้ควา้ ปฏิบติั และปรับปรุง
งานต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

     
[    ] 22 

ปฏิบัตงิานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 

12 ผู ้บ ริหารมีการวางแผนงานของสถานศึกษาได้อย่ า ง มี
ยทุธศาสตร์ 

     
[    ] 23 

13 
ผูบ้ริหารจัดทาํแผนงานทีมุ่งพฒันา เพิมพูนศักยภาพของครู 
ผูเ้รียน และชุมชนทุกดา้นอยา่งคุม้ค่า 

      
[    ] 24 

14 
ผู ้บริหารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการที
สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รและความตอ้งการของชุมชน 

      
[    ] 25 

15 แผนง าน ทีจัด ขึ นส ามา รถนํา ไป สู่ ก า รป ฏิบั ติ ง าน ที มี
ประสิทธิภาพสูง คุม้ค่าและเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

     
[    ] 26 
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั  4 3 2  
รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

22 
ผูบ้ริหารรายงานผลการปฏิบติังานทีครอบคลุมแผนงานของ
สถานศึกษาโดยมีขอ้มลูหลกัฐานชดัเจนทุกองคป์ระกอบ
สอดคลอ้งเชือมโยงอยา่งเป็นระบบ 

     

[  ] 27 

23 
ผูบ้ริหารมีการสรุปผลดี ผลเสีย ขอ้จาํกดัและผลกระทบที
เกิดขึนจากการปฏิบติังาน 

     
[  ] 28 

24 
ผูบ้ริหารมีแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงงานเพือเป็นประโยชน์
ในการปฏิบติังานต่อไป 

     
[  ] 29 

25 
ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันางานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

     
[  ] 30 

ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีดี   

26 
ผูบ้ริหารแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลเอาใจใส่ครูใน
สถานศึกษา 

     
[  ] 31 

27 ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี      [  ] 32 

28 
ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยติุธรรม และมี
บุคลิกภาพทีดี 

     
[  ] 33 

ร่วมมอืกบัชุมชนและหน่วยงานอนือย่างสร้างสรรค์ 

29 
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมกบัชุมชนหรือหน่วยงานอืนอยา่ง
สมาํเสมอ 

     
[  ] 34 

30 
ผูบ้ริหารร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนในการเสนอ
แนวทางปฏิบติั แนะนาํ ปรับปรุงการปฏิบติัและแกปั้ญหาของ
ชุมชน หรือหน่วยงานอืนเป็นประจาํ 

     

[  ] 35 

31 
ผูบ้ริหารยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็นและเปิด
โอกาสใหผู้อื้นไดใ้ชค้วามสามารถของตนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     
[  ] 36 

32 ผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน หรือ
หน่วยงานอืน 

     
[  ] 37 
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั  4 3 2  
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา 

33 ผูบ้ริหารเป็นผูร้อบรู้ ทนัสมยั ทนัโลก รู้อยา่งกวา้งขวางและมี
วิสยัทศันใ์นการทาํงาน 

     
[  ] 38 

34 ผูบ้ริหารติดตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในโลกทุกๆดา้น       [  ] 39 
35 ผูบ้ริหารสามารถสนทนากบัผูอื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยั      [  ] 40 

36 ผูบ้ริหารนาํขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ทีไดรั้บ มาใชใ้นการพฒันา
งาน และพฒันาครู 

     
[  ] 41 

เป็นผู้นําและสร้างผู้นํา   

37 ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมการทาํงานของสถานศึกษาดว้ยการ
พดูนาํ ปฏิบติันาํ 

     
[  ] 42 

38 ผูบ้ริหารแสดงออกอยา่งชดัเจนและสมาํเสมอเกียวกบั
วฒันธรรมองคก์ร 

     
[  ] 43 

39 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนผูที้มีความรู้ความสามารถในแต่
ละดา้นใหเ้ป็นผูน้าํ และเปิดโอกาสใหแ้สดงความเป็นผูน้าํได้
อยา่งเตม็ที 

     

[  ] 44 
สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทุกสถานการณ์ 
40 ผูบ้ริหารรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดกบัองคก์ร      [  ] 45 

41 ผูบ้ริหารสามารถจดัการกบัการเปลียนแปลงต่าง ๆ ได้
สอดคลอ้ง สมดุล และเสริมสร้างซึงกนัและกนั 

     
[  ] 46 

42 ผูบ้ริหารตืนตวัอยูเ่สมอ มองเห็นการเปลียนแปลงอยา่งรอบ
ดา้น รวมทงัการเปลียนแปลงในอนาคต 

     
[  ] 47 

43 
ผูบ้ริหารกลา้ตดัสินใจดาํเนินการเปลียนแปลงการปฏิบติังาน
อยา่งเหมาะสม 

     
[  ] 48 
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ตอนท ี3    ข้อมูลเกยีวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาของท่านตาม    
ความจริงเพียงช่องเดียว  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี 
 5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 4  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั  4 3 2  
ผลสัมฤทธิ  (achievement) 
1 คะแนนสอบระดบัชาติ  (O-Net) ของนกัเรียน      [  ] 49 
2 ผลงานของนกัเรียนเป็นทียอมรับหรือไดรั้บรางวลั      [  ] 50 
3 นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนในสถานศึกษาอืนได ้      [  ] 51 
4 นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทีเหมาะสมกบัวยั      [  ] 52 
5 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งเป็นระบบ      [  ] 53 
6 นกัเรียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้      [  ] 54 
ความพงึพอใจในการทํางาน  (job satisfaction) 

7 บุคลากรในสถานศึกษา รู้สึกพึงพอใจต่องานและภาระงานที
รับผิดชอบ 

     
[  ] 55 

8 บุคลากรในสถานศึกษา รู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน 
มาตรการ กระบวนการปฏิบติังานของสถานศึกษา 

     
[  ] 56 

9 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน 
ค่าจา้งและสวสัดิการต่าง ๆ 

     
[  ] 57 

10 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อสถานทีทาํงาน  ต่อ
เพือนร่วมงาน  เจา้นาย/ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     
[  ] 58 
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั สาํหรับ

ผูว้ิจยั  4 3 2  

1 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้  
การพฒันาวิชาชีพ และการใชท้กัษะทีหลากหลายในการ
ปฏิบติังาน 

     

[  ] 59 

12 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน 

     
[  ] 60 

13 
บุคลากรในสถานศึกษารู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเลือนขนั
เงินเดือน 

     
[  ] 61 

การขาดงาน (absenteeism) 

14 บุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบและมาปฏิบัติงาน
อยา่งสมาํเสมอ 

     
[  ] 62 

15 
บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติทีดี ต่อการทํางานและมี
แรงจูงใจในการทาํงาน 

     
[  ] 63 

16 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ทีจนเกษียณอายรุาชการ      [  ] 64 
อตัราการออกกลางคันของนักเรียน (dropout rate) 
17 นกัเรียนเรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร      [  ] 65 
18 นกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อการศึกษาและสถานศึกษา      [  ] 66 
19 นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสมาํเสมอ      [  ] 67 
คุณภาพโดยทัวไป (overall quality) 

20 
สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการดาํเนินงานใหเ้ขา้กบัการ
เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี 

     

[  ] 68 
21 สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน      [  ] 69 
22 สถานศึกษาสามารถจดัสรรทรัพยากรอยา่งพอเพียง      [  ] 70 

23 สถานศึกษามีความตืนตวัและพร้อมทีจะไดรั้บการเปลียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา 

     
[  ] 71 

24 สถานศึกษาประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ 

     
[  ] 72 

     ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
        ผูว้ิจยั 
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