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55252328: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ: บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร, คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
 ปาริชาติ   แกวมณี : บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและ  

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และ อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธ 196 หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดนครปฐม  2) คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 3) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม จํานวน    
7 อําเภอ ผูใหขอมูลศูนยศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละ 10 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ และครูอาสาสมัคร/           
ครู กศน.ตําบล/ ครู ศรช. รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท
ภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) และคุณภาพการจัดการศึกษาและ         
การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  
ความถี ่รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวั ด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ความรักองคกร 
หลักในการทํางาน มีหลักการ การบริหารคน ความยืนหยัด การวางแผน การมองการณไกล ความมุงประสงค   
ความความจําเปนพ้ืนฐาน และหลักการปกครอง   

2) คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
คุณภาพของหลักสูตร การสรางสังคมแหงการเรียนรู คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ และคุณภาพครู 
 3) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่     
ระดับ .01 
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SERVICE 

 

    PARICHAT KAEWMANEE : ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP ROLE RELATED WITH  

EDUCATIONAL QUALITY AND SERVICE OF DISTRIC NONFORMAL EDUCATION CENTER IN 

NAKHONPATHOM. THESIS ADVISORS : ASST. PROF.PRASERT INTARAK,Ed.D. AND SAMRERNG 

ONSAMPANT, Ph.D. 196 pp. 

 The purposes of this research were to find: 1) administrator’s leadership role of distric 

nonformal education center in Nakhonpathom, 2) educational quality and service of distric nonformal 

education center in Nakhonpathom, 3) the relationship between administrator’s leadership role and 

educational quality and service of distric nonformal education center in Nakhonpathom. The samples in 

this research consisted of 7 schools. The respondents were a school administrators, official in charge of 

quality standards of education and service. and teachers, totally 70 respondents. The research 

instrument used for gathering data was a questionnaire concerning. the administrator’s leadership role 

based on Sergiovanni’s concept. For the educational quality and service of distric nonformal education 

center. The statistics used in the data analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ), 

standard deviation (S.D.) and Pearson’s product – moment correlation coefficient (rxy). 

 

 The results of this research were as follows: 

 1) The administrator’s leadership role of distric nonformal education center in Nakhonpathom 

as a whole and individual aspect were at a high level. Ranking from the highest to the lowest     
arithmetic mean : patriotism, platform, principle, people, persisting, planning, perspectives, purposing, 

prerequisites, and politics. 

 2) The educational quality and service of distric nonformal education center in Nakhonpathom 

as a whole and individual aspect were at a high level. Ranking from the highest to the lowest arithmetic 

mean:, quality of courses, the creation of a learning society, quality of nonformal education, quality of 

teaching and learning of teachers and student center, teacher or lecturer for continuing education, 
quality of materials for supporting learners and clients. , and teacher quality. 
 3) There was significant correlation between the administrator’s leadership role related with  

educational quality and service of distric nonformal education center in Nakhonpathom at. 01 level 
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 วิทยานิพนธ ฉบับนี้ สํ า เ ร็ จลุ ล ว งด ว ยดี เ พราะ ได รั บความอนุ เ คราะห อย า ง ดียิ่ ง                      

จากผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และอาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ประธานกรรมการสอบและ     

ดร.วิมล  ชาญชนบท ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ  และใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด  รวมท้ังคณาจารยภาควิชาการบริหาร
การศึกษาทุกทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.สมใจ เดชบํารุง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง ดร.จตุรงค  อินทรรุง
ผู อํ านวยการโรงเ รียนศรีวิ ชั ย  ดร .ธี รศัก ด์ิ  อุ นอารมย เลิ ศ  อาจารยภาควิชา พัฒนศึกษา                    

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  นางสาคร  ชวยดํารงค ผูอํานวยการ ศูนยการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัดเพลง นางสาววิชุตา  ทองคํากัลยา ครูโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รวมถึงคณะ
ผูอํานวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ
และครูอาสาสมัคร/ครู กศน.ตําบล/ ครู ศรช. ซึ่งอนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัยและ
ขอขอบคุณคณะผู อํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ           

จังหวัดนครปฐม ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสุชาติ และคุณแมอุบล แกวมณี ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวแกวมณี ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน    

ในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพ่ีๆ 

นองๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวง ไดดวยดี 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู อาจารย ตลอดจน    

ผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   

ที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

 การเปล่ียนแปลงและแนวโนมในอนาคต  สะทอนให เห็นความเ ส่ียงที่ อาจเกิดทั้ ง              
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจกบุคคล จําเปนตองเตรียมคนใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้น ชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน        
ใหความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพ
ของคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  รวมท้ังการเสริมสราง
สภาพแวดลอมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมใหแข็งแกรงและเอ้ือตอการพัฒนาคน       
ดังยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน เชน การสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคนทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู และ
องคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และองคความรูใหม  สงเสริมการศึกษา
ทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน จัดการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ ยืดหยุน 
หลากหลาย เขาถึงไดงายท่ีสัมพันธสอดคลองกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแตละ
ทองถิ่น โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูเปนกลุม
จนติดเปนนิสัยใฝเรียนรู มีระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณ ปรับระบบการวัดประเมินผล
ผูเรียนและระบบการเขารับการศึกษาตอใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาทางเลือกในประชากรทุกกลุม   

ตามศักยภาพของผูเรียน1 

                                                 
1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (กรุงเทพฯ : บริษัท      
สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับสิสชิ่ง จํากัด, 2555), 39-49. 
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ภารกิจหลักที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะตองปฏิบัติคือ  
การจัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึง การจัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ประชาชน ดังนั้น แมวาสถานศึกษาทุกแหงจะมีอํานาจเต็มในการจัดการศึกษา แตการบริหารจัดการ
นั้นจะตองใหไดคุณภาพ และตองมีหลักประกันใหกับผูรับบริการวา การจัดการศึกษาจะตองได
คุณภาพตามท่ีกําหนด2 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย และจิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุขโดยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง      
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เปนความมุงหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 25453 

 

                                                 
2สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อําเภอ/เขต          
ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยป 2555 (กรุงเทพฯ :     
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด), 1-2. 

3สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตากกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด), 1-3. 
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 ในสวนของมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนยการศึกษานอก  
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดนิยาม
คําวา “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค
และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริมและการกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 ในป พ.ศ. 2547 สํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ปจจุบันเปนสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดจัดทํามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน     
เพ่ือใหสถานศึกษานําไปใชในการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดใหมี 21 มาตรฐาน 73 ตัวบงชี้ 
จําแนกเปนมาตรฐานดานผูเรียน/ผูรับบริการ จํานวน 8 มาตรฐาน ดานปจจัย จํานวน 7 มาตรฐาน
และดานกระบวนการ จํานวน 6 มาตรฐาน เมื่อสถานศึกษานําไปใชจึงพบวามาตรฐานดังกลาว        
ไมเหมาะสมกับภารกิจและกิจกรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการ มาตรฐานมีจํานวนมากเกินไปและ         
บางมาตรฐานไมสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานไดอยางแทจริง กอปรกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       
(ดร.จรวยพร  ธรณินทร) ไดเสนอแนะใหปรับลดมาตรฐานลงใหเหลือเทาที่จําเปนและเหมาะสม      
กับงาน กศน. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน จึงไดระดม
ความคิดเห็นจากผูบริหารและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษามาประชุม
ปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน โดยปรับลดเหลือ จํานวน 9 มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้ จําแนกเปนมาตรฐาน
ดานผูเรียน/ผูรับบริการ 3 มาตรฐาน ดานกระบวนการ 2 มาตรฐาน และดานปจจัย 4 มาตรฐาน   
และไดนําเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ         
(นายวิจิตร  ศรีสอาน) ลงนามประกาศใช เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 
 ดวยเหตุนี้ สํานักงาน กศน. จึงไดจัดทําแนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อําเภอ/เขต 
ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ โดยพิจารณาเฉพาะมาตรฐาน ตัวบงชี้ ที่สอดคลองและเกี่ยวของกับ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งมี   
6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ โดยการจัดทําคําอธิบาย ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา เกณฑการให
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คะแนน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การผานมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูล รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมใหกับสถานศึกษา4 

 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนงานของโรงเรียนไปสูเปาหมายความสําเร็จ 
ผูบริหารโรงเรียนเปนกุญแจสําคัญในการไขไปสูความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตผูบริหาร
โรงเรียนไมอาจทํางานทุกอยางใหสัมฤทธิ์ผลไดลําพังคนเดียวจําเปนตองอาศัยกระบวนการและ
ผูรวมงานภายในโรงเรียนประกอบ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีทักษะในการโนมนาวจิตใจ และกระตุน
จูงใจใหผูรวมงานทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ 
กระบวนการท่ีผูบริหารโรงเรียนสามารถใชอิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จ     
ตามเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดไว เรียกวา “ภาวะผูนํา” (Leadership) ภาวะผูนําจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารตองรับผิดชอบงานทุกอยางให
บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จึงจําเปนตองมีภาวะผูนําเพ่ือใหสามารถบริหารงานสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ ภาวะผูนํา เปนเรื่องสําคัญที่จะตองไดรับการพิจารณาควบคูกับมนุษยสัมพันธ    
ในหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐหรือเอกชน ยอมตองการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางถูกตอง มีระเบียบแบบแผนท่ีดี ซึ่งการบริหารท่ีดีจําเปนตองมี
หัวหนางานที่ดีหรือผูนําที่ดี ฉะน้ันการศึกษาภาวะผูนําจึงเปนความจําเปนและสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางมากในยุคท่ีเนนเรื่องการปฏิรูปการศึกษา5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อําเภอ/เขต ตาม
มาตรฐาน ตัวบงช้ี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยป 2555 เอกสารวิชาการลําดับ
ที่ 62/2555 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด), 3. 

 5Keith Davis ,Human Behavior at work (New York : Mc Graw – Hill Inc.,1972), 

95. 
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ปญหาของการวิจัย 

 ผูบริหารนับวามีความสําคัญตอการจัดการทางการศึกษา ผูบริหารเปนผูนําจะสงผลตอการ
พัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของผูบริหาร จะตองเปนผูมีความรูดี มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รูจักปรับปรุงแกไขความสามารถในการโนมนาวจิ ตใจ        
มีความเขาใจบุคลิกทั่วไปและเขาใจสังคมไดดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธดี 
ประสานงานไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ใหความชวยเหลือผูอ่ืนและมีความ
ยุติธรรม ลักษณะดังกลาวไมไดหากันไดงายๆ ในสถานศึกษาท่ีหายากยิ่งกวานั้น คือ ภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดังท่ี      
ลิแพมและฮอช (Lipham and Hoch) ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญตอ
ความสําเร็จลุลวงขององคการ การสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนสิ่ งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหาร    
ทุกคน ทั้งน้ีเนื่องจากผูบริหารทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคจึงตองสงเสริมใหเกิดระบบความ
รวมมือในองคการ ทําใหบุคคลมีความยินดี เต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน วาความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูมีความสัมพันธกับการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร ซึ่งผูบริหารถือวาเปนบุคคลท่ี
มีบทบาทสําคัญในการนําพาการศึกษาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากน้ีผูบริหารยังเปนผูสรางคานิยม  
แรงบันดาลใจและความเชื่อ รวมทั้งตองสื่อสารแกนของคานิยมและความเชื่อดังกลาวสูผูตาม       
ผูนําตองมีวิสัยทัศนมีลักษณะการทํางานเปนทีม มีการประสานความรวมมือ มีทักษะการติดตอสื่อสาร    
มีความรูทางการศึกษาเปนอยางดี และตองมีกระบวนการคนหาและพัฒนาศักยภาพของผูตาม     

อยางเหมาะสม6 
 จากรายงานผลการสังเคราะหการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัดของสถานศึกษา
ในเขตภาคกลาง ปงบประมาณ 2554 ผลการสังเคราะหเอกสาร จํานวนสถานศึกษาในเขตภาคกลาง  
ที่ไดดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย   

ตนสังกัด มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมิน
สถานศึกษา จํานวน 63 แหง จากจํานวน 136 แหง มีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย       

ตนสังกัดดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

                                                 
 6ดารุณี พิพัฒนผล, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี,” วารสารวิชาการ  (มกราคม 2553), 17-18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัดมาตรฐานท่ี 2 จําแนกตามตัวบงชี้ 
 คาเฉล่ียและระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ป 2554 

 

จังหวัด กศน.อําเภอ มาตรฐานท่ี 2 คา 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ต.

2.1 

ต.
2.2 

ต.
2.3 

ต.
2.4 

ต.
2.5 

ต.
2.6 

ต.
2.7 

ชัยนาท 1. มโนรมย 3 3 3 4 4 4 3 3.43 พอใช 
 2. สรรพยา 5 3 3 5 5 5 3 4.14 ดี 
 3. วัดสิงห 3 4 5 4 4 4 3 3.86 ดี 

 4. หันคา 3 3 4 2 3 4 4 3.14 พอใช 
 5. ชัยนาท 4 3 3 4 5 4 2 3.57 ดี 
นครปฐม 6. เมืองนครปฐม 5 5 4 4 5 5 4 4.57 ดีมาก 

 7. สามพราน 3 5 4 5 3 4 4 4.00 ดี 

 8. พุทธมณฑล 3 3 4 3 4 3 2 3.63 ดี 
 9. กําแพงแสน 2 3 3 4 3 4 3 3.14 พอใช 
 10. ดอนตูม 4 4 5 4 3 4 3 3.42 พอใช 
 11. บางเลน 4 4 4 3 3 4 3 3.29 พอใช 

ปทุมธานี 12. ธัญบุรี 3 3 4 4 3 3 3 3.28 พอใช 
 13. คลองหลวง 3 5 3 3 4 3 3 3.42 พอใช 
 14. เมืองปทุมธานี 3 3 4 4 4 3 3 3.42 พอใช 
 15. ลาดหลมุแกว 3 3 3 3 4 3 3 3.14 พอใช 
ประจวบครีีขันธ 16. เมืองประจวบคีรีขันธ 3 3 4 4 4 4 1 3.29 พอใช 
 17. หัวหิน 4 5 4 5 5 5 1 4.14 ดี 
 18. บางสะพาน 1 3 5 4 4 4 2 3.29 พอใช 
 19. บางสะพานนอย 4 4 5 5 5 5 2 4.29 ดี 

 20. สามรอยยอด 4 5 3 5 5 5 1 4.00 ดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

  

           
           

จังหวัด กศน.อําเภอ มาตรฐานที่ 2 คา 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ต.

2.1 

ต.
2.2 

ต.
2.3 

ต.
2.4 

ต.
2.5 

ต.
2.6 

ต.
2.7 

 21. ปราณบุรี 4 4 3 5 4 4 1 3.57 ดี 
พระนครศรีอยุธยา 22. พระนครศรอียุธยา 3 3 3 4 4 4 3 3.43 พอใช 

 23. ทาเรือ 3 3 3 4 3 3 3 3.14 พอใช 
 24. วังนอย 3 3 3 4 4 3 3 3.29 พอใช 
 25. บางบาล 3 3 3 5 4 4 2 3.43 พอใช 
 26. บางซาย 4 3 3 4 4 3 3 3.42 พอใช 

 27. นครหลวง 3 3 3 4 4 3 2 3.14 พอใช 
 28. บางไทร 3 3 3 4 4 3 2 3.14 พอใช 
 29. บางปะหัน 3 3 3 3 4 4 2 3.14 พอใช 
 30. บานแพรก 4 3 3 4 4 3 2 3.29 พอใช 

 31. ผักไห 3 3 4 3 4 4 2 3.29 พอใช 
 32. บางปะอิน 3 3 4 4 4 3 2 3.29 พอใช 
 33. ลาดบัวหลวง 3 3 3 4 3 3 3 3.13 พอใช 
 34. ภาช ี 3 3 3 5 4 4 2 3.43 พอใช 

 35. เสนา 4 4 3 4 4 4 3 3.57 ดี 
 36. อุทัย 4 4 2 4 4 3 3 3.43 พอใช 
เพชรบุรี 37. แกงกระจาน 5 5 5 5 5 5 1 4.43 ดี 
 38. ทายาง 4 5 3 5 5 5 1 4.00 ดี 

 39. บานลาด 4 5 3 5 4 5 1 3.86 ดี 
 40. เมืองเพชรบุร ี 3 5 3 5 4 5 1 3.71 ดี 
           

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัดมาตรฐานท่ี 2 จําแนกตามตัวบงชี้ 
 คาเฉล่ียและระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ป 2554 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

  

           
           

จังหวัด กศน.อําเภอ มาตรฐานที่ 2 คา 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ต.

2.1 

ต.
2.2 

ต.
2.3 

ต.
2.4 

ต.
2.5 

ต.
2.6 

ต.
2.7 

ราชบุรี 41. บานโปง 3 3 3 4 4 3 3 3.29 พอใช 
 42. บางแพ 2 3 3 4 3 4 3 3.14 พอใช 

 43. ดําเนินสะดวก 3 4 2 3 3 4 3 3.14 พอใช 
 44. จอมบึง 2 4 2 3 4 3 3 3.00 พอใช 
 45. บานคา 1 3 2 3 3 3 3 2.57 พอใช 
สมุทรสงคราม 46. เมืองสมุทรสงคราม 3 4 4 4 4 4 3 3.71 ดี 

 47. อัมพวา 3 4 4 4 4 4 2 3.57 ดี 
 48. บางคนที 3 4 4 5 5 4 2 3.66 ดี 
สมุทรสาคร 49. บานแพว 1 5 5 5 4 4 2 3.71 ดี 
 50. เมืองสมุทรสาคร 1 5 4 4 4 4 2 3.43 ดี 

 51. กระทุมแบน 3 3 4 4 5 5 2 3.71 ดี 
สิงหบุรี 52. เมืองสิงหบุรี 3 3 3 4 4 4 3 4.42 ดี 
 53. คายบางระจัน 3 3 3 4 4 4 3 4.42 ดี 
 54. อินทรบุรี 2 3 2 3 3 3 2 2.57 พอใช 

สุพรรณบุรี 55. ดอนเจดีย 4 4 3 5 5 4 2 3.94 ดี 
 56. อูทอง 4 4 4 5 5 4 2. 4.09 ดี 
 57. บางปลามา 3 3 3 4 5 5 1 3.19 พอใช 
 58. หนองหญาไซ 3 4 4 5 5 4 1 3.83 ดี 

 59. เมืองสุพรรณบุรี 3 4 4 5 5 4 2 3.97 ดี 
อางทอง 60. สามโก 4 4 4 4 4 4 4 4.00 ดี 
 61. ไชโย 3 4 3 4 4 3 3 3.42 พอใช 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัดมาตรฐานท่ี 2 จําแนกตามตัวบงชี้ 
 คาเฉล่ียและระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ป 2554 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวัด กศน.อําเภอ มาตรฐานที่ 2 คา 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ต.

2.1 

ต.
2.2 

ต.
2.3 

ต.
2.4 

ต.
2.5 

ต.
2.6 

ต.
2.7 

 62. แสวงหา 4 4 4 4 4 4 4 4.00 ดี 
 63. โพธิ์ทอง 4 4 4 4 4 4 4 4.00 ดี 

คาเฉลี่ย 3 3.82 3.87 3.87 3.92 3.89 2.5 3.55 ดี 
 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานผลการสังเคราะห        
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ปงบประมาณ 2554,” 
12-14. 

 
  จากตารางท่ี 1 มาตรฐานที่ 2 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
ในจังหวัดนครปฐม ที่มีคาเฉลี่ยพอใช 3 แหง คือ กศน. อําเภอกําแพงแสน มีคาเฉลี่ย 3.14 ตัวบงชี้ที่ 
2.1 ไดคาเฉลี่ย 2 ถือวานอย กศน.อําเภอบางเลน มีคาเฉลี่ย 3.29 และ กศน.อําเภอดอนตูม            
มีคาเฉลี่ย 3.42 เมื่อพิจารณารายตัวบงชี้ในภาพรวมท้ังหมด ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวบงชี้ที่ 
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.92 ระดับคุณภาพ ดี และตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ย
รวมต่ําสุด คือ ตัวบงชี้ที่ 2.7 คุณภาพของผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 2.5 ระดับ
คุณภาพ ควรปรับปรุง7  
 

 

 

 

                                                 
7สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานผลการสังเคราะหการ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ปงบประมาณ 2554,” 
12-14. 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัดมาตรฐานท่ี 2 จําแนกตามตัวบงชี้ 
 คาเฉล่ียและระดับคุณภาพของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ป 2554 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

  

 จากสภาพปญหาและสาเหตุดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการใชบทบาท
ภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยใชภาวะผูนําตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี       
มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหผูเกี่ยวของนําขอมูลท่ีไดไปใชในการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการใหบริการ แกนักเรียนและผูเกี่ยวของไดรับประโยชนสูงสุดจากการจัดการศึกษา
และการใหบริการของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา     

ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือทราบคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

3. เพ่ือทราบบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   
การใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

 

ขอคําถามการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้ 
1. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ จังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

2. คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

3. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  มีความสัมพันธกัน
หรือไม 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมติฐานการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอ จังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง 
2. คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา    

ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม อยูในระดบัปานกลาง 
3. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธกัน 

 

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนองคการระบบเปด (open system)     
ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตางๆ สามารถจัดในรูปแบบ  
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) มาเปนกรอบของการวิจัย กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems 

theory) วาองคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวยระบบยอยๆ ภายในองคการท่ีมีความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนําเขาหรือตัวปอน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (Output) ที่สัมพันธ
กับสภาพแวดลอม (Context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทาง
สังคม สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน และการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) โดยตัวปอนเขา (input) 

ไดแก บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ ปจจัยนําเขาเหลานี้ถูกแปรเปล่ียน โดยกระบวนการ 
(process) ขององคกร)8  
 การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานให
ประสบผลสําเร็จ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในองคการซ่ึงมีผูกลาวถึง
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารไวมากมาย ดังนี้ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดกลาววา ภาวะผูนํา
คุณภาพมี 10 ประการ (The 10-p Model of  Quality Leadership) คือ 1. ความจําเปนพ้ืนฐาน 

                                                 
8Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational 

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications, 1994), 3-4. 
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(Prerequisites) 2. การมองการณไกล (Perspectives) 3. มีหลักการ (Principle) 4. หลักในการ
ทํ า ง าน  (Platform) 5 .  หลั กการปกครอง  (Politics)  6 .  ความมุ งประสงค  ( Purposing)                 
7 .  การวางแผน  (Planning) 8 .  ความยืนห ยัด  (Persisting) 9 .  การบริหารคน  (People)               
และ 10. ความรักองคกร (Patriotism)9 เรดดิน (Reddin) ไดเสนอแบบภาวะผูนําทางการบริหารงาน
ไว 8 แบบ คือ 1. ผูหนีงาน (Desreter) 2. นักบุญ (Missionary) 3. ผูเผด็จการ (Autocrat)           
4. ผูประนีประนอม (Compromiser) 5. ผูยึดระเบียบ (Bureaucrat) 6. นักพัฒนา (Developer)    
7. ผูเผด็จการที่มีศิลป (Benevolent) และ 8. นักบริหาร (Executive)10 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ 
(Hallinger and Murphy) ไดเสนอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนได 11 ดาน คือ 1. การกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน 2. การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 3. การนิเทศและการประเมินผลดาน   
การสอน 4. การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5. การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน       
6. การควบคุมการใชเวลาในการสอน 7. การเอาใจใสความคิดเห็นของครูและนักเรียน 8. การจัดใหมี
สิ่งจูงใจใหกับครู 9. การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10. การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
และ 11. การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู11 บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดกลาววา
คุณลักษณะสําคัญ 4 ประการของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
(Idealized Influence or Charismatic Leadership : II or CL) 2. การสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation : IM) 3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ    
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration : IC)12 

                                                 
9
 Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It 

Different? : Why is It Important? (New York : McGraw-hill,1996), 10-11. 
10 William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book, 

Co.,1970), 41-43. 
11Phillip Hallinger and Joseph  Murphy, “Assessing the Instructional 

Management  Behavior of Principles, The Elementary School Journal 86,2 

(November 1985) : 221-224. 
12Bernaed M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational 

Effectiveness Through Transformational Leadership ( C.A. : Sage Publication, 

1994), 4. 
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นอกจากผูบริหารตองมีบทบาทภาวะผูนําเพ่ือใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จแล ว คุณภาพ
การจัดการศึกษาและการใหบริการ ก็เปนกลไกสําคัญที่สงเสริมและผลักดันใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดเชนกัน สําหรับคุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มีตัวบงชี้ดังนี้ 1. คุณภาพของหลักสูตร 2. คุณภาพครู  
3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4. คุณภาพผูสอน 
วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 5. คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ 6. คุณภาพ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
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ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวมากําหนดเปนขอบขายของการวิจัย 
ดังแผนภูมิที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  1   ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย 

ที่มา   : Daniel Katz and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization,   

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

  : สุนันทา เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ, 2551), 8-11. 

: Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It 

Different? : Why is It Important? (New York : McGraw-hill,1996), 10-11. 

      : สํานักงาน กศน.  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, “เอกสาร
วิชาการลําดับที่ 20/2556 คูมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด สําหรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต,” (กันยายน : 2556) 19. 

สภาวะแวดลอม (context) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

ปจจัยนําเขา (Input) 

 

- นโยบาย 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยี 
 

กระบวนการ (Process) 

 

- การบริหาร 
 

 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การตรวจสอบ ประเมินผล 
 

ผลผลิต (Output) 

 

- คุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

- คุณภาพของสถานศึกษา 
 

 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร คุณภาพการจัด
การศึกษา/การใหบริการ 
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ขอบเขตของการวิจัย  

ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารตามทฤษฎีของเซอรจิโอวานี           
( Sergiovanni) ที่กลาววา ภาวะผูนําที่มีคุณภาพควรมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality 

Leadership) คือ 1. ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites) 2. การมองการณไกล (Perspectives)    
3. มีหลักการ (Principle) 4. หลักในการทํางาน (Platform) 5. หลักการปกครอง (Politics)            
6. ความมุงประสงค (Purposing)7. การวางแผน (Planning) 8. ความยืนหยัด (Persisting)           
9. การบริหารคน (People) 10. ความรักองคกร (Patriotism)13 

  มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มีตัวบงชี้ ดังนี้ 1. คุณภาพของหลักสูตร 2. คุณภาพครู 3. คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4. คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษา
ตอเนื่อง 5. คุณภาพส่ือที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ 6. คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู ดังท่ีแสดงในแผนภูมิที่ 2     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It 

Different? : Why is It Important? (New York : McGraw-hill,1996), 10-11. 
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It 

Different? : Why is It Important? (New York : McGraw-hill,1996), 10-11. 

 :  สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ,  
“เอกสารวิชาการลําดับที่ 20/2556 คูมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด   
สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต,” (กันยายน : 2556), 19. 

  

 

 

 

 

 

บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
(Xtot) 

1. ความจําเปนพื้นฐาน  (X1) 

2. การมองการณไกล (X2) 

3. มีหลักการ (X3) 

4. หลักในการทํางาน (X4) 

5. หลักการปกครอง (X5) 

6. ความมุงประสงค (X6) 

7. การวางแผน (X7)  

8. ความยืนหยัด (X8) 

9. การบริหารคน (X9) 

10. ความรักองคกร (X10) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/ 
การใหบริการ (Ytot) 

 

1. คุณภาพของหลักสูตร (Y1) 

2. คุณภาพครู (Y2) 

3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
   และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 

4. คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (Y4) 

5. คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

   และผูรับบริการ (Y5) 

6. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Y6) 

7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y7) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจตรงกัน จึงกําหนดนิยามศัพทเฉพาะตางๆ ไวดังนี้ 

บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่ทําใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค ไดอยางมีคุณภาพของการเปนผูนําที่มีคุณภาพ (The 10-p Model of Quality 

Leadership) ของเซอรจิโอวานี ประกอบดวย 1. ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites) 2. การมอง
การณไกล (Perspectives) 3. มีหลักการ (Principle) 4. หลักในการทํางาน (Patform) 5. หลักการ
ปกครอง (Politics) 6. ความมุงประสงค (Purposing)7. การวางแผน (Planning) 8. ความยืนหยัด 
(Persisting) 9. การบริหารคน (People) 10. ความรักองคกร (Patriotism) 

คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ หมายถึง ผลผลิตตามภารกิจการจัดการศึกษา 
การใหบริการของสถานศึกษา เปนที่พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่มาจากกระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีตัวบงชี้ดังนี้ 1. คุณภาพ
ของหลักสูตร 2. คุณภาพครู 3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียน   

เปนสําคัญ 4. คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 5. คุณภาพส่ือท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ
ผูเรียนและผูรับบริการ 6. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ ทําหนาที่บริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดํารงตําแหนง  
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดนครปฐม มีจํานวน      
7 อํา เภอ  ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาต ามอัธยาศัย อํา เภอสามพราน                 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครชัยศรี ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ดอนตูม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทธมณฑล ศูนยการศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครปฐม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา     

ตามอัธยาศัยอําเภอกําแพงแสน  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทําหนาท่ี
สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับ     

ภาคีเครือขาย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเร่ือง “บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพ  
การจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
จังหวัดนครปฐม”  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก
ตํารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัยท้ังในและตางประเทศ การสืบคนขอมูลผานระบบ 
Internet เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ โดยสวนแรกเปนการศึกษาเกี่ยวของกับบทบาท
ภาวะผูนําของผูบริหาร สวนที่สองคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม สวนที่สามมาตรฐานตัวบงชี้และสวนสุดทาย
จะเปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสาขาอ่ืนๆ ตองมีภารกิจในการบริหารใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การบริหารในสภาพจริงตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพราะผูบริหารตองแสดง
บทบาทหลายบทบาทตามแตสภาพการณหรือในบางสถานการณอาจแสดงหลายบทบาทในเวลา
เดียวกัน ซึ่งการแสดงบทบาทดังกลาวนี้ผูบริหารจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณ โดยผูที่จะ
มาเปนผูบริหารมีความสําคัญตอผูรวมงาน ตอองคการ และตอความสําเร็จขององคการเปนอยางยิ่ง  
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ความหมายของบทบาท 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2554 ไดใหความหมายวา บทบาท หมายถึง     
การทําทาตามบท, การรําตามบท, โดยปริยายหมายความวา การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน 
บทบาทของพอแม บทบาทของครู14 

 มิเชล (Micheal) ไดกลาววาบทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีคนคาดหวังวาผูครอง
ตําแหนงในกลุมหรือในองคการจะตองแสดงหรือปฏิบัติ15 

อาคม วัดไธสง ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนงควร
ประพฤติปฏิบัติ เชน ผูบริหาร รองผูบริหาร ครูอาจารย คนงาน ภารโรง ก็จะแสดงบทบาทไปตามท่ี
ตําแหนงดังกลาวตองกระทํา โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับหนาที่และตําแหนง16

 

กูด (Good) ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง พฤติกรรมท่ีคาดหมายของแตละบุคคล
ในระบบเฉพาะของสังคมหนึ่ง17 
 กอรตัน (Bill Grton) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาทในฐานะ
ผูบริหารโรงเรียน ผูนําทางดานการสอน ผูรักษาระเบียบวินัย สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองคการ       
ผูประเมินผล และผูแกปญหาความขัดแยงในองคการ18 
 Neubeck and Glasberg. 1996 กลาววาบทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูครองตําแหนง
จะตองแสดงใหเปนไปและปทัฏฐานขององคการหรือสังคม แตละคนจะมีบทบาทแตกตางกันตาม

                                                 
 14ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 648-649. 

 15Hogg A. Michael, Social Psychology (Texas : Argus Communications  A 

Division of DLM, 1998), 150.  
16อาคม วัดไธสง, หนาที่ผูนําในการบริหารสถานศึกษา (สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 

2547), 71. 
17Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw Hill 

book, 1973), 352.  
18Bill Gorton, School Administration and Supervision (Dubuque : Wm. C. 

Brown, 1983), 118. 
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ตําแหนงที่เขาครอง บางตําแหนงมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ บางตําแหนงก็จะตองมีบทบาทที่
เครงครัด19 

 จรัส อติวิทยาภรณ ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนง
ควรประพฤติปฏิบัติ โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับหนาท่ีและตําแหนง เชน ผูบริหาร ครู
อาจารย นักการภารโรง เปนตน20 

 ชุติกาญจน รุงเรือง ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน คือ การทําอยางไรให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทํางานใหบรรลุ
เปาประสงค สําเร็จได21 

 สรุปไดวา บทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทําที่ผูครองตําแหนงตอง
ประพฤติปฏิบัติไปตามความเหมาะสมเปนไปตามความคาดหวังขององคการหรือสังคม 

 

ความหมายของผูบริหาร 
 Massie & Douglas 1981 ไดกลาววาผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบใหการ
ปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในองคการธุรกิจเรียกวา 
ผูจัดการ (Manager) แตในองคการของรัฐเรียกวา ผูบริหาร (Administrator)22 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน23 

                                                 
19จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2     

(สงขลา : เทม, 2554), 317. 
20เรื่องเดียวกัน, 317. 
21ชุติกาญจน รุงเรือง,  โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขาราชการครู ผูบริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ ,” โครงการพัฒนา
วิชาชีพผู บริหารการศึกษาและ ผูบริหารสถานศึกษาประจํ าการ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รุน 7 ปการศึกษา 2552 (ม.ป.ท., 2553), 14. 

22
 วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็นและ        

บทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 2. 
23สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2553), 4. 
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 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ไดนิยามวา ผูบริหาร
สถานศึกษา หมายความวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน24 

 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา 
หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน25 
 อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุม 
และจัดการใหสถานศึกษาดําเนินการ และทุมเทความพยายามในการดําเนินงานท้ังปวงของ
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาเด็ก หรือเยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามภารกิจและ
วัตถุประสงคขององคกร26 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวาผูบริหาร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กํากับ ควบคุมดูแล
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร 
 แลงลี (Langley) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร ไดแก 1) มีหนาที่จัดหาและจัดการเงิน
งบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการชุมชน   
5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูงขึ้นไป27 

 มินทซเบิรก (Minzberg) พบวาผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย
ภายใตบทบาทหลัก 3 กลุมดังนี ้

                                                 
24สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา       

พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 3. 
25สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2556), 65. 
26อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ : เอสดี

เพรส, 2540), 3. 
27Robert W. Langley, Intermediate School Principal (New York : John Wiley & 

Son, 2003), 12. 
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 1. กลุมบทบาทเชิงสัมพันธบุคคล (interpersonal roles) เปนบทบาทที่เกิดขึ้นจากอํานาจ
และสถานะตําแหนงแบบทางการ  เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน “ศูนยรวมประสาท”          
(nerve center) ขององคการ ประกอบดวย 

 1.1 บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (symbolic or figurehead) ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบ
วุฒิบัตรการศึกษาแกผูจบการศึกษา เปนตน 

 1.2 บทบาทเปนผูนําองคการ (leader) มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอสื่อสาร 
และการควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
 1.3 บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (liaison) กับบุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอก
องคการ เพ่ือใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอองคการ 
 2. กลุมบทบาทเชิงสารสนเทศ (informational roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารทั้งในฐานะผูรับและผูสง ประกอบดวย 

  2.1 บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (monitor) ใหไดขอมูลขาวสารทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคการ 
  2.2 บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ที่ไดรับทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหแกบุคลากรในองคการ 
  2.3 บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ
ตอบุคคลภายนอกองคการ 
 3. กลุมบทบาทเชิงตัดสินใจ (decisional roles) เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน          
“นักตัดสินใจ” (decision maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุมแรก ประกอบดวย 

  3.1 บทบาทเปนผูประกอบการ (entrepreneur) มุงการริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ 
ในองคการอยูเสมอ 

  3.2 บทบาทเปนผูขจัดสิ่งกอกวน (disturbance handler) โดยแกปญหาเม่ือองคการ
เผชิญสิ่งรบกวนที่ไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล 

  3.3 บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (allocator) ใหแกสวนตางๆ ในองคการ 
  3.4 บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) กับบุคคลอ่ืนหรือองคการอ่ืนเพ่ือใหได
สิ่งที่เปนประโยชนตอองคการ28 

                                                 
28วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็นและ         

บทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 5-7. 
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 ฮารทและควิน (Hart & Quinn) ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําทางการศึกษาไว 4 บทบาท คือ 
 1. กําหนดวิสัยทัศน ผูนําทางการศึกษาจะตองเปนคนฉลาด มีความคิดกาวไกลกวาคนท่ัวไป 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากท่ีเปนอยู 
 2. กระตุนจูงใจ ผูนําทางการศึกษาจะตองสรางแรงกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมีความ
กระตือรือรนทํางาน ซึ่งการกระตุนจูงใจก็ตองอาศัยปจจัยจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมีความกระตือรือรน
ทํางานที่ตองอาศัยปจจัยจูงใจภายนอกและภายใน             
  3. นักวิเคราะห ผูนําทางการศึกษาตองรูจักวิเคราะหปญหา วิเคราะหงาน แผนงานและ
โครงการตางๆ ที่จะตองปฏิบัติแตละวัน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพราะการบริหารงานทางการศึกษามีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
 4. วางแผนงาน ผูนําทางการศึกษาจะตองวางแผนงานเก่ียวกับบุคคล วิชาการ อาคารสถานท่ี 
งบประมาณการเงิน ธุรการ กิจการนักเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง ใน
ปจจุบันการบริหารสถานศึกษาจะเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่จะตองทํางานรวมกับ
บุคลากรทุกๆ ฝาย ทั้งภายในและภายนอกองคการ29 
 ลิมแฮมและโฮว (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ผูนําสถานศึกษาไว           
6 ประการดังนี้  
 1. ผูนําทางการสอนหรือผูนําทางการศึกษา ซึ่งตองทําหนาที่ประเมินหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร นําหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใชใหเกิดผล และมีการประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว เพ่ือจะ
ปรับปรุงตอไป  
 2. ทําหนาที่สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานและมอบหมายงานให
เหมาะสม ผูนําสถานศึกษาตองสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอความกาวหนา
ทางวิชาการ  
 3. ปรับปรุงการใหบริการแกนักเรียนในดานกิจกรรมนอกหลักสูตร  สภานักเรียน            
การแนะแนว โครงการอาหารกลางวัน สหกรณและอ่ืนๆ เพ่ือเสริมการพัฒนาการนักเรียนทางดาน
สังคม และการทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือการเปนผูนํา  
 4. ผูนําสถานศึกษาจะตองดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณใหพอเพียงตอโปรแกรมการศึกษา
ไมวาจะเปนการของบประมาณ การจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ  
 5. ผูนําสถานศึกษาจะตองวางแผนเก่ียวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน  
                                                 

29จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา , พิมพครั้งที่ 2     
(สงขลา : เทม, 2554), 317. 
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 6. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนําสถานศึกษาจะตองใหชุมชนเขามามี  

สวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ30 
 สันติ บุญภิรมย ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูบริหารท่ีจะตองบริหารจัดการใหบรรลุไปตาม
หนาที่ของสถานศึกษาน้ันๆ มีดังตอไปน้ี 

 1. การจัดการศึกษา ตองจัดการศึกษาใหเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต     
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 2. การจัดรูปแบบระบบการศึกษาในสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาไดในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได และจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวระหวางรูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบได 
 3. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

 4.1 การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 4.2 การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
 4.3 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได   
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4.4 การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 4.5 การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียน     

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

 4.6 การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 5. การจัดการประเมินผูเรียน ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและ          
                                                 

30จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา , พิมพครั้งที่ 2     
(สงขลา : เทม, 2554), 318. 
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การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษาโดยใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

 6. การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันอ่ืนๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

 7. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสู การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 8. การระดมทรัพยากรบุคคลใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ใหหนวยงานทางการ
ศึกษาและหมายความรวมถึงสถานศึกษาไดระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว
มาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชดิชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 9. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล
มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท้ังที่
เปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการ
ของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา31 

 แคมพเบลล และคณะ (Campbell and others) กลาววาสถานศึกษาเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดการเรียนการสอนใหไดผลดีที่สุด ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองแสดงบทบาทของผูนํา 4 ประการ คือ 

 1. เปนผูจัดรูปงาน (An Organizer) ตามโครงสรางและขนาดของสถานศึกษาโดยมีการมอบ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหผูอ่ืนรวมกันปฏิบัติเพื่อใหภารกิจบรรลุผลตามเปาหมาย 

                                                 
31 สันติ บุญภิรมย, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ : ไทยรมเกลา, 

2552), 204-206. 
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 2. ตองเปนผูสื่อความหมายท่ีดี (Communicator) เนื่องจากผูบริหารตองอยูทามกลางบุคคล
ทั้งหลาย จึงจําเปนตองติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน ทั้งโดยเอกสารและวาจาเพ่ือใหโรงเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 3. ตองเปนผูนําทางการศึกษา (Educator) ไมวาจะเปนการบริหารหรือการสอน การรวมกับ
สมาคมวิชาชีพ หรือมีความรูใหมๆ ทางการศึกษา 
 4. ตองเปนผูบังคับบัญชา (Administrator) ทางการบริหาร และใชอํานาจหนาที่ดวยความ
เหมาะสม32 

 เฮนเคลย และคณะ (Hencley and others) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาท
ของผูนําในเรื่องตอไปน้ี 

 1. จัดโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน ตลอดจนบุคลากรดานนักเรียน ครู
อาจารย คนงานภารโรง การเงินและธุรการดานตางๆ 

 2. จัดบรรยากาศของส่ิงแวดลอมเพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. เนนการนําการวิจัยในชั้นเรียนไปใชเพ่ือพัฒนาความรู และการแกปญหาเพ่ือประโยชนของ
การเรียนการสอน 

 4. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

 5. พัฒนาทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ33 

 นีเซวิช (Knezevich) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทและความสามารถใน
เรื่องตอไปน้ี 

 1. ความสามารถในการกําหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) สามารถนําเทคนิค
ทางการบริหารตางๆ มาใชในการบริหาร 
 2. ความสามารถในการกระตุนคน (Leader-Catalyst) คือ มีทักษะในการใชกระบวนการ
กลุมใหเกิดคุณคาในการบริหารงาน รูธรรมชาติของการเปนผูนํา และรูวิธีการโนมนาวจูงใจคน 

 3. ความสามารถในการวางแผน (Planner) รูกระบวนการวางแผน สามารถนําเทคนิคใหมๆ 
มาใชในการวางแผน 

 4. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) เพ่ือแกปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ 

                                                 
32 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพครั้งที่ 3 

(นนทบุรี : บุค พอยท, 2553), 134-135. 
33

 เรื่องเดียวกัน, 135. 
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 5. ความสามารถในการจัดองคการ (Organizer) เขาใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา
องคการ รวมทั้งพฤติกรรมขององคการเปนอยางดี 
 6. ความสามารถในฐานะผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Change Manager) เปนผูกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหมๆ ในวิชาชีพ 

 7. ความสามารถในการใหความรวมมือที่ดี (Co-ordinator) โดยเขาใจรูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบการส่ือสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 8. ความสามารถในการเปนผูติดตอสื่อสารที่ดี (Communicator) รูจักใชเครื่องมือสื่อสารที่ดี
ในการพูดและการเขียน ทั้งในและนอกองคการ รูจักวิธีการใหขอมูลขาวสาร และรูหลักการ
ประชาสัมพันธ 
 9. ความสามารถในการแกไขปญหาขอขัดแยง (Conflict Manager) ตองจัดการกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และรูจักหากลวิธีที่ดีมาใชในการแกปญหาความขัดแยงได 
 10. ความสามารถในการแกปญหา (Problem Manager) สามารถวินิจฉัยสาเหตุของปญหา 
รูกระบวนการแกปญหา และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได 
 11. ความสามารถในการวิเคราะหและจัดระบบงาน (System Manager) เขาใจรูปแบบของ
ทฤษฎีการบริหารและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานไดอยางชาญฉลาด 

 12. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (Instructional Manager) คือ ตองเขาใจ
กระบวนการเรียนรู รูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียน
การสอน การจัดสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 
 13. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) รูเทคนิคในการสราง
ภาวะผูนํา รูจักการเจรจาตอรอง ยกยองชมเชยใหขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 
 14. ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resources Manager) สามารถจัดการเก่ียวกับ
การเงินของสถานศึกษา วัสดุ เพ่ืองานธุรการ การอํานวยความสะดวกตางๆ 

 15. ความสามารถในการประเมินผล (Appraiser) ตองเขาใจกระบวนการวัดและประเมินผล 
และรูเก่ียวกับเรื่องของสถิติตางๆ 

 16. ความสามารถในการเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relator) ตองมีทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร รูกระบวนการกลุม และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งรูจักพินิจพิเคราะหในการ
เลือกใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
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 17. ตองเปนผูนําในงานสังคม (Ceremonial Head) นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะมี
ความสามารถในดานตางๆ ดังกลาวแลว ยังตองเปนผูนําในการรวมงานสังคมดวย34 

 สมอล (Small) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั่วๆ ไปไว 10 ประการดังนี้  
 1. ผูริเริ่ม (initiator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูริเริ่มใหมีการเปล่ียนแปลงตางๆ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ  
 2. ผูกระตุน (stimulator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูกระตุนสงเสริมใหครู 
อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทาง      
ที่กอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา  
 3. ผูดูแลสั่งการ (reactor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุมสั่งการใหครู 
อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ  
 4. ผูปฏิบัติ (implementor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่
ไดรับมาจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป  
 5. ผูเชื่อมโยง (conduit) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูเชื่อมโยงระหวางผูบริหาร
ระดับสูงกับครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา  
 6. ผูประสาน (otchestratormediator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสาน   

ใหงานตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย  
 7. ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง (persuader or dissuader) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปน    

ผูชักจูงหรือผูนําในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เห็นวาไมใชการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนา  
 8. ผูแกตาง (advocator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปกปองครู อาจารยและ
บุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบใหไดรับความชอบธรรม  
 9. ผูรับฟง (ombudsman) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา  
 10. ผูวางเฉย (nonactor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉย
ในบางครั้งเม่ือเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉยน้ันกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย35 

                                                 
34 จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา ,      

พิมพครั้งที่ 3 (นนทบุรี : บุค พอยท, 2553), 136-137. 
35Jame F. Small, “Role Options for School Administration,” in Jack A. 

Culberton, Curtis Henson, and Ruel Morrison, eds., Performance Objectives for 

School Principalship (California : Mc Cutchan Publishing Corporation, 1974), 21-22. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไว 8 ขอใหญ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหนโยบายและสังเคราะหงาน 

 1.1 วิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 1.2 กําหนดวิธีการและควบคุมการปฏิบัติงาน การส่ังการ การประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสถานศึกษา 
 2. การบริหารงานในสถานศึกษา 
 2.1 บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของกรม กระทรวง รัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ และรัฐบาล 

 2.2 บริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. กํากับดูแลในสถานศึกษา 
 3.1 กํากับดูแลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 3.2 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร 
 3.3 กํากับดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด 

 3.4 กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธของสถานศึกษา 
 3.5 กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 4. การเปนผูนํา 
 4.1 เปนผูนําในการพัฒนาสถานศึกษา 
 4.2 เปนผูนําในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลทั้งภายในและภ ายนอก
สถานศึกษา 
 4.3 เปนผูนําในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถานศึกษา 
 5. การสงเสริมและสนับสนุน 

 5.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา คนควา และวิจัย 

 5.2 สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียน   

การสอน 

 5.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม 

 5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
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 6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชน 

 7. เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ระเบียบ และขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด 

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย36 
 แฟเรน และเคย (Farren & Kaye) กลาวไววา ผูนําสามารถชวยใหบุคลากรพัฒนางานอาชีพ
ไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ไดแก ผู อํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูคาดการณ ผูให
คําปรึกษา และผูสงเสริมสนับสนุน 

 1. ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) 

 1.1 ชวยใหบุคลากรรูคุณคาในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปนจุดขายของตน 

 1.2 ชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนอนาคตดานการงานใน
ระยะยาว 
 1.3 สรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง และรับฟงความคิดเห็น เพื่อโอกาสให
บุคลากรแตละคน แสดงความสนใจเกี่ยวกับอนาคตดานการงานของตนได 
 1.4 ชวยใหบุคลากรมีความเขาใจ และสามารถแสดงความตองการของตนเก่ียวกับ
อนาคตดานการงานได 
 2. ผูประเมิน (appraiser) 

 2.1 แจงผลการประเมินเกี่ยวกับการทํางานและผลการปฏิบัติตนของสมาชิกในองคกร
อยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 
 2.2 แจงใหบุคลากรทราบความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 

 2.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรวาสิ่งใดมีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบันและ
ความมุงหวงัในการปรับปรุงการทํางานตอไป 

 2.4 ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการปฏิบัติตน และเปาหมายในงาน
อาชีพ 

 2.5 เสนอแนะกิจกรรมท่ีจะชวยใหบุคลากรสามารถปรับปรุงการทํางานและการปฏิบัติ
ตนได 
 3. ผูคาดการณ (forecaster) 

 3.1 ใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ อาชีพ 

 3.2 ชวยใหบุคลากรสามารถใชขอมูล และเขาถึงแหลงขอมูลได 
                                                 

36
 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 

(นนทบุรี : บุค พอยท, 2553), 139. 
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 3.3 ชี้ใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้น และการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอหนาที่การงานของ
บุคลากร 
 4. ผูใหคําปรึกษา (adviser) 

 4.1 ชวยใหบุคลากรแสดงเปาหมายเก่ียวกับอนาคตดานการงานท่ีตนตองการได  
 4.2 ชวยเหลือบุคลากรในการคัดเลือกเปาหมายเก่ียวกับอนาคตดานการงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 
 4.3 เชื่อมโยงเปาหมายในดานการงานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับความตองการทางธุรกิจ 
และตามเปาหมายขององคการ 
 4.4 แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุน รวมท้ังอุปสรรค ที่มีผลตอความสําเร็จใน
หนาที่การงาน 

 5. ผูสงเสริมสนับสนุน (enabler) 

 5.1 ชวยใหบุคลากรแตละคนสามารถพัฒนาแผนงานโดยละเอียดที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในหนาที่การงาน 

 5.2 ชวยใหบุคลากรประสบความสําเร็จดวยการประสานงานกับบุคคลในสาขาอาชีพ
อ่ืนๆ ในองคการหรือในอุตสาหกรรม 

 5.3 อภิปรายถึงความสามารถ และเปาหมายในหนาที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่
สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหกับบุคลากรเหลานั้นได 
 5.4 สนับสนุนใหบุคลากรรูจักใชแหลงขอมูลตางๆ ในการสรางแผนงานเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานได37 

 เซอรจิโอวานนีและคณะ (Sergiovanni,et.al) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะและ
กระบวนการบริหารในการปฏิบัติงานท้ังเรื่องการวางแผน การจัดองคการ การชี้นําและการควบคุม
กํากับ ที่สําคัญคืองานการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร การกําหนดปรัชญา และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร การจัดเตรียมเนื้อหาสาระและโครงสรางของหลักสูตร การสรางบรรยากาศวิชาการใน     
การจัดการศึกษา38 

                                                 
37Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New Skills for New Leadership Roles,”   

in the Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 

175-187. 
38T.I. Sergiovanni et.al, Educational governance and administration 

(Masachusetts : Simon & Schuster, 1992), 76-77. 
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 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
สรุป ไดดังนี้  

1. เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของครูและนักเรียน  
2. เปนผูนําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
3. เปนผูนําดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการพัฒนาการเรียนรู 
4. เปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ 
5. เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน  
6. เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมให

ทุกคนมีสวนรวม อยางแข็งขัน  
7. เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปนเอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค 

 8. เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทําและ
รับผิดชอบรวมกัน เพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

 9. เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 10. เปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา39 
 กริฟฟน (Griffiths) กลาววาผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาจะแสดงบทบาทเปนพฤติกรรมที่
ปรากฏออกมาใหเห็น ดังนี้ 
 1. เปนผูมีความคิดริเริ่มในงานใหม (As an initiator) ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีมักแสดง
พฤติกรรมในดานการริเริ่มงานใหมๆ และทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานริเริ่มบรรลุผลสําเร็จ 

 2. เปนผูปรับปรุงพัฒนางาน (As an improver) ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการเปดและ
แสวงหาโอกาสใหคณาจารยไดปรับปรุงตนเอง โดยผูบริหารจะเปนผูคอยกระตุนและใหกําลังใจ
ตลอดจนเปนผูชี้แนะแนวทางหรือวิธีการทํางานแบบใหม 

                                                 
39วิเชียร  วงคคําจันทร, บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, accessed 

10 December 2009. Available form http : // 

www.school.obec.go.th/bankudchiangmee/ vicakan7.htm. 
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 3. เปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน (As a recognizer) ผูบริหารที่ดีจะตองใหกําลังใจและ          

ใหคําชมเชย ยอมรับความสามารถและความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน             
ไมฉวยโอกาสเอาผลงานเปนของตน 
 4. เปนผูแนะนําใหความชวยเหลือ (As an nelper) ผูบริหารท่ีดีตองพรอมเสมอท่ีจะชวย
แกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีปญหา อุปสรรค ใหคําแนะนํา ปรึกษาในการทํางาน 

 5. เปนนักพูดที่เกง (As an effectives speaker) สามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงาน
ดวยความรวมมือประสานสัมพันธกันและเปนผูมีความสามารถในเชิงการใชภาษา 
 6. เปนผูประสานงานท่ีดี (As a co-ordinator) ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความสามารถใน  

การกระตุนใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน มีความเขาใจท่ีดีตอกันและสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติงานทุกๆ ฝาย 
 7. เปนผูเขาสังคมไดเปนอยางดี (As a social man) ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกองคการ ผูบริหารจึงตองสามารถอยูกับคนจํานวนมากไดเพ่ือนําบุคคลตางๆ     
ใหมาสนับสนุนการทํางานของตนในองคการ40 

 
ภาวะผูนํา (Leadership) 

 

ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) 

 ผูนํา (Leader) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดยใช
อิทธิพล จูงใจ ผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม นอกจากน้ีแลวผูนํายังมีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและ
พนักงาน รวมทั้ง ผูนําที่สามารถใชอิทธิพลตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออมเพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง สําหรับความหมายของผูนําไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ไดแก 
 

                                                 
40D.E. Griffiths, and Lofton, The principal’s role in promoting academic gain 

[CD-ROM]. Abstract from : Database : ERIC,ERIC#ED : 40322. 
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แทนเนมบั้น (Tannenbaum) และคณะ ไดใหความหมายภาวะผูนําวา การใชอิทธิพลเหนือ 

บุคคลอ่ืนในสถานการณหนึ่งๆ โดยผานกระบวนการติดตอสื่อสารในวันที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย41 

เฮมฟล (Hemphill) และคูนส (Coons) ไดใหความหมายภาวะผูนําวา พฤติกรรมของปจเจก
บุคคลท่ีเขาไดชี้นํา เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมกลุมเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว42 

เทด(Tead) อธิบายวาภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคลเพ่ือใหไดรับสิ่งที่ตองการและทําใหผูอ่ืน
ชื่นชอบ43 

เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey & Blandchard) เห็นวาความเปนผูนําเปนกระบวนการใช
อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคล หรือกลุมคนที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณ          
ที่กําหนดให ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําในรูปของกระบวนการใชก็ตองเปล่ียน        

ตามไปดวย44 

ออรเวย ทิด (Ordway tead) อธิบายวา ภาวะผูนํา คือ การกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืน
รวมในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือศิลปะแหงการกระทําของบุคคลเพ่ือใหไดรับสิ่งที่
ตองการและทําใหผ ู อ่ืนชื่นชอบ45 

                                                 
41R. Tannenbaum, I.R. Weschler and F. Massarik, “How to Choose a 

Leadership,” Harvard Business Review 36 (March-April 1957), 7. 
42J.K. Hemphill and A.E. Coons, Development on the Leader Behavior 

Description Questionnaire. In R.M. Stogdill and A.E. Coon, (Eds), Leader Behavior 

(Columbus : Bureau of Business Research, Ohio State University, 1957), 7. 
43Ordway Tead,The Art of Leadership (New Your : McGraw-Hill Book 

Company, 1970), 20. 
44Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization 

Behavior (New Your : The Free Press,1985), 545. 
45Ordway Tead, The Art of Leader (New York : Mc Graw – Hill Book 

Company, 1970), 20. 
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 เบส (Bass) ใหความหมายภาวะผูนํา คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง ผู นําตองเปน               
ผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม ตองไดผลเกินเปาหมายที่กําหนด ทัศคติ ความเชื่อมั่น      
ความตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับสูงกวา46 

เบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงวา สามารถเห็นได
จากผูนําที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตามใหมองงาน
ของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน (vision)    
ของทีมและขององคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา   
ความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งที่จะทําใหกลุมไดประโยชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน    
ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจต้ังแตตน และบอยครั้งมากท่ีพวกเขาคิดวามันจะเปนไปได ผูนําจะมี    
การทาทายความคาดหวังและมักทําจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น47 
 เนตรพัณณา ยาวิราช กลาววา ภาวะความเปนผูนํา ( leadership) หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน เปนทําให
บุคคลอ่ืนไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําเปนผูมีหนาที่ อํานว ยการหรือสั่งการ          
บังคับบัญชาประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) เพ่ือใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการ48 

 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะทําใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกร ทําตาม  
การท่ีจะทําใหคนจํานวนมากซึ่งมีความเปนเอกัตบุคคลสูง (Individuality) ทําตามดวยความสมัครใจ
และความศรัทธาในการกระทําน้ัน ความสําคัญอยูที่ความสามารถในการจูงใจอันเกิดจากภาวะผูนํา49 

                                                 
46Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations  

(New York : The free Press,1985), 545. 
47Bernard M. Bass and Bruce J. Avlio, Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications,1994), 2. 
48เนตรพัณณา ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท

เซ็นทรัลเอกเพรสจํากัด,2547), 1. 
49สุนทร  โคตรบรรเทา, ภาวะผูนําในองคการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ปญญาชน, 2551), 
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 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถจูงใจผูอื่น สามารถสรางวิสัยทัศน สามารถตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสม เมื่อตองเผชิญสถานการณที่ไมแนนอนและสามารถทําใหผูตามทํางานอยางมีขวัญและ
กําลังใจ50 

 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลมีอิทธิพลตอกลุมสมาชิก สามารถโนมนาวใหทุกคน
ในกลุมทํางานเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ51 

 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลโนมนาวกลุมบุคคล เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย52 

 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีมีอิทธิพลที่จะกระตุนจูงใจ และทําใหผูอ่ืนทุมความหมาย
อยางเต็มที่เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และความสําเร็จขององคการซ่ึงทุกคนเปนสมาชิกอยู53 
 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถที่จะใชอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหทําให
สมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ยอมรับท่ีจะทุมเทความพยายาม   
อยางเต็มที่ใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
 

                                                 
50Ever, C. W. and Lakomski, Doing Educational Administration (Oxford : 

Pergamon, 2000), 58.  
51Jerald. Greenberg. and Robert A. Baron, Behavior in Organizations, 8th ed. 

(Upper Saddle River. New Jersey : Pearson Education.Inc., 2003), 471. 
52Stephen P. Robbins, Organizational Behevior, 10 th ed. (Upper Saddle River. 

New Jersey : Pearson Education. Inc., 2003), 314. 
53Steven L. McShane, and Mary Ann. Glinow Von, Organizational Behavior, 

3rd ed. (New York : McGraw-Hill Co., 2005), 416. 
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ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 องคการจะไมสามารถปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการได
ถาผูบริหารขาดภาวะผูนําเพราะภาวะผูนําของผูบริหารเปนสิ่งที่จะเปนยิ่งตอการบริหารองคการ    
หากผูบริหารไมสามารถใชทักษะภาวะผูนําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็จะทําใหไมสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในองคการท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายองคการรวมทั้ง
ไมสามารถกระตุนและจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือความสําเร็จขององคการ 
แมวาผูนําจะเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมาย แตความเปนเลิศ
ขององคการจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาและสรางสรรคของผูนํา โดยเฉพาะในปจจุบันที่ตองการภาวะ
ผูนําเนื่องจากโลกมีการแขงขันระหวางชาติมากขึ้นและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
นําไปสูการแขงขันที่รุนแรงข้ึน องคการเพ่ิมความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติที่ดีกวา
สงผลตอผลลัพธที่มีประสิทธิภาพสูงกวา นอนจากนั้นการเปลี่ยนแปลงขององคการคือการเติบโต    
ขององคการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหองคการมีความซับซอน
มากข้ึน เกิดปญหาความยากลําบากในการบริหารเพ่ือวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวาทั้งหมดทั้งปวงของการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน องคการตองการผูนําที่มีภาวะผูนํา              
มีความเช่ียวชาญ มีความรูความสามารถและเปนผูบริหารที่เปนผูนํามืออาชีพเพ่ือใหจัดการองคการใน
ชวงเวลาที่วิกฤติ สามารถยืนอยูในยุคแหงการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การใชภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียน 

 ดันน กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลเหนือผูอื่น โดยชักชวนใหคนอ่ืนเหลานั้นชวยปฏิบัติกิจให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว54 เบอรบี (Burrby) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีสามารถจูงใจให
ผูอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความ        
ตึงเครียดตางๆ ลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว 55  ฟลเลอร (Fiedler)              

                                                 
54Elvis J.D.Dunn and Kelley J.Roland, Management Essentials : Resource        

(New York : McGraw-Hill Book Company, 1973), 718 
55Raymond J. Burrby, Fundamentals of Leadership (Massachsetts : Addison 

Wesley Publishing Co.,1972), 43-46. 
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ใหความเห็นวา ผูนําเปนบุคคลในกลุมและไดรับมอบหมายใหทํางานในดานการประสานงานและ
อํานวยการเก่ียวกับกิจกรรมของกลุม56 ฮัลปน (Halpin) กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปน้ี 1) เปนบุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 2) เปนบุคคลท่ีมีบทบาท
เหนือผูอ่ืน 3) เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไปสูจุดหมาย       
ที่วางไว 4) เปนบุคคลซึ่งไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูนําหรือ     
หัวหนางาน57 
 จากความหมายของผูนําของนักวิชาการตางๆ สามารถกลาวไดวา ผูบริหารตองทําหนาที่    
เปนผูนํา กลาวคือตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดของบุคลากรในโรงเรียน           
การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียน ถาผูบริหารรูจักใชภาวะ   
ผูนํามาใชใหถูกกับสภาพของสถานการณ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือ รวมใจ       
ในการทํางานสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งผูนําหรือผูบริหารงาน         
ที่บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมผูนําสูง58 
 นิวัฒน  สุขประเสริฐ กลาววา ผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือวา 
ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา จําเปนตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงานโรงเรียนใหสอดคลองกับสังคม          
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะตองมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของคนไปสูโรงเรียนที่มี
คุณภาพทั้งครู และนักเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งนี้ ผูบริหารซึ่งเปนผูนําสูงสุดในสถาบันจะตอง
สนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่จะมีผลกระทบตอเยาวชนหรือทรัพยากรมนุษยที่ตนเองมี    
ความรับผิดชอบอยู ดังนั้นผูบริหารจะตองนําบุคลากรในโรงเรียนไปสูทิศทางในอนาคตที่ถูกตองดีงาม

                                                 
56Fred E.Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw-

Hill Book Company, 1967), 8. 
57Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York : 

The Mcmillan Publishing Company, 1966), 43. 
58Ralph M. Stogdill, Survey of literature in Leadership (Maryland : Penguin 

Book, 1969), 396. 
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สามารถสรางความรัก ความศรัทธา ความผูกพัน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน เพื่อใหเกิดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติไดสืบตอไป59 

 

ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา 
 ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองทําหนาที่เปนผูนําดวย กลาวคือ จะตองเปนตัวอยางใน          
ดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบริหารจึงมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและการกระทําของครูและนักเรียนดวย ดังนั้นถาผูบริหาร
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมผูนําอยางเหมาะสม โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธิ์ใจ        
ในการทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ แลวจะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี   
รวมมือรวมใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลไปยังการดําเนินงานของโรงเรียนดวย พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน ซึ่งสตอกดิลล (Stogdill) ไดกลาวไววา       
ผูนํ าหรือผูบริหารซึ่ งบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะตอง มีพฤติกรรมผูนําสู งทาง              
ดานมุงความสัมพันธ60 การท่ีผูบริหารจะมีพฤติกรรมแบบใดนั้น ธอมปสัน (Thompson) ไดกลาววา 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติสวนตัวที่ติดตัวมาโดยกําเนิด หรืออาจฝกอบรมใหเกิดขึ้นได61 และจากการศึกษา 
เรื่องพฤติกรรมผูนําของนักวิชาการทั้งหลาย พบวา มีปจจัยตางๆ หลายดานที่สงผลตอพฤติกรรมผูนํา 
คุณลักษณะของผูตาม คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะขององคการและส่ิงแวดลอมภายนอก         
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนดสถานการณและสถานการณเปนตัวกําหนดแบบของพฤติกรรมผูนํา 
 

 

 

 

                                                 
59นิวัฒน  สุขประเสริฐ, ภาวะผูนําในสังคมปจจุบัน, accessed 15 July 2009, Available 

form http : //www.cda.bpi.ac.th/director-2.htm  
60Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,” Survey of 

Literature in Leadership (Maryland : Penguin Books, 1969), 396. 
61Herbert A. Simon, Donald W. Smithburge and Victor A. Thompson, Public 

Administration (New York : Knopf, 1950), 103. 
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คุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

 บานารค (Barnard) กลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการ คือ 1) สดชื่น อดทน   
ความรื่นเริง เบิกบาน ทํางานดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน 2) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจดี คือตัดสินใจไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด 3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี 4) มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพ่ือใหงานนั้น
ประสบผลสําเร็จ62 

 สตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะท่ีดีของผูนําได ดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา   
2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร 4) บุคลิกภาพ มีความริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงาน
โดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอ่ืนอยางมี
ศักดิ์ศรี63 

 ยุค (Yukl) กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงไววา 
1) ตองใชเวลาสวนใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงค
ขององคการ และ 3) ตองมีความสามารถในการโนมนาวใหบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจใน    
การทํางาน64 
 ธิติพร  ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะที่ดีของผูนํา ดังนี้ 1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา      
2) ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเรื่องท่ีควรทราบอยางสมํ่าเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางที่ดี 4) เมื่อสั่งให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ ตองใหเขาเขาใจในภารกิจนั้น และตองกำกับดูแลจนกวาภารกิจสําเร็จ 
5) ฝกใหผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใหไดผลดี 6) ตัดสินใจอยางมีความรอบคอบ 
ถกูตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบ 8) ใชหนวยงานและ
บุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9)  ตองรูจักหนาที่และมีความรับผิดชอบ 10) มีเหตุผลและ
                                                 

62Chestes I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, Mass : 

Harvard University Press, 1926), 92-102.  
63Ralph M.Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of theory and 

Research (New York : The Free Press, 1974), 74-75. 
64Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs : Prentice-Hill, 

1991), 59-62.  
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อุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 12) มีความยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี 14) มีความ
อดทน อดกล้ัน กลาเผชิญตอเหตุการณ 15) มีไหวพริบและใจกวางและ 16) มีหลักธรรมประจําใจ65 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) กลาวถึงผูนําตองมีคุณสมบัติในตัวเอง  7 ประการคือ            
1) รูหลักการ คือ รูหนาที่ รูกติกาที่เกี่ยวของและตองตั้งมั่นในหลักการน้ัน 2) รูจุดหมาย และตองมี
ความมุงมั่น แนวแนในจุดหมายนั้น 3) รูตน รูวาตนเองเปนใคร อยูในสถานะใด มีความสามารถ       
ความถนัด สติปญญาอยางไร มีกําลังแคไหน 4) รูประมาณ คือ รูจักความพอดี รูจักขอบเขตขีดข้ัน
ความพอเหมาะท่ีจะจัดทําในเรื่องตางๆ 5) รูกาล คือ รูจักเวลา เชน รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ
ความเหมาะสมของเวลา รูจักการวางแผนใชเวลา 6) รูชุมชน คือ รูจักสังคมท้ังในขอบเขตท่ีกวางขวาง 
จนถึงชุมชนรอบตัว 7) รูบุคคล คือ รูจักคนที่รวมงาน และคนท่ีใชบริการเพ่ือปฏิบัติตอเขาใหถูกตอง66 

 
ยุทธวิธีและยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ 

 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดใหความหมายตามดิกชันนารีของเวบสเตอร (Webster’ s 

dictionary) วายุทธวิธี หมายถึง การกระทําหรือวิธีการท่ีสามารถทําใหยุทธศาสตรบรรลุวัตถุประสงค 
หรือแผนไดอยางดีและรวดเร็ว สวนยุทธศาสตร หมายถึง ศาสตรและศิลปของการจัดเพ่ือสนับสนุน
ความเปนมาหรือการใชแผน หรือนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค67    

เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรเปนหลัก 10 ประการของ  
การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ (The 10 – P Model of Quality Leadership) โดยกลาววา ผูนําที่มี
คุณภาพจะตองมีลักษณะ ดังน้ี 1) ความจําเปนพ้ืนฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ           
4) หลักการในการทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค  7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 
9) การบริหารคนและ 10) ความรักองคการ จากแนวความคิดดังกลาว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
                                                 

65ธิติพร ตนัยโชติ, “ภาวะผูนํา,” วารสารศูนยบริการวิชาการ 14,2 (เมษายน-มิถุนายน
,2549), 43. 

66พระธรรมปฎก (ปอ.ปยุตโต), ความหมายหนาที่และการมองกวาง การคิดและการใฝสูงของ
ผูนํา, อางถึงใน ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูป
การศึกษา, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ : บริษัทแอล.ที.เพรส จํากัด, 2550), 161-162. 

67Thomas J. Sergiovanni, “Ten Principals of Quality Leadership,” Educational 

Leadership 39,5 (February 1982) : 330. 
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 1. ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites) ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและ      
คงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนได ซึ่งทักษะเหลานี้มีกลาวไว ในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน 
ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน 
ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ      
เปนเรื่องราวที่เกิดเปนระยะส้ันๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําท่ี
ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะพ้ืนฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแตวา
จะมีทักษะทางน้ีเกงมากนอยตางกันเทาน้ัน ดังกลาวสรุปใหเห็นถึงความสําคัญได ดังตอไปน้ี 

  1.1 ทักษะในการแกขอขัดแยง ความขัดแยง (conflict) หมายถึง การดิ้นรนตอสูเพ่ือ
ความตองการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคล ที่ไปดวยกันไมไดหรือที่เปนตรงขาม 
ความขัดแยงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุมบุคคล ตองเผชิญกับเปาหมายท่ีไมสามารถทําใหทุกฝาย
พอใจ68 ความขัดแยงเปนสภาพการท่ีเกิดขึ้นเม่ือสองฝายหรือมากกวาสองฝายที่ตองทํางานโดยพ่ึงพา
อาศัยกัน มีปฏิสัมพันธกัน มีความเห็นที่ไปดวยกันไมไดหรือไมสอดคลอง69 ซึ่ง บราว (Brown) ไดให
ความหมายของความขัดแยงไวคือ ความขัดแยงเปนพฤติกรรมที่ไมลงรอยกันหรือพฤติกรรมที่ไป
ดวยกันไมไดระหวางฝายตางๆ ที่มีความสนใจแตกตางกัน พฤติกรรมท่ีไปดวยกันไมได ในที่นี้หมายถึง 
การกระทําของฝายหน่ึงที่ตั้งใจไปยับยั้ง สกัดกั้น หรือสรางความคับของใจใหแกอีกฝายหนึ่ง70 

   1.1.1 สาเหตุของความขัดแยง รอบบินส (Robbins) ไดสรุปไววาสาเหตุ
ของความขัดแยงในองคการเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) โครงสรางขององคการ ไดแก ขนาดของ
องคการซ่ึงสัมพันธกับความตองการในทรัพยากร อันเปนเหตุใหเกิดความขัดแยง 2) การสื่อสารอาจ
เกิดจากความยากจน ในความหมายของภาษีการแลกเปล่ียนขอมูลไมมีประสิทธิภาพขอมูลในการ
สื่อสารไมเพียงพอ และ 3) พฤติกรรมสวนบุคคล ซึ่งเกิดจากความแตกตางกัน อันไดแก อายุ ระดับ 

                                                 
68Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organizational Behavior : 

Developing Managerial Skills (New : Harper and Row, 1981), 3. 
69Roy W. Pneuman and Margaret E. Bruehl, Managing Conflict : A Complete 

Process-Centered Handbook (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1982), 3. 
70David L. Brown, Managing Conflict at Organizational Interfaces (Reading, 

Massachusetts : Addison-Wesley, 1983), 4-5. 
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คานิยม บุคลิกภาพของแตละคน71 นิวแมนและเคอรบี (Newman and Kirby) ไดทําการวิจัยพบ
สาเหตุของการขัดแยง 5 ประการ คือ 1) การแขงขันเพ่ือใหไดทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด 2) ความขัดแยง
ที่ เกิดข้ึนในองคการ เชน ฝายสายงานหลักกับฝายที่ปรึกษา หรือการควบคุมการปฏิบัติงาน            
3) ความแตกตางในลักษณะของงาน 4) ความแตกตางในคานิยมและวัตถุประสงคสวนตัว และ       
5) องคการสับสน เชน ขอบขายของอํานาจไมชัดเจน72 

   1.1.2 ผลเสียของความขัดแยง กอรทเนอร (Gorthner) ไดกลาวถึงผลเสีย
ของความขัดแยงไววา 1) ความขัดแยงที่ทําใหตนทุนการใชจายสูง หรือทําใหไดผลกําไรนอยลง 
เนื่องจากผูปฏิบัติในองคการไมพอใจในสถานการณที่มีความขัดแยง ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ทําให
องคกรตองเพ่ิมเงินรางวัล หรือคาตอบแทนเพ่ือกระตุนใหทํางานในจํานวนที่สูงขึ้น 2) ความขัดแยง
สรางความแตกแยกใหกับสมาชิก ทําใหมีการแสวงหากลวิธีตางๆ เพ่ือเอาชนะฝายตรงขาม เชน       
ใหทรัพยากรท่ีมีอยูสนับสนุนการตอสูของตนเอง และ 3) เมื่อความขัดแยงมีผลกระทบกระเทือนตอ
ผลผลิตและเสถียรภาพ การติดตอสื่อสารภายในองคกรก็มีอุปสรรค มีการออกกฎระเบียบขอบังคับ
ตางๆ มากข้ึน ความสามารถในการปรับตัวขององคกรเปนไปไดยาก เพราะความขัดแยงทําใหสมาชิก
ไมสนใจในการศึกษาคนควา หนวยงานจึงยากตอการเปล่ียนแปลง73 
   1.1.3 การแกปญหาความขัดแยง เนื่องจากความขัดแยงกอใหเกิดปญหา
และผลเสียดังกลาว จึงเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองจัดการกับความขัดแยง เพ่ือใหเกิด  
ผลดีกับโรงเรียนใหได เพราะการบริหารความขัดแยงเปนหนาที่สําคัญอยางหน่ึงของการบริหารงาน74 

จากผลการวิจัยของ โทมัสและชมิดท (Thomas and Schmidt) พบวาผูบริหารระดับสูงกับผูบริหาร
ระดับกลาง ของสมาคมจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ไดใชเวลาในการบริหารความขัดแยงถึง      

                                                 
71Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : Concepts, Controversies 

and Application, 340-341. 
72Willian H. Newman and Warren E. Kirby, The Process of Management, 4th 

de. (New Jersey : Prentice-Hill, 1977), 175-179. 
73Harold F. Gorthner, Administration  in the Public Sector (New Your : Wiley, 

1977), 206-207. 
74Richard A. Gorton, School Administration (Lowa : W.M.C. Brown Company 

Publisher, 1976), 63-69. 
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รอยละ 2075 และในการเลือกแนวทางท่ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันใหความสําคัญกับขาวสาร
ขอมูล 2) การเกลี้ยกลอมโดยใชศิลปะจูงใจใหทุกคนหรือทุกกลุมรับทราบเห็นประโยชนสวนรวมของ
องคการทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 3) การตอรองสามารถใชแกปญหาและลดความ
ขัดแยงในองคการไดแตตองยึดมั่นอยูบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม และ 4) กลวิธีการเมืองโดยการใช
อํานาจในการตอรองดวยการรวมกันระหวางบุคคลหรือกลุมเพ่ือใหมีพลังอํานาจมากขึ้นในการเจรจา
ตอรอง76 สําหรับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระบบราชการน้ัน บารเรทท (Barrett) มีความเห็นวาเกิดจาก
ความขัดแยงกันระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลและขององคการ ดังนั้นจึงควรแกปญหาดวยการ          
1) การประสานประโยชนระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลกับองคการใหสอดคลองกัน 2) ผสมผสาน
ระหวางเปาหมายของเอกัตบุคคลและขององคการ 3) การแลกเปล่ียนคือองคการตองการใหสิ่งจูงใจ
แกคนงานเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับผลงาน77 สวน เบลคและมูตัน (Blake and Mouton) ไดเสนอ
วิธีการแกปญหาความขัดแยงไว 5 วิธี คือ 1) การกดไว 2) การเผชิญหนา 3) การประนีประนอม      
4) โดยการหลีกเลี่ยง 5) การกลบใหเรียบ78 ตอมา รอบบินส (Robbins) ไดเสนอวิธีการแกปญหา
ความขัดแยงไว 9 วิธี คือ 1) การแกปญหาแบบเผชิญหนากัน 2) การพิจารณาวัตถุประสงคระดับสูง        
3) การเพ่ิมทรัพยากร 4) หลีกหนี 5) การกลบใหเรียบ 6) การประนีประนอม 7) การใชอํานาจบังคับ 
8) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และ 9) การเปล่ียนแปลงโครงสราง โดยการเปล่ียนแปลง
สมาชิกของกลุม79 

                                                 
75Kenneth Thomas and Warren H. Schmidt, “A Survey of Managerial Interest 

with Respects to Conflict,” Academy of Management Journal 19,2 (June 1976) : 

315-318.  
76James G. March and Hervert A. Simon, Organization (New York : John Wiley 

& Sone, inc., 1985), 129. 
77John H. Barret, Individual Goals and Organization Objectives, : A Study of 

Interrelation Mechanisms (Ann Arbor : Institute for Social Research, 1970), 285. 
78Robert R. Blake and James S. Mouton, “The Fifth Achievement,” Applied 

Behavior Science 6,4 (1970) : 413-42. 
79Stephen P. Robins, Organizational  Behavior : Concepts, Controversies 

and Application, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1983), 353. 
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   1.1.4 ประสิทธิภาพของการจัดการความขัดแยง และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
การแกปญหาความขัดแยงใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ลิเคอรทและลิเคอรท (Likert and Likert) ไดสรุป
ไววา การแกปญหารวมกันจะเปนการแกปญหาที่มีประสิทธิผลแตขึ้นอยูกับเงื่อนไข ในทางตรงขาม      
ยังมีวิธีการท่ีมีประสิทธิผลอีกมากมาย เทคนิคที่เลือกใชขึ้นอยูกับสถานการณ จากสาเหตุของความ
ขัดแยงและความคุมทนที่จะตองเลือกใชวิธีเหลานี้80 สวนโทมัสและพอนดี (Thomas and Pondy) 

ไดวิจัยพบวาผูบริหารระดับสูงโดยรูปแบบแลวจะพรรณนาตัวเขาวา ใชรูปแบบการมี เหตุผลหรือ     
การประนีประนอมในการแกปญหาความขัดแยง ในขณะที่ผูบริหารกลุมเดียวกันนี้ จะพรรณนาคูกรณี
อีกฝายหนึ่งวาใชรูปแบบการแขงขันเกือบจะมากเปนพิเศษ81 
  1.2 รูปแบบการตัดสินใจ จากการศึกษาของ อีสตัน (Easton)  ไดแยกความหมาย
ของการตัดสินใจไว 2 ความหมายในขอบขายที่กวาง การตัดสินใจจะกลาวถึงกระบวนการที่ซับซอน 
ซึ่งเริ่มตนดวยการยอมรับความจําเปนที่จะตองการเปลี่ยนแปลง และจบสิ้นเม่ือไดมีการอนุมัติและ
นําไปใชปฏิบัติ การตัดสินใจในความหมายที่แคบ จะหมายถึงการเลือกซ่ึงเปนชั้นหนึ่งของการตัดสินใจ
การเลือกจะเกิดขึ้น เมื่อผูตัดสินใจไดประเมินทางเลือกในการปฏิบัติตางๆ อยางสมบูรณแลว82 ไซมอน 
(Saimon) ไดใหความคิดเห็นวา การตัดสินใจเปนสิ่งเดียวกับการบริหาร ผูบริหารท่ีดียอมไมแสดง
ความผิดพลาดในการตัดสินใจบอยครั้ง83 ลิฟแฮม (Lipham) ใหความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนตอง
แสดงบทบาทในการตัดสินใจ จะตองตัดสินใจดวยความรอบคอบ ไมโลเลรับผิดชอบการตัดสินใจ       
ของตัวเอง การตัดสินใจในการบริหารมี 3 แบบคือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจํา (routine 

decision-making) 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับงานสรางสรรค (heuristic decision-making) และ     

                                                 
80Rennis Likert and Jane Likert, New way of Managing Conflict (New York : 

Mc Graw-Hill Book, 1976), 127. 
81K.W. Thomas and L.R. Pond, “Toward and Itent Model of Conflict 

Management among Parties,” Human Relation 30 (1977) : 108-110. 

82Allen Easton, Decision Making : A Short Course For Professionals        

(New York : John Wiley and Son, 1976), 4. 
83Herbert A. Simon, The new Scince of Management Decision (New York : 

Harper and Row, 1960), 1. 
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3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise decision-making) การตัดสินใจจะ
ถูกตองหรือข้ึนอยูกับปจจัย 2 สิ่ง คือขอมูลที่ไดรับมา (data) และความถูกตองของขอมูล (validity)84  

 1. 3 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจ กริฟฟตท (Griffiths) มีความเห็นวาการ 
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในองคการนั้น ผูบริหารจะตองกระจายอํานาจในการตัดสินใจไป         
สูผูบริหารระดับรองฯ ลงไปหรือไปสูผูปฏิบัติใหมาก โดยที่ผูบริหารเพียงแตควบคุมใหกระบวนการ
ตัดสินใจดําเนินไปไดดวยดีเทานั้น แตการท่ีจะกําหนดวางานชนิดใดใครเปนผูทําหนาท่ีสั่งการ      
หรือการตัดสินใจแทนเปนสิ่งที่ยุงยาก และควรจะไตรตรองอยางรอบคอบ 85 ฮอยและมิสเกล (Hoy 

and Miskel) ไดกําหนดรูปแบบของการตัดสินใจ คือ สถานการณที่ 1 มี สวนรวมสูงใชในกรณีที่สาระ
ของเน้ือหาเกี่ยวกับผูรวมงาน และผูรวมงานมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชวยตัดสินใจ          
ซึ่งในกรณีเชนนี้ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมงานมีส วนรวมในการตัดสินใจเทาที่จะทําได       
เพ่ือใหผูรวมงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน สถานการณที่ 2 ที่ 3 (บางกรณี) อยูในระดับ
กึ่งกลางการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ โดยสถานการณนี้อาจจะมีผลกระทบตอผูบริหาร 
ผูบริหารจะตองทําดวยตัวเอง สถานการณในลักษณะน้ีอาจเก่ียวของกับผูรวมงานโดยตรงหรือไม
เกี่ยวของ และผูรวมงานอาจจะมีความสามารถเพียงพอหรือไมก็ตาม แตในสถานการณที่ 4 นั้น 
ผูบริหารจะตองดําเนินการตัดสินใจโดยตลอด เพราะในสถานการณในลักษณะน้ี จะไมเกี่ยวของกับ
ผูรวมงานเลย ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร แฮมฟล กริฟฟตท 
และเฟรดเดอริคสัน (Hamphill, Griffiths, and Frederrison) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรม
การตัดสินใจ กับผลการปฏิบัติงานของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการแกปญหาประจําวัน 
พบวาครูใหญมีความแตกตางกัน  ในเรื่องความรวดเร็วในการแกปญหา ครูใหญที่มีประสิทธิภาพใน

                                                 
84Jame M. lipham and Jame A. Hoeh, The Principalship : Foundations and 

Functions (New York : Harper and Row, 1974), 163-164. 
85Daiel E. Griffiths, Administrative Theory (New York : Apleton Century Croffs, 

1959), 34. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 
การตัดสินใจมักจะเปนผูที่มีความรอบรูเกี่ยวกับปญหานั้น มีการเตรียมการเพ่ือการตัดสินใจอยาง
รอบคอบ และปฏิบัติงานอยางมีระบบและข้ันตอน และรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน86  

1.4 การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุมโดยธรรมชาติแลวคนเราจะอาศัย
รวมกันเปนกลุมๆ ถามีอยู 2-3 คน ก็เปนกลุมยอยๆ หรือกลุมเล็กๆ ถากลุมหลายๆ คน ก็เปนกลุม
ขนาดใหญ การใชวิธีการใดก็ตามท่ีจะใหสมาชิกในกลุมไดหันหนาเขามารวมมือชวยเหลือกันแกปญหา
รวมกัน ก็จะทําใหเกิดความเปนอยูที่ดีที่เรียกวาการพัฒนาเกิดขึ้น การสรางทีมงานเปนวิธีการหนึ่ง     
ที่จะโนมนาวใหคนมารวมกลุมกันทํางาน 

  1.5 ปญญาชนเนนความกลมเกลียวของการทํางาน และเนนการทํางานเปนหมูคณะ
ผูนําทําหนาที่เปนโคชในการสรางทีมที่ดีกวา ผูใตบังคับบัญชาอาจตอบสนองตอสถานการณโดย
รับผิดชอบ เขาจะทํางานมิใชเพราะใครสั่งใหทํา หรือมีใครมาคอยตรวจตรา แตผูอยูใตบังคับบัญชา
ทํางานเพราะมีความรูสึกในตัวเองวา มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมงาน
และตองทําใหดีที่สุด แฮลฟน (Halpin) กลาวเนนวา ถาผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความ
คิดเห็น มุงการทํางานเปนกลุม งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและประสิทฺธิภาพ 
 2. การมองการณไกล (Perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําที่สามารถจะมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผู นําที่
มองเห็นการณไกลจะเปนคนท่ีมองอะไรไดกวางๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําใหสามารถ
เขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดคุมคา 
 3. มีหลักการ (Principle) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวคิดวาในการบริหารนั้น  
ผูบริหารจะตองมีแนวคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงานนั้นๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการและ         
มีความหมายตอผูนําอยางมาก หนังสือ Wall Struct Journal-Gallup Poll ไดกลาวไววาผูบริหาร
ระดับสูงในองคกรนักธุรกิจ 282 แหง ยอมรับหลักการชวยใหเกิดความกาวหนาในการทํางานอยางดี
และในเร่ืองของหลักการน้ีไดมีผูใหความหมายของคําวาหลักการไวหลายทาน อาทิเชน แบรและคณะ 
(Barr and others) กลาวไววา หลักการหมายถึงกฎเกณฑทั่วไป ความคิดรอบยอด ขอเท็จจริง

                                                 
86John K. Hamphill, E. Griffiths, and Norman Frederickson, Administrative 

Performance and Personality (New York : Teacher College Columbia University, 

1962), 121-137. 
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พ้ืนฐาน ความเชื่อมั่นอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติจากสถานการณอยางหนึ่งไปสูสภาพอีก
อยางหน่ึง และเปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมกิจกรรม และเปนวิธีการสําหรับการปฏิบัตินั้นๆ 87 สําหรับ 
บริกสและโจเซฟ (Briggs and Joseph) ใหความเห็นไววา หลักการ คือวิธีทางแหงการแกปญหาที่คิด
วามีความเช่ือม่ันมากที่สุด ไมเฉพาะแตอาศัยจากประสบการณเดิมเทานั้นแตอาจไดขอเท็จจริงพ้ืนฐาน
และรูวาจะนําไปใชอยางไร88 
 4. หลักในการทํางาน (Platform) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวคิดวา หลักใน
การทํางาน ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใช ในการปฏิบัติงานและวางเกณฑหรือ
มาตรฐานในการทํางาน หลังจากท่ีไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจ
ไดอยางดี หลักการทํางานในดานการศึกษาหรือดานธุรกิจอ่ืนๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพ
เชนเดียวกัน 

 5. หลักการปกครอง (Politics) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวคิดวา ผูนําควรมี
ลักษณะของการเปนนักปกครอง นั่นคือมีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวย
ทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของ
ดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถท่ีจะทําใหเกิดผลตางๆ ขึ้นได ผูนํา
และอํานาจน้ีจะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพ่ือใหครูไดทํางาน
ดวยความสมัครใจ 

 6. ความมุงประสงค (Purposing) เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) เสนอแนวคิดวา ผูนําที่ดี
เวลาปฏิบัติงานควรต้ังความหมายในการทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทาง
ในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด นอกจากนี้การมีความมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัด
กิจกรรมตางๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ
และดําเนินไปตามทางเดียวกัน 

                                                 
87A.S. Barr and others, Supervision Democratic Leadership in Improvement 

of learning (New York : Appleton Century-Crofts, Inc., 1974), 45. 
88Thomas Hery Briggs and Justman Joseph, Improving Instruction through 

Supervision (New York : Millan, 1952), 406. 
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 7. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการ
ปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะ
การวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวา
อะไรควรทําเปนขั้นตอนท่ีจะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลายๆ กับขอกําหนดทา ง
ยุทธศาสตรของผูบริหารซ่ึงจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน 
ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทํางานตางๆ ในรูปของ Gantt หรือ PERT เปนตน 

 8. ความยืดหยัด (Persisting) ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการท่ีสําคัญที่ไดกําหนดไว
เปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งมีความหมายวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาท่ีพึงจะไดรับดวย        
ความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหา
การทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้นๆ 
  9. การบริหารคน (People) ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนในหนวยงานแลว 
ความสําเร็จของงานนั้นจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะไดแสวงหา
ชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของ
การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน89 

 10. ความรักองคการ (Patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว สิ่งท่ีผูนําตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซ่ือสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงานอาจจะ
ดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงที่เขากําลังทําอยู       
และทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพยายาม
แสวงหาคุณลักษณะของผูนําซึ่งสัมพันธกับการทำงานที่เปนระบบมากๆ โดยผันแปรไปตามหลักการ
เปนผูนําที่มีคุณภาพหลายๆ ประการผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไปสามประการของผูนําที่มีการ
ทํางานเปนระบบสูง คือ 

 1. ผูนําที่มีผลการทํางานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก ทํางานหนัก จะทดลองในส่ิงซึ่ง
สงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน 

                                                 
89Sergiovanni, Educational Leadership, 332. 
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 2. ผูนําทีม่ีผลการทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเก่ียวกับวัตถุประสงคของระบบไมวาจะ
เปนโครงสราง หรือการทํางาน อดีตการทํางาน หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการใหระบบ
ประสบผลสําเร็จ ตองการใหระบบมีสวนชวยสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งรวมอยูในระบบ 
เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ และคุณคาที่ไดรับ 

 3. ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะเนนเรื่องตัวแปรที่สําคัญๆ พรอมท้ังการคํานึงถึงความสําคัญใน
การตั้งจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาสิ่งใดเปนจุดประสงค สําคัญ90 
  

ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership theories) 

 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา โดยทั่วไปทฤษฎีภาวะผูนําทั้งในระยะเร่ิมแรกและปจจุบันจะมุงที่
เปาหมายอยางเดียวกันคือการระบุองคประกอบหรือปจจัยที่ทําใหผูนํามีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษา
ความเปนผูนําหรือภาวะผูนําที่สําคัญท่ีถูกนําเสนอ คือ  

1.ทฤษฎีลักษณะผูนํา (trait theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวในการ
เปนผูนําเปนหลัก       

2. ทฤษฎีพฤติกรรม (behavioral theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัว
ผูนําตามวิธีการใชอํานาจ หรือแนวพฤติกรรมของผูนํา 

3. ทฤษฎีสถานการณ (situational theories หรือ contingency theories) เปนกลุม
ทฤษฎีที่ถือวาภาวะผูนําเปนเรื่องของสถานการณไมใชเรื่องของแตละบุคคล 

 

1. ทฤษฎีภาวะผูนําตามคุณลักษณะ (Trait theories)         

 การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําเริ่มตั้งแตกอนคริสตกาลเปนการศึกษาที่ใหความสําคัญ
กับลักษณะผูนําทางดานกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูนํา โดยผูที่สนใจในแนวทางนี้ตั้ง
ขอสังเกตวา คนที่เปนผูนํานั้นจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบาง เชน ลักษณะทางกาย คือ 
รูปรางหนาตาเปนอยางไร หรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัว ทาทางการพูดอยางไรเปนตน ในการคนหา
คุณลักษณะความเปนผูนํา นักวิจัยใชวิธีการ 2 อยางคือ 1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนํา 

                                                 
90Thomas J. Sergiovanni, Leadership for the  schoolhouse : how is it different? 

: Why is it important? (New York : McGraw-hill, 1996), 334. 
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ของบุคคลที่เปนผูนํากับที่ไมไดเปนผูนํา 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลท่ีเปน
ผูนําที่มีประสิทธิภาพกับบุคคลท่ีเปนผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพการศึกษาสวนใหญจะใชวิธีแรกเพ่ือจะหา
ลักษณะของผูนําที่เปนสากล สามารถนําไปใชบงชี้ผูนํา โดยทั่วไปได จากการศึกษาสวนหนึ่งพบวา 
ผูนําจะตองฉลาด มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกวาบุคคลที่ไมไดเปนผูนํา แตอยางไรก็ตาม เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีคนจํานวนมากที่มีลักษณะของผูนําในขณะท่ีไมเคยอยูในตําแหนงของผูนํา 
นอกจากนี้ยังมีผูนําจํานวนมากที่ไมไดมีลักษณะดังกลาวดวย วรูม (Vroom) ไดสรุปวา การศึกษาเพ่ือ
คนหาคุณลักษณะความเปนผูไมประสบความสําเร็จเพราะไมอาจชี้ใหเห็นคุณลักษณะใดๆ ที่ทําใหเกิด
ความแตกตางระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจนแนนอน 91 และเรดด้ิน (Reddin)       
ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดยสรุปวา การศึกษาภาวะผูนําแนวนี้มีจุดออนตรงท่ีไมสามารถ          
หาคุณลักษณะท่ีดีที่สุดที่จะนําไปใชใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได92 สวนการศึกษาวิธีที่ 2 ได
เปรียบเทียบลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพกับผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ มีผูศึกษาไมมากนัก ผลจาก
การศึกษาแนวทางน้ี สรุปไดวา ประสบความลมเหลวเนื่องจากไมอาจชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะความเปน
ผูนําที่ประสบผลสําเร็จได เชนกันและการศึกษาพบวา ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพน้ันไมไดขึ้นอยู
กับคุณลักษณะเฉพาะอยางไร แตจะขึ้นอยูกับลักษณะของผูนําวามีความเหมาะสมกับสถานการณที่
กําลังเผชิญอยูมากหรือนอยเพียงใด 
 

2. ทฤษฎีภาวะผูนําตามพฤติกรรม (Behavioral theories) 

 การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา สืบเนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําไม
สามารถที่จะใหคําตอบที่เดนชัดเกี่ยวกับลักษณะผูนําที่ดี มีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัยอ่ืนๆ      
มาเปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ นักวิชาการจึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ ที่ทําใหผูนําเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพแทนการมุงพิจารณาคุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาถึงพฤติกรรมผูนํานั้นมักจะ
ศึกษาวามีพฤติกรรมในการบริหารอยางไร ทําอะไรบาง มีวิธีการในการมอบหมายงานอยางไรและ    

                                                 
91Victor H. Vroom, “Leaderhip,” in Handbook of Industrial and Organization 

Psychology (Chicago : Rang Menally, 1979), 152-155. 
92William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill, 1970), 
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จูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร ซึ่งวิธีการนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาลักษณะของผูนําในแงที่ตั้งสมมุติฐาน
วามีแนวทางที่ดีท่ีสุดเพียงแนวทางเดียวในการเปนผูนํา (one best way theory) แตจะไมเหมือนกับ
วิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําตรงที่เชื่อวา พฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนสิ่งที่เรียนรูกันได คนที่ไดรับ
การฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําที่เหมาะสมจะสามารถเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได93 ดังนั้นการศึกษาวิจัยตามแนวความเชื่อของกลุมทฤษฎีนี้ จึงเนนที่การวิเคราะห
พฤติกรรมของผูนําท่ีพึงกระทําในการบริหารงานเปนหลัก94 ซึ่งไดมีผูทําการวิจัยกันอยางกวางขวาง 
และทําใหเกิดทฤษฎีตางๆ ขึ้นมาอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําอยูหลายทฤษฎีดวยกัน ที่นับวาสําคัญคือ 

 1. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เนนงานเปนหลัก (job centered leadership) หรือเนน
ผูปฏิบัติงานเปนหลัก (employee centered leadership) จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน
พบวากลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพทางการผลิตมากท่ีสุด มีผูนําที่ใหความสําคัญกับคน แทนท่ีจะเปนผูนํา
ใหความสําคัญกับงาน95 

 2. รูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบทฤษฎีสองมิติ (two-dimension theory) มีการวิจัยเกิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ (Ohio State) โดยนักวิจัยไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของความเปน
ผูนําใน 2 มิติ คือ มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) กับมิติกิจสัมพันธ (initiating 

structure dimension) ผลการวิจัยพบวา อัตราการออกจากงานของพนักงานจะตํ่าสุดแล       
ความพอใจของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมตามมิติมิตรสัมพันธ (มุงคน) ในทางตรงขาม
ผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพันธ (มุงงาน) พนักงานจะมีการรองทุกขและออกจากงานมาก96   
และจากผลการวิจัยอีกประการหน่ึงพบวา พฤติกรรมผูนําแสดงออกในลักษณะของการผสมผสาน

                                                 
75James Owen, “The Uses of Leadership Theory,” Michigan Business Review 

25 (January 1973) : 13-19. 
94James H. Donnelly and others, Fundamentals of Management (Dallas, 

Texas : Business Publication, 1971), 192. 
95Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book, 

1961), 5-7. 
96James H. Donnelly, Jr., James L. Cibson, and John M. Ivancevich, 

Fundamentals of Management, 3rd ed. (Dallas, Texas : Business Publisher, Inc., 

1978), 266. 
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ระหวางมิติที่สอง มากกวาจะมิติใดมิติหนึ่ง จึงทําใหสามารถแบงการเปนผูนําออกเปน 4 แบบคือ   
ผูนําที่มุงงานสูง มุงคนตํ่า ดังภาพที่ 1  

 

 

มุงคนสูง 
มุงงานตํ่า 

มุงงานสูง 
มุงคนสูง 

มุงงานตํ่า 
มุงคนตํ่า 

มุงงานสูง 
มุงคนตํ่า 

 

 

ภาพที่ 1 ควอดแครนท (quadrant) การเปนผูนําของโอไฮโอสเตท (Ohio State) 

ที่มา : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior : Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall 

International, Inc., 1993), 92. 

 

3. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เปนทฤษฎีตาขายการบริหาร (managerial grid theory)     
เบลคและมูตัน (Blake and Mouton) เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกโดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขาย
เชื่อมโยงสองมิติ (two dimension grid) ได คือ มิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับคน (concern for 

people) กับมิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน (concern for production) 

แบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําสามารถจําแนกออกได 5 แบบ คือ 

1) แบบอิมโพเวอรริช (impoverish) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอย 

2) แบบคันทรีคลับ (country club) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ
กับงานนอย 

3) แบบทาสค (task) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย 

สูง 

   สูง 

ต่ํา 

มิติมุงคน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 
4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะโรด (middle of the road) คือ ผูนําที่ใหความสมดุลท้ังงาน     

และคน 

5) แบบทีม (team) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก97 ดังภาพที่ 2 

 

1,9        9,9 

         

         

         

    5,5     

         

         

         

1,1        9,1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

ภาพที่ 2 พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของ เบลคและมูตัน 

ที่มา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Guld 

Publishing, 1978), 10. 

 4) รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่ใชการบริหารระบบ 4 ระบบ (system 4 management) 

ลิเคอรท (Likert) ผูริเริ่มศึกษาแบบของความเปนผูนํา เขาไดสรางระบบ 4 ระบบ เพ่ือการจําแนกผูนํา
หลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํากับองคการตางๆ แลวเขาพบวาจะมีแบบความเปน
ผูนําสี่แบบท่ีอาจจะแสดงไวบนแนวตอเนื่อง ตั้งแตระบบท่ี 1 ไปจนถึงระบบท่ี 4 หรือจากระบบเผด็จ
การไปจนถึงระบบการเขาไปมีสวนรวมดังตอไปนี้ 

                                                 
97Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : 

Gulf Publishing, C., 1978), 10. 
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  ระบบท่ี 1 เรียกวา ระบบ “เผด็จการ” (exploitive authoritative) ผูบริหารมี
ความเชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชานอยมาก โดยเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาผูใตบังคับบัญชาไมมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ ผูนําตัดสินใจเพียงคนเดียว และสั่งการลงมาตามสายงานการบังคับ
บัญชาใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่ตนไดตัดสินใจไปและผูนํากําหนดมาตรฐานและวิธีการ
ปฏิบัติไวตายตัว ผูนําจะใชการขมขูเมื่อมีความจําเปนและใชวิธีการลงโทษเม่ือผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานไมสําเร็จตามเปาหมาย ผูนํามีมีความไววางใจผูใตบังคับบัญชานอยมากในทางกลับกัน
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกกลัวผูบังคับบัญชา 
  ระบบที่ 2 เรียกวา ระบบเผด็จการอยางมีศิลป (benevolent authoritative)      
ในระบบนี้ ผูนํายังคงสั่งการอยูแตผูใตบังคับบัญชาสามารถวิจารณคําสั่งไดบาง ผูนําจะยอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา ใหความคลองตัวบางอยางในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามถามีการตัดสินใจ
บางอยางของผูใตบังคับบัญชา การตัดสินใจดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในกรอบที่ระบุไว ผลตอบแทนและ
การลงโทษบางอยางจะถูกใชในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา โดยทั่วไปผูนํายอมรับผูใตบังคับบัญชา     
สวนผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวพันกับผูนําอยางระมัดระวังและยังมีความรูสึกเกรงกลัวผูนําอยู 
  ระบบท่ี 3 เรียกวา ระบบปรึกษาหรือ (consultative) เปนระบบท่ีผูนํามีความ
เชื่อมั่น และไววางใจผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ผูนํากําหนดเปาหมายและสั่งการภายหลังจาก
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลว ถึงแมวาการตัดสินใจท่ีสําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา
ระดับสูง แตผูใตบังคับบัญชาก็สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไป อยางไรการ
ติดตอสื่อสารแบบสองทางจะเห็นไดชัดเจน มีความไววางใจและเชื่อมั่นบางอยางระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชา ผลตอบแทนถูกนํามาใชจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา มีความรูสึกเปน
อิสระเม่ือปรึกษางานกับผูนํา 
  ระบบท่ี 4 เรียกวา ระบบใหเขามามีสวนรวม (participative group) เปนแบบการ
บริหารที่ลิเคอรท (Likert) ใหการสนับสนุนมากท่ีสุด การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเรื่องตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับงานจะกระทําโดยกลุมผูนําใหความเชื่อมั่นและความไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยาง
เต็มที่ การติดตอสื่อสารไมเพียงแตจากบนลงลา (downward communication) มีการติดตอสื่อสาร
จากลางขึ้นบน (upward communication) รวมท้ังการติดตอสื่อสารตามแนวนอน (horizontal 

communication) ระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีอยูในระดับเดียวกันดวย ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชามี
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ความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญความเกี่ยวพันระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยาง
ตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความเปนมิตรภาพ98 
 

3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (situational theories) 

 สถานการณเปนสวนประกอบท่ีสําคัญที่สุด เพราะประกอบดวยตัวแปรตางๆ มากที่สุดและ
มักจะเปนตัวแปรอิสระผูบริหารจําเปนตองปรับสวนประกอบท้ังสามใหเขากันใหไดจึงจะสามารถเปน
ผูนําที่มีประสิทธิภาพได ลักษณะสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณดังนี้ 
 1. รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (continuum of leadership behavior) แทนเนนบอม
และชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) เปนนักทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกแบบของการเปนผูนําไดแก 1) แรงกดดันทางผูบริหาร 2) แรงกดดันทางผูใตบังคับบัญชา    
3) แรงกดดันทางสถานการณ99 นอกจากนี้ลักษณะของปญหาและแรงกดดันทางเวลาก็เปนปจจัยทาง
สถานการณที่ มี อิทธิพลตอการเลือกแบบบริหารตามทัศนะของแทนเนนบอมและชมิคท 
(Tannenbaum and Schmidt) ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตองเปนผูนําที่มีความยืดหยุนสามารถ
เลือกใชแบบภาวะผูนําอยางใดอยางหนึ่งใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเผชิญอยู 
 2. รูปแบบภาวะผูนําตามแบบจําลองของฟดเลอร (Fiedler) ฟดเลอรไดสรางแบบจําลอง
ความเปนผูนําตามสถานการณชี้ใหเห็นถึงปจจัยสถานการณ 3 อยางท่ีมีอิทฺธิพลตอประสิทธิภาพของ
ผูนํา คือ  1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา (leader member relations) อาทิเชน
ความไววางใจ ความจงรักภักดี  2) โครงสรางของงาน (task structure) ความชัดเจนแนนอนเก่ียวกับ 

 

                                                 
98Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book, 

1961), 223. 
99Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to cosse a Leadership 

Pattern,” Harvard Business Review 23 (May-June 1973) : 162-164. 
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โครงสรางของงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เปนตน  3) อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (position 

power)100 

 3. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีเชิงแนวทางเปาหมาย (path-goal theory) เฮาส (House) 

ไดพิจารณาทฤษฎีความเปนผูนําจากงานวิจัยของเขาเองประกอบกับขอสนับสนุนจากงานวิจัยอ่ืนๆ 
เชน วรูม (Vroom) ฟดเลอร (Fiedler) หลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือ มุงใหผูบริหารมีพฤติกรรมความ
เปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชา โดยวิธีทางแนวทางใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธิ์
ผลตามเปาหมายตางๆ ทั้งขององคการและของตัวเองไปพรอมๆ กัน101 ทฤษฎีนี้ไดแยกแบบของผูนําที่
สําคัญออกเปน 4 แบบ คือ 1) ผูนําแบบเขมงวดแข็งกราว (directive leadership) 2) ผูนําแบบ
ชวยเหลือสนับสนุน (supportive leadership) 3) ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม (participative 

leadership) 4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิผล (achievement oriented leadership) แบบผูนํา
ตางๆ ดังกลาวผูบริหารสามารถใชไดหลายๆ แบบพรอมๆ กัน ทั้งนี้ จะกี่แบบพรอมกันหรือไมเพียงไร
ขึ้นอยูกับปจจัยทางสถานการณ คือ 1) ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตอง
พยายามสรางพฤติกรรมของตนใหเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาวาเปนผูสรางความพอใจใหกับ
เขาไดในอนาคต 2) อิทธิพลจากสภาพแวดลอมของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสราง
พฤติกรรมท่ียังผลใหเกิดความสมบูรณครบถวนในสภาพแวดลอมของผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการจัด
แนะแนวทางการสงเสริมสนับสนุน และการใหรางวัล ตอบแทน พยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตก
บกพรองใหสมบูรณ  
 4. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีวงจรชีวิต (a life cycle theory of leadership) เฮอรเชย 
และบลันชารท (Hersey and Blanchard) ใหทัศนะวารูปแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้นจะตองมี
ความสัมพันธสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูอยูใตบังคับบัญชาดวยผูนําจะเปล่ียนแปลง (Style) ของตน
ไปตามเง่ือนไขหรือสถานการณของวุฒิภาวะ (maturity) ของผูอยูใตบังคับบัญชา 
                                                 

100Fred E. Fiedler, “Engineer the job to Fit the Manager,” Harvard Business 

Review (September-October 1965), see also Fred E. Fiedler, “The Contingency 

Model,” in Basic Studies in Social Psychology, ed. Harold Proshanaky and Barnard 

Seidenberg (New York : Holt, Rinehard and Winston, 1965), 538-551. 
101Robert J. House, “A Path Goal Theory of Leader Effectiveness,” 

Administrative Science Quarterly 1,3 (September 1971) : 321-338. 
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เฮอรเชยและบลันชารค (Hersey and Blanchard) เชื่อวาความสัมพันธของผูบริหารและ    

ผูอยูใตบังคับบัญชาเคลื่อนที่ ผาน 4 ขั้นตอน คือ 1) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเขามาสูองคการเปน    
ครั้งแรก ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานมีความเหมาะสมมากที่สุด 2) เพ่ือผูอยูใตบังคับบัญชาเริ่ม
เรียนรูงานของเขา ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานยังจําเปนอยูพรอมทั้งใหความสําคัญกับคนดวย    
3) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเร่ิมแสวหาความรับผิดชอบกับงานของเขามากขึ้น ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับงานนอยลง แตยังใหความสําคัญกับคนตอไป 4) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีความม่ันใจ
มากขึ้น สามารถส่ังการดวยตนเองมีประสบการณมากพอผูบริหารสามารถลดการกระตุนและการ
สนับสนุนลงไดผูอยูใตบังคับบัญชาก็จะเปนตัวของตัวเองและไมตองการความสัมพันธอยางใกลชิดจาก
ผูบริหารอีกตอไป102 

5. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีการบริหารแบบสามมิติ (three – dimension theory) 

ทฤษฎีสามมิติของ เรดดิน (Reddin) เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําและแบบพฤติกรรมผูนํา
ตามทฤษฎีสถานการณ มิติทั้งสามขอ เรดดิน (Reddin) ไดแก มิติพฤติกรรมดานงานมิติ พฤติกรรม
ดานมนุษยสัมพันธ และมิติประสิทธิผล103 

แบบของการบริหารเบื้องตน ของเรดดิน (Reddin) 

1. ผูนําแบบปลีกตัว (separated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับงานและคนนอยเขาจะ
ปลีกตัวไปจากท้ังงานและคน 

2. ผูนําแบบอุทิศตน (dedicated) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย พฤติกรรมของเขาจะใหความสําคัญกับคนนอย 

3. ผูนําแบบสัมพันธ (related) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย พฤติกรรมของเขาจะมุงอยูที่การสราง
ความสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา 

                                                 
102William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1970), 164. 
103Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior : Utilizing Human Resource (New Jersey : Prentice – hall, International, 

Inc., 1982), 97. 
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4. ผูนําแบบประสาน (integrated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญทั้งงานและคนมากเปน

พฤติกรรมท่ีมุงอยูที่คนและงานมาก104 

นักพัฒนา นักบริหาร 
ยึดระเบียบ นักเผด็จการแบบมีศิลป 

 

สัมพันธ ประสาน 

ปลีกตัว อุทิศตน 

     มุงคน   แบบมีประสิทธิผลสูง 
นักบุญ ประนีประนอน 

หนีงาน ผูเผด็จการ 
        แบบมีประสิทธิผลตํ่า 
 3-D Model ของเรดดิน (Reddin) นี้ ถือวาการเปนผูนํานั้นจะมีรูปแบบพ้ืนฐาน 4 แบบ     
ตาขายตรงกลางดังไดอธิบายมาแลว และมีรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ดังตาขาย
ทีอ่ยูขางบนปรากฎกับรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลต่ํา 4 แบบ 

 

ลักษณะผูนําตามแบบของเรดดิน (Reddin) 

 เรดดิน (Reddin) ไดกําหนดลักษณะของผูนําขึ้นมา 8 แบบ และใน 8 แบบนี้เปนแบบที่มี
ประสิทธิผลต่ําอยู 4 แบบ และแบบท่ีมีประสิทธิผลสูงอยู 4 แบบ 

  

แบบของผูนําที่มีประสิทธิผลต่ํา 
1. แบบผูหนีงาน (deserter) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยลักษณะผูนําแบบน้ี

จะไมมีความสนใจงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอ่ืนไมยอมรับความผิดพลาด 
ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

                                                 
104William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1970), 11-12.  
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2. แบบนักบุญ (missionary) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญกับงาน

นอย ลักษณะของผูนําแบบนี้มุงแตเพียงสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงานมีความเกรงใจตอทุกคน ไมกลา
วากลาวตักเตือนผูใด ไมโตแยงหรือคัดคานการกระทําใดๆ แมจะไมเห็นดวยพรอมที่จะเปลี่ยนใจได
เสมอเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยขององคการไว ผูบริหารท่ีเปนแบบนี้จะมีผลผลิตต่ํา 

3. แบบผูเผด็จการ (autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก แตใหความสําคัญกับ  
คนนอย โดยมีลักษณะท่ีมุงงานอยางเดียว มิไดคํานึงถึงอยางอ่ืน ไมไววางใจผูอ่ืน ขาดสัมพันธภาพกับ
ผูรวมงาน ชอบใชวิธีการส่ังสอนใหผูอ่ืนทํางาน ผูรวมงานจะตกอยูภายใตความกลัวตลอดเวลาไมกลา
ริเริ่มหรือโตแยงกับหัวหนา 

4. แบบผูประนีประนอม (compromiser) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมากโดยมี
ลักษณะของผูนําที่ยอมรับวา ความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญพยายาม
ที่จะใหไดทั้งสองอยาง แตเปนคนท่ีถูกมองวาเปนนักติดสินใจท่ีไมดี ไมมีความเชื่อถือในตนเอง และใช
วิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา 

 

แบบผูนําที่มีประสิทธิผลสูง 
 1.  แบบผูยึดระเบียบ (bureaucrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยให
ความสําคัญกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่วางไวอยางเครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเริ่มไมสนใจพ่ี
จะพัฒนาผูรวมงาน ผูนําแบบนี้จะพบไดในระบบราชการท่ัวไป 

 2. แบบนักพัฒนา (developer) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานนอย มีลักษณะพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม โดยทํางานรวมกับผู อ่ืนไดดี มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืน สนใจการพัฒนาตัวบุคคล     
รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ไมใชวิธีรุนแรง มีความสุภาพนิ่มนวล ผูรวมงาน
มักจะเล่ือมใสและไววางใจ 

 3. แบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก 
แตใหความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจใฝสัมฤทธิ์สูง       
มุงผลงานเปนหลัก มีศิลปะในการปฏิบัติงาน มีทักษะและประสบการณดี สามารถสั่งการโดย
ผูรวมงานพอใจท่ีจะทํางานให 
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 4. แบบนักบริหาร (executive) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก มีลักษณะของ
ผูนําที่มีความกระตือรือรน รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการทํางาน
เปนทีม มีการวางมาตรฐานในการทํางาน งานมีประสิทธิภาพเอาใจใส รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม 
เปดเผย ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานดวยใจท่ีเปนธรรม ใหกําลังใจแกผูรวมงานมีความสนใจ
ในวิชาความรูใหมๆ พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา มีผลงานดีและกาวหนา 
 การบริหารใหมีประสิทธิผลจะตองมีองคประกอบตางๆ ไดแก 1) ตัวผูนําในการบริหาร       
2) การเขากันไดระหวางตัวผูนํากับผูบริหารงานในระดับรองลงไป และ 3) ลักษณะการบริหาร  
 เรดดิน (Reddin) กลาววานักบริหารควรจะคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ  

1. องคการ (organization) 

2. เทคโนโลยีในการทํางาน (technology) 

3. ผูใตบังคับบัญชา (superior) 

4. ผูรวมงาน (co-workers) 

5. ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated) 

องคการ (organization) หมายถึง ปรัชญาของการทํางานในลักษณะที่องคการตองการ      
ใหผูบริหารมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใด ทั้งนี้ยอมเกี่ยวของไปถึงวัฒนธรรม บรรยากาศ การทํางาน
และคานิยมดวย 

เทคโนโลยีในการทํางาน (technology) หมายถึง วิธีการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพใน
สถานการณหนึ่งๆ อาจตองการวิธีการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

ผูใตบังคับบัญชา (superior) คือ ผูมีฐานะสูงข้ึนไป มีอํานาจในการบริหารและสั่งการ 
ผูรวมงาน (co-workers) คือ ผูที่ทํางานรวมกัน โดยปกติมักจะมีฐานะทัดเทียมกัน 

ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated) หมายถึง ผูมีฐานะในหนาที่การงานต่ํากวาและ
ผูบริหารมีอํานาจสั่งการและรับผิดชอบในงานท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาทํา 
 องคประกอบทั้ง 5 ประการดังกลาว จะเปนสิ่งกําหนดแบบการบริหารของนักบริหารวาจะ
เปนลักษณะใด ตามทฤษฎี 3 มิติ ถือวานักบริหารจะมีลักษณะเปนผูนํา (active) มากกวาจะเปนผูถูก
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ทํา (passive) และเชื่อวางานที่ผูบริหารทําออกมานั้นเปนตัวคุมสถานการณ ( job to control the 

situation) ซึ่งองคประกอบท้ัง 5 ประการ แสดงไดดังภาพที่ 3105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 องคประกอบ 5 ประการท่ีผูบริหารควรคํานึงถึง 
 จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว จะเห็นวามีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีผูนําแตกตางกันไปตาม
ประเด็นหรือหัวขอที่ศึกษา ซึ่งพอสรุปได ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีวาดวยลักษณะผูนํา ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะผูนํา เชน บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ รูปราง
หนาตา ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน จากการศึกษาพบวา ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของผูนํา 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา นักวิชาการศึกษาตามแนวทางน้ีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งพอสรุป
ไดวา ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือผูอยูใตบังคับบัญชา หรือใหผูอยู ใตบังคับบัญชาเขา
มามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงาน 
หรือผูนําแบบเผด็จการ 

                                                 
105William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 

Company, 1970), 11-12. 
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 3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางนี้พบวา ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรเปนผูที่สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่แปรเปล่ียนได และสามารถ
เลือกใชแบบผูนําใหตรงกับสถานการณแตละสถานการณ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน       
การปฏิบัติงาน 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารดังที่กลาวมาแลว สามารถสรุป     
ไดวา บทบาทภาวะผูนําที่มีคุณภาพ (The 10 P Model of Quality Leadership) จะตองมีลักษณะ
ดังนี้  

1. ความจําเปนพ้ืนฐาน ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของ
การเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม 
และกระบวนการกลุมเปนตน 

2. การมองการณไกล ไดแก ความสามารถของผูนําท่ีสามารถจะมองเห็นความแตกตาง
ระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะ
เปนคนที่มองอะไรไดกวางๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําใหสามารถเขาใจอะไรไดโดยใช
เวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดคุมคา 

3. มีหลักการ ไดแก การบริหารงานนั้น ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการท่ีจะ
ปฏิบัติงานนั้นๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหารระดับสูงใน
องคการธุรกิจ 282 แหง ยอมรับวา หลักการชวยทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางานอยางดี 

4. หลักในการทํางาน ไดแก การท่ีจะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงานและ
วางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวน
ชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการทํางานในดานการศึกษาหรือดานธุรกิจอ่ืนๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มี
คุณภาพเชนเดียวกัน 

5. หลักการปกครอง ไดแก ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง นั่นคือมีความสามารถ
ในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายเรื่องการปกครอง
มักจะมีเร่ืองอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา 
เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตางๆ ขึ้นได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหาร
โรงเรียนตองสรางความรวมมือเพ่ือใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 
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6. ความมุงประสงค ไดแก ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งความหมายในการทํางานเพราะ

ความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด 
นอกจากน้ีการมีความมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตางๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการและ
เปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน 

7. การวางแผน ไดแก การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงาน
ระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการ
วางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไร
ควรทําเปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลายๆ กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของ
ผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะใน
ระยะสั้นหรือตารางการทํางานตางๆ  

8. ความยืนหยัด ไดแก ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการท่ีสําคัญที่ไดกําหนดไวเปน
เปาประสงคและผลผลิต ทั้งมีความหมายวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวย ความยืนหยัด
ของผูนําจําเปนจะตองส่ือความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาการทํางานและ
ควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้นๆ 
  9. การบริหารคน ไดแก ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนในหนวยงานแลว 
ความสําเร็จของงานนั้นจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะได แสวงหา
ชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของ
การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน 

10. ความรักองคการ ไดแก เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว สิ่งที่ผูนําตองคํานึงถึง
มากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง 
คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของหนวยงานยังจะ
แสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงานอาจจะดูไดจาก
วัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางาน
อยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย  
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.)         
ไดดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 6 วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบุไววา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาให
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามีการกําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเปาหมายเพื่อทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้การดําเนินงานใดๆ ของสถานศึกษาที่มีคุณภาพยอมส งผลโดยตรงตอผูเรียน 
เพราะเปนผูรับบริการโดยตรงของสถานศึกษา การดําเนินการตามแนวทาง และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน กศน. ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดที่ใหความสําคัญกับ        
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี มีการนําความรูดานประกันคุณภาพ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพและระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของสถานศึกษา 
 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายไดกํากับ ควบคุม       
ในเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 9(3) ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา ดังนั้น แมวาสถานศึกษา ทุก
แหงจะมีอํานาจเต็มในการจัดการศึกษา แตการบริหารจัดการน้ันจะตองใหไดคุณภาพ และตองมี
หลักประกันใหกับผูรับบริการวา การจัดการศึกษาจะตองไดคุณภาพตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะใน
มาตรา 47 กําหนดไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
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บริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
พัฒนาข้ึนใหม เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ใช เปนเปาหมายในการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน               
อันเปนหลักประกันคุณภาพใหกับผูเรียนและผูรับบริการมีความมั่นใจวา การศึกษาท่ีไดรับนั้น         
มีคุณภาพมาตรฐาน ตามท่ีสถานศึกษาไดประกันคุณภาพไว 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551      
มาตรา 20 กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยไดรับความรวมมือสงเสริม สนับสนุนจากภาคีเครือขายและ
สํานักงาน กศน. และกฎกระทรวงกําหนดระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ซึ่งกฎกระทรวงขอ 5 กําหนดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งภายในสามปงบประมาณ 

 การประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality control) เปนขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สถานศึกษาสามารถพัฒนามาตรฐานเพ่ิมเติมจากมาตรฐานกลางที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนด เปนมาตรฐานท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณของสถานศึกษาเอง หรือเปนมาตรฐานท่ีทองถิ่น
ตองการใหสถานศึกษาพัฒนาผูรับบริการ/ประชาชนในชุมชนใหมีความรู  ความสามารถ              
หรือคุณลักษณะที่ชุมชนกําหนด จากนั้นสถานศึกษาจะตองบริหารจัดการเพ่ือใหสามารถดําเนินงาน
บรรลุตามมาตรฐาน โดยการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เปนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและทบทวน    
การดําเนินงานเปนระยะๆ ในระหวางการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบวา การดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมายและบรรลุมาตรฐานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีกําหนดไว         
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หากพบวาการดําเนินงานมีอุปสรรค จะไดปรับแกไขปญหาไดทันการณ รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพขึ้น การตรวจสอบและทบทวนดําเนินการโดยบุคลากร  
ในสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนกระบวนการแสวงหาขอมูลที่เชื่อถือได
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ของสถานศึกษา เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับ
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดวาผลการดําเนินงานในแตละเรื่องมีคุณภาพระดับใด มีปจจัยใดที่สงผลให
การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน หรือมีจุดที่จะตองพัฒนาในเร่ืองใดท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
มาตรฐาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 การประกันคุณภาพภายใน  ดํา เนินการโดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสั งกัด                
ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับสถานศึกษาที่     
จัดการศึกษานอกระบบในขอที่ 4 มีสาระสําคัญที่อาจกลาวไดวา สํานักงาน กศน. มีหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ กศน. อําเภอและสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให
งานดานการประกันคุณภาพสถานศึกษาสามารถดําเนินการไปไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน106 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับเปล่ียนนโยบายการจัดการศึกษา และมีการประกาศใช
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีผลให
มาตรฐาน ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตางๆ ตองพัฒนาขึ้นใหมเพ่ือรักษาและ
ยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาใหสูงขึ้น สํานักงาน กศน. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งลามีความมุงหวังยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาโดยรวม ใหไดมาตรฐานของสถานศึกษาตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 และสอดคลองตามแนวทางที่
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดให 
กอปรกับในป พ.ศ. 2554 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือเรียกโดยยอวา “สมศ.” จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
                                                 

106สํานักงาน กศน., สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ,  
“เอกสารวิชาการลําดับที่ 20/2556 คูมือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด  
สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต,” (กันยายน : 2556), 1-2. 
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 จากสาระสํ าคัญดั งกล าว  สํ านั กงาน  กศน .  จึ ง ไดดํ า เนิ นการจั ดประชุ ม พัฒนา           
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นใหม โดยการวิเคราะหแนวคิด           

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มาตรฐานการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ       
และการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง บทบาทภารกิจของสถานศึกษาใน
สังกัดและบทบทภารกิจของสถานศึกษาข้ึนตรง และนโยบาย จุดเนนตามภารกิจของสํานักงาน กศน. 
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ กศน. ที่ผานมา และนําเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบจึงนําเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงนาม ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ 
มาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษา/การใหบริการ มาตรฐานการบริการ การศึกษา มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานการสงเสริม และมาตรฐาน       
การพัฒนางานวิชาการ รวม 7 มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้ ทําใหมาตรฐานดังกลาว มีผลบังคับใช          
โดยสถานศึกษาแตละแหงจะพิจารณาเฉพาะมาตรฐานและตัวบงชี้ ที่สอดคลองและเกี่ยวของกับ
สถานศึกษาของตนเองเพ่ือใชเปนเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาตอไป 

 เพ่ือสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในใหกับศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ใหระบบการประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมแกสถานศึกษาในการเขารับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และเพ่ือมุงหวังเปนอยางยิ่ง ที่จะใหหนวยงานตนสังกัดใชเปน
เครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอไป ดวยเหตุนี้ สํานักงาน กศน. จึงไดจัดทําแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายใน กศน.อําเภอ/เขต ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ โดยพิจารณา เฉพาะมาตรฐาน ตัวบงชี้ ที่สอดคลองและเกี่ยวของกับ 
กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งมี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้  
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แนวคิดและหลักการ การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี 

 แนวคิดและหลักการ การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักงาน กศน. ไดใชแนวคิดและหลักการในการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เพ่ือมุงเนนคุณภาพของ
ผูเรียนเปนหลัก เพ่ือใหความม่ันใจวาผูเรียนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยู
ทองถิ่นใดก็ตาม โดยใชระบบการประกันคุณภาพเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมี   
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 
 

แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายใน 

 สํานักงาน กศน. ไดกําหนดทิศทางในการประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักการและแนวคิด 
ดังนี้ 
 1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 2. แนวคิดตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

 3. แนวคิดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 5. นโยบายและภารกิจของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    

และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวน         
การเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจัก พ่ึงตนเอง มีความริ เริ่มสรางสรรค                
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ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และแนวทางการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22 มาตรา 23      
และมาตรา  24 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ           
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

2. แนวคิดตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่กําหนด อุดมการณและหลักการในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพ่ือใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาส    
เทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูที่พึงประสงค การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง       
การเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง และพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือ   

การทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงความตองการ
ของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิต        
และสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได          
และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัด
การศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก   
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข   

เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และ      
มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะคุณธรรมและ
จิตสํานักท่ีพึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ    
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิดได
เรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู        
ครู คณาจารย รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกั บ         
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ภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ
พัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถี        
การเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหง
ความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย     
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการไดรับความรวมมื อ
จากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ   
คนไทยในการพัฒนาประเทศรวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 3. แนวคิดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที่ใหยึดหลักการตามนัย มาตรา 5 และมาตรา 6 ในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหบุคคลไดรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยใหยึดหลักดังตอไปน้ี 

   1. การศึกษานอกระบบ 

      ก. ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึงเปนธรรม 

และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 

       ข. การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัด    
การเรียนรู 

   2. การศึกษาตามอัธยาศัย 

       ก. การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียน        
ทุกกลุมเปาหมาย 

       ข. การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา 
       ค. การจัดกรอบแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียนโดยใหดําเนินการ
เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอ้ือตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต สามารถเลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง สอดคลอง
กับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ         
 4. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. 2553 ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และการมีสวนรวมของชุมชนและให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ และแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ         

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

  4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  6. จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

  8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 โดยใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการสงเสริม
สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอง
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู 
รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย และกําหนดให สมศ.  ทําการประเมิน
คุณภาพภายนอกใหครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ 

  1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
  2. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
  3. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
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 5. นโยบายและภารกิจของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา        

ตามอัธยาศัย นโยบายและภารกิจที่ตองดําเนินการ คือ การจัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน การสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขตในรอบ
ปงบประมาณ 2551-2553 เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาและเพ่ือเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงและใชเปน
หลักในการเทียบเคียงสําหรับการส ง เสริมการกํากับดูแลการตรวจสอบก ารประเ มินผล               
และการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
 เนื่องจากมาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาที่ใช
หลักการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา ที่ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเอง และบริหารการใช
หลักสูตรใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการของทองถิ่น สํานักงาน กศน.    
จึงไดนํามาตรฐานการศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดผล เพ่ือยกระดับการศึกษาของประเทศใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนไทยทุกคน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยนํามา
จัดทําเปนมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สถานศึกษาตองนํามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนเปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา  อยางไรก็ตาม
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและสถานศึกษาอาจมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมอยางเฉพาะเจาะจงตามบริบทและความตองการของทองถิ่นได 
 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
กศน. ทุกประเภทเพ่ือใชเปนเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษารวม 7 มาตรฐาน 
28 ตัวบงชี้ ซึ่งไดแก มาตรฐานคุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ มาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษา/     
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การใหบริการ มาตรฐานการบริหารการศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐาน    
อัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานมาตรการสงเสริม และมาตรฐานการพัฒนางานวิชาการโดยให
สถานศึกษาพิจารณาเลือกใชมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับบทบาทภารกิจของสถานศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือใหการนํามาตรฐาน ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสูการ
ปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ           
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ซึ่งมี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ ที่มีการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม
และใหคาน้ําหนักความสําคัญ (คะแนน) กับกระบวนการบริหารการจัดการ และผลของการบริหาร
และการจัดการ รวม 100 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดของมาตรฐานและคาน้ําหนักคะแนน ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงมาตรฐานและตัวบงชี้  

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ 35 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  3 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 3 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 ผูเรียน คิดเปนทําเปน 3 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 5 

ตัวบงชี้ที่ 1.7 ผูเรียนมีงานทําหรือมีรายไดเสริม มีทักษะในการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

5 

ตัวบงชี้ที่ 1.8 ความพึงพอในตอการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 3 

  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ 25 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

4 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 คุณภาพผูสอน/วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน/ผูรับบริการ 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 3 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 5 

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณของสถานศึกษา 10 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

5 

 

 
  

ตารางที่ 2 แสดงมาตรฐานและตัวบงชี้ (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มาตรฐานที่ 6 มาตรการสงเสริม 10 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความยั่งยืน เพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 

 

เกี่ยวกับมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  หมายถึง ผลผลิตตาม
ภารกิจการจัดการศึกษา การใหบริการของสถานศึกษา เปนที่พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ที่มาจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือให
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด มี 7 ตัวบงชี้ 
ดังนี้ 
       1. คุณภาพหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ของสถานศึกษาท่ีพัฒนาหรือจัดทําข้ึนอยางมีคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้  
    คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาหรือหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมีโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจที่
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหทราบความกาวหนาของผูเรียนในการพัฒนาไปสูมาตรฐานท่ีกําหนดและ
สอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง และจุดเนนของสถานศึกษา 
    คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง หมายถึง หลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู
ในรูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน ที่สถานศึกษาพัฒนาหรือจัดทําขึ้น เพ่ือเสริมเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน ผูรับบริการ ในรูปแบบการศึกษานอกระบบโดยไมแบงเปนระดับชั้น มีเนื้อหาสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ผูรับบริการ ชุมชน ที่ใหผูเรียน ผูรับบริการ เลือกเรียนตามความสนใจ  
ความถนัดความสามารถ ความจําเปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนา

ตารางที่ 2 แสดงมาตรฐานและตัวบงชี้ (ตอ) 
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ทักษะตางๆ ที่ใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ พัฒนาสังคมและชุมชนและที่สถานศึกษา
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 
 2. คุณภาพของครู หมายถึง ขาราชการสังกัด กศน. ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตําบล ครู ศรช. 
และพนักงานราชการ ที่ไดรับการแตงต้ังจากสถานศึกษาใหทําหนาที่จัดการเรียนรูซึ่งสามารถบริหาร
จัดการ ใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
 3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง ครู 
และผูสอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาตอเนื่อง สามารถบริหารจัดการใหผู เรียนและ
ผูรับบริการไดเรียนรู เต็มตามความสามารถและศักยภาพทางการเรียนรูแตละบุคคลโดยครอบคลุมทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะท่ีสําคัญและกําหนดเปาหมาย ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
โดยมีการกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียน การสอนที่ชัดเจน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
มีการสํารวจขอมูลความตองการ การมีสวนรวมของผูเรียนและผูรับบริการเพ่ือนํามาออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู การประเมินผลท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
รวมถึงการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนอยางท่ัวถึง นําผลการวิจัยในชั้นเรียน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาประสงค ของหลักสูตร 
  4. คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง หมายถึง ครู วิทยากร ภูมิปญญา บุคคลที่
ไดรับการแตงตั้ง คัดเลือกจากสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย ใหทําหนาที่จัด กิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาตอเนื่อง ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะท่ีสําคัญ ชี้แนะและ
บริหารจัดการใหผูเรียน ผูรับบริการไดเรียนรูเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผูรับบริการใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  ภูมิปญญา หมายถึง บุคคลท่ีรับการยกยองหรือเปนที่ยอมรับจากหนวยงาน องคกร 
ภาครัฐ ชุมชนวาเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน 

 5. คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ  หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ      
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล ภูมิปญญา แหลงการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดหาหรือพัฒนาขึ้น เพ่ือสนอง
ตอความตองการในการเรียนรูของผูเรียนผูรับบริการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
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ตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยที่ผานความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีระบบการใหบริการสื่อท่ีมีประสิทธิภาพที่ผูเรียนผูรับบริการสามารถ
เขาถึงได 
 6. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง สถานศึกษามีการจัดหรือสงเสริมใหภูมิ
ปญญาหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แหลงการเรียนตางๆ เชน หองสมุดประชาชน กศน.ตําบล    
ศูนยการเรียนรูในชุมชน หอศิลป พิ พิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ อุทยานแหงชาติและ        
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ รวมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 
อินเตอรเน็ท นิทรรศการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมและงานเทศบาล ประเพณี วัฒนธรรมใหประชาชนเกิด
การเรียนรูไดตามความสนใจ ความถนัด หรือความจําเปน จนเกิดความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 
เจตคติที่ดี หรือมีความสามารถไดดวยตนเอง 
 7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู หมายถึง  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน สังคม เกิดการเรียนรูโดยผานสื่อ เทคโนโล ยีสารสนเทศ     
แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู       
ระบบการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในชุมชน สังคม 
ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปนเครื่องมือในการเลือก และตัดสินใจเพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางเหมาะสม 

 

ความสอดคลองระหวางตัวบงช้ีและมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
 ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสํานักงาน 
กศน. ไดกําหนดตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 38 ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง
ตอไปนี้ คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา            
2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
 กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ มาตรฐานตาม

กฎกระทรวง 
 

 

 

 

 

 

 

กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ  

 

 

 

 

 

 

ผลการจัด
การศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
(3 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค (3 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
(3 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 ผูเรียน คิดเปนทําเปน (3 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษา  
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (10 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่อง (5 คะแนน) 
ผูตัวบงชี้ที่ 1.7 เรียนมีงานทําหรือมีรายไดเสริม มีทักษะใน  
การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต (5 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 1.8 ความพึงพอในตอการใหบริการการศึกษา  
ตามอัธยาศัย (3 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การใหบริการ  

 

การจัดการ
เรียนรูที่เนน
ผูเรียน 

เปนสําคัญ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร (4 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู (4 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (4 คะแนน) 
 

   ส
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กลุมตั้วบงช้ี 

 

 

 

กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน 

  

มาตรฐานตาม
กฏกระทรวง 
 

(25 คะแนน) 

ตัวบงชี้ 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 คุณภาพผูสอน/วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 
(3 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 คุณภาพส่ือที่เ อ้ือตอการเรียนรูของผู เรียน/
ผูรับบริการ (3 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

(4 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 การสรางสังคมแหงการเรียนรู (3 คะแนน)  

 

 

การบริหาร 
จัดการศึกษา 
(10 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา (2 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
(2 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง (3 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
(2 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (2 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา  

การประกัน
คุณภาพภายใน
(10 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

(5 คะแนน) 
   

   

ตารางที่ 3 ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวง 

   ส
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 กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ มาตรฐานตาม
กฎกระทรวง 

 

กลุมตัวบงชี้ 
อัตลักษณ 

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณของสถานศึกษา  

ผลการจัด
การศึกษา 

(10 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา พันธ
กิจ และวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอน
เอกลักษณของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 

 

กลุมตัวบงชี้ 
มาตรการ
สงเสริม 

มาตรฐานที่ 6 มาตรการสงเสริม  

การบริหาร 
จัดการศึกษา 
(5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความยั่งยืน เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(5 คะแนน) 
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ผลท่ีเกิดจากการสงเสริมการจัดการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน (5 คะแนน) 

ผลการจัด
การศึกษา 

 (5 คะแนน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
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นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน  สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

วิสัยทัศน 

คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพ ไดทุกที่ 
ทุกเวลา  อย างทั่วถึง และเท าเทียมกัน เพ่ือให เกิดสังคมฐานความรู การมีอาชีพและการมี 
ความสามารถเชิงการแขงขันในประชาคมอาเซียนอยางย่ังยืน 

 

พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรูและการแกปญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม 
และเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียนเพ่ือ
ผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 

3. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การส่ือสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
และการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพ่ือให รูเทาทันสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
คนในชุมชน สงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและศูนยการเรียนใน
รูปแบบตางๆ  

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค 

1.คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

2. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถ   

สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวอยางยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กวางและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูระดับวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ความสามารถเชิงการแขงขัน มีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ความเขมแข็งของชุมชน (OTOP Mini MBA) 

4. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน   

การเรียนรู แกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางสรางสรรค  

5. ประชาชนมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุมประเทศอาเซียน 
รวมทั้งความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิภาคและความเปนประชาคมอาเซียน 

6. องคกรภาคสวนตางๆ ทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียน   

รวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยาง        
กวางขวางและตอเน่ือง 

7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใชใน   
การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหแกกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปอยางท่ัวถึง  

8. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพมาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิผล 

9. ชุมชนไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเพ่ือแกปญหาและพัฒนาชุมชน   
โดยใชรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนยการเรียน
ชุมชนตางๆ เปนกลไกสงเสริมการเรียนรู 

10. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายเรงดวน 

 1. ยกระดับการศึกษาประชาชนใหจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใน 8 เดือน 
อยางมีคุณภาพ 

 2. เรงดําเนินการจัดฝกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สูชุมชน 

 3. เปดโลก กศน. สู กศน.อินเตอร เพ่ือประชาคมอาเซียน 

 4. เสริมสรางบานหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอานของประชาชน 

 5. เรงรัดการสงเสริมการเรียนรูของประชาชนเพื่อการจัดทําแผนปองกันภัยพิบัติ 
 6. เรงพัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และนิเทศเพ่ือการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายตอเนื่อง 
 1. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

  1.1 จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบต้ังแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 

  1.3 การศึกษาตอเน่ือง 
  1.4 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

  1.5 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   1.5.1 ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ 
และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมิน
ภายในดวยตนเอง 
   1.5.2  ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยตนสังกัดใหผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ 80 

   1.5.3 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่ไมผานการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพเพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับการขอรับการประเมินอีกครั้งหนึ่งในรอบ        
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจัดให
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มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

   1.5.4 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
สมศ. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

  1.6 การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต 
  1.7 การศึกษาทางไกล 

 2. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.1 การสงเสริมการอาน 

  2.2 หองสมุดประชาชน 

  2.3 วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
 3. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

  3.1 การพัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 

  3.2 ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

  3.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายใน
การจัดสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ทําอยางยั่งยืนใหครอบคลุมพ้ืนที่ทุกระดับ 

  3.4 อาสาสมัคร กศน. 
  3.5 การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 

 4. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

  4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  4.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 
  4.3 การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 

 5. นโยบายดานสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
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  6.1 การพัฒนาบุคลากร 
  6.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง 
  6.3 การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 

  6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล107 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 อุดม  อรุณราช  ศึกษาภาวะผูนําของผู บริหารที ่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั ้นพ  ื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา           
1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานมีภาวะผูนําอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ     
ภาวะผูนํารวมกับพฤติกรรมของผูนํา และบทบาทของผูนํา 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม         
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกรายดาน พบวาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
นอยคือ การประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 3) ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

                                                 
107นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556, 

เขาถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2556 เขาถึงไดจาก 
http://203.172.142.111/webnfe/index.php?option=com_content&view=article&id=113
47&Itemid=184 
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สมุทรสงคราม พบวาผูสอนและผูนําในการเปล่ียนแปลงสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม            
โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05108 

ชัยวัฒน  ตุมทอง ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม  พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู ในระดับปา นกลาง                 
2) ความแตกตางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนมีภาวะผูนําโดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของภาวะผูนําโดยภาพรวมสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐ เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ พบวาไมแตกต างกัน     
3) องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาท่ีหลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด 
และมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิดนอยที่สุด  4) ความแตกตางของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐ
กับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม พบวา องคการแหงการเ รียนรูของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยมีคาเฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาคาเฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

                                                 
108อุดม  อรุณราช, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 127. 
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ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ 5) ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5109 

กาญจนา  สิริวงศาวรรธน ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ภาวะผูนํา
รวมกัน บทบาทของผูนํา และพฤติกรรมของผูนํา 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานมีการดําเนินงานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคน
ในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาน้ันๆ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษากํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคการท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น สงเสริมใหมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางการ
พัฒนาการของนักเรียนทุกวัย รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติให
ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน         
เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ
ตามที่เห็นสมควร สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 3) ภาวะผูนํา

                                                 
109ชัยวัฒน  ตุมทอง,  “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 130-134.  
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ของผูบริหารสัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1110 

บังอร  สาคลาไคล ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยาง คือ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน        
66 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ไดแก ผูบริหาร รองผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการและ
ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 396 คน พบวา  1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก          
โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ผูรวมงาน ผูสอน ผูกระตุน และผูสื่อสาร               

2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา และการวิจัย     

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารดานผูสื่อสารและผูกระตุนสงผลตอ         

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม       
ในภาพรวมมาก111 

                                                 
110กาญจนา  สิริวงศาวรรธน , “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 112-113. 

111บังอร  สาคลาไคล, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),    
127-128. 
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ปลัญ  ปฏิพิมพาคม ศึกษารูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา การสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารมี     
6 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถในการจูงใจ ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ตอภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ความฉลาดและมีไหวพริบ ระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) การเปนตัวอยางท่ีดีระดับ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  4) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะ
ผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 5) การมีวิสัยทัศนที่ดี ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชนตอภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และ 6) หลักในการปกครอง ระดับความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดและปจจัย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 8 องคประกอบ คือ 1) ดานพัฒนา
บุคลากร ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน       
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ดานความสามัคคีของบุคลากร ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ดานความ    

พึงพอใจในงาน ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 4) ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      
5) ดานความสามารถในการผลิตระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 6) ดานความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 
ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก 7) ดานความสามารถในการปรับตัว ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ 8) ดานความสามารถในการ 
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แกปญหาภายในโรงเรียน ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก112 

ปราณี  อธิคมานนท ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก 
ผลการวิจัยพบวา 1) สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนกลุมผูบริหารสถานศึกษา       
จํานวน 336 คน และกลุมครูผูสอน จํานวน 336 คน รวมทั้งสิ้น 672 คน พบวา เปนเพศชาย จํานวน 
321 คน คิดเปนรอยละ 47.80 เพศหญิง จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 52.20 สวนใหญมีอายุ    
46-55 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป 2) ภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก 
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถ
สวนตัว การมุงความสัมพันธเปนรายคน การดลใจและการกระตุนการใชปญญา 3) การดําเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาค
ตะวันตก โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ      
ดานการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการปฏิรูปหลักสูตร ดานการปฏิรูประบบบริหาร
และการจัดการ และดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 4) ภาวะผูนําของผูบริหารดาน       

การมุงความสัมพันธเปนรายคน และการกระตุนการใชปญญา สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาค
ตะวันตก โดยภาพรวม113 

 

                                                 
112ปลัญ  ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 130-134.  

113ปราณี  อธิคมานนท, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก” 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 133. 
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พิพัฒน  ฉ่ําเมืองปก ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐาน   

การอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก      
เมื่อพิจารณาเปนรายดาย พบวาอยูในระดับมาก 9 ดาน อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานที่มี
ระดับมากเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก การมองการณไกล การบริหารคน หลักในการทํางาน 
ความมุงประสงค ความยืดหยัด การวางแผน มีหลักการ ความรักองคกร และความจําเปนพ้ืนฐาน 
ตามลําดับ สวนดานที่อยูในระดับปานกลาง คือ ดานหลักการปกครอง  2) การบริหารงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาตรฐานที่ 2 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานที่ 6 ภาวะ
ผูนําและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพตามลําดับ 3) ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ดานการบริหารคน ดานการมองการณไกล ดานความรักองคกร ดานความยืดหยัดและ
ดานหลักการปกครอง สงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 
ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม โดยดานหลักการปกครองสงผลผกผัน114 
 ศุภิสรา  แพนสง  ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้งสอง
ดาน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีองคประกอบยอยอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี ้ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงเอกบุคคลการกระตุน    
เชาวปญญา และการสรางบารมี และดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีองคประกอบยอยอยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี ้ การบริหารแบบมีขอยกเวน

                                                 
114พิพัฒน  ฉ่ําเมืองปก, “ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 143-144. 
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โดยตรง การใหรางวัลอยางเหมาะสม และการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออม การนิเทศภายใน
สถานศึกษา พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี ่ยจาก    

มากไปนอย ดังนี้ การสรางความสัมพันธกับชุมชน การประเมินผล การจัดระบบการเรียนการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารงานบุคคล การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการ
น ิเทศภายในของสถานศ ึกษา  ส ังก ัดสํ าน ักงาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษาช ัยนาท  ภาวะผู นํ า              
การเปล่ียนแปลง ดานการสรางบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการคํานึงถึงเอกบุคคล 
สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม ภาวะผูนําการแลกเปล่ียนดานการบริหารแบบ
มีขอยกเวนโดยตรงและดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออม สงผลตอการ นิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมแตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนดานการให
รางวัลอยางเหมาะสม สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการจัดระบบการเรียนการสอน 
และดานการบริหารงานบุคคลภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรง 
ส งผลต อการน ิเทศภายในสถานศ ึกษา  โ ดยภาพรวมและในด านการพ ัฒนาหล ักส ูต ร               
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประเมินผล และดานการสรางความสัมพันธก ับชุมชน       
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออม สงผลตอการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและในดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดระบบการเรียนการสอนและ
ดานการบริหารงานบุคคล115 

 อุษณีย  บุญธรรม  ศึกษาภาวะผู นําของผู บริหารที ่ส งผลตอการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี ้ ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร ดานการมองการณไกล       
ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานการยืนหยัด ดานการบริหารคน ดานมีหลักการ   
ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ 2) ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก   

                                                 
115ศุภิสรา  แพนสง, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา      

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 106-108. 
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โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานผูบริหาร ดานครู และดานนักเรียน ตามลําดับ     
3) ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผนสงผลตอ
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 116 
   

งานวิจัยตางประเทศ 

 อีซูมิ (Izumi) ไดศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหงใน
แคลิฟอรเนีย (California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับ
วิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครูใหญมีภาวะ
ผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนา
ครูเนนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู เปนสาเหตุสําคัญท่ี  
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น117 
 ดินแฮมและสตีเฟน (Dinham and Stephen) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเปนผูนําที่มี
ตอผลผลิตทางการศึกษา พบวา ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จของผลผลิตทาง
การศึกษา เกิดจากผูอํานวยการท่ีไดรับการฝกฝนภาวะผูนํา มาจากบทบาทของครูใหญ รองครูใหญ 
หัวหนากลุมสาระวิชาและครูผูสอนในแตละกลุม และเกิดจากการฝกฝนความเปนมืออาชีพ118 

 มารแชล (Marshall) ไดศึกษาถึงภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารและครูเพ่ือสังเกต
ความเหมือนและความแตกตางของการตระหนักรูถึงความสําคัญและพฤติกรรมผลการศึกษา     

                                                 
116อุษณีย  บุญธรรม ,  “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 126. 

117 Lance T. Izumi, They have overcome: High-Poverty, High-Performing 

schools in Californai (California: Pacific Research Inst. 2002), Abstract. 
118Dinham and Stephen. “Principl leadership for outstanding educational 

outcome”, Journall of Educational Administration 43,4 (Apirl 2005) : 338-356. 
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พบวา ไมมีความแตกตางในเร่ืองของการตระหนักรูถึงความสําคัญของพฤติกรรมท่ีผูบริหารควรมี    
แตพบความแตกตางในเรื่องของการรวมมือกันในเรื่องหลักสูตร119 

 มาเซียล (Maciel) ไดทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา   
โดยทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูบริหารวา   
มีความสัมพันธกันอยางไร พบวา พฤติกรรมผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ 
วิสัยทัศนและการทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับการสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญ และพฤตกิรรมผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่วัดดวยความสําเร็จของนักเรียน120 

 มารติน (Martin) ไดศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารท่ีสัมพันธกับการเตรียมการบริหาร
และงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ในงานปกติจํานวนมากผูบริหารทําไดสําเร็จและมี
ภาระงานประจําที่สําคัญซึ่งเปนภารกิจของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นเปนงานท่ีผูบริหาร
โรงเรียนรับผิดชอบอยู นอกจากน้ียังพบวา ควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใชในการเตรียมการใหกับ
ผูที่จะเปนผูบริหารใหมเกี่ยวกับภาระงานประจําแมวาตองใชเวลาเปนสิ่งสําคัญก็ควรไดรับการฝกฝน 
ภาระงานน้ีรวมถึงการวางแผน การสังเกตผูสอน การส่ือสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุม
ผูปกครอง การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน121 

 เนวิลล  ไดทําการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพและการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียน
ประถมศึกษา 2 โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐอิลลินนอยสที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
ผลการศึกษาพบวา 1) กิจกรรมท่ีทํารวมกันดวยการประกันคุณภาพและการวางแผนที่เหมาะสมเปน
ประโยชนในดานความรวมมือและเพ่ิมความม่ันใจในการวางแผนการปรับปรุงโรงเรียนอยางเปน      

                                                 
119Amanda Kay, Marsahll, Instructional relationship : Perception of middle 

school principals and teachers [online], accessed 31 October 2013 Available form 

http://proquest. Umi.com/ pdweb 
120Maciel  Rosemaric Gonmez, Do principals make a difference? An analysis 

of leadership behaviors of elementary principals in effective school [online], 

accessed 31 October 2013 Available form http://proquest. Umi.com/ pdweb 
121 Timothy Martin, Role of middle-level school principals regarding their 

administrative preparation and the tasks they perform, accessed 24 September 

2013. Availablefromhttp://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit. 
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วัฎจักร 2) โครงงานของรัฐไมกอใหเกิดความกาวหนาในเรื่องเทคโนโลยี  3) การสนทนาเร่ืองหลักสูตร
มีความสัมพันธกับกิจกรรมการสังเกตและเปนโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนในการประกันคุณภาพ122 

 

สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข อง รวมทั้งการศึกษาท่ีนํามาสู             
การตั้งสมมติฐานในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม  โดยใชแนวคิดบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารของเซอรจิ โอวานนี 
(Sergiovanni) คือ ความจําเปน พ้ืนฐาน การมองการณไกล  มีหลักการ  หลักในการทํางาน       
หลักการปกครอง ความมุงประสงค การวางแผน ความยืนหยัด การบริหารคน และความรักองคการ 
ในเร่ืองคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา         
ตามอัธยาศัยอําเภอนั้น สิ่งสําคัญที่จะตองพัฒนาคือ คุณภาพหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การศึกษาตอเนื่อง คุณภาพครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง คุณภาพส่ือท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูรับบริการ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                                                 
 122 Neville,  Lynn  Bert  ion.  “Quality Assurance  and  improvement  

Planning in  two  Elementary School  :  Case  Studies  in  Illinois  School  

Reform.” UMI  Prequels  Digital 
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บทที่ 3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือเพ่ือทราบ 1) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร     
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 2) คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัด
นครปฐม 3) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ         
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ เปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of Analysis) และผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 10 คน ประกอบดวย ผูบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 1 คน ครูหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษาและการใหบริการ 1 คน และครูอาสาสมัคร/ ครู กศน.ตําบล/ ครู ศรช. รวมจํานวน 
8 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารตาม
แนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการดําเนินงานการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระบบ
การดําเนินการวิจัย ดวยการศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี วารสาร  
ขอมูลสถิติ เอกสารทางวิชาการ อินเตอรเน็ต วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ตําราตางๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ นําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาจัดทําโครงรางงานวิจัย แกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิและเสนอขออนุมัติ
โครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูล ทดสอบ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือที่สรางขึ้น ไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล       
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรางรายงานผลการวิจัย โดยการ
นํารางผลการวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการ          
ผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย           
เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและ
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 
 

99 

 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีลักษณะกลุมตัวอยาง
เดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study 

design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 เมื่อ  R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

  X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก เมืองนครปฐม บางเลน กําแพงแสน นครชัยศรี 
ดอนตูม สามพราน พุทธมณฑล จํานวนสถานศึกษา 7 อําเภอ 
 
กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ  
 
 
 
 

                                   O      
 
 
 

     
      R                                  X 
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ผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูล คือ ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ 1 คน ครูหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
1 คน และครูอาสาสมัคร/ ครู กศน. ตําบล / ครู ศรช. รวมจํานวน 8 คน รวมผูใหขอมูลสถานศึกษา
ละ 10 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 70  คน รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 ประชากรกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 

ลํา
ดับ

ที่ กศน.อําเภอ 

จังหวัดนครปฐม 

ผูใหขอมูล 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 

จนท/ครู  
ที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 

2 

คร ูกศน.ตําบล/
ครูอาสาสมัคร/
ครูศูนยการเรียน 

รวม 

1 กศน. อําเภอเมืองนครปฐม 1 1 8 10 

2 กศน. อําเภอบางเลน 1 1 8 10 

3 กศน. อําเภอกําแพงแสน 1 1 8 10 

4 กศน. อําเภอนครชัยศรี 1 1 8 10 

5 กศน. อําเภอดอนตูม 1 1 8 10 

6 กศน. อําเภอสามพราน 1 1 8 10 

7 กศน. อําเภอพุทธมณฑล 1 1 8 10 

รวม 7 7 56 70 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน และความรับผิดชอบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  จังหวัดนครปฐม ตามทฤษฎีของเซอรจิ โอวานนี 
(Sergiovanni) ประกอบดวย 10 ดานดังนี้ 
        2.1 ความจําเปนพ้ืนฐาน (X1) หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา   
และคงความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ
การบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําใน
ลักษณะท่ีวา ทักษะเหลาน้ีเปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวทีเกิดขึ้นในระยะส้ันๆ และเนนที่
จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมาจะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะ
พ้ืนฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว 
        2.2 การมองการณไกล (X2) หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะมองเห็นความ
แตกตางระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปน
คนที่มองอะไรไดกวางๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถทําใหเขาใจอะไรได โดยเวลา
เพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา 
        2.3 มีหลักการ (X3) หมายถึง การท่ีผูนําจะตองมีแนวคิด หรือหลักการใน     
การปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา 
              2.4 หลักในการทํางาน (X4) หมายถึง การนําเอาหลักการไปใชในการ
ปฏิบัติงานและวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากท่ีไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการ
ทํางานจะมสีวนชวยในการทํางานไดอยางดี 
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        2.5 หลักการปกครอง (X5) หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคล
หรือกลุมได ชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) 
เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถท่ีจะทําใหเกิด  
ผลตางๆ ขึ้นได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ตองสรางความรวมมือ เพ่ือใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 
        2.6 ความมุงประสงค (X6) หมายถึง ความมุงหมายในการทํางานเพราะ
จุดมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากนี้
การมีจุดมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตางๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปน
เครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทางเดียวกัน 
        2.7 การวางแผน (X7) หมายถึง การเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการ
ปฏิบัติงานระยะยาวใหเห็นเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน 
เพราะการวางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน ออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะได
ทราบวาอะไรควรทําเปนขั้นตอนท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจ 
        2.8 ความยืนหยัด (X8) หมายถึง ความยืนหยัดตอหลักการท่ีสําคัญ ที่ไดกําหนด
ไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งนี้หมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวยความ   
ยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพ่ือไมใหเกิดปญหาใน      
การทาํงานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้นๆ 
        2.9 การบริหารคน (X9) หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานควรเปน         

การพัฒนาบุคคลในหนวยงาน ใหเจริญงอกงามขึ้นติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน         
การบริหารคนจัดเปนขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ 
        2.10 ความรักองคกร (X10) หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมใน
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูงๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร 
แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักองคการ
ของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่
เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย 
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3. ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและ       

การใหบริการ  หมายถึง ผลผลิตตามภารกิจการจัดการศึกษา การใหบริการของสถานศึกษาเปนที่   
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่มาจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา            

ตามอัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มี 7 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
              3.1 คุณภาพหลักสูตร (Y1) หมายถึง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาที่พัฒนาหรือจัดทําขึ้นอยางมีคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้  
          คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมีโครงสรางหลักสูตรสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน ชุมชน เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ    
ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหทราบความกาวหนาของผูเรียนในการพัฒนาไปสูมาตรฐานท่ีกําหนด
และสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง และจุดเนนของสถานศึกษา 
          คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง หมายถึง หลักสูตรหรือโปรแกรม    

การเรียนรูในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ที่สถานศึกษาพัฒนาหรือจัดทําขึ้น เพ่ือเสริมเติมเต็มและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน ผูรับบริการ ในรูปแบบการศึกษานอกระบบโดยไมแบงเปนระดับชั้น       
มีเนื้อหาสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูรับบริการ ชุมชน ที่ใหผูเรียน ผูรับบริการ เลือกเรียน
ตามความสนใจ ความถนัดความสามารถ ความจําเปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบอาชีพ     
พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะตางๆ ที่ใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ พัฒนาสังคมและชุมชนและ     
ที่สถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา          
40 ชั่วโมง 

      3.2 คุณภาพของครู (Y2) หมายถึง ขาราชการสังกัด กศน. ครูอาสาสมัคร       
ครู กศน.ตําบล ครู ศรช. และพนักงานราชการ ที่ไดรับการแตงต้ังจากสถานศึกษาใหทําหนาที่จัด   
การเรียนรูซึ่งสามารถบริหารจัดการ ใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้งดานความรู 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 
              3.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Y3) หมายถึง ครู และผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาตอเนื่อง สามารถบริหารจัดการให
ผูเรียนและผูรับบริการไดเรียนรู เต็มตามความสามารถและศักยภาพทางการเรียนรูแตละบุคคลโดย
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะท่ีสําคัญและกําหนดเปาหมาย ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยมีการกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียน การสอนที่ชัดเจน คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลมีการสํารวจขอมูลความตองการ การมีสวนรวมของผูเรียนและผูรับบริการเพ่ือ
นํามาออกแบบการจัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญการใชสื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ           

นําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู การประเมินผลท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนอยางทั่วถึง      
นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาประสงค ของหลักสูตร 

      3.4 คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (Y4) หมายถึง ครู วิทยากร     
ภูมิปญญา บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ัง คัดเลือกจากสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย ใหทําหนาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง ใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะท่ี
สําคัญ ชี้แนะ และบริหารจัดการใหผูเรียน ผูรับบริการไดเรียนรูเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ผูรับบริการใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

      ภูมิปญญา หมายถึง บุคคลที่รับการยกยองหรือเปนที่ยอมรับจากหนวยงาน 
องคกร ภาครัฐ ชุมชนวาเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน 

        3.5 คุณภาพส่ือ ท่ี เ อ้ือตอการ เ รียนรู ของผู เ รี ยนและผู รั บบริการ  (Y5)             
หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล ภูมิปญญา แหลงการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดหา
หรือพัฒนาขึ้น เพ่ือสนองตอความตองการในการเรียนรูของผูเรียนผูรับบริการ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยที่ผานความเห็นชอบคณะกรรมการ
พัฒนาจัดหาสื่อ หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และมีระบบการใหบริการส่ือที่มีประสิทธิภาพ         
ที่ผูเรียนผูรับบริการ สามารถเขาถึงได 

      3.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Y6) หมายถึง สถานศึกษามีการจัด
หรือสงเสริมใหภูมิปญญาหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แหลงการเรียนตางๆ เชน หองสมุดประชาชน 
กศน.ตําบล ศูนยการเรียนรูในชุมชน หอศิลป พิพิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ อุทยานแหงชาติ 
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และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ รวมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 
อินเตอรเน็ท นิทรรศการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมและงานเทศบาล ประเพณี วัฒนธรรมใหประชาชนเกิด
การเรียนรูไดตามความสนใจ ความถนัด หรือความจําเปน จนเกิดความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 
เจตคติที่ดี หรือมีความสามารถไดดวยตนเอง 
        3.7 การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y7) หมายถึง  สถานศึกษามีการจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน สังคม เกิดการเรียนรูโดยผาน           

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบ
การจัดการความรู ระบบการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน            

ทุกภาคสวนในชุมชน สังคม ทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรูเปนเครื่องมือในการเลือกและ
ตัดสินใจเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเหมาะสม 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน        
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาที่ 5) ประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามา
จากแบบสอบถามของนางสาวอุษณีย  บุญธรรม ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)    
เพ่ือวัดบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 10 ดาน (The 10-p Model of Quality Leadership) 
ประกอบดวย 1) ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites) 2) การมองการณไกล (Perspectives)         
3) มีหลักการ (Principle) 4) หลักในการทํางาน (Platform)  5) หลักการปกครอง (Politics)            
6) ความมุงประสงค (Purposing) 7) การวางแผน (Planning) 8) ความยืนหยัด (Persisting)          
9) การบริหารคน (People) 10) ความรักองคกร (Patriotism) 
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ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและ           

การใหบริการ หมายถึง ผลผลิตตามภารกิจการจัดการศึกษา การใหบริการของสถานศึกษา         
เปนที่พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่มาจากกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด มี 7 ตัวบงชี้ ดังนี้  1) คุณภาพหลักสูตร 2) คุณภาพครู       
3) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) คุณภาพผูสอน 
วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 5) คุณภาพสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ 6) คุณภาพ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 7) การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ   
(Rating Scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’ s rating scale)  
ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ  1 หมายถึง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัดการศึกษาและ          
การใหบริการ อยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมีการปฏิบัติ ใหมีคาน้ําหนัก คะแนนเทากับ 1 คะแนน 

ระดับ  2 หมายถึง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัดการศึกษาและ          
การใหบริการ อยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนัก คะแนนเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัดการศึกษาและ          
การใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ใหมีคาน้ําหนัก คะแนนเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ  4 หมายถึง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัดการศึกษาและ          
การใหบริการ อยูในระดับมาก ใหมีคาน้ําหนัก คะแนนเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ  5 หมายถึง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัดการศึกษาและ          
การใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีคาน้ําหนัก คะแนนเทากับ 5 คะแนน  
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การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและนําผล
การศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content  Validity)  ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค
ของการวิจัย  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใช เทคนิค IOC (Index of Item Objective  

Congruence) แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
ขั้นที ่3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง 
 ขั้นที ่4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา ( - coeffient) เทากับ .975 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการดังนี้ 
 1. ทําหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม        
ที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือทํางานวิจัย โดยจัดใสซองเอกสาร 
กําหนดวัน และสถานท่ีสงคืนที่หนาซองอยางชัดเจนแลวฝากใสชองรับเอกสารราชการแตละ       

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม และบางสถานศึกษา
ผูวิจัยเปนผูนําสงและนัดหมายกับบุคคลผูรับผิดชอบแตละสถานศึกษาเพ่ือรับคืนดวยตนเอง 
 2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืน โดยตั้งกลองรับเอกสาร
งานวิจัยคืนที่บริเวณหนาหองรับ-สงหนังสือราชการของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ตามที่ระบุไวหนาซองเอกสารงานวิจัย และบางสถานศึกษา
ผูวิจัยเก็บขอมูล ดวยตนเอง 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใชศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัด
นครปฐมเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 7 อําเภอ และผูใหขอมูล
แตละแหงประกอบดวยผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 1 คน   
ครูหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายใน 1 คน และครูผูสอน 8 คน รวมผูใหขอมูล
สถานศึกษาละ 10 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 70 คน นํามาจัดขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 
 2. จัดระเบียบขอมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ 
 3. ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

 4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย การวิเคราะหระดับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ใชเกณฑการ
เทียบคาเฉล่ียตามแนวคิดของเบสต Best ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  1.00  ถึง  1.49  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับนอยที่สุดหรือไมมีการปฏิบัติ 

คาเฉลี่ย  1.50  ถึง  2.49  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  2.50  ถึง  3.49  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ  อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.50  ถึง  4.49  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ  อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  4.50  ถึง  5.00  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการ  อยูในระดับมากที่สุด 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติใน     
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. สถานภาพของผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 

2. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร/คณุภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ วิเคราะหโดย

หาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยจํานวนศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเปนหนวยวิเคราะหขอมูล 

3. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ           
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson’product – moment correlation coefficient ) 
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สรุป 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  

1. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
จังหวัดนครปฐม  2. คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  3. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)          
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
ในจังหวัดนครปฐม 7 อําเภอ เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) และผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 
10 คน ประกอบดวย ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 1 คน    
ครูหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 1 คน และ   
ครูอาสาสมัคร/ ครู กศน. ตําบล/ ครู ศรช จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี 
(Sergiovanni) และการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอําเภอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ 

(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( pearson’ product – moment correlation coefficient ) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “บทบาทภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ กลุมตัวอยางจํานวน 7 อําเภอ มีผูใหขอมูล ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 7 อําเภอ จํานวน 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 1 คน ครูหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐาน
ที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 1 คน และครูอาสาสมัคร/ ครู กศน. ตําบล/         
ครู ศรช. จํานวน 8 คน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ที่เปนกลุม
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ตัวอยางจํานวน 7 อําเภอ รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 70 คน จําแนก การวิเคราะหพิจารณาตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

     1. ชาย 
     2. หญิง 

 
18 
52 

 
25.71 
74.29 

รวม 70 100.00 
2 อายุ 

     1. อายุ 20 – 30 ป 
     2. อายุ 31 – 40 ป 
     3. อายุ 41 – 50 ป 
     4. อายุ 51 – 60 ป 

 
21 
20 
16 
13 

 
30.00 
28.57 
22.86 
18.57 

รวม 70 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

     1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
     2. ปริญญาตรี 
     3. ปริญญาโท 
     4. ปริญญาเอก 

 
1 
52 
16 
1 

 
  1.43 
74.28 
22.86 
  1.43 

รวม 70 100.00 
4 ตําแหนงหนาที่ 

     1. ผูบริหารสถานศึกษา 
     2. ครู อาสาสมัคร 
     3. คร ูกศน. ตําบล 
     4. คร ูศรช. 
     5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................ 

 
7 
11 
29 
18 
5 

 
10.00 
15.72 
41.43 
25.71 
  7.14 

รวม 70 100.00 
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ตารางที่ 5 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)  
ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
5 ประสบการณในการทํางาน 

     1. 1 – 5 ป 
     2. 6 – 10 ป 
     3. 11 – 15 ป 
     4. 16 – 20 ป 
     5. 21 – 25 ป 
     6. 26 – 30 ป 
     7. มากกวา 30 ป 

 
35 
9 
6 
8 
4 
4 
4 

 
50.00 
12.86 
  8.58 
11.43 
  5.71 
  5.71 
  5.71 

รวม 70 100.00 
  
 จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเปน   
รอยละ 74.29 เปนเพศชาย 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป มากที่สุด 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 20 คน คิดเปน    
รอยละ 28.57 อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.86 และอายุระหวาง     
51 – 60 ป นอยท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.57 ระดับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 74.28 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.86 นอยท่ีสุดวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาเอก          
มีจํานวนเทากัน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.43 ดานตําแหนงหนาที่พบวา เปนครู กศน.ตําบล 29 คน   
คิดเปนรอยละ 41.43 รองลงมาคือ ครู ศรช. จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 ครูอาสาสมัคร 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 15.72 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และ
อ่ืนๆจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.14 สวนประสบการณในการทํางานมีจํานวนมากที่สุดคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 12.86 ประสบการณใน
การทํางานระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.58 นอยที่สุดคือ ประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 21 – 25 ป และ 26 – 30 และมากกวา 30 ป มีจํานวนเทากัน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.71  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
 การวิเคราะหบทบาทบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยวิ เคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 7 อําเภอ แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร         
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

จังหวัดนครปฐม 

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

1. ดานความจําเปนพื้นฐาน (X1) 
2. ดานการมองการณไกล (X2) 
3. ดานมีหลักการ (X3) 
4. ดานหลักในการทํางาน (X4) 
5. ดานหลักการปกครอง (X5) 
6. ดานความมุงประสงค (X6) 
7. ดานการวางแผน (X7)  
8. ดานความยืนหยัด (X8) 
9. ดานการบริหารคน (X9) 
10. ดานความรักองคกร (X10) 

3.93 
3.99 
4.03 
4.06 
3.90 
3.97 
4.01 
4.02 
4.02 
4.10 

0.62 
0.68 
0.66 
0.67 
0.67 
0.60 
0.60 
0.71 
0.66 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 4.00 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานความจําเปนพ้ืนฐาน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.00) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ ดานความรักองคกร ( X = 4.10, S.D. = 0.68) ดานหลักในการทํางาน     

( X = 4.06, S.D. = 0.67) ดานมีหลักการ ( X = 4.03, S.D. = 0.66) ดานการบริหารคน          

( X = 4.02, S.D. = 0.66) ดานความยืนหยัด ( X = 4.02, S.D. = 0.71) ดานการวางแผน         

( X = 4.01, S.D. = 0.60) ดานการมองการณไกล ( X = 3.99, S.D. = 0.68) ดานความมุงประสงค 

( X = 3.97, S.D. = 0.60) ดานความจําเปนพ้ืนฐาน ( X = 3.93, S.D. = 0.62) และคามัชฌิม       

เลขคณิตนอยท่ีสุดคือ ดานหลักการปกครอง ( X = 3.90, S.D. = 0.67) 

  
เมื่อวิเคราะหบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่    
7 – ตารางที่ 16 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร   

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  
 ดานความจําเปนพ้ืนฐาน 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับ 

ดานความจําเปนพื้นฐาน (X1)    
1. มีทักษะท่ีจําเปนของผูนําและมีทักษะในการแกไข 
   ขอขัดแยง 
2. สามารถคลี่คลายความขัดแยงไดอยางรวดเร็วและไดผลดี 
3. เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด ในการตัดสินใจเพื่อเปนไปตาม  
   จุดมุงหมาย 
4. มีทักษะในการบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม 
5. ตัดสินใจในเหตุการณเฉพาะหนาดวยความรวดเร็วและ   
    เนนจุดมุงหมายของงาน 

3.86 
 

3.73 
4.10 

 
3.99 
3.96 

0.80 
 

0.72 
0.75 

 
0.79 
0.77 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.62 มาก 
  
 จากตารางที่ 7 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร       
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานความจําเปนพ้ืนฐาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้        
เลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในการตัดสินใจเพ่ือเปนไปตามจุดมุงหมาย ( X = 4.10, S.D. = 0.75) รองลงมา

คือมีทักษะในการบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม ( X = 3.99, S.D. = 0.79) ตัดสินใจใน

เหตุการณเฉพาะหนาดวยความรวดเร็วแนะเนนจุดมุงหมายของงาน ( X = 3.96, S.D. = 0.77)        

มีทักษะท่ีจําเปนของผูนําและมีทักษะในการแกไขขอขัดแยง ( X = 3.86, S.D. = 0.80) และคามัชณิม

เลขคณิตนอยที่สุดคือ สามารถคลี่คลายความขัดแยงไดอยางรวดเร็วและไดผลดี  ( X = 3.73,         
S.D. = 0.72)  
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร   

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  
 ดานการมองการณไกล 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานการมองการณไกล (X2)    
1. มีภาวะผูนําและสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
2. เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล 
3. มีความอดทนในการบริหารงาน 
4. มีความสามารถท่ีจะเขาใจงาน ที่จะปฏิบัติเปนอยางดี 
5. สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล คุมคา 

3.87 
4.04 
3.99 
4.03 
4.04 

0.83 
0.73 
0.86 
0.72 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.99 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานการมองการณไกล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            
( X = 3.99) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวาอยูในระดับ

มากทุกขอ เรียงลําดับคามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล 
( X = 4.04, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล คุมคา ( X = 4.04,           

S.D. = 0.73) มีความสามารถที่จะเขาใจงาน ที่จะปฏิบัติเปนอยางดี ( X = 4.03, S.D. = 0.72)          

มีความอดทนในการบริหารงาน ( X = 3.99, S.D. = 0.86) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ        

มีภาวะผูนําและสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม ( X = 3.87, S.D. = 0.83)  
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร          

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม                     
ดานมีหลักการ 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานมีหลักการ (X3)    
1. มีแนวคิดในการทํางาน 
2. มีหลักในการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา 
3. กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
4. มีทกัษะการบูรณาการ ผสมผสานในการปฏิบัติงาน 
5. มีการติดตาม ดูแล กํากับ การปฏิบัติงานอยางมี  
    ประสิทธิภาพ 

4.04 
4.10 
3.97 
4.07 
3.96 

0.73 
0.73 
0.74 
0.71 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.03 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  ดานมีหลักการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         
( X = 4.03) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้  มีหลักในการปฏิบัติงานให เกิด

ความกาวหนา ( X = 4.10, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ มีทักษะการบูรณาการ ผสมผสานใน         

การปฏิบัติงาน ( X = 4.07, S.D. = 0.71) มีแนวคิดในการทํางาน ( X = 4.04, S.D. = 0.73) กําหนด

มาตรฐานในการปฏิบัติงานไวชัดเจน ( X = 3.97, S.D. = 0.74) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ 

มีการติดตาม ดูแล กํากับ การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.96, S.D. = 0.81)  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร          

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  
 ดานหลักในการทํางาน 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานหลักในการทํางาน (X4)    
1. นําหลักการไปใชในการปฏิบัติงาน 
2. วางเกณฑหรือมาตรฐานการทํางานที่ได ตัดสินใจแลวมา  
   เปนหลักในการทํางาน 
3. เนนการนําหลักการและการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป 
   ตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนด  
4. นําหลักในการทํางานมาชวยในการตัดสินใจดําเนิน 
   กิจกรรม 

4.03 
4.10 

 
4.00 

 
4.11 

 

0.64 
0.76 

 
0.66 

 
0.77 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 4.06 0.67 มาก 

 
 จากตารางที่ 10 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานหลักในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         
( X = 4.06) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ นําหลักในการทํางานมาชวยในการ

ตัดสินใจดําเนินกิจกรรม ( X = 4.11, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ วางเกณฑหรือมาตรฐานการทํางาน

ที่ได ตัดสินใจแลวมาเปนหลักในการทํางาน ( X = 4.10, S.D. = 0.76) นําหลักการไปใชใน         

การปฏิบัติงาน ( X = 4.03, S.D. = 0.64) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ เนนการนําหลักการ

และการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด ( X = 4.00, S.D. = 0.66)  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม            
ดานหลักการปกครอง 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานหลักการปกครอง (X5)    
1. มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุม  
   เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
2. มีการใชอํานาจตอบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน 
3. ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
4. มีการใหรางวัล การยกยองชมเชยหรือขอเสนอแนะ    
   การปรับปรุงแกไขขอบกพรองผูใตบังคับบัญชาใน 
   โอกาสอันสมควร 

3.86 
 

3.89 
3.94 
3.93 

 

0.82 
 

0.96 
0.63 
0.89 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 

 รวม  3.90 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานหลักการปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.90) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรใน   

การปฏิบัติงาน ( X = 3.94, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ มีการใหรางวัล การยกยองชมเชยหรือ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขขอบกพรองผู ใตบังคับบัญชาในโอกาสอันสมควร ( X = 3.93,        

S.D. = 0.89) มีการใชอํานาจตอบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ( X = 3.89, S.D. = 0.96) และ
คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมเพ่ือใหงานบรรลุ

ตามเปาหมาย ( X = 3.86, S.D. = 0.82)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จั งหวัดนครปฐม            
ดานความมุงประสงค 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานความมุงประสงค (X6)    
1. มีการต้ังจุดประสงคในการทํางานอยางชัดเจน 
2. มีการวิเคราะหจุดมุงหมายในการทํางานอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
3. ชี้แจงความมุงหมายของการปฏิบัติงานให 
   ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางท่ัวถึง 
4. มีทักษะในการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
5. สรางความรูสึกใหบุคลากรไดตระหนักวาเราทํางานเพื่อ 
   งานมิใชทําเพ่ือตัวบุคคล 

3.99 
3.93 

 
4.09 

 
3.87 
4.00 

0.69 
0.67 

 
0.68 

 
0.72 
0.74 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวม  3.97 0.60 มาก 
  
 จากตารางที่ 12 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานความมุงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.97) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ชี้แจงความมุงหมายของการปฏิบัติงาน

ใหผูใตบังคับบัญชาทราบอยางทั่วถึง ( X = 4.09, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ สรางความรูสึกให

บุคลากรไดตระหนักวาเราทํางานเพ่ืองานมิใชทําเพ่ือตัวบุคคล ( X = 4.00, S.D. = 0.74) มีการต้ัง

จุดประสงคในการทํางานอยางชัดเจน ( X = 3.99, S.D. = 0.69) มีการวิเคราะหจุดมุงหมายในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.93, S.D. = 0.67) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีทักษะ

ในการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ( X = 3.87, S.D. = 0.72)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม            
ดานการวางแผน 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานการวางแผน (X7)    
1. มีทักษะในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานอยางมี  
   ประสิทธิภาพ 
2. สามารถวางแผนโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเกิด 
   ผลสําเร็จในเชิงประจักษ 
3. กําหนดวิธีการเพ่ือบรรลุจุดประสงคไวหลายๆ วิธี 
   พรอมกรอบเวลาที่จะทํางานในแตละข้ันตอน 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

4.03 
 

4.13 
 

3.90 
 

3.97 

0.61 
 

0.70 
 

0.64 
 

0.74 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 รวม  4.01 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    
( X = 4.01) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ สามารถวางแผนโครงการปฏิบัติงาน

ระยะยาวใหเกิดผลสําเร็จในเชิงประจักษ ( X = 4.13, S.D. = 0.70) รองลงมาคือ มีทักษะในการ

เชื่อมโยงการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.03, S.D. = 0.61) ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน ( X = 3.97, S.D. = 0.74) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ กําหนดวิธีการ

เพ่ือบรรลุจุดประสงคไวหลายๆ วิธีพรอมกรอบเวลาที่จะทํางานในแตละขั้นตอน  ( X = 3.90,        
S.D. = 0.64)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม            
ดานความยืนหยัด 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานความยืดหยัด (X8)    
1. ยึดมั่นในเปาประสงคและผลงานตามท่ีกําหนดไว 
2. สื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจในเปาประสงครวมกัน 
   ในการทํางาน 
3. ยึดหลักการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในหนวยงาน 
4. พัฒนาระบบใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพ  
   เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

4.03 
4.01 

 
4.06 
3.97 

0.70 
0.75 

 
0.78 
0.82 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 รวม  4.02 0.71 มาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานความยืดหยัด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X = 4.02) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ยึดหลักการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในหนวยงาน ( X = 4.06, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ยึดมั่นในเปาประสงคและผลงานตามที่กําหนด

ไว ( X = 4.03, S.D. = 0.70) สื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจในเปาประสงครวมกันในการทํางาน  
( X = 4.01, S.D. = 0.75) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ พัฒนาระบบใหบริหารแกสาธารณชน

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ( X = 3.97, S.D. = 0.82)  
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ตารางท่ี 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม            
ดานการบริหารคน 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D
. 

ระดั
บ 

ดานการบริหารคน (X9)    
1. มีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความสามารถใน 
   การทํางาน 
2. สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหตรงตามความรู  
   ความสามารถและความตองการ 
3. จัดใหมีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบตางๆ เชน   
   การฝกอบรม การศึกษาตอ การฝกปฏิบัติ เพ่ิมพูนความรู  
   ความสามารถและประสบการณ 
4. สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนาใน             
   การปฏิบัติงาน ตําแหนง หนาที่ การงาน 

3.9
1 
 

4.0
4 
 

4.0
4 
 
 

4.0
9 

0.7
2 
 

0.6
9 
 

0.7
3 
 
 

0.7
4 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 รวม  4.0
2 

0.6
6 

มาก 

 จากตารางที่ 15 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานการบริหารคน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X = 4.02) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้  สงเสริมใหผู ใตบังคับบัญชามี

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ตําแหนง หนาที่ การงาน ( X = 4.09, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ 

สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหตรงตามความรู ความสามารถและความตองการ  ( X = 4.04, 
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S.D. = 0.69)  จัดใหมีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ 

การฝกปฏิบัติ เพ่ิมพูนความรู ความสามารถและประสบการณ ( X = 4.04, S.D. = 0.73) และ      
คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความสามารถในการทํางาน  

( X = 3.91, S.D. = 0.72)  

ตารางท่ี 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม            
ดานความรักองคกร 

(n=7) 
บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  

X  S.D. ระดับ 

ดานความรักองคกร (X10)    
1. สรางเอกลักษณ วัฒนธรรมในสถานศึกษา ใหครู  
   นักศึกษา ไดปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
2. มีทักษะในการพัฒนาบุคลากรใหมี  การรักองคการ 
   อยางซื่อสัตย 
3. มีทักษะในการสรางความตระหนักตอการทํางาน 
   ของบุคลากร 
4. สงเสริมใหสถานศึกษา สมัครเขารับการประเมิน 
   ประเภทตางๆ เพื่อพัฒนาองคกร 

4.13 
 

4.16 
 

4.10 
 

4.01 

0.68 
 

0.79 
 

0.68 
 

0.73 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 รวม  4.10 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 16 พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานความรักองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.10) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีทักษะในการพัฒนา บุคลากรใหมี 

การรักองคการอยางซื่อสัตย ( X = 4.16, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ สรางเอกลักษณ วัฒนธรรมใน
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สถานศึกษาใหครู นักศึกษา ไดปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ( X = 4.13, S.D. = 0.68) มีทักษะในการ

สรางความตระหนักตอการทํางานของบุคลากร ( X = 4.10, S.D. = 0.68) และคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุดคือ สงเสริมใหสถานศึกษา สมัครเขารับการประเมินประเภทตางๆ เพ่ือพัฒนาองคกร    

( X = 4.01, S.D. = 0.73)  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
 การวิเคราะหคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 7 อําเภอ แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ  ศูนยการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย อํา เภอ            
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=7) 

คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ   
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

1. คุณภาพของหลักสูตร (Y1) 
2. คุณภาพครู (Y2) 
3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
   และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 
4. คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (Y4) 
5. คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
   และผูรับบริการ (Y5) 
6. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Y6) 

4.11 
3.76 
3.98 

 
3.90 
3.89 

 
3.98 

0.57 
0.58 
0.54 

 
0.58 
0.58 

 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y7) 4.01 0.46 มาก 

รวม (Ytot) 3.95 0.46 มาก 
 
  

จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.95) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้  คุณภาพของหลักสูตร         
( X = 4.11, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ การสรางสังคมแหงการเรียนรู ( X = 4.01, S.D. = 0.46) 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ( X = 3.98, S.D. = 0.52) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 3.98, S.D. = 0.54) คุณภาพผูสอน วิทยากร 
การศึกษาตอเนื่อง ( X = 3.90, S.D. = 0.58) คุณภาพส่ือที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูรับบริการ ( X = 3.89, S.D. = 0.58) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ คุณภาพครู ( X = 3.76, 
S.D. = 0.58)  

 
เมื่อวิเคราะหคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐมในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังตารางที่ 18 – ตารางที่ 24 
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
    ดานคุณภาพของหลักสูตร 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพของหลักสูตร (Y1)    
1. มีหลักสูตรที่จัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ  
   ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
2. มีโครงสรางหลักสูตรที่มีองคประกอบครบถวนตาม 
   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
3. เนื้อหาในหลักสูตรมีการบูรณาการสภาพปญหา 
   ความตองการของผูเรียน/ผูรับบริการและชุมชน  
4. มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูตามเปาหมาย 
   ของหลักสูตร 
5. มีการประเมินการใชและความสําเร็จของหลักสูตร และ  
   นําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

4.10 
 
 

4.13 
 

4.11 
 

4.17 
 

4.04 

0.68 
 
 

0.64 
 

0.67 
 

0.59 
 

0.62 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.11 0.57 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพของหลักสูตร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.11) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีการนําหลักสูตรไปใชในการ
จัดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร ( X = 4.17, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีโครงสราง

หลักสูตรที่มีองคประกอบครบถวนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ( X = 4.13, S.D. = 0.64) 
เนื้อหาในหลักมีการบูรณาการสภาพปญหาความตองการของผู เรียน/ผูรับบริ การและชุมชน        
( X = 4.11, S.D. = 0.67) มีหลักสูตรที่จัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ  ( X = 4.10, S.D. = 0.68)       
และคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีการประเมินการใชและความสําเร็จของหลักสูตรและนําผล         

การประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา ( X = 4.04, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานคุณภาพของครู 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพของครู (Y2)    
1. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู 
2. ครูทุกคนมีความรูหรือประสบการณตรงตามเน้ือหาวิชา   
   ในหลักสูตร 
3. ครูทุกคนมีทักษะดานวิชาชีพครูและมีความสามารถใน 
   การสอนและการประเมินผลอยางหลากหลาย 
4. ครูทุกคนมีความสามารถในการบริหารจัดการหลายๆ  
   ดาน ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนและมีสวนรวมใน  
   การติดตามผูเรียน เพ่ือใหคําชี้แนะ แนะนํา สงเสริม  
   และนําผลจากการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนา 
5. ครูทุกคนมีความสามารถคิดวิเคราะหตนเอง พัฒนา 
   ตนเองหรือไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถตรง 
   ตามสาขาวิชาที่สอน 
6. ครูทุกคนไดรับการประเมินการจัดการเรียนรูจากผูมีสวน 
   ไดสวนเสียและนําผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง 
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7. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม 
   จรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของครูและเปนแบบอยาง 
   ใหกับผูเรียนทั้งกาย วาจาและจิตใจ 

4.04 0.73 
 
 

มาก 
 
 

รวม 3.76 0.58 มาก 
จากตารางที่ 19 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 3.76) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก

เกือบทุกดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของครูและเปนแบบอยางใหกับผู เรียนท้ังกาย วาจาและ
จิตใจ ( X = 4.04, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ครูทุกคนมีความสามารถในการบริหารจัดการหลายๆ 

ดาน ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนและมีสวนรวมในการติดตามผูเรียน  เพ่ือใหคําชี้แนะ แนะนํา 
สงเสริม และนําผลจากการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนา ( X = 3.86, S.D. = 0.69) ครูทุกคนไดรับ

การประเมินการจัดการเรียนรูจากผูมีสวนไดสวนเสียและนําผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง        
( X = 3.86, S.D. = 0.71) ครูทุกคนมีความสามารถคิดวิเคราะหตนเอง พัฒนาตนเองหรือไดรับการ

พัฒนาใหมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน ( X = 3.80, S.D. = 0.69) ครูทุกคนมีทักษะ

ดานวิชาชีพครูและมีความสามารถในการสอนและการประเมินผลอยางหลากหลาย  ( X = 3.74,    

S.D. = 0.74) ครูทุกคนมีความรูหรือประสบการณตรงตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตร ( X = 3.50,       

S.D. = 0.79) และคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุดคือ ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู ( X = 3.49,  
S.D. = 0.85) อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 (n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 

   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ครูทุกคนมีการศึกษา วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  
    เปาหมายการจัดการเรียนรู ตามรายวิชาท่ีจัดการเรียน 
    การสอน 
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะหศักยภาพการเรียนรู 
    ของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
3. ครูทุกคนมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนน   
    ผูเรียนเปนสําคัญ 
4. ครูทุกคนนําเทคนิคการเรียนการสอน การใชสื่อ   
    เทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสม และมีการจัด 
    บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
5. ครูทุกคนมีการบันทึกหลังสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน  
    การประเมินผลจัดการเรียนรูของครู เพ่ือนําไปพัฒนา 
    กระบวนการเรียนรู 
6. ครูทุกคนมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวย 
    วิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียน 
    ประเมินความกาวหนาของตนเองและนํามาใชปรับปรุง 
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    และพัฒนาตนเอง 
7. ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียนใหประสบ 
    ความสําเร็จในการเรียนรู 

 
3.99 

 

 
0.63 

 

 
มาก 

 
 
 

   
 
 
 

คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 

   

8.   ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก    
      ผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 
การศึกษาตอเนื่อง  
9.   มีการสํารวจความตองการของผูเรียน 
10. จัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรูที่ 
     สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
11. มีแผนจัดการเรียนรูที่ครอบคลุม สอดคลองครบถวน 
     ตามหลักสูตร และโปรแกรมการเรียนรู 
12. ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอน การชวยใหผูเรียนเกิด 
     การเรียนรู ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการชวยให 
     ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ  
     กฎ หรือขอสรุปในเรื่องที่เรียน 
13. ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายที่มุงชวย 
     ใหผูเรียนไดเห็นการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดความรู  
     ความเขาใจ  ชัดเจนขึ้น 
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   
การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

  ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 
 (n=7) 
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14. มีการวัดและประเมินความรูของผูรับบริการที่เกิดจาก  
     กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 

3.90 
 
 

0.62 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 

   

15. ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก 
     ผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 

3.99 
 

0.71 
 

มาก 

รวม 3.98 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 20 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผูสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยไดดังน้ี ครูทุกคนมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
( X = 4.06, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ จัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ( X = 4.03, S.D. = 0.68) ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอน     
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ กฎ หรือขอสรุปในเร่ืองที่เรียน ( X = 4.01, S.D. = 0.67) มีการสํารวจ
ความตองการของผูเรียน ( X = 4.00, S.D. = 0.70) ครูทุกคนมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการวางเง่ือนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและ
นํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ( X = 3.99, S.D. = 0.60) ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือ

ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   
การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

  ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ) 
 (n=7) 
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ผูเรียนใหประสบความสําเร็จในการเรียนรู ( X = 3.99, S.D. = 0.63) ผูสอนสามารถใชเทคนิค      
การสอนที่หลากหลายท่ีมุงชวยใหผูเรียนไดเห็นการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ ชัดเจนข้ึน 
( X = 3.99, S.D. = 0.69) ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 
( X = 3.99, S.D. = 0.71) ครูทุกคนนําเทคนิคการเรียนการสอน การใชสื่อ เทคโนโลยีหลากหลาย
เหมาะสม และมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ( X = 3.96, S.D. = 0.60) ครูทุกคนมีการ
บันทึกหลังสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลจัดการเรียนรูของครู  เพ่ือนําไปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ( X = 3.94, S.D. = 0.68) ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเรียนในระดับดีขึ้นไป ( X = 3.93, S.D. = 0.57) ครูทุกคนมีการศึกษา วิเคราะหหลักสูตร
สถานศึกษา เปาหมายการจัดการเรียนรู  ตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ( X = 3.93,           
S.D. = 0.73) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดมี 2 ดานคือครูทุกคนมีการวิเคราะหศักยภาพ
การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม และมีการวัดและประเมินความรูของผูรับบริการ    
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ( X = 3.90, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานคุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (Y4)    
1. ผูสอน มีความรูความสามารถตรงตามสาขาท่ีจัดการ 
   เรียนการสอน ตามหลักสูตรและเปนที่ยอมรับและหรือม ี  
   วุฒิบัตรเกียติบัตรที่ไดรับ การยกยองตรงตามสาขาน้ันๆ 
2. ผูสอนจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูครอบคลุม  
   เนื้อหาวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
3. ผูสอน มีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรู  
   และการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
4. ผูสอน มีการวัดและประเมินผล การเรียนรูตามเนื้อหา   
   ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
5. ผูสอน มีการสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรูตามหลักสูตร 
6. ผูสอน นําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน   
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับปรุงและ 
   พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
7. ผูสอน มีสวนรวมในการติดตามผลผูจบหลักสูตร  
   และใหขอเสนอหรือแนะแนวทางการพัฒนาตอใหกับ    
   ผูเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
8. ผูสอนไดรับการพัฒนาในการจัดกระบวนการการเรียนรู 

3.73 
 
 

3.97 
 

3.91 
 

3.89 
 

3.89 
 

3.99 
 
 

3.94 
 
 

3.96 

0.72 
 
 

0.68 
 

0.70 
 

0.69 
 

0.69 
 

0.69 
 
 

0.63 
 
 

0.60 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



137 
 
9. ผูสอนไดรับการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียและ 
   นําผลมาใชในการพัฒนา 

3.87 
 

0.61 
 

มาก 

รวม 3.90 0.58 มาก 
จากตารางที่ 21 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูสอน 
นําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู ( X = 3.99, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ผูสอนจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ( X = 3.97, S.D. = 0.68) ผูสอนไดรับการพัฒนาใน  

การจัดกระบวนการการเรียนรู ( X = 3.96, S.D. = 0.60) ผูสอน มีสวนรวมในการติดตามผลผูจบ

หลักสูตร และใหขอเสนอหรือแนะแนวทางการพัฒนาตอใหกับผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวั ตถุประสงคของ
หลักสูตร ( X = 3.94, S.D. = 0.63) ผูสอนมีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรูและการจัด

กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร ( X = 3.91, S.D. = 0.70) ผูสอน มีการวัดและประเมินผล         

การเรียนรูตามเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และผูสอนมีการสรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร ( X = 3.89, S.D. = 0.69) ผูสอนไดรับการประเมินจากผูมีสวนได

สวนเสียและนําผลมาใชในการพัฒนา ( X = 3.87, S.D. = 0.61) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต     

นอยที่สุดคือ ผูสอน มีความรูความสามารถตรงตามสาขาที่จัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรและ  
เปนที่ยอมรับและหรือมีวุฒิบัตรเกียติบัตรที่ไดรับการยกยองตรงตามสาขานั้นๆ ( X = 3.73,        
S.D. = 0.72) 
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ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานคุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพสื่อที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูรับบริการ (Y5) 

   

1. มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานหรือทําเนียบสื่อแหลง 
   การเรียนรูและภูมิปญญา 
2. มีสื่อเอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส แหลงการเรียนรู  
   และภูมิปญญาที่มีคุณภาพหลากหลายทันสมัย  
   สรางสรรค สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีระบบการใหบริการ ที่สามารถเขาถึงและ 
   ใชบริการไดงาย 
4. มีการสงเสริม แนะนํา ใหขอมูลสารสนเทศในการใชสื่อ  
   และแหลงเรียนรู ที่หลากหลายสอดคลองกับความ  
   ตองการของผูเรียนผูรับบริการ 
5. มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจใน การใชสื่อ  
   และแหลงเรียนรู 
6. มีการนําขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจ 
   มาปรับปรุง จัดหาและพัฒนาสื่อ แหลงการเรียนรู 
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รวม 3.89 0.58 มาก 
 
 

จากตารางที่ 22 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน
และผูรับบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.89) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ไดดังน้ี มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานหรือทําเนียบสื่อแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา ( X = 4.03,      

S.D. = 0.66) รองลงมาคือ มีการสงเสริม แนะนํา ใหขอมูลสารสนเทศในการใชสื่อและแหลงเรียนรู   

ที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียนผูรับบริการ ( X = 3.90, S.D. = 0.73) มีการนํา

ขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง จัดหาและพัฒนาสื่อ แหลงการเรียนรู ( X = 3.89, 

S.D. = 0.63) มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจใน การใชสื่อและแหลงเรียนรู ( X = 3.86, 

S.D. = 0.60) มีสื่อเอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาที่มีคุณภาพ

หลากหลายทันสมัย สรางสรรค สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  ( X = 3.86,             

S.D. = 0.75) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีระบบการใหบริการท่ีสามารถเขาถึงและ   

ใชบริการไดงาย ( X = 3.81, S.D. = 0.71) 
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ตารางที่ 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Y6)    
1. มีสื่อ แหลงการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  
   สนองตอความสนใจ ความตองการของกลุมเปาหมาย 
2. มีการจัดหรือสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรู    
   ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 
   ของกลุมเปาหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธการใหบริการทางการศึกษา 
   เพ่ือกระตุน หรือใหผูรับบริการเขาถึงได 
4. ครู บุคลากร บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด   
   ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาใหมีความรู  
   ความสามารถในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ไดอยางมีคุณภาพ 
5. มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
   นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 
6. มีทําเนียบแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย และระบบ 
   การใหบริการขอมูล หรือวิธีการสนับสนุน 
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รวม 3.98 0.52 มาก 
 
 

จากตารางที่ 23 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา อยู ในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้                
มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  
( X = 4.01, S.D. = 0.58) รองลงมาคือครู บุคลากร บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด ผูจัดการ

ศึกษาตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไดอยาง
มีคุณภาพ ( X = 4.01, S.D. = 0.65) มีการจัดหรือสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยที่มี

คุณภาพเอ้ือตอการเรียนรูของกลุมเปาหมาย ( X = 4.00, S.D. = 0.64) มีทําเนียบแหลงเรียนรู     

ตามอัธยาศัยและระบบการใหบริการขอมูล หรือวิธีการสนับสนุน ( X = 3.99, S.D. = 0.55) มีการ

ประชาสัมพันธการใหบริการทางการศึกษาเพ่ือกระตุน หรือใหผูรับบริการเขาถึงได  ( X = 3.93,    

S.D. = 0.62) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ มีสื่อ แหลงการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู    

ที่หลากหลาย สนองตอความสนใจ ความตองการของกลุมเปาหมาย ( X = 3.93, S.D. = 0.62) 
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ตารางที่ 24 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   

การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 
  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

(n=7) 
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม 

X  S.D. ระดับ 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y7)    
1. มีชุมชนหรือสังคมแหงการเรียนรู 1 แหงตอป 
2. มีแผนงาน โครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสราง  
   สังคมแหงการเรียนรู โดยมุงใหประชาชนพัฒนาทักษะ 
   ความสามารถในการเรียนรูและการแสวงหาความรู 
3. มีการจัดกระบวนการเรียนรูตามแผนงานหรือโครงการ 
   เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู   
   และการแสวงหาความรูใหกับประชาชน 
4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิด 
   สังคมแหงการเรียนรู 
5. ชุมชนมีการถายทอดเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและจัดการ 
   ความรูเพื่อตอยอดองคความรูอยางตอเนื่อง 
6. มีการประเมินผลโครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือ 
   สรางสังคมแหงการเรียนรู 
7. มีการนําขอมูลจากการประเมินผลโครงการ 
   ไปปรับปรุงพัฒนา 
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รวม 4.01 0.46 มาก 
 
 

จากตารางที่ 24 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.01) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ สงเสริมสนับสนุนใหมี
การรวมกลุมจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ( X = 4.11, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ      

มีแผนงาน โครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมุงใหประชาชนพัฒนา
ทักษะความสามารถในการเรียนรูและการแสวงหาความรู  ( X = 4.03, S.D. = 0.51) มีการ

ประเมินผลโครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู ( X = 4.03, S.D. = 0.56) 
ชุมชนมีการถายทอดเชื่อมโยงแลกเปล่ียนและจัดการความรูเพ่ือตอยอดองคความรูอยางตอเนื่อง  
( X = 4.00, S.D. = 0.56) มีการนําขอมูลจากการประเมินผลโครงการไปปรับปรุงพัฒนาและมีการจัด

กระบวนการเรียนรูตามแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู 
และการแสวงหาความรูใหกับประชาชน ( X = 3.97, S.D. = 0.54) สวนขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิต   

นอยที่สุดคือ มีชุมชนหรือสังคมแหงการเรียนรู 1 แหงตอป ( X = 3.96, S.D. = 0.60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
 
 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษา    

และการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ             
จังหวัดนครปฐม 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยวิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
product – moment correlation coefficient) พบวามีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธ

กับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  
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ตัวแปร 

คุณภาพของ
หลักสตูร (Y1) 
 

คุณภาพครู 
(Y2) 

คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู  
และผูสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Y3) 

คุณภาพผูสอน 
วิทยากร 
การศึกษา
ตอเนื่อง (Y4) 

คุณภาพสื่อที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของ
ผูเรยีนและ
ผูรับบริการ (Y5) 

คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
(Y6) 

การสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

(Y7) 
 

ภาพรวม (Ytot) 

ความจําเปนพื้นฐาน (X1) .500** .287* .391** .305* .229 .300* .325** .398** 
การมองการณไกล (X2) .595** .297* .405** .320** .230 .302* .338** .424** 
มีหลักการ (X3) .703** .334** .397** .338** .262* .346** .457** .481** 
หลักในการทํางาน (X4) .762** .397** .528** .442** .349** .398** .495** .574** 
หลักการปกครอง (X5) .452** .211 .256* .168 .199 .152 .269* .291* 
ความมุงประสงค (X6) .670** .298* .435** .330** .277* .351** .416** .471** 
การวางแผน (X7)  .585** .268* .451** .388** .298* .418** .387** .475** 
ความยืนหยดั (X8) .709** .382** .496** .457** .269* .404** .464** .541** 
การบริหารคน (X9) .673** .349** .422** .324** .251* .326** .401** .467** 
ความรักองคกร (X10) .732** .461** .536** .507** .328** .445** .472** .593** 
รวม (xtot) .722** .372** .488** .405** .304* .388** .455** .533** 

14
5 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร (Xtot)        
และการจัดการศึกษาและการใหบริการ (Ytot) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (rxy = .533)    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานในภาพรวม พบวา มีความสัมพันธในระดับ    
ปานกลางเกือบทุกดาน มีความสัมพันธสูงหนึ่งดานคือ ความรักองคกร (rxy = .722) และ               
มีความสัมพันธนอยอยูหนึ่งดานคือ หลักการปกครอง (rxy = .291)     
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารในภาพรวม (Xtot)         
กับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการในแตละดาน (Y1 – Y7) พบวามีความสัมพันธใน
ระดับสูงหน่ึงดาน คือคุณภาพของหลักสูตร (rxy = .722) และอยูในระดับปานกลางทุกดานดังนี้     
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (rxy = .488) การสราง
สังคมแหงการเรียนรู (rxy = .455) คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (rxy = .405) คุณภาพ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy = .388) คุณภาพครู (rxy = .372) และคุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ (rxy = .304) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารในแตละดาน (X1 – X10) 
กับการจัดการศึกษาและการใหบริการ ในภาพรวม (Ytot) พบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
เกือบทุกดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร          
ดานความรักองคกรมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ (rxy = .593)     
ดานหลักในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ (rxy = .574) 
ดานความยืนหยัดมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  (rxy = .541)        
ดานมีหลักการมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  (rxy = .481)           
ดานการวางแผนมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  (rxy = .475)         
ดานความมุงประสงคมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  (rxy = .471)      
ดานการบริหารคนมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ (rxy = .467)     
ดานการมองการณไกลมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ (rxy = .424) 
ดานความจําเปนพ้ืนฐานมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ (rxy = .398) 
และดานที่นอยที่สุดคือ ดานหลักการปกครองมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและ       
การใหบริการ (rxy = .291) 
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  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารดานหลักการปกครอง ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(rxy = .152) ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ผูสอนวิทยากร การศึกษาตอเนื่อง (rxy = .168) ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรู
ของผูเรียนและผูรับบริการ (rxy = .199) ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพครู (rxy = .211) 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ   

1) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
จังหวัดนครปฐม 2) คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 3) บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยใชศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเปน   
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประชากรท่ีศึกษาคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ ผูใหขอมูลศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอละ 10 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ จํานวน 1 คน และครูอาสาสมัคร/    
ครู กศน.ตําบล/ ครู ศรช. จํานวน 8 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) 
และคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 
100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)              
คามัชฌิมเลขคณิต (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ  จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป  
หานอยดังนี้ ดานความรักองคกร ดานหลักในการทํางาน ดานมีหลักการ ดานการบริหารคน         
ดานความยืนหยัด ดานการวางแผน ดานการมองการณไกล ดานความมุงประสงค ดานความจําเปน
พ้ืนฐาน และดานหลักการปกครอง  

2. คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย ไดแก คุณภาพของหลักสูตร การสรางสังคมแหงการเรียนรู  คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง คุณภาพสื่อที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ
และคุณภาพครู 
 3. บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยไดศึกษาและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ 
ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไวแตเพียงปานกลาง แสดงใหเห็นวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร          
มีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงลําดับ
คาเฉล่ียสูงสุดไปต่ําสุด ไดดังนี้ ดานความรักองคกร ดานหลักในการทํางาน ดานมีหลักการ           
ดานการบริหารคน ดานความยืนหยัด ดานการวางแผน ดานการมองการณไกล ดานความมุงประสงค      
ดานความจําเปนพ้ืนฐาน และดานหลักการปกครอง ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหาร   
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใหมีคุณภาพนั้น ผูบริหารถือเปนปจจัย
สําคัญในองคกร ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง เชน ทักษะการแกปญหา   
ขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม กระบวนการกลุม เปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้
ลวนเปนสิ่งที่ผูบริหารตองฝกฝนและเรียนรู เพ่ือทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความศรัทธาและมุงม่ัน   
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่ตนสังกัดกําหนดไวสอดคลองกับงานวิจัยของ         
พิพัฒน ฉ่ําเมืองปก ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานตามมาตรฐาน      
การอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยสรุปไดวา  ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก         
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาเกือบทั้งหมดอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลใหมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพทําใหไดบุคคลที่มีคุณภาพ            
มีศักยภาพและมีภาวะผูนําสูงและสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย  บุญธรรม ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ภาวะผูนํ าของผูบริหารท่ีส งผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเ รียนคุณภาพ             
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารสังกัดกรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวาการมีภาวะผูนําของผูบริหารมี
ความสําคัญยิ่งในอันที่จะชวยจัดการการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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2. จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งรายดาน
และรายขอ ซึ่งสูงกวาสมมติฐานท่ีตั้งไวแตเพียงระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปตํ่าสุด 
ไดดังน้ี คุณภาพของหลักสูตร การสรางสังคมแหงการเรียนรู คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผูสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คุณภาพผูสอน วิทยากร 
การศึกษาตอเน่ือง คุณภาพสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ และคุณภาพครู แสดงให
เห็นวาคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ           
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสูมาตรฐานการศึกษา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปราณี  อธิคมานนท ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภูมิภาค
ตะวันตก ผลการวิจัยสรุปไดวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
โดยใหมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองของหลักสูตร มุงเนนใหมีการจัดการศึกษาทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ใหมีการจัด       
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดคนควา สังเกต รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลดวยตนเอง 
พรอมทั้งใหมีการยกสถานภาพวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม อรุณราช ไดศึกษาภาวะผูนําท่ีสงผลตอการดําเนิน     
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  พบวาการดํา เนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน             
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมากทั้ง  
รายดานและรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด        
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษานอยที่สุด 
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3. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัด
การศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ         
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r xy = .533) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางเกือบทุกดาน โดยภาพรวมบทบาท
ภาวะผูนําของผูบริหารดานหลักในการทํางานท่ีสัมพันธกับคุณภาพของหลักสูตร มีคาความสัมพันธ
สูงสุด เนื่องจากผูบริหารมีหลักในการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา วางเกณฑหรือมาตรฐาน     
การทํางานท่ีไดตัดสินใจแลวมาเปนหลักในการทํางาน  เนนการนําหลักการและการดําเนินกิจกรรมให
เปนไปตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน  ตุมทอง ไดทําการ
วิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุป   
ไดวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม พบวา ภาวะผูนํา      
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ    
กาญจนา สิริวงศาวรรธน ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาภาวะผูนํา
ของผูบริหารสัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผูนํารวมกัน 
ประกอบดวย ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และการมีภาวะผูนํารวมกัน พฤติกรรมของผูนํา 
สอดคลองกับงานวิจัย อีซูมิ (Izumi) ไดศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา     
8 แหงในแคลิฟอรเนีย (California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญ
กับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครูใหญมี
ภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน     
การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู เปนสาเหตุ
สําคัญทีท่ําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัย ของดินแฮมและสติเฟน (Dinham 
and Stephen) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูนําท่ีมีผลตอผลผลิตทางการศึกษาพบวา       
ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จทางผลผลิตทางการศึกษา เกิดจากผูอํานวยการ       
ที่ไดรับการฝกฝนภาวะผูนํา มาจากบทบาทของครูใหญ รองครูใหญ หัวหนากลุมสาระวิชาและ
ครูผูสอน ในแตละกลุมและเกิดจากการฝกฝนความเปนมืออาชีพ 
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ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและผลการศึกษาบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร        
ทีส่ัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและ   
การใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคามัชฌิม   
เลขคณิตมากท่ีสุดคือ ความรักองคกร ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริหารสรางเอกลักษณ วัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ใหครู นักศึกษา ไดปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีการรักองคการ
อยางซื่อสัตย มีการสรางความตระหนักตอการทํางานของบุคลากร และสงเสริมใหสถานศึกษาสมัคร
เขารับการประเมินประเภทตางๆ เพ่ือพัฒนาองคกร ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ หลักการ
ปกครอง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทของตนเองในการใหคําแนะนําชวยเหลือ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน การใหรางวัล การยกยองชมเชยหรือขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองผูใตบังคับบัญชาในโอกาสอันสมควร การใชอํานาจตอบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน
และมีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย   

2. จากการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน       
โดยคุณภาพของหลักสูตรเปนอันดับแรก เนื่องจากมีหลักสูตรที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ          
มีโครงสรางหลักสูตรที่มีองคประกอบครบถวนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตรมี
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การบูรณาการสภาพปญหาความตองการของผูเรียน ผูรับบริการและชุมชน มีการนําหลักสูตรไปใชใน
การจัดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร มีการประเมินการใชและความสําเร็จของหลักสูตรและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ คุณภาพครู 
เนื่องจากครูสวนมากยังไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ขาดทักษะดานวิชาชีพครู  การสอนและ           
การประเมินผลอยางหลากหลาย ไมไดรับการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา
ที่สอน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน  เชน สงเสริมให
เรียนเพ่ิมเติม ใหครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพครู สงครูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถในดานตางๆ เชน การพัฒนาหลักสูตร ดานการใชสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียน  
การสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมถึงการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ
การสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน 
 3. จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร         
ที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารดานหลักในการทํางานกับคุณภาพ
ของหลักสูตร มีคาความสัมพันธสูงสุด เนื่องจากผูบริหารนําหลักการไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ความกาวหนา วางเกณฑหรือมาตรฐานการทํางานที่ไดตัดสินใจแลวมาเปนหลักในการทํางาน        
เนนการนําหลักการและการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนด และคาที่มี
ความสัมพันธนอยที่สุดคือ หลักการปกครอง เน่ืองจากผูบริหารอาจใชอํานาจมากไปในการบริหารงาน
บริหารคนหรือการปกครอง การส่ังงานครูเมื่อใชอํานาจมากเกินไป ทําใหผลการปฏิบัติงานออกมาไม 
สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 
คุณภาพส่ือที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ ดังนั้นถาจะใหไดผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ผูบริหารควรใชอํานาจหรือการส่ังการใหนอยลง เพ่ือผลการจัดการศึกษาและการใหบริการของ     
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ มีคุณภาพตอไป 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนํามาศึกษาใน   
การวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษา เกี่ ยวกับ ตัวแปร อ่ืนที่ สั ม พันธบทบาทภาวะผูนํ าของผู บริหาร             
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ อาทิดานหลักการปกครอง เชน ผูบริหาร
ควรมีวิธีการหรือความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุม เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
หรือการใชอํานาจตอบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและ           
การใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ อาทิดานคุณภาพของครู 
เชน ครูมีใบประกอบวิชาชีพ ครูมีความรูหรือประสบการณตรงตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่สอน    
เปนตน 
 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับหลักการปกครองของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
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   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
   วัดเพลง จ.ราชบุรี    

5. นางสาววิชุตา  ทองคํากัลยา 
 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร 
 ตําแหนง  ครู คศ.1  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือของทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทดลองใช (Try out) เครื่องมือ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
2. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมทวน 

3. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมขอมูล 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

 

1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน 

2. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครชัยศรี 
3. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางเลน 

4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนตูม 

5. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกําแพงแสน 

6. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทธมณฑล  
7. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครปฐม 
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.975 99 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q1 385.30 1170.286 .011 .976 

Q2 385.37 1160.861 .271 .975 

Q3 384.97 1171.757 -.029 .976 

Q4 385.03 1167.551 .097 .975 

Q5 385.10 1157.748 .391 .975 

Q6 384.97 1158.102 .339 .975 

Q7 384.97 1160.654 .242 .975 

Q8 385.00 1155.655 .344 .975 

Q9 384.97 1162.102 .265 .975 

Q10 384.97 1152.378 .494 .975 

Q11 384.93 1161.857 .258 .975 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q12 384.80 1159.407 .320 .975 

Q13 384.97 1166.723 .151 .975 

Q14 384.97 1157.206 .326 .975 

Q15 385.07 1157.237 .337 .975 

Q16 385.00 1160.552 .288 .975 

Q17 385.17 1165.385 .165 .975 

Q18 385.10 1153.197 .464 .975 

Q19 385.10 1161.266 .340 .975 

Q20 385.57 1153.771 .362 .975 

Q21 385.60 1147.421 .413 .975 

Q22 385.10 1166.990 .098 .976 

Q23 385.27 1155.789 .358 .975 

Q24 385.00 1162.966 .194 .975 

Q25 385.10 1156.852 .367 .975 

Q26 385.03 1164.930 .153 .975 

Q27 385.10 1158.921 .356 .975 

Q28 385.10 1158.162 .332 .975 

Q29 385.10 1155.955 .391 .975 

Q30 385.00 1162.552 .231 .975 

Q31 385.00 1164.897 .193 .975 

Q32 385.07 1152.064 .467 .975 

Q33 385.17 1157.454 .408 .975 

Q34 385.13 1158.533 .345 .975 

Q35 385.03 1164.723 .181 .975 

Q36 385.10 1152.162 .492 .975 

Q37 385.07 1152.547 .592 .975 

Q38 385.07 1150.478 .507 .975 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q39 384.93 1158.892 .344 .975 
Q40 387.97 1156.447 .383 .975 

Q41 384.97 1165.206 .206 .975 

Q42 385.00 1163.241 .247 .975 
Q43 385.00 1160.759 .329 .975 

Q44 385.10 1155.403 .365 .975 
Q45 385.17 1138.351 .670 .975 

Q46 385.17 1136.557 .708 .975 

Q47 385.13 1133.637 .793 .975 

Q48 385.20 1138.717 .692 .975 

Q49 385.27 1134.754 .801 .975 

Q50 385.10 1157.403 .268 .975 

Q51 385.73 1138.685 .585 .975 

Q52 385.33 1144.575 .460 .975 

Q53 385.23 1149.840 .437 .975 

Q54 385.33 1148.230 .476 .975 

Q55 385.27 1134.478 .749 .975 

Q56 384.87 1158.189 .274 .975 

Q57 385.17 1139.385 .848 .975 

Q58 385.10 1143.817 .814 .975 

Q59 385.10 1143.817 .814 .975 

Q60 385.23 1147.840 .569 .975 

Q61 385.27 1134.547 .747 .975 

Q62 385.20 1138.234 .764 .975 

Q63 385.17 1140.075 .593 .975 

Q64 385.13 1138.878 .808 .975 

Q65 385.07 1136.685 .782 .975 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q66 385.33 1130.506 .804 .975 

Q67 385.27 1136.892 .752 .975 

Q68 385.07 1141.237 .742 .975 

Q69 385.07 1138.340 .744 .975 

Q70 385.10 1140.438 .727 .975 

Q71 385.07 1136.754 .721 .975 

Q72 385.30 1151.183 .458 .975 

Q73 385.17 1138.213 .725 .975 

Q74 385.20 1137.821 .663 .975 

Q75 385.17 1131.868 .713 .975 

Q76 385.23 1135.495 .695 .975 

Q77 385.13 1140.878 .688 .975 

Q78 385.17 1137.868 .733 .975 

Q79 385.13 1134.602 .772 .975 

Q80 385.13 1137.430 .769 .975 

Q81 385.17 1148.489 .457 .975 

Q82 385.17 1131.592 .718 .975 

Q83 385.20 1133.407 .754 .975 

Q84 385.20 1136.097 .656 .975 

Q85 385.27 1130.892 .729 .975 

Q86 385.17 1136.006 .635 .975 

Q87 385.10 1127.817 .784 .975 

Q88 385.10 1127.610 .787 .975 

Q89 385.30 1136.286 .749 .975 

Q90 385.20 1132.441 .727 .975 

Q91 385.23 1134.254 .720 .975 

Q92 385.27 1140.823 .615 .975 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Q93 384.97 1141.551 .564 .975 

Q94 385.03 1138.999 .650 .975 

Q95 385.17 1134.626 .701 .975 

Q96 385.17 1131.799 .714 .975 

Q97 385.33 1134.092 .687 .975 

Q98 385.23 1136.254 .640 .975 

Q99 385.20 1134.097 .695 .975 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถามของการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม 

 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ   
การวิจัย เรื่อง บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ              
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จังหวัดนครปฐม  ซึ่งขอมูลท่ีไดจากความ
คิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด โดยผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหใน
ภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 ผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 1 คน และครู
อาสาสมัคร/ ครู กศน.ตําบล/ ครู ศรช. จํานวน 8 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ รวม 10 ฉบับ)  
 แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน จํานวน 104 ขอดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  5 ขอ 
 ตอนท่ี 2 บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร    จํานวน 44 ขอ 
 ตอนท่ี 3 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ  จํานวน 55 ขอ 
 เมื่อทานใหขอมูลครบถวนแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยได    
แนบซองมาพรอมกันนี้แลว 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา        
ณ โอกาสน้ี 

 

(นางสาวปาริชาติ  แกวมณี) 

    นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทรศัพท 087 - 7598826 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง � หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 เพศ 

� ชาย               � หญิง 
[   ]  01 

2 อายุ 
� 20-30 ป        � 31-40 ป 
� 41-50 ป        � 51-60 ป 
� มากกวา 60 ป 

[   ]  02 

3 ระดับการศึกษา 
� ต่ํากวาปริญญาตรี    
� ปริญญาตรี 
� ปริญญาโท         
� ปริญญาเอก 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

[   ]  03 

4 ตําแหนงหนาที่ 
� ผูบริหารสถานศึกษา 
� ครู อาสาสมัคร 
� ครู กศน.ตําบล 

� ครู ศรช. 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

[   ]  04 

5 ประสบการณในการทํางาน 

� 1-5 ป             � 6-10 ป 
� 11-15 ป         � 16-20 ป 
� 21-25 ป         � 26-30 ป 
� มากกวา 30 ป 

[   ]  05 
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ตอนที่ 2 บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
คําชี้แจง  ในการตอบคําถามแตละขอ ใหทานพิจารณาตัดสินใจวา ตัวทาน (กรณีผูตอบเปนผูบริหาร)  
 หรือผูบริหารสถานศึกษาของทาน (กรณีผูตอบเปนครู) มีบทบาทตามท่ีบรรยายไวใน    

 ระดับใด แลวทําเคร่ืองหมาย √  ในชองระดับของบทบาทเพียงชองเดียว 
ถาทานตอบ ระดับ 1  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  นอยที่สุด 

  ระดับ 2  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  นอย 

  ระดับ 3  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  ปานกลาง 
  ระดับ 4  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  มาก 

  ระดับ 5  หมายถึง  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

 

ขอที่ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

        1. ความจําเปนพื้นฐาน  

1 
มีทักษะที่จําเปนของผูนําและมีทักษะใน 

การแกไขขอขัดแยง 
     [   ]  06 

2 
สามารถคล่ีคลายความขัดแยงไดอยางรวดเร็ว
และไดผลดี 

     [   ]  07 

3 
เลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในการตัดสินใจเพ่ือเปนไป
ตามจุดมุงหมาย 

     [   ]  08 

4 
มีทักษะในการบริหารงานเปนทีมและ
กระบวนการกลุม 

     [   ]  09 

5 
ตัดสินใจในเหตุการณเฉพาะหนาดวย 

ความรวดเร็วและเนนจุดมุงหมายของงาน 

     [   ]  10 

        2. การมองการณไกล 

6 
มีภาวะผูนําและสามารถนําไปใชได 
อยางเหมาะสม 

     [   ]  11 

7 เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล      [   ]  12 

8 มีความอดทนในการบริหารงาน      [   ]  13 
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ขอที่ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

9 
มีความสามารถท่ีจะเขาใจงาน ที่จะปฏิบัติ 
เปนอยางดี 

     [   ]  14 

10 สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล คุมคา      [   ]  15 

        3. มีหลักการ 
11 มีแนวคิดในการทํางาน      [   ]  16 

12 มีหลักในการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา      [   ]  17 

13 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวชัดเจน      [   ]  18 

14 
มีทักษะการบูรณาการ ผสมผสานใน 

การปฏิบัติงาน 

     [   ]  19 

15 
มีการติดตาม ดูแล กํากับ การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     [   ]  20 

        4. หลักในการทํางาน 

16 นําหลักการไปใชในการปฏิบัติงาน      [   ]  21 

17 
วางเกณฑหรือมาตรฐานการทํางานที่ได 
ตัดสินใจแลวมาเปนหลักในการทํางาน 

     [   ]  22 

18 
เนนการนําหลักการและการดําเนินกิจกรรม 

ใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด  
     [   ]  23 

19 
นําหลักในการทํางานมาชวยในการตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรม 

     [   ]  24 

        5. หลักการปกครอง   

20 
มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคล 

หรือกลุม เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
     [   ]  25 

21 
มีการใชอํานาจตอบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของ 
การทํางาน 

     [   ]  26 

22 
ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรใน 

การปฏิบัติงาน 
     [   ]  27 
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ขอที่ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

23 

มีการใหรางวัล การยกยองชมเชยหรือ
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสอันสมควร 
 

     [   ]  28 

        6.ความมุงประสงค   
24 มีการต้ังจุดประสงคในการทํางานอยางชัดเจน      [   ]  29 

25 
มีการวิเคราะหจุดมุงหมายในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     [   ]  30 

26 
ชี้แจงความมุงหมายของการปฏิบัติงานให
ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางทั่วถึง 

     [   ]  31 

27 
มีทักษะในการแกไขขอผิดพลาดใน 

การปฏิบัติงาน 

     [   ]  32 

28 
สรางความรูสึกใหบุคลากรไดตระหนักวาเรา
ทํางานเพ่ืองานมิใชทําเพ่ือตัวบุคคล 

     [   ]  33 

        7. การวางแผน 

29 
มีทักษะในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     [   ]  34 

30 
สามารถวางแผนโครงการปฏิบัติงานระยะยาว
ใหเกิดผลสําเร็จในเชิงประจักษ 

     [   ]  35 

31 
กําหนดวิธีการเพ่ือบรรลุจุดประสงคไวหลายๆ 
วิธีพรอมกรอบเวลาที่จะทํางานในแตละข้ันตอน 

     [   ]  36 

32 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน      [   ]  37 

        8. ความยืดหยัด 

33 
ยึดมั่นในเปาประสงคและผลงานตามท่ี 

กําหนดไว 
     [   ]  38 

34 
สื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจในเปาประสงค
รวมกันในการทํางาน 

     [   ]  39 

   ส
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ขอที่ บทบาทภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

35 
ยึดหลักการท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
หนวยงาน 

     [   ]  40 

36 
พัฒนาระบบใหบริการแกสาธารณชนใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการมีสวนรวมใน 

การบริหารสถานศึกษา 

     [   ]  41 

        9. การบริหารคน 

37 
มีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมี
ความสามารถในการทํางาน 

     [   ]  42 

38 
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหตรงตาม
ความรูความสามารถและความตองการ 

     [   ]  43 

39 

จัดใหมีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใน 

รูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ  
การฝกปฏิบัติ เพิ่มพูนความรูความสามารถ 
และประสบการณ 

     [   ]  44 

40 
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน ตําแหนง หนาท่ี การงาน 

     [   ]  45 

        10. ความรักองคกร 

41 
สรางเอกลักษณ วัฒนธรรมในสถานศึกษา  
ใหครู นักศึกษา ไดปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

     [   ]  46 

42 
มีทักษะในการพัฒนาบุคลากรใหมี 
การรักองคการอยางซื่อสัตย 

     [   ]  47 

43 
มีทักษะในการสรางความตระหนักตอ 

การทํางานของบุคลากร 
     [   ]  48 

44 
สงเสริมใหสถานศึกษา สมัครเขารับการ
ประเมินประเภทตางๆ เพ่ือพัฒนาองคกร 

     [   ]  49 
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ตอนที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ 
 

คําชี้แจง ขอความในหัวขอตอไปนี้เปนขอความเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานพิจารณาเห็นวาบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติและ
 พฤติกรรมการแสดงออก เพียงชองเดียว โดยมีเกณฑใหเลือกตอบ ดังนี้ 
ถาทานตอบ ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับนอยที่สุด 

  ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับนอย 

  ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับมาก 

  ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอที่ คุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

        1. คุณภาพของหลักสูตร 

1 

มีหลักสูตรที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

     [   ]  50 

2 
มีโครงสรางหลักสูตรที่มีองคประกอบครบถวน
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

     [   ]  51 

3 
เนื้อหาในหลักสูตรมีการบูรณาการสภาพปญหา
ความตองการของผูเรียน/ผูรับบริการและชุมชน 

     [   ]  52 

4 
มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู 
ตามเปาหมายของหลักสูตร 

     [   ]  53 

5 
มีการประเมินการใชและความสําเร็จของ
หลักสูตร และนําผลการประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนา 

     [   ]  54 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ
ที ่

คุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

        2. คุณภาพของครู 
6 ครูทกุคนมีใบประกอบวิชาชีพครู      [   ]  55 

7 
ครูทุกคนมีความรูหรือประสบการณตรง 
ตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

     [   ]  56 

8 
ครูทุกคนมีทักษะดานวิชาชีพครูและมีความสามารถ
ในการสอนและการประเมินผลอยางหลากหลาย 

     [   ]  57 

9 

ครูทุกคนมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการหลายๆ ดาน ทั้งภายในและภายนอก
หองเรียนและมีสวนรวมในการติดตามผูเรียน 

เพ่ือใหคําชี้แนะ แนะนํา สงเสริม และนําผล 

จากการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนา 

     [   ]  58 

10 
ครูทุกคนมีความสามารถคิดวิเคราะหตนเอง พัฒนา
ตนเองหรือไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

     [   ]  59 

11 
ครูทุกคนไดรับการประเมินการจัดการเรียนรู 
จากผูมีสวนไดสวนเสียและนําผลการประเมิน 

ไปพัฒนาตนเอง 

     [   ]  60 

12 
ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของครูและเปนแบบอยาง
ใหกับผูเรียนทั้งกาย วาจาและจิตใจ 

     [   ]  61 

        3. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

13 

3.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครูทุกคนมีการศึกษา วิเคราะหหลักสูตร
สถานศึกษา เปาหมายการจัดการเรียนรู 
ตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

     [   ]  62 

14 
ครทูุกคนมีการวิเคราะหศักยภาพการเรียนรู 
ของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 

     [   ]  63 
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ขอที่ คุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

15 
ครูทุกคนมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     [   ]  64 

16 ครูทุกคนนําเทคนิคการเรียนการสอน การใชสื่อ 
เทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสม และมีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 

     [   ]  65 

17 ครูทุกคนมีการบันทึกหลังสอน การทําวิจัย 

ในชั้นเรียน การประเมินผลจัดการเรียนรูของครู 
เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการเรียนรู 

     [   ]  66 

18 ครูทุกคนมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการวางเง่ือนไข
ใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและ
นํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

     [   ]  67 

19 ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียนให
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

     [   ]  68 

20 ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 

     [   ]  69 

 

21 

3.2 การศึกษาตอเนื่อง  
มีการสํารวจความตองการของผูเรียน 

     [   ]  70 

22 จัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการ
เรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

     [   ]  71 

23 มีแผนจัดการเรียนรูที่ครอบคลุม สอดคลอง
ครบถวนตามหลักสูตร และโปรแกรม 

การเรียนรู 
 

 

 

 

     [   ]  72 
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ขอที่ คุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย นอย

ที่สุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

24 ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอน การชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงคที่กําหนด
โดยการชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ กฎ หรือขอสรุป 

ในเรื่องที่เรียน 

     [   ]  73 

25 ผูสอนสามารถใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่
มุงชวยใหผูเรียนไดเห็นการปฏิบัติจริง ทําใหเกิด
ความรู ความเขาใจ  ชัดเจนขึ้น 

     [   ]  74 

26 มีการวัดและประเมินความรูของผูรับบริการ 
ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

     [   ] 75 

27 ครูทุกคนตองมีผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากผูเรียนในระดับดีขึ้นไป 
     [   ] 76 

        4.คุณภาพผูสอน วิทยากร การศึกษาตอเนื่อง 
28 ผูสอน มีความรูความสามารถตรงตามสาขาที่

จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรและเปนที่
ยอมรับและหรือมีวุฒิบัตรเกียติบัตรที่ไดรับ 

การยกยองตรงตามสาขาน้ันๆ 

     [   ] 77 

29 ผูสอนจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

     [   ] 78 

30 ผูสอน มีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรู 
และการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 

     [   ] 79 

31 ผูสอน มีการวัดและประเมินผล การเรียนรู 
ตามเนื้อหาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

     [   ] 80 

32 ผูสอน มีการสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตร 

     [   ] 81 
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ขอที่ คุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการ 
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ปาน
กลาง 

มาก 
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33 ผูสอน นําขอมูลจากการสรุปผลการประเมิน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับปรุงและ 

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

     [   ] 82 

34 ผูสอน มีสวนรวมในการติดตามผลผูจบหลักสูตร 
และใหขอเสนอหรือแนะแนวทางการพัฒนา 
ตอใหกับผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของหลักสูตร 

     [   ] 83 

35 ผูสอนไดรับการพัฒนาในการจัดกระบวนการ 
การเรียนรู 

     [   ] 84 

36 ผูสอนไดรับการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
และนําผลมาใชในการพัฒนา 

     [   ] 85 

        5. คุณภาพสื่อท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ 
37 มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานหรือทําเนียบสื่อแหลง

การเรียนรูและภูมิปญญา 
     [   ] 86 

38 มีสื่อเอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส    
แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาที่มีคุณภาพ
หลากหลายทันสมัย สรางสรรค สอดคลองกับ 

ความตองการของผูรับบริการ 

     [   ] 87 

39 มีระบบการใหบริการ ที่สามารถเขาถึงและ 

ใชบริการไดงาย 
     [   ] 88 

40 มีการสงเสริม แนะนํา ใหขอมูลสารสนเทศในการ
ใชสื่อและแหลงเรียนรู ที่หลากหลายสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนผูรับบริการ 

     [   ] 89 

41 มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจใน  
การใชสื่อและแหลงเรียนรู 

     [   ] 90 

42 มีการนําขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาสื่อ แหลงการเรียนรู 

     [   ] 91 
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6. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

43 มีสื่อ แหลงการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย สนองตอความสนใจ ความตองการ
ของกลุมเปาหมาย 

     [   ] 92 

44 มีการจัดหรือสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรู 
ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 
ของกลุมเปาหมาย 

     [   ] 93 

45 มีการประชาสัมพันธการใหบริการทางการศึกษา
เพ่ือกระตุน หรือใหผูรับบริการเขาถึงได 

     [   ] 94 

46 ครู บุคลากร บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด 
ผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถในการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัยไดอยางมีคุณภาพ 

     [   ] 95 

47 มีการประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน 

อยางตอเนื่อง 

     [   ] 96 

48 มีทําเนียบแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย และระบบ
การใหบริการขอมูล หรือวิธีการสนับสนุน 

     [   ] 97 

        7. การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
49 มีชุมชนหรือสังคมแหงการเรียนรู 1 แหงตอป      [   ] 98 

50 มีแผนงาน โครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
สรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมุงใหประชาชน
พัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรูและ 

การแสวงหาความรู 

     [   ] 99 
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ที่สุด 

51 มีการจัดกระบวนการเรียนรูตามแผนงานหรือ
โครงการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการเรียนรู และการแสวงหาความรูใหกับ
ประชาชน 

     [  ]100 

52 สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมจัดกิจกรรม
เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

     [  ]101 

53 ชุมชนมีการถายทอดเชื่อมโยงแลกเปล่ียนและ
จัดการความรูเพ่ือตอยอดองคความรู 
อยางตอเนื่อง 

     [  ]102 

54 มีการประเมินผลโครงการจัดกระบวนการเรียนรู
เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

     [  ]103 

55 มีการนําขอมูลจากการประเมินผลโครงการ 
ไปปรับปรุงพัฒนา 
 

     [  ]104 
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