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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
และ 2. ผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก วิธีการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะหองคประกอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพความเป นผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก 3) การยื น ยัน องค ป ระกอบประสิ ท ธิภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลุมตัวอยางประกอบดวยสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองอยูในระดับดีมาก จํานวน 353 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 3 คนไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน
ครูผูสอน จํานวน 1 คน และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,059 คน การพิจารณา
การไดมาซึ่งตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการ
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analysis) และ การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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1.องคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวน 8 องคประกอบ 73
ตัวบงชี้ คือ 1) ดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 2) ดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน 3) ดานความ
ภักดีตอองคกร 4) ดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 5) ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา 6) ดานวุฒิภาวะความ
มั่นคงทางอารมณ 7) ดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข 8) ดานบุคลิกภาพและการศึกษา โดยองคประกอบความเปนผูบริหารสถานศึกษา
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การวิจัยและการจัดการศึกษา และการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายคูพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไดรับการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ มีจํานวน 8
องคประกอบ 67 ตัวบงชี้ คือ 1) ดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ มี 22 ตัวบงชี้ 2) ดานการสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของผูเรียนมี 11 ตัวบงชี้ 3) ดานความภักดีตอองคกร มี 9 ตัวบงชี้ 4) ดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
มี 8 ตัวบงชี้ 5) ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา มี 4 ตัวบงชี้ 6) ดานวุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ มี 4 ตัวบงชี้
7) ดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มี 4 ตัวบงชี้ และ 8) ดานบุคลิกภาพและการศึกษา มี 3 ตัวบงชี้
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The purposes of this research were to find 1)the components effectiveness of small school
administrators 2) verification component of effectiveness of small school administrators. The
research process comprised of 3 phases as follow : 1)analytical study to set the conceptual
framework 2) analytical study component effectiveness of small school administrators and 3) verification
component effectiveness of small school administrators. The samples were 353 basic education
schools where the respondents were school directors, responsible teachers and basic education
school committees totally 1,059 respondents. The indicators of effectiveness of small school
administrators was acquired via experts’ references. The data collected by using document analysis,
the structured interview, questionnaires and the checklist method of indicators. The data were
analyzed by using frequency, percentage, mean(X), standard deviation (S.D.), t-test, one way
ANOVA, factor analysis and content analysis.
The research findings revealed that :
1. The component effectiveness of small school administrators consisted of eight components 73
indicators ; decision-making in management, encourage and support potential learners , loyalty to
the organization, relationships and partnerships with community, research and education
management, maturity and emotional stability, avoid the allurements which lead to ruin, personality
and education. The difference variable component indicators of effectiveness of small school
administrators between rural and urban area cluster by region was found at 0.05 level. When the pair
found that the Northeast is the central difference is statistically significant at the .05 level.
2. The component effectiveness of small school administrators. That verification from
expert consisted of eight components 67 indicators such as decision-making in management with
22 indicators, encourage and support potential learners with 11 indicators , loyalty to the organization
9 indicators, relationships and partnerships with community with 8 indicators, research and
education management with 4 indicators, maturity and emotional stability with 4 indicators, avoid the
allurements which lead to ruin 4 indicators, personality and education with 3 indicators.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเจริ ญทางเทคโนโลยี สารสนเทศในป จจุ บั นทํ าให สั งคมเป นสั งคมโลกที่ สามารถ
ติดตอสื่อสารไดอยางไรพรมแดนและเปนไปไดอยางรวดเร็ว ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว มนุษยจึงไมสามารถเผชิญกับความซับซอนและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วไดจึงเกิดสภาวะวิกฤตที่เราทราบกันดีอยูแลวและในปจจุบันเปนยุคแหงปญญาหรือ
ปราชญสังคม ซึ่งมนุษยทุกคนจําเปนจะตองมีความรู มีปญญา เนื่องจากสภาวะในการแขงขันของ
โลกปจจุบันมีการแขงขันมากขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษาของ IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันกับระดับนานาชาติแลว
ในป 2552 พบวาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 26 ซึ่งมีการพัฒนาจากป 2551 และ 2550 ซึ่งอยูใน
อันดับที่ 26 และ 33 ตามลําดับ อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากตัวบงชี้ในโครงสรางพื้นฐานของ
ระดั บ ประเทศแล ว ยั ง พบว า ด า นการศึ ก ษายั ง อยู ใ นระดั บ ห า งไกลจากประเทศเพื่ อ นบ า นมาก
โดยเฉพาะสิงคโปรและมาเลเซีย ดังนั้นนโยบายของการศึกษาไทยจึงมุงเนนในเรื่องการจัดการศึกษา
เพื่อสรางบุคลากรในการแขงขันกับนานาชาติ และสถานศึกษาก็เปนหนวยหนึ่งและเปนหนวยงาน
อันดับแรกที่จะตองผลิตบุคลากรของประเทศใหมีความรู มีปญญา รูเทาทันกับกระแสสังคมโลก
ยุคปจจุบัน 1 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก การศึกษาจึงเปนกุญแจที่ไขไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคม
ใหทันสมัยและพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาประเทศจะลมเหลว
โดยสิ้นเชิง หากไมมีการพัฒนาทางการศึกษา 2 ดวยเหตุที่การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การศึกษาจึงเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเองของคนเรา คนที่ไดรับ
1

World competitiveness Yearbook [Online], accessed 15/10/2008. Available from
http://www.imd.ch/research/ publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-2008Results.cfm
2
การปฏิรูปการศึกษา [Online], accessed 15/10/2008. Available from
http://209.85.175.132/search?q =cache:Kk RswzOByhkJ :www.thaiedresearch.org/
thaied_news/index1.php
1

2

2
การศึกษาอยางเหมาะสมก็คือ คนที่จะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามครรลองครองธรรมและ
ไดรับสิ่งดีๆ การศึกษามิใชเปนเพียงการใชชีวิตระยะเวลาหนึ่งในโรงเรียนเทานั้น แตเปนเหมือน
ปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว
หนาที่การงาน ตลอดจนความกาวหนาและความมั่นคงของประเทศ ยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน ที่นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
ไปจนถึงรูปแบบการใชชีวิตและวัฒนธรรมใหมๆ มาสูสังคมไทย การศึกษายังเปนปจจัยสําคัญ
ในการชวยใหคนมีหลักคิดรูจักใครครวญ เลือกสรร ปรับตัวกับเหตุการณและสิ่งใหมๆ ที่เขามาสูชีวิต
ตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะตองตอบสนองการทํางานในยุคขอมูลขาวสาร การสอนตองสงเสริม
ใหเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการมากกวาที่เปนมาในอดีต บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
และผูสอนจะตองเปลี่ยนแปลง3 ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
และการจัดการศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญทั้งในดานวิชาชีพและสวนตัว เพื่อจัดดําเนินการ
ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมายของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนนี้ การบริหาร
กิจการใดๆ เกี่ยวกับสาธารณะมีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําใหธุรกิจตางๆ
เหลานั้นดําเนินการไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วอยางไรพรมแดน และ
กระทบกระเทือนไปทุกประเทศทั่วโลก ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 53 ไดกําหนดใหผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหนาที่
ได ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกร
วิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษากําหนด จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูง นั่นคือจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ4
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการที่ รั ฐ บาลได ป ระกาศในป 2550 ให ค วามสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาไว ลํ า ดั บ ต น ๆ
เพื่อเปนการสะทอนสภาพจริงของปญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นใหพิจารณา ไมวาจะเปนเรื่องของการขาด
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, “การประกันคุณภาพการศึกษา”, วารสารวิชาการ 4 (เมษายน 2541)
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ธีระ รุญเจริญ, ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู,
การบริหารเพือ่ การปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2545), 13.
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บุคลากรฝายสนับสนุน (non-teaching staff) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งนับวาเปนปญหาเรงดวนที่กระทรวงศึกษาธิการจะตองเรงรัดแกไข
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผูเ รีย นในประเทศโดยรวมจากการประเมิ น ผลจากสํา นั ก ต า งๆ
ชี้ใหเห็นวาคุณภาพการศึกษายังอยูในลําดับกลางๆไปทายๆ ในระบบ ranking แมวาเราจะดําเนินการ
ปฏิรูปครูดวยระบบตาง ๆ ทั้งการผลิตครู การพัฒนาครู การกําหนดมาตรฐานดานครู และการใหรางวัล
ตอบแทนก็ตาม แตการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนตาง ๆ จะตองทํางานในสวนงาน 2 สวน คือ สวนงาน
สนับสนุน และสวนงานสอน ครูตองทําเองทั้งหมดทุกภารกิจ ครูจะตองเปนเจาหนาที่ธุรการในเวลา
เดียวกันกับเปนผูสอน ทําใหไมมีเวลาในการออกแบบการสอน เตรียมการสอน พัฒนาเด็กและ
บริการวิชาการ แกเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก เปนเรื่องที่จําเปนเรงดวน
ค อ นข า งมากที่ รั ฐ บาลจะต อ งจั ด หาคนไปทํ า งานด า นการสนั บ สนุ น ให กั บ โรงเรี ย นทุ ก แห ง
นอกจากนี้ปญหาเรื่องของการอานไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ถึงประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนหนึ่งยังอานไมออกและเขียนไมได แมวาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งสงผลตอคุณภาพของประชากรในอนาคต หากปลอยทิ้งไวโดยไมมี
การแกไขประกอบกับครูไมมีวุฒิตรงกับวิชาที่สอน ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโรงเรียนประถมศึกษาภาครัฐและเปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษา มีเปนจํานวนมากที่มีวุฒิ
ไม ต รงกั บ กลุ ม วิ ช าที่ ส อน(8 กลุ ม สาระวิ ช า) ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามแนวปฏิ รู ป การเรี ย นรู ทั้ ง ด า นเนื้ อ หาและด า นวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุ มวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 5 และจากการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสูการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึ้นในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และด า นคุ ณ ภาพ
นั ก เรี ย น สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได กํา หนดแนวทางการดํา เนิ น
งานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กไวคือบริหารสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การยุบหรือการเลิกลมโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้
การดําเนินการดังกลาวไดคํานึงถึงผลกระทบตอประสิทธิภาพ ความคุมคาและการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ทั้งนี้การบริหารจัดการเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดําเนินงานจะมุงไปที่การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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เกิดทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูหลากหลาย สามารถนําวิธีการเรียนไปใชในชีวิตจริง
ได และมุงใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม ในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดวัยเรียน การออกแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงจําเปนตอง
จัดรูปแบบอยางเหมาะสมใหสอดคลองและความตองการของชุมชน ทองถิ่น ซึ่งมีความผูกพันกับ
โรงเรี ย นอย า งแนบแนน มาตั้ ง แต อ ดีต จนถึ ง ปจ จุ บัน การยุ บ หรื อการล มเลิ กโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
จึงจําเปนตองเปนวิธีสุดทาย และชุมชน ทองถิ่นตองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจดังกลาวดวย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไดพ ยายามแกป ญ หาโรงเรีย นขนาดเล็ก ตั้ ง แต อดีตที่ ผานมาอย างต อเนื่อ ง
แตที่ผานมาในอดีต การพัฒนาขาดความตอเนื่องและนโยบายไมแนนอน จึงไมไดรับการเอาใจใส
เทาที่ ค วร จึ งทํ า ให ก ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สว นมากไม ไ ดคุ ณ ภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน(ตามผลการประเมินภายนอกของ สมศ.) ในความเปนจริงกลับพบวา สาเหตุที่ทําให
โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหามากในการจัดการศึกษานั้นมีปจจัยที่สําคัญหลายประการ เชน ครูไมครบชั้น
ไม ค รบกลุ ม สาระ ครู มี ภ ารกิ จ อื่ น ที่ ไ ด รั บ มอบหมายมากเกิ น ไป สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ไ ม พ อเพี ย ง
สถานที่ไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม ผูปกครองยากจนไมมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
ดังนั้นในปการศึกษา 2551 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหมี
ความสมบู ร ณ แ ละสามารถจั ด การศึ ก ษาใหมี คุ ณ ภาพ จึ ง ไดจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1 – 120 คน6
ปญหาของการวิจัย
โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบริหารการศึกษาในทุกยุค
ทุ ก สมั ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได พ ยายามแก ป ญ หาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ตั้ ง แต อ ดี ต ที่ ผ า นมา
อยางตอเนื่องและจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาพบวาปญหาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก
ยังไมไดรับการแกไขในโรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 60 คน ใน 6 ชั้นเรียน ซึ่งนับวารัฐบาลลงทุน
คอนขางสูงมากแตผลผลิตต่ํา นอกจากนี้ในระบบอุปถัมภในการแตงตั้งและโยกยายของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพบวาระบบใหมของการบริหารบุคคลตามกฎหมายครูฉบับใหมอํานาจการแตงตั้ง
และโยกยายบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตกอยูกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงตั้งและโยกยายผูบริหารสถานศึกษาทั้งเกาและใหม และจากการศึกษา
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สภาพปญหาของโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ผานมาพบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหา
คลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานความพรอมทางปจจัย
ของโรงเรี ย นและด า นการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาโรงเรี ย น ซึ่ง ในแต ล ะด า นมี ร ายละเอี ย ดคื อ
1) ปญหาดานการบริหารจัดการ ที่ผานมา การคมนาคมภายในประเทศนับวาไมคอยสะดวกมากนัก
ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองตั้งโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู แตในปจจุบัน
ความจําเปนดังกลาวไดลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ดังที่ไดกลาวมาแลว
ตั้งแตตอนตน ดังนั้นจึงทําใหมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก ซึ่งโรงเรียนดังกลาว มีอัตราสวน
ครูตอนักเรียน นักเรียนตอหองเรียนต่ํากวามาตรฐาน คาใชจายตอนักเรียน 1 คน สูงกวาโรงเรียน
ขนาดอื่นๆ ในอีกดานหนึ่งนั้นยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจํานวนหนึ่งที่อยูในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
เชน พื้นที่หางไกลความเจริญ พื้นที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของประเทศ เปนตน ซึ่งนักเรียน
ในโรงเรียนลักษณะดังกลาวมีปญหาในการเดินทางไปโรงเรียนเปนอยางมาก ถึงแมวานักเรียนจะ
ไดรับคาพาหนะในการเดินทางแลวก็ตาม แตคาพาหนะที่ไดรับนั้นก็ไมคอยเพียงพอและตอเนื่อง
นอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญยังขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งมี
บริบทที่ตางไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ การใชขอมูลสารสนเทศ และนําผลของการประเมินงาน/
โครงการมาใช ว างแผน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน ยั ง มี น อ ย นอกจากนั้ น การอพยพเคลื่ อ นย า ยของ
ประชากรวัยเรียนที่ยายไปรับจางงานตางพื้นที่ ทําใหเกิดปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โรงเรี ย นเป น อย า งยิ่ ง 2) ป ญ หาด า นการเรี ย นการสอน ในด า นการเรี ย นการสอนนั้ น พบว า
ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไมครบชั้นและนักเรียนมี
จํ า นวนน อ ยในแต ล ะชั้ น ครู ส อนไม เ ต็ ม เวลาและเต็ ม ความสามารถ เพราะมี ภ ารกิ จ อื่ น
ที่ น อกเหนื อ จากการเรี ย นสอนที่ ค รู จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ทั้ ง จากสั ง กั ด เดี ย วกั น และจากต า งสั ง กั ด
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูไมคอยสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน
และแหล ง การเรี ย นรู มี จํ า นวนจํ า กั ด ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากโรงเรี ย นได รั บ งบประมาณน อ ย
สื่ อ เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารมี ใ ช อ ย า งจํ า กั ด และที่ โ รงเรี ย นมี อ ยู ก็ ไ ม ส ามารถใช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในทายที่สุดก็สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย 3) ปญหา
ดานความพรอมเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ผานมา ไดใช
เกณฑการจัดสรรหลายๆเกณฑ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็เปนเกณฑหนึ่งในการจัดสรร เนื่องจากมีการ
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ดังนั้น จึงทําใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรร
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางเปนจํานวนนอย สภาพอาคารเกา ชํารุด
ทรุด โทรม เนื่ องจากกอสรางมาเปนเวลานาน คอมพิวเตอร โทรศัพทยังมีไ มเพี ยงพอ โรงเรีย น
ไมสามารถระดมทรัพยากรจากผูปกครอง ชุมชนไดมากนัก เนื่องจากผูปกครองและชุมชนดังกลาว

6

6
มี ค วามยากจน สํ า หรั บ ตั ว ป อ นด า นนั ก เรี ย นนั้ น พบว า นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก มาจาก
ครอบครั ว ที่ ย ากจน 4) ที่ ผ า นมานั้ น ถึ ง แม ว า จะมี ตั ว แทนของชุ ม ชนและองค ก รต า งๆเข า มา
มีสวนรวม ในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แตบทบาท
ของคณะกรรมการดั ง กล า วยั ง มี ไ ม ม ากนั ก และหากกล า วถึ ง การประสานงานกั บ หน ว ยงาน
องคกรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนดวยแลว เกือบจะกลาวไดวามีนอยมาก หรือไมมีเลยในบางพื้นที่
ชุมชน ผูปกครอง มีฐานะยากจน ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน และ
การเรียนของบุตรหลานไดเทาที่ควร ภาพความสําเร็จ จากผลการดําเนินงานเพื่อแกปญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ผานมา พบวา มีหลายกิจกรรมที่เกิดผลดีและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เชน 1) การพัฒนาผูบริหารและครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
ในโครงการนํารองไดรับการฝกทักษะในการบริหารโรงเรียนภายใตบริบท ที่ขาดแคลนปจจัยตางๆ
ครูผูสอนไดรับการฝกทักษะในการออกแบบการเรียนรู การสอนแบบบูรณาการ ซึ่งทําใหผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหนาที่มากขึ้น 2) การพัฒนาแหลง
เรียนรู ไดมีการสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดหาหนังสือ สื่อ อุปกรณ รวมทั้งคอมพิวเตอร จานรับสัญญาณดาวเทียม
ซึ่งสิ่งเหลานี้ชวยใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกลไดรับโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เทาเทียมกับผูเรียนคนอื่นในถิ่นฐานที่มีความเจริญ 3) การจัดหาวิทยากรภายนอก โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนใหญมักขาดครูผูสอนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น การสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถหา
วิทยากร/บุคคลภายนอกเขามาชวยสอนในกลุมสาระที่ตนเองขาดแคลนหรือไมมีความถนัด ก็ชวยให
นักเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพและเต็มตามหลักสูตรและครูยังไดรับการแบงเบาภาระในอีกทาง
หนึ่งดวย 4) การสนับสนุนเจาหนาที่ธุรการ ปจจุบันครูผูสอนในโรงเรียนทุกแหงตองทําหนาที่อื่นๆ
นอกเหนือจากการสอน หลายประการดวยกัน เชน งานทะเบียน ขอมูล สารสนเทศ บัญชี พัสดุ เปนตน
งานเหลานี้เบียดบังเวลาสอนของครูเปนอยางมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
เปนทุนเดิมอยูแลว จากการทดลองหาเจาหนาที่ธุรการมาชวยครูผูสอนโดยกําหนดใหเจาหนาที่
ธุรการ 1 คน ชวยงานธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก 3-5 แหง พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมี
ความพึงพอใจมาก ครูไมทิ้งหองเรียน ใกลชิดนักเรียนมากขึ้น นักเรียนไดเรียนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร
5) การดูแลเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน ในหลายๆพื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึ่ง
ไดมีการยุบรวมหรือเลิกลมโรงเรียนไป ดังนั้นเพื่อไมใหนักเรียนที่จําเปนตองเดินทางจากบานพัก
ไปเรียนที่โรงเรียนแหงใหม มีความเดือดรอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได
ดูแลเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนโดยจัดคาพาหนะใหนักเรียนซึ่งชวยบรรเทาความเดือดรอน
แกนักเรียนดังกลาวไดเปนอยางดี 6) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ
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การเรียนการสอน ที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดสงเสริมใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไดทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 7 นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว
ยังพบวา ผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) (องคการมหาชน) มีโรงเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวนมากโดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก และถือวาอยูในขายที่ตองปรับปรุงเรงดวนหรือเรียกวาโรงเรียนไอซียูกวา 600
โรงเรี ยน ซึ่ งปจจุ บันนี้ สํานักพิ มพ มติชนก็รับไปช วยเหลือเพียง 100 โรงเรีย น ดั งนั้ นป จ จุบั น นี้
กระทรวงศึกษาธิการจะตองเขามาชวยเหลือโรงเรียนไอซียูที่เหลืออีกกวา 500 โรงเรียน ซึ่งจําเปน
ที่จะตองสํารวจและหาขอมูลใหไดวาอยูในสภาพอยางไร มีปญหาหนักขนาดไหน และจะมีแนวทาง
ในการแกไขอยางไรจึงจะพนจากขั้นไอซียู 8 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปานทอง ปธิเก ที่ศึกษาเรื่อง
ปญหาการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2
พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นวาระดับปญหาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมและ
รายดาน 3 ดาน คือ ดานบริหารวิชาการ คือขาดการพัฒนางานแนะแนวทางการศึกษา ดานบริหาร
งบประมาณคือขาดการพัฒนากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และการบริหารทั่วไปคือขาดบุคลากรใน
การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งอยูในระดับมาก สําหรับการบริหารงานบุคคลคือขาดการ
ขอคืนตําแหนงของครูที่ลาออกหรือเกษียณราชการ 9 นอกจากนี้จากการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพและปญหาการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทยยัง
พบวาปญหาดานพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาทิ การติดยึดพฤติกรรมการบริหารหรือ
วัฒนธรรมการบริหารแบบเดิมๆ ทําใหไมถนัดในการบริหารแบบกระจายอํานาจ ความไมชัดเจนยัง
ไมรูไมเขาใจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวกระจายอํานาจอยางแทจริง ความไมรูและ
ไม ส ามามารถปฏิ บั ติ ต ามการกระจายอํ า นาจทั้ ง 4 ด า น โดยยั ง เน น งานด า นธุ ร การและขาด
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จรรยาบรรณของการเปนผูบริหาร เชน ความไมยุติธรรม ความประพฤติไมเหมาะสม การทุจริต
คอรรัปชั่นและการปฏิบัติงานนอกโรงเรียนมากเกินไป นอกจากปญหาของผูบริหารแลวยังมีปญหา
การขาดครูและครูบางสวนไมมีความรูความสามารถ การติดยึดพฤติกรรมการสอนแบบเดิม ขาด
ความรูความสามารถในการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ และไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปญหาดานชุมชน คือผูปกครอง ประชาชน และองคกรตางๆ ยังขาดความรูความสามารถในการเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การรวมปฏิบัติงานและการไมเขามารวมมือชวยเหลือและมีเจตคติ
ที่ไมดีตอโรงเรียนยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กแลว ปญหาในเรื่องดังกลาวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ปญหา
ดังกลาวลวนแลวแตทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชความเปนผูนําสูงจึงจะ
นําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จไดอยางทัดเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ 10 ดังนั้นการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงเปนเรื่องที่ทาทายผูบริหารเปนอยางยิ่ง เพราะดวยคําจํากัดความของขนาด ทํา
ใหทุกอยางที่จะไดรับการสนับสนุนตองเล็กตาม ไมวาอัตรากําลังครู ลูกจาง งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ ขณะที่ การจัดการเรียนการสอน ครูหลายคนอาจจะพอใจกับจํานวนนักเรียนทีด่ แู ล แมจะ
เหงาไปบาง คําวาพอใจหมายถึง ความเอาใจใส ดูแล ตรวจผลงาน ใหทดลองทํา ปฏิบัติการตางๆ
เด็กๆ จะถึงรอบลงฝก ใชอุปกรณไดเร็ว ไมตองคอยคิวนาน หากผูบริหารจะถือวิกฤติเปนโอกาสโดย
เปลี่ยน paradigm ในการทํางานก็จะมีกําลังใจขึ้น เห็นดวยกับแนวคิดที่จะทําใหเปน community
school แตผูบริหารจะตองทํา school charter ที่ชัดเจน เพื่อบุคคลภายนอก ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น
ที่สนใจ(ในผลงาน) ขอดูพิมพเขียว (blueprint) และเขามามีสวนรวม สนับสนุนไดงายขึ้น และเกณฑ
การประเมินบางขอที่จะนํามาใชก็ตองปรับหรือผูประเมินจะตองใชวิจารณญาณในการประเมินดวย
จึงจะยุติธรรม11
อยางไรก็ตามในยุคการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาโดยตรง ผูบริหารจึงเปนทั้งผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู รวมทั้งการประสานสัมพันธ
ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา
มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปนประชาธิปไตย นําไปสูการปฏิรูปการ

10

กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เปนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2547, 11
11
ประกอบ คุปรัตน, สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [Online], accessed
25/11/2008. Available from http://rongjo.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
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เรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรู ค วามสามารถบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ และคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให อ งค ก ารประสบ
ความสําเร็จ 12 และในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีตัว
บงชี้อะไรบางที่บงชี้ถึงความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยพัฒนาให
โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยดังที่กลาวมาขางตน เพื่อใหมี
ความชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบของ
ผูวิจัย จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังนี้
1. ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีองคประกอบเปนอยางไร
2. ผลการยืนยันตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเปนอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ตัวบงชีป้ ระสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีองคประกอบเปนพหุตวั แปร
2. ตัวบงชีป้ ระสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญไดรับการยืนยัน

12

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรปู การศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักขาวฟาง, 2546), 21.
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาเพื่อทราบ 1) องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 2) ผลการยืนยันองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตาม
หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
แนวคิดของแคทซ (Daniel Katz) ไดกลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพไววาควรดูทักษะของผูนําซึ่ง
ประกอบดวย 1) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skill) ซึ่งหมายถึง การมีมโนภาพในระบบของ
โรงเรียนอยางกวางขวางและครอบคลุมทุกอยาง เชน กฎเกณฑ ระเบียบ ทฤษฎี เปนตน 2) ทักษะ
ดานมนุษย(human skill) คือผูนําตองมีทักษะและมีความสามารถในการอยูอยางมนุษยกับมนุษย
ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเขาใจกัน มีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกันกับผูอื่นไดดี เปนตน 3) ทักษะ
ดานเทคนิค (technical skill) หมายถึงการรูจักใชกลวิธีการแกปญหาและตัดสินใจทั้งดานการบริหาร
และดานปฏิบัติงาน 13 แนวคิดของบารนารด (Chester I.Barnard) ที่กลาววาคุณลักษณะที่ดีของผูนํา
คือ 1)ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and endurance) หมายถึง ความคลองแคลว ตื่นตัวอยู
เสมอ พรอมที่จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได และราเริงแจมใสอยูเสมอ 2) ความสามารถใน
การตัดสินใจ (decisiveness) ผูนําที่ดีตองตัดสินใจถูกตอง รวดเร็ว การตัดสินใจเปนลักษณะหนึ่งของ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ถาผูนําเชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจไดดี 3) ความสามารถในการจูงใจ
(persuasiveness) หมายถึงความสามารถในการสนทนา เขียนบทความ ความสามารถในการจับจุด
สนใจของบุคคลอื่นได รูจักเอาใจคนถูกจังหวะ ใชภาษาไดดี 4) ความรับผิดชอบ (responsibility)
ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดเมื่อผิดพลาด และเต็มใจรับคําตําหนิ และเมื่อรับหนาที่ใดมาแลวจะบากบั่นทํา
อยางถึงที่สุด โดยไมทอดทิ้ง ความรับผิดชอบจึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับผูนําทุกคน 5) ความ
ฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity) ความฉลาดไหวพริบจําเปนที่สุดสําหรับผูนําทุกประเภท ความ
ฉลาดไหวพริ บ จะมี ไ ด เ มื่ อ ผู นํ า เป น คนมี ค วามรู ดี รู ง าน รู น โยบาย รู ก ระบวนการบริ ห าร มี
ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ สนใจในเรื่องตาง ๆ รอบดาน มีความคิดริเริ่ม 14 แนวคิดของ
13

Daniel Katz, “Skills of Dffective Administrator,” Harvard Business Review (January –
February 1955): 33-42.
14
Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambribge,Massachusetts : Havard
University Press, 1969), 93-100.
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โรแนลด (Stedt W.Ronald) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไว ดังนี้ 1) ยึดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน
2) เปนที่พึ่งพาและชวยเหลือคนอื่นได 3) กลาคิด กลาทํา 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถใน
การแบงงานใหผูรวมงาน 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีความคิดรวบยอด 8) มีมนุษยสัมพันธ 9) มีความ
สามารถในการสื่อสาร 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปญญาดี 12) มีความสามารถในการ
จัดระบบงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจดี 15 แนวคิดของ สตอกดิล (Stogdill) ไดรวบรวม
จําแนกคุณลักษณะที่ดีของผูนํา ไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกายเปนผูแข็งแรงมีรางกายสงา 2) พืน้ ทาง
ทางสั งคม เปน ผู มีการศึ ก ษาดี และมีสถานภาพทางสังคมดี 3) สติป ญญาฉลาด ตัด สิน ใจดี
มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 4)บุคลิกภาพมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง
5) ความสัมพันธกับงาน โดยมี ความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคม มีเกียรติและ
รวมงานกับผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี 16 แนวคิดของ คอรแมนและทานอฟสกี้ (Korman and Tanofsky)
ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่มีประสิทธิภาพวาควรมีลักษณะดังนี้ คือมีความฉลาด มีความคิด
สรางสรรค มีความสามารถในการนิเทศคนอื่นได มีจิตใจมั่นคง เชื่อตนเอง มีการตัดสินใจดี และมี
วุฒิภาวะ 17 แนวคิดของแคมปแบล และคณะ (Campbell and other) ไดกลาวถึงคุณลักษณะประจําตัว
ของผูนําที่มีประสิทธิภาพควรมี คือ มีความฉลาด มีความรับผิดชอบ มีความรอบรูในเรื่องที่ตนทํา
สุขภาพทางกายสมบูรณ สื่อความหมายดี มีอารมณขัน 18 แนวคิดของบาส (Bass) ไดทําการสํารวจ
คุณลักษณะของผูนําไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย ไดแก การมีสุขภาพแข็งแรง สงา 2) คุณลักษณะ
ภูมิหลังทางสังคม ไดแก การเปนผูมีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี เปนที่ยอมรับยกยองของบุคคลอื่น
3) คุ ณ ลั ก ษณะทางสติ ป ญ ญา ได แ ก การเป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ มี ป ฏิ ภ าณ ไหวพริ บ ดี
4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ไดแกการเปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน ไดแก การเปนผูที่มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ไดแก การเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี วางตัวในการ

15

Ronald W. Stedt, Managing Career Education Programs (Englewood Cliffs,New Jersey :
Prentice-Hall, 1974), 49-53.
16
Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research
(New York: The Free Press, 1974), 74-75.
17
A.K. Korman and R.Tanofsky, “Statistical problems of contingency models in
organizational behavior,” Academy of Management Journal, 18 (1975): 393-397.
18
Campbell, Ronald., and other. Introduction Administration, 4th ed.(Boston : Allyn and
Racon Inc, 1977),68-69.
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เขาสังคมไดอยางเหมาะสม 19 แนวคิดของเฮลเลอรและพอรเตอร (Heller and porter) ไดกลาวถึง
คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น มี คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล 16 ป จ จั ย คื อ
1) ความสามารถในการเขาใจผูอื่น(ability to understand people) 2) ความเฉลียวฉลาด (high
intelligence) 3) การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง (acceptance of new ideas) 4) การตัดสินใจที่
รวดเร็ว (rapid decision making) 5) ความสามารถในการพูด (verbal ability) 6) ความเต็มใจในการ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (willingness to seek other opinions) 7) ความเต็มใจในการนําสงขอมูล
(willingness to pass on information) 8) ความเต็มใจในการยอมรับขอผิดพลาด(willingness to admit
mistake) 9) ความพรอมในการอภิปรายกับผูรวมงาน(available for discuss with workers)10) ความ
สามารถดานเทคนิค (technical ability) 11) ความรูสึกตลกขบขัน (sense of humor) 12) การใหความ
เคารพตลอดจนความใกลชิดสนิทสนม (no loss of respect through familiarity) 13) การเปนผูเขา
สังคมหรือทําการติดตอไดอยางยอดเยี่ยม (good mixer) 14) การเปนผูสังเกตการณกฎระเบียบอยาง
เครงครัด (strict observer of regulations) 15) การมีลักษณะทาทางที่สงางาม (smart appearance)
16) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นใหประสบความสําเร็จ (ability to do job done by
worker)20 แนวคิดของยูค (Gary A.Yukl) ไดทําการวิจัยและสรุปคุณลักษณะของผูนําที่มี
ประสิทธิภาพคือ 1) คุณลักษณะของภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การปรับตัวเขากับ
สถานการณ (adaptable) มีความฉับไวตอสภาพแวดลอมทางสังคม (alert) มีความทะเยอทะยาน
(ambitious) และมุงทํางานเพื่อความสําเร็จ (achievement oriented) ทํางานในเชิงรุก (assertive) เปน
ผูที่ใหความรวมมือกับผูอื่นได (cooperative) มีความสามารถในการตัดสินใจ (decisive) เปนที่พึ่งพิง
ของผู อื่ น ได (dependable) มี ค วามสามารถในการครอบงํ า ผู อื่ น (dominant) เป น ผู ที่ มี พ ลั ง สู ง
(energetic) เปนผูที่ยืนหยัดในการทํางาน (persistent) มีความเชื่อมั่นในตนอง (self confident)
อดทนตอแรงกดดัน (tolerant of stress) เต็มใจที่จะรับผิดชอบ (willing to assume responsibility)
2) ทักษะของภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย มีความฉลาด (clever) มีทักษะในการคิด
(conceptually skilled) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative) มีกุศโลบายทางการทูต (diplomatic)

19

M. Bass Bernard, Stogdill’s handbook of leadership (New York : The Free
Press,1981),73-8.
20
F.A.Heller and L.W.Porter, Personal Characteristics Conductive to Success in Business
quoted in Maureen Guirdham, Interpersonal Skills at Work (Great Britain : Prentice Hall
International (UK) Ltd.,1990),57
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และยุทธวิธี (tactful) มีความสามารถในการพูด (fluent in speaking) มีความรูเกี่ยวกับกลุมงาน
(knowledgeable about the group task) มีทักษะทางการบริหาร (organized) มีทักษะทางการจูงใจ
(persuasive) มีทักษะทางสังคม (socially skilled)21 แนวคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)
ไดกลาวถึงยุทธวิธีและยุทธศาสตรหลัก 10 ประการของการเปนผูนําที่มีคุณภาพ (The 10 – P Model
of Quality Leadership) โดยกลาววาผูนําที่มีคุณภาพจะตองมีลักษณะดังนี้ 1) ความจําเปนพื้นฐาน
(prerequisites) ไดแกทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนํา
เบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบ
การตัดสินใจการบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปน
ยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดเปนระยะสั้น ๆ
และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ
มักจะมีทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแตวาจะมีทักษะทางนี้เกงมากนอย
ตางกันเทานั้น 2) การมองการณไกล (perspective) ไดแกความสามารถของผูนําที่สามารถมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่
มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวางๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําให
สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดคุมคา 3) มีหลักการ (principle) ในการ
บริ ห ารงานนั้ น ผู นํ า จะต อ งมี แ นวความคิ ด หรื อ หลั ก การในการที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ หลั ก การ
กอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหารระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหง
ยอมรับวาหลักการชวยเหลือทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางานเปนอยางดี 4) หลักในการทํางาน
(platform) ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนในการปฏิบัติงานและวางเกณฑหรือมาตรฐาน
ในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจได
อยางดี หลักการทํางานในดานการศึกษาหรือดานธุรกิจอื่นๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน
5) หลักการปกครอง (politics) ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครองนั่นคือ มีความสามารถใน
การใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมี
เรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะ
สามารถที่จะทําใหเกิดผลตางๆ ขึ้นได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียน
ตองสรางความรวมมือเพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 6) ความมุงประสงค (purposing) ผูนํา
ที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งความหมายในการทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึง
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G.A. Yukl, Leadership in Organization, 3rd ed. (Eagle Wood Cliffs : Prentic Hall,
1994),114.
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แนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด นอกจากนี้การมีความมุงหมายยังชวยใหผูนํา
ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการและเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงาน
ไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน 7) การวางแผน (planning) การวางแผนเปนการเชื่อมโยง
ความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนํา
ไม ค วรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะช ว ยทํ า ใหโครงสร า งใหญข องงานออกมา
ในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทําเปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ
การวางแผนคลาย ๆ กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทํางานตางๆ
ในรูปของ Gantt Chart หรือ PERT เปนตน 8) ความยืนหยัด (persisting) ผูนําที่ดีควรจะมีความ
ยืนหยัดหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งมีความหมายวาผูนําจะตอง
เขาใจถึงคุณคาถึงสิ่งที่จะไดรับดวย ความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง
และเข า ใจตรงกั น เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ป ญ หาการทํ า งานและควรยื น หยั ด ในหลั ก การ อั น ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้นๆ 9) การบริหารคน (people) ถาปราศจากความปรารถนาดีจาก
บุคคลอื่นในหนวยงานแลว ความสําเร็จของงานนั้นจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังที่จะแสวงหา
ผลงานที่ดีควรจะไดแสวงหาชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงคหรือวัตถุประสงคและความตองการ
ของหนวยงาน จุดประสงคของการบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงาน
ใหเจริญงอกงามขึ้น 10) ความรักองคการ (patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลวสิ่งที่
ผูนําตองคํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือการแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลว สมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิง่ ทีเ่ ขากําลังทําอยู และ
ทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพยายาม
แสวงหาคุณลักษณะของผูนําซึ่งมีความสัมพันธกับการทํางานที่เปนระบบมากๆ โดยผันแปรไปตาม
หลักการเปนผูนําที่มีคุณภาพหลายๆ ประการ ผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไปสามประการของ
ผูนําที่มีการทํางานเปนระบบสูงคือ 10.1) ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะใชเวลานอกในการทํางานมาก
ทํางานหนัก จะทดลองในสิ่งซึ่งสงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน 10.2) ผูนําที่มีผล
การทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบ ไมวาจะเปนโครงสราง
หรือการทํางาน อดีตการทํางาน หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการใหระบบประสบผลสําเร็จ
ตองการใหระบบมีสวนชวยสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งรวมอยูในระบบ เห็นความสําคัญ
ของวัตถุประสงคขององคการ และคุณคาที่ไดรับ 10.3) ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะเนนเรื่องตัวแปร
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ที่สําคัญๆ พรอมทั้งการคํานึงถึงความสําคัญในการตั้งจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผู
ปฏิบัติเขาใจวาสิ่งใดเปนจุดประสงคสําคัญ 22 แนวคิดของสเปยทเซอร, แม็คคอล และ มาโอนีย
(Spreitzer, McCall and Mahoney) ไดเสนอแนวความคิดวาผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวย
1) คุณลักษณะดานพฤติกรรม (Behavior) ประกอบดวย การใชความคิดยอนกลับใหเปนประโยชน
(uses feedback) คนหาความคิดจากผูอื่นเสมอ (seeks feedback) แสวงหาประโยชนจากความตางของ
วัฒนธรรม (cross culturall adventurous) พัฒนาตนเองอยูเสมอ (seeks opportunities to learn) เปดใจ
รับฟงคําวิพากษวิจารณ(is open to criticism) มีความยืดหยุน(is flexible) 2) คุณลักษณะดาน
สมรรถนะในการทํางาน (competencies) ประกอบดวยสังเกตไดถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม
(is sensitive to cultural differences) มีความซื่อสัตย (acts with integrity) แสวงหาความสําเร็จ
(is committed to success) มีความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจ (has broad business knowledge)
สามารถมองเห็นความคิดที่ซอนอยู (is insightful) กลายืนยันในความ คิดเห็นที่แตกตาง (has the
courage to take a stand) กลาเสี่ยงในสถานการณที่จําเปน (take risks)23แนวคิดของจอหน พี คอต
เตอร (Kotter P.) ไดกลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพในฐานะที่เปนผูบริหารวาควรมีคุณลักษณะที่
สําคัญคือ 1) มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจและองคกรเปนอยางดีคือ ตองมีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับธุรกิจอยางกวางขวาง ตองมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับองคกรของตนเองทั้งในเรื่องของ
ประวั ติ ค วามเป น มาขององค ก าร วั ฒ นธรรมขององค ก าร บุ ค คลสํ า คั ญ และระบบของบริ ษั ท
2) สามารถสรางความสัมพันธกับองคกรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกันไดดี 3) ตองเปนผูที่มีความรูความ
ชํานาญหลายดานไดรับการยอมรับในองคการ 4) ตองเปนผูมีทักษะและความสามารถหลายดาน
ไดแก มีความฉลาดหลักแหลม คือมีทักษะในการวิเคราะห เปน ผูมีวิจารณญาณที่ดี สามารถคิดได
อยางเปนระบบและคิดไดรอบดานหลายมิติ มีสัมพันธภาพอันดี คือ สามารถสรางความสัมพันธกบั
เพื่อนรวมงานไดอยางรวดเร็ว มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีทักษะในการสื่อสารและเขาใจธรรมชาติ
ของความเป น มนุ ษ ย
5) มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของบุ ค คลและต อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย
6) มีความสามารถในการจูงใจ คือ เปนผูที่มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลาและสามารถสราง
แรงผลักดันจากตนเองเพื่อการนํา มีความจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มี ความมั่นใจในตนเองและนอกจาก
คุณลักษณะที่สําคัญแลว ยังตองมีบทบาทของผูบริหารดวยเนื่องจากองคกรธุรกิจสมัยใหมมีความ

22

Thomas J.Sergiovanni, Leadership for the schoolhouse:how is it different?:Why is it
important? (New York : McGraw-hill, 1996),334.
23
G.M. Spreitzer, M.W. McCall, and J.D. Mahoney, “Early identification of international
executive potential,” Journal of Applied Psychology (1997):6-29.
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สลับซับซอน ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีบทบาทดังนี้ 1) เปนผูริเริ่มกําหนดการสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง กลาวคือ 1.1) วิสัยทัศนใดที่มีควรมีและควรเปน 1.2) วิสัยทัศนที่ควรมีเพื่อสรางผล
กําไรระยะยาวใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกดานโดยไมผิดกฎหมาย 1.3) กลยุทธใดที่ควรมีเพื่อ
สนั บ สนุ น ให วิ สั ย ทั ศ น นี้ สํ า เร็ จ 1.4) กลยุ ท ธ ใ ดที่ ส ง ผลต อ องค ก รอื่ น หรื อ สภาพแวดล อ มใดที่
เกี่ยวของดวย 2) เปนผูสรางเครือขายที่เขมแข็งเพื่อผลสําเร็จ ดังนี้ 2.1) สามารถคนหาปจจัยที่จะใช
สนับสนุนความสัมพันธระหวางทรัพยากรตางๆ เพื่อทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ 2.2) สามารถ
สรางสัมพันธภาพใหเขมแข็งพอที่จะสืบคนขอมูลไดจากหนวยงานอื่น ธุรกิจอื่นๆ หรือฝายอื่นใน
องคกรเดียวกัน 2.3) สามารถสรางแรงจูงใจที่แทจริงใหกับทีมงาน 2.4) เปนผูนํากลุมที่จะยืนยันวา
จะสรางวิสัยทัศนใหกลายเปนจริง24
แนวคิดของรอบบินส และ เคานเตอร (Robbins and Coulter) ไดกลาวถึงทักษะการบริหาร
ของผูบริหารที่จําเปนจะตองมีทักษะ 3 ประการคือ 1) ทักษะดานการปฏิบัติงาน (technical skills)
หมายถึง ความเขาใจและความชํานาญในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางใดอยางหนึ่งรวมถึงความ
ชํานาญในวิธีการ เทคนิคและเครื่องใชที่เกี่ยวกับหนาที่อยางใดอยางหนึ่งเชน งานวิศวกรรม งานผลิต
หรืองานการเงิน และความรูเฉพาะดาน ความสามารถวิเคราะห สามารถใชเครื่องมือและเทคนิคใน
การแกปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่
ทักษะดานเทคนิคจําเปนมากสําหรับผูบริหารระดับตน
2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human skills) หมายถึง ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นและโดยอาศัย
ผูอื่น รวมทั้งสามารถทํางานอยางมีประสิทธิผล ประหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ทักษะดานมนุษย
สัมพันธมีความสําคัญตอผูบริหารทุกระดับ 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual skills)
หมายถึง ความสามารถ มองภาพรวมทั้งองคการและเขาใจความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ
ทักษะนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหาร การจัดการขอมูลขาวสารและความสามารถในการ
วางแผน นอกจากนี้ยังเปนเรื่องเกี่ยวกับการรูวาแผนกงานหนึ่งงานใดมีความเหมาะสมกับองคการ
โดยรวมเพียงใดและองคการของตนเหมาะกับธุรกิจประเภทนั้นและชุมชนรวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไป
ภาวะแวดลอมทางสังคมหรือไมเพียงใด กลาวคือ เปนเรื่องของการคิดอยางมีกลยุทธซึ่งจะตองมอง
การณกวางไกลในระยะยาว หมายถึง การมีวิสัยทัศนนั่นเอง ทักษะนี้จําเปนสําหรับผูบริหารทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับสูงมีความจําเปนมากที่สุด25 แนวคิดของลูธาน (Luthans) ที่กลาวถึงคุณลักษณะของ
ผูนําที่ดีควรมีคือมีความฉลาด มีไหวพริบ รูจักวิเคราะห มีความกระตือรือรน มีความกลา มีมนุษย

24

John P. Kotter, Leadership Factor (London : Collier Macmillan Publishers, 1998),34.
25
Stephen P. Robbins, and Mary Coulter, Management, 6th ed. (New Jersey : PrenticeHall, 1999), 58.
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สัมพันธดี จูงใจเกง มีอํานาจ มีบุคลิกดี รูจักยืดหยุน รูกาลเทศะ เปนคนเปดเผย ตองการสําเร็จ
สมหวัง มีความทะเยอทะยาน26 แนวคิดของพอล อาร เบิรนธาล และ ริชารด เอส เวลลินส (Bernthal and
Wellins) ไดรายงานผลการวิจัยวาผูบริหารองคกรสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพควรมีบทบาท (roles) ที่
สําคัญ 9 ประการ คือ 1) เปนผูนําทาง (navigator) สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เรียบรอย
ภายใตสถานการณที่ซับซอน มีปญหาหรือสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง หรือสถานการณที่มีความ
ขัดแยง 2) เปนนักวางกลยุทธ (strategist) เปนผูกําหนดแผนกลยุทธระยะยาวขององคกรให
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร การรวมกันโดยมีเปาหมายเดียวกัน 3) เปนนักคิดเชิงสังเคราะห
(global thinker) สามารถรวบรวม/สังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหเขากับมุมมองที่แตกตาง
เพื่อสรางความสามารถขององคกรใหสูงสุด 4) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change driver) ตองสราง
บรรยากาศที่เอื้อเฟอใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและตองทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง
แมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอฐานธุรกิจขององคกร ทั้งตองทําใหพนักงานเขาใจและ
ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงนั้น 5) ปกปองผลประโยชนของผูถือหุน (enterprise guardian) สราง
ความมั่นใจใหกับผูถือหุนของบริษัท ดวยการตัดสินใจทางธุรกิจที่กลาไดกลาเสียและสรางกําไรได
6) มีจิตวิญญาณของนักลงทุน (entrepreneur) ระบุโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมๆ
บริการ และตลาดแหลงใหมๆ 7) เปนนักลงทุนในเชิงรุก (mobilizer) สามารถดําเนินการ ในเชิงรุก
เพื่อบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย ความสามารถในการดําเนินการและทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว
เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ซับซอนขององคกร 8) เปนผูใหการสนับสนุนบุคคลที่มีพรสวรรค
(talent advocate) ตองทําหนาที่สนับสนุน ดึงดูด พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคคลที่มีความสามารถโดด
เดน เพื่อบริหารบุคคลเหลานี้ใหมีทักษะในการทํางานใหตรงกับความตองการของธุรกิจในเวลา และ
สถานการณที่เหมาะสม 9) เปนผูที่มีความผูกพันในระยะยาว (captivator) สรางขอพันธะสัญญาใน
การดําเนินการไดในระยะยาว27 แนวคิดของนักวิจัยแหงสถาบัน CLL (the Center of Creative
Leadership) กลาววา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ มีลักษณะ 5 ประการคือ ความมั่นคงทางอารมณ
(emotional stability) การปองกันขอผิดพลาดในการทํางาน (defensiveness) ความซื่อสัตย (integrity)
ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น (interpersonal skills) และทักษะดานเทคนิคและความรูความเขาใจ

26

F. Luthans, Organizational behavior, 9th ed (New Jersey : McGraw-hill, 2002), 201.
27
Paul R. Bernthal, and Richard S. Wellins, Leadership Forecast 2001 : A Benchmarking
Study. (USA : Development Dimensions International Inc., 2001),124.
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(interpersonal skills) 28 และแนวคิดของสมถวิลย ชูทรัพย ไดทําการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และพบวาคุณลักษณะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมี 17 คุณลักษณะ
ดวยกันคือ 1) คุณลักษณะทางกาย 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะทางสังคม
4) คุณลักษณะสวนบุคคล 5) คุณลักษณะดานความรู 6) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติ
งาน 7) คุณลักษณะดานวิชาชีพ 8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 9) คุณลักษณะทางทักษะ 10) คุณลักษณะ
ดานการบริหาร 11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 12) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา 13) คุณลักษณะ
ดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่น14) คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน 15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน16) คุณลักษณะดาน
ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม และ 17) คุณลักษณะดานทัศนคติ29
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม บทบาทตามแนวคิดของกอรตัน (Gorton) ไดกําหนดบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนไว 6 ประการ ดังนี้ 1) ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูจัดการ ไดแก การคาดหวังวา
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูจัดหา จัดทําเคาโครงการบริหารงานโดยกําหนดหนาที่ตําแหนงงาน
ตาง ๆ ประสานทรัพยากรที่เปนมนุษยและที่ไมใชมนุษยเขาดวยกัน เพื่อใหเปาหมายของหนวยงาน
บรรลุอยางมีประสิทธิภาพ 2) ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางการศึกษา 3) ผูบริหารโรงเรียน
ตองเปนผูมีวินัยและรักษาวินัย บทบาทของครูใหญในเรื่องระเบียบวินัย นับวาเปนบทบาทที่สําคัญ
ที่สุดของผูบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครองและนักเรียน 4) ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีมนุษย
สัมพันธดี สามารถสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียนได 2 ประการ คือการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากรในโรงเรียน และบรรยากาศในโรงเรียนจะตองอยูรวมกันฉันทมิตร 5) ผูบริหาร
โรงเรียนตองเปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสมัยใหมตองมีลักษณะเปนผูนําใหมี
การเปลี่ยนแปลง โดยปรับเปลี่ยนแผนงานหรือกําหนดการเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสนอง
ความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด 6) ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนคนกลางที่จะขจัดความขัดแยง
หรือประสานงานในเรื่องตาง ๆ ผูบริหารโรงเรียนตองกลาเผชิญปญหาขัดแยงตางๆ ที่เกี่ยวกับครู

28

The Center for Creative Leadership, Why and how successful executives get derailed,
quoted in Gary Yukl, Leadership in Organization (The United States of America : Pearson
Education, Inc., 2006),189-190.
29
สมถวิล ชูทรัพย,“การพัฒนาเครื่องมือและตัวบงชี้คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.
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นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยยึดมั่นในความเปนกลาง รักษาความเที่ยงตรง30 แนวคิดของคูซ
และพอสเนอร (Kuzes & Posner)ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่พึงปฏิบัติ คือ 1) การคนหา
โอกาสที่ทาทายตอการเปลี่ยนแปลง การเติบโต การสรางสรรคสิ่งใหม และการปรับปรุงใหดีขึ้น
รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 2) การสรางวิสัยทัศนเพื่อ
ยกระดับอนาคตให ดีและสูงขึ้น พรอมทั้งชักนําลูก นองใหเ กิดวิสัยทัศนรวม โดยการชักจู งดว ย
คานิยม ผลประโยชน ความหวัง และความฝนของพวกเขา 3) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยการ
สงเสริมเปาหมายและสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นแกลูกนอง 4) เสริมความเขมแข็งใหแกลูกนอง
โดยการกระจายอํานาจออกไป การใหทางเลือกการพัฒนาขีดความสามารถ การมอบหมายภารกิจ
สําคัญและการใหความสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เชน การสรางตัวอยางใหเห็น 5) ทําใหลูกนองรูสึก
วาบรรลุความสําเร็จทีละนอย เพื่อใหเกิดความรูสึกกาวหนาอยางตอเนื่อง 6) ยอมรับการมีสวนรวม
ของลูก นองในความสําเร็จของแต ละโครงการ 7) ฉลองความสําเร็จ ของทีมงานอยางสม่ํ าเสมอ
นอกจากบทบาทแล ว พฤติ ก รรมของผู บ ริ ห ารยั ง มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การเป น ผู บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพดวย โดย คูซและพอสเนอรกลาววา ผูบริหารจะตองหยั่งรูและเชื่อมโยงวิสัยทัศนที่
เกี่ยวของกับอนาคตใหได นอกจากนี้ความเปนผูบริหารยังถือเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งดวยนั่น
คือ เปนภาพรวมของการปฏิบัติและพฤติกรรม 31 แนวคิดของ สตีเฟน อาร โคเวย (Stephen R.
Covey) ไดกลาววาการเปนผูบริหารยุคใหมที่มีประสิทธิภาพควรมีบทบาท 4 ประการคือ 1) การ
ประสานประโยชน (path finding) คือความสามารถในการเชื่อมโยงความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย (stakeholders) ของธุรกิจเขากับความตองการในการดําเนินการของผูนําเอง 2) ผูนําตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของลูกคา (customers) และผูมีสวนไดสวนเสียอยางละเอียด
3) ผูนําตองกําหนดกลยุทธ และคานิยม (value) 4) สรางวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อเชื่อมสิ่งเหลานี้
เขาดวยกัน 31 และแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ใชแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มี 11 แนวทางคือ 1) ประชาสัมพันธเชิงรุก 2) สํารวจขอมูลพื้นฐาน 3) จัดทําแผนที่
ทางการศึกษา 4)จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 5) จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด

30

J.M.Kuzes, and B. Z. Posner, The Leadership Challenge, 2nd ed. (San Francisco: JosseyBass,1995),112.
31
Stephen R. Covey, The 4 Roles of Leadership (USA : Franklin Covey Co., 1999),87
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6) หนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ 7) จัดทําสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหองสมุด 8) การหมุนเวียน
ครู 9) การพัฒนาครู 10) การนิเทศและติดตามผล 11) การซอมแซมอาคารสถานที่ 32
4. แนวคิดเกี่ยวกับตัวบงชี้ทางการศึกษา ใชแนวคิดของจอหนสโตน (Johnstone) ซึ่งได
กลาวถึงการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษาไว 4 ขั้นตอนคือ 1) การกําหนดนิยามของตัวบงชี้ 2) การ
คัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา 3) การกําหนดวิธีรวมตัวแปรและ 4) การ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร 33 แนวคิดการพิจารณาคุณสมบัติของตัวบงชี้ของอิเวล
และโจน (Ewell and Jones) ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของตัวบงชี้คือ สามารถนําไปใชปฏิบัติในเชิง
นโยบายได (policy leverage) สามารถแปลความหมายไดถูกตอง (interpretability) สามารถวัดได
ครอบคลุมทั้งหมด (balance of perspective) มีเกณฑในการเปรียบเทียบที่เหมาะสม (appropriate
standards of comparison) มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (technical
adequacy) และสามารถปฏิบัติไดจริง (practicability)34 แนวคิดของฮารท (Hart) กลาววาตัวบงชี้ที่มี
ประสิทธิภาพ (effective indicators) มีลักษณะคือตองตรงประเด็น (relevant) ตัวบงชี้ตองแสดงให
เห็นถึงระบบตางๆ ของสิ่งที่เราตองการศึกษา ตองเขาใจงาย (easy to understand) โดยเฉพาะกับ
บุคคลที่ไมมีความรูในขอบขายที่ศึกษา เชื่อถือได (reliable) สามารถเชื่อถือในขอมูลที่ตัวบงชี้นั้น
กําหนดให และนําไปสูขอมูล (accessible data) ตัวบงชี้นี้สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได35
จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาประกอบเปนขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัย
ที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1

32

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 68-69.
33
James N. Johnstone, Indicators of Education Systems(Kogan Page,London.Unesco,
Paris,1981),97.
34
Peter T. Ewell, and Dennis D. Jones, Data, Indicator, and the National Center for
Hidher Education Management System in Using Performance Indicators to Guide Strategic
Decision Making (San Francisco : Jossey – Bass Publishers, 1994), 231.
35
C. Hart, Characteristics of Effective Indicators [Online], accessed May 20,2009.
Available from http//www.sustaunablemeasures.com/indicators/characteristics.html.
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นิยามศัพทเฉพาะ
ตัวบงชี้ประสิทธิภาพ หมายถึง สิ่งที่นํามากําหนดเปนตัววัดคุณลักษณะหรือสภาพการณของ
สิ่งที่ตองการศึกษาทางการศึกษาในดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา พฤติกรรมและบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง ขาราชการครูประจําการ มีตําแหนงเปน
ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกในรอบที่สองจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1-300 คน
ทั่วประเทศ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก” นี้
ผูวิ จั ย ได ศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยเนื้ อ หาในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
หลักการแนวคิดทฤษฎีตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ความหมายของผูบริหาร
อนั น ท งามสะอาด ให ค วามหมายของคํ า ว า ผู บ ริ ห ารหมายถึ ง ผู ที่ ส ามารถจั ด การ
กระบวนการของการทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไวได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การจัดองคกร การสั่งการ และการควบคุม เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการบริหาร ความสามารถของผูบริหาร สามารถวัดไดจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน
ที่เกิดขึ้น 36
คารมณ เพียรภายลุน ใหความหมายของคําวาผูบริหารสถานศึกษาหมายถึง ตําแหนงซึ่งเปน
ผู บ ริ ห ารในหน ว ยงานทางการศึ ก ษา โดยมี ลั ก ษณะงานเกี่ ย วกั บ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน
การประสานงาน การควบคุมดูแ ลและการนิเทศงาน ตลอดจนการติด ตามและประเมิน ผลงาน
ด า นวิ ช าการปกครอง ธุร การหรือ บริหารทั่ว ไป ความสั มพั น ธกั บชุม ชนและปฏิบั ติห น าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ37

36

อนันท งามสะอาด, ภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร [ออนไลน], accessed 02/01/2010.
Available from http://www.sisat.ac.th/ main /index.php?option=com_content&view=
article&id=153:2009-02-12-14-49-22&catid=36:dranand--workload&Itemid=55.
37
คารมณ เพียรภายลุน, ความเปนผูบริหารมืออาชีพ [ออนไลน], accessed 02/01/2010.
Available from http://banpathaischool.igetweb.com/index.php?mo=3&art=230478
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อภิวัฒน ภูไชยแสง ไดใหความหมายวาผูบริหาร คือ บุคคลที่มีความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับการยกยองมอบหมายใหเปนหัวหนาหรือตัดสินใจแทนกลุมและเปนผูนํา
ในการดําเนินการใหกลุมคนที่มาอยูรวมกันทํางานใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค 38
วิโรจน สารรัตนะ นําเสนอวา ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบใหการปฏิบัติงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการ ในองคการธุรกิจเรียกวาผูจัดการ
(manager) ในองคการของรัฐเรียกวาผูบริหาร (administrator) 39
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูบริหาร หมายถึง ผูที่สามารถจัดการทรัพยากร
ในองคการใหบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เปนผูนําในการตัดสินใจแทนกลุม
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายของคุณลักษณะ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคุณลักษณะวา หมายถึง เครื่องหมาย
หรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําตัว 40 การบริหารงานใด ๆ ยอมมีจุดหมายสําคัญเพื่อให
งานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด จึงจําเปนตองมีผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะเปนที่พึงประสงคของผูรวมงานสวนใหญ คุณลักษณะ
ของผูบริหารนี้ยอมมีความสัมพันธใกลชิดกับปริมาณคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนั้น ๆ
องคประกอบของคุณลักษณะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี นั ก วิ ช าการทั้ ง ในและ
ตางประเทศไดกลาวถึงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไวหลากหลายดังนี้
แคทซ (Katz) ไดกลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพไววาควรดูทักษะของผูนําซึ่งประกอบดวย
1) ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skill) ซึ่งหมายถึง การมีมโนภาพในระบบของโรงเรียนอยาง
กว างขวางและครอบคลุ มทุ ก อยาง เชน กฎเกณฑ ระเบีย บ ทฤษฎี เปน ตน 2) ทัก ษะดานมนุ ษ ย
38

อภิวัฒน ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่พึงประสงคตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย”(รายงาน
การศึกษาคนควาอิสระ. การศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.), 12.
39
วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ,์
2546),23.
40
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : อักษร
เจริญทัศน, 2539), 189.
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(human skill) คือ ผูนําตองมีทักษะและมีความสามารถในการอยูอยางมนุษยกับมนุษย ปฏิบัติตอ
ผูอื่นดวยความเขาใจกัน มีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกันกับผูอื่นไดดี เปนตน 3) ทักษะดานเทคนิค
(technical skill) หมายถึงการรูจักใชกลวิธีการแกปญหาและตัดสินใจทั้งดานการบริหารและดาน
ปฏิบัติงาน41
บารนารด (Barnard) กลาววาคุณลักษณะที่ดีของผูนําคือ 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน
(vitality and endurance) หมายถึงความคลองแคลว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมที่จะรับสถานการณทุกชนิด
ปรับตัวได และราเริงแจมใสอยูเสมอ 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผูนําที่ดีตอง
ตัดสินใจถูกตอง รวดเร็ว การตัดสินใจเปนลักษณะหนึ่งของความเชื่อมั่นในตนเอง ถาผูนําเชื่อมั่นใน
ตนเองก็จะตัดสินใจได ดี 3) ความสามารถในการจูงใจ(persuasiveness) หมายถึงความสามารถ
ในการสนทนา เขียนบทความ ความสามารถในการจับจุดสนใจของบุคคลอื่นได รูจักเอาใจคน
ถูกจังหวะใชภาษาไดดี 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) ผูนําที่ดียอมยินดี รับผิดเมื่อผิดพลาด
และเต็มใจรับคําตําหนิ และเมื่อรับหนาที่ใดมาแลวจะบากบั่นทําอยางถึงที่สุด โดยไมทอดทิ้งความ
รับผิดชอบจึงเปนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับผูนําทุกคน 5) ความฉลาดไหวพริบ (intellectual
capacity) ความฉลาดไหวพริบจําเปนที่สุดสําหรับผูนําทุกประเภท ความฉลาดไหวพริบจะมีไดเมื่อ
ผูนําเปนคนมีความรูดี รูงาน รูนโยบาย รูกระบวนการบริหาร มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ
สนใจในเรื่องตาง ๆรอบดาน มีความคิดริเริ่ม 42
แนวคิดของสเตดท (Stedt) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไว ดังนี้ 1) ยึดเกณฑมาตรฐานในการ
ทํางาน 2) เปนที่พึ่งพาและชวยเหลือคนอื่นได 3) กลาคิด กลาทํา 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความ
สามารถในการแบงงานใหผูรวมงาน 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีความคิดรวบยอด 8) มีมนุษยสัมพันธ
9) มีความสามารถในการสื่อสาร 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปญญาดี 12) มีความสามารถ
ในการจัดระบบงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจดี43

41

Daniel Katz, “Skills of Dffective Administrator,” Harvard Business Review. (January –
February 1955): 33-42.
42
Chester I. Barnard,Organization and Management (Cambribge,Massachusetts : Havard
University Press, 1969),93-100.
43
Ronald W. Stedt, Managing Career Education Programs (Englewood Cliffs,New Jersey
: Prentice-Hall, 1974),49-53.
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คอรแมน (Korman) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูนําที่มีประสิทธิภาพวาควรมีลักษณะ คือ
มีความฉลาด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการนิเทศคนอื่นได มีจิตใจมั่นคง เชื่อตนเอง
มีการตัดสินใจดี และมีวุฒิภาวะ 44
แคมปแบล (Campbell) ไดกลาวถึงคุณลักษณะประจําตัวของผูนําที่มปี ระสิทธิภาพควรมี คือ
มีความฉลาด มีความรับผิดชอบ มีความรอบรูในเรื่องที่ตนทํา สุขภาพทางกายสมบูรณ สื่อความหมายดี
มีอารมณขัน45
สตอกดิล (Stogdill) ไดรวบรวมจําแนกคุณลักษณะที่ดีของผูนํา ไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทาง
กายเปนผูแข็งแรงมีรางกายสงา 2) พื้นทางทางสังคม เปนผูมีการศึกษาดี และมีสถานภาพทางสังคมดี
3) สติปญญาฉลาด ตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 4) บุคลิกภาพมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงาน โดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน
6) ลักษณะทางสังคม มีเกียรติและรวมงานกับผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี46
บาส (Bass) ไดทําการสํารวจคุณลักษณะของผูนําไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย ไดแก การ
มีสุขภาพแข็งแรง สงา 2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ไดแก การเปนผูมีการศึกษาดี มีฐานะทาง
สังคมดี เปนที่ยอมรับยกยองของบุคคลอื่น 3) คุณลักษณะทางสติปญญา ไดแก การเปนผูมีความรู
ความสามารถ มีปฏิภาณ ไหวพริบดี 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ไดแก การเปนผูที่มีความสามารถ
ในการปรับตัวเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวของ
กับงาน ไดแก การเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ไดแก การเปนผูมี
มนุษยสัมพันธดี วางตัวในการเขาสังคมไดอยางเหมาะสม 47
เฮลเลอรและพอรเตอร (Heller and Porter) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารชาวอังกฤษ
และอเมริกัน มีคุณลักษณะของบุคคล 16 ปจจัยคือ 1) ความสามารถในการเขาใจผูอื่น(ability to
44

A.K. Korman , and R. Tanofsky, “Statistical problems of contingency models in
organizational behavior,” Academy of Management Journal (1975) : 393-397.
45
Ronald. Campbell, and other, Introduction Administration, 4th ed. (Boston : Allyn and
Racon Inc.,1977) , 68-69.
46
Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research
(New York : The Free Press, 1974),74-75.
47
M. Bass Bernard, Stogdill’s handbook of leadership (New York : The Free
Press,1981),73-8.
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understand people) 2) ความเฉลียวฉลาด (high intelligence) 3) การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
(acceptance of new ideas) 4) การตัดสินใจที่รวดเร็ว (rapid decision making) 5) ความสามารถใน
การพูด (verbal ability) 6) ความเต็มใจในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (willingness to seek
other opinions) 7) ความเต็มใจในการนําสงขอมูล (willingness to pass on information) 8) ความ
เต็มใจในการยอมรับขอผิดพลาด (willingness to admit mistake) 9) ความพรอมในการอภิปรายกับ
ผูรวมงาน (available for discuss with workers) 10) ความสามารถดานเทคนิค (technical ability)
11) ความรูสึกตลกขบขัน (sense of humor) 12) การใหความเคารพตลอดจนความใกลชิดสนิทสนม
(no loss of respect through familiarity) 13) การเปนผูเขาสังคมหรือทําการติดตอไดอยางยอดเยี่ยม
(good mixer) 14) การเปนผูสังเกตการณกฎระเบียบอยางเครงครัด (strict observer of regulations)
15) การมีลักษณะทาทางที่สงางาม (smart appearance) 16) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ใหประสบความสําเร็จ (ability to do job done by worker)48
ยูค (Yukl) ไดทําการวิจัยและสรุปคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพคือ 1) คุณลักษณะ
ของภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การปรับตัวเขากับสถานการณ (adaptable) มีความ
ฉับไวตอสภาพแวดลอมทางสังคม (alert) มีความทะเยอทะยาน (ambitious) และมุงทํางานเพื่อ
ความสําเร็จ (achievement oriented) ทํางานในเชิงรุก (assertive) เปนผูที่ใหความรวมมือกับผูอื่นได
(cooperative) มีความสามารถในการตัดสินใจ (decisive) เปนที่พึ่งพิงของผูอื่นได (dependable) มี
ความสามารถในการครอบงําผูอื่น (dominant) เปนผูที่มีพลังสูง (energetic) เปนผูที่ยืนหยัดในการ
ทํางาน (persistent) มีความเชื่อมั่นในตนอง (self confident) อดทนตอแรงกดดัน (tolerant of stress)
เต็มใจที่จะรับผิดชอบ (willing to assume responsibility) 2) ทักษะของภาวะผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย มีความฉลาด (clever) มีทักษะในการคิด (conceptually skilled) มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค (creative) มีกุศโลบายทางการทูต (diplomatic) และยุทธวิธี (tactful) มีความสามารถ
ในการพูด (fluent in speaking) มีความรูเกี่ยวกับกลุมงาน (knowledgeable about the group task)
มีทักษะทางการบริหาร (organized) มีทักษะทางการจูงใจ (persuasive) มีทักษะทางสังคม (socially
skilled)49

48

F.A.Heller and L.W.Porter, Personal Characteristics Conductive to Success in Business
quoted in Maureen Guirdham, Interpersonal Skills at Work (Great Britain : Prentice Hall
International (UK) Ltd., 1990), 57.
49
G.A. Yukl, Leadership in Organization, 3rd ed. (Eagle Wood Cliffs : Prentic Hall,
1994),114.
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เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรหลัก 10 ประการของการเปน
ผูนําที่มีคุณภาพ (The 10 – P Model of Quality Leadership) โดยกลาววาผูนําที่มีคุณภาพจะตองมี
ลักษณะดังนี้ 1) ความจําเปนพื้นฐาน (prerequisites) ไดแกทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน
ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจการบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน
ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ
เปนเรื่องราวที่เกิดเปนระยะสั้น ๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนํา
ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ส ว นใหญ มั ก จะมี ทั ก ษะพื้ น ฐานเหล า นี้ อ ยู ใ นตั ว ของแต ล ะคนอยู แ ล ว
เวนเสียแตวาจะมีทักษะทางนี้เกงมากนอยตางกันเทานั้น 2) การมองการณไกล (perspective) ไดแก
ความสามารถของผูนําที่สามารถมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่
จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวางๆ มีความ
อดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําใหสามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ได
คุมคา 3) มีหลักการ (principle) ในการบริหารงานนั้น ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการใน
การที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหาร
ระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหงยอมรับวาหลักการชวยเหลือทําใหเกิดความกาวหนาในการ
ทํางานเปนอยางดี 4) หลักในการทํางาน (platform) ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตน
ในการปฏิบั ติงานและวางเกณฑ หรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ ไดทําการตั ดสิ นใจแลว
หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการทํางานในดานการศึกษาหรือดาน
ธุรกิจอื่นๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน 5) หลักการปกครอง (politics) ผูนําควรมี
ลักษณะของการเปนนักปกครองนั่นคือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวย
ทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย
อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตางๆ ขึ้นได ผูนําและ
อํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือเพื่อใหครูไดทํางานดวย
ความสมัครใจ 6) ความมุงประสงค (purposing) ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งความหมายในการ
ทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความ
ผิดพลาด นอกจากนี้ก ารมีความมุงหมายยั งชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลั กการและ
วิธีดําเนินการและเปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน
7) การวางแผน (planning) การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงาน
ระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการ
วางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวา
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อะไรควรทํ า เปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลาย ๆ กับขอกําหนดทาง
ยุทธศาสตรของผูบริหารซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน
ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทํางานตางๆ ในรูปของ Gantt Chart หรือ PERT เปนตน
8) ความยืนหยัด (persisting) ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปน
เป า ประสงค แ ละผลผลิ ต ทั้ ง มี ค วามหมายว า ผู นํ า จะต อ งเข า ใจถึ ง คุ ณ ค า ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะได รั บ ด ว ย
ความยืนหยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิด
ปญหาการทํางานและควร ยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้นๆ
9) การบริหารคน (people) ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหนวยงานแลว ความสําเร็จ
ของงานนั้นจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะไดแสวงหาชองทางที่
จะเขาใกลเปาประสงคหรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของการ
บริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามขึ้น 10) ความรัก
องคการ (patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว สิ่งที่ผูนําตองคํานึงถึงมากกวาวิธีการ
จัดการ ก็คือการแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะ
ตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของหนวยงานยังจะแสดงออกถึงความ
รักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงานอาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่
ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทําอยู และทํางานอยางมีความหมาย
ไมใชทําดวยความกระหาย เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพยายามแสวงหาคุณลักษณะของผูนํา
ซึ่งมีความสัมพันธกับการทํางานที่เปนระบบมากๆ โดยผันแปรไปตามหลักการเปนผูนําที่มีคุณภาพ
หลายๆ ประการ ผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไปสามประการของผูนําที่มีการทํางานเปนระบบ
สูง คือ 10.1) ผูนําที่มีผลการทํางานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก ทํางานหนัก จะทดลองในสิ่ง
ซึ่งสงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน 10.2) ผูนําที่มีผลการทํางานสูง จะมีความรูสึก
รุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบไมวาจะเปนโครงสรางหรือการทํางาน อดีตการทํางาน
หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการใหระบบประสบผลสําเร็จ ตองการใหระบบมีสวนชวย
สังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งรวมอยูในระบบ เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคของ
องคการ และคุณคาที่ไดรับ 10.3) ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะเนนเรื่องตัวแปรที่สําคัญๆ พรอมทั้ง
การคํานึงถึงความสําคัญในการตั้งจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาสิ่งใด
เปนจุดประสงคสําคัญ50
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สเปรทเซอร, แม็คคอล และ มาโอนีย (Spreitzer, McCall and Mahoney) ไดเสนอแนวความคิดวา
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวย 1)คุณลักษณะดานพฤติกรรม (Behavior) ประกอบดวย
การใชความคิดยอนกลับใหเปนประโยชน (uses feedback) คนหาความคิดจากผูอื่นเสมอ (seeks
feedback) แสวงหาประโยชนจากความตางของวัฒนธรรม (cross culturall adventurous) พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ (seeks opportunities to learn) เปดใจรับฟงคําวิพากษวจิ ารณ (is open to criticism)มี
ความยืดหยุน (is flexible) 2)คุณลักษณะดานสมรรถนะในการทํางาน (competencies) ประกอบดวย
สังเกตไดถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม (is sensitive to cultural differences) มีความซื่อสัตย (acts
with integrity) แสวงหาความสําเร็จ (is committed to success) มีความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจ (has
broad business knowledge) สามารถมองเห็นความคิดทีซ่ อนอยู (is insightful) กลายืนยันในความ
คิดเห็นทีแ่ ตกตาง (has the courage to take a stand) กลาเสี่ยงในสถานการณทจี่ ําเปน (take risks)51
คอตเตอร (Kotter) ไดกลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพในฐานะที่เปนผูบริหารวาควรมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือ 1) มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจและองคกรเปนอยางดีคือ ตองมีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจอยางกวางขวาง ตองมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับองคกรของตนเองทั้ง
ในเรื่องของประวัติความเปนมาขององคการ วัฒนธรรมขององคการ บุคคลสําคัญและระบบของ
บริษัท 2) สามารถสรางความสัมพันธกับองคกรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกันไดดี 3) ตองเปนผูที่มี
ความรูความชํานาญหลายดานไดรับการยอมรับในองคการ 4) ตองเปนผูมีทักษะและความสามารถ
หลายด า น ได แ ก มี ค วามฉลาดหลั ก แหลม คื อ มีทั ก ษะในการวิ เ คราะห เปน ผู มีวิ จ ารณญาณที่ ดี
สามารถคิดไดอยางเปนระบบและคิดไดรอบดานหลายมิติ มีสัมพันธภาพอันดี คือสามารถสราง
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานไดอยางรวดเร็ว มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีทักษะในการสื่อสาร
และเขาใจธรรมชาติของความเปนมนุษย 5) มีความตระหนักในคุณคาของบุคคลและตองมีความ
ซื่อสัตย 6) มีความสามารถในการจูงใจ คือ เปนผูที่มีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลาและสามารถ
สรางแรงผลักดันจากตนเองเพื่อการนํา มีความจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความมั่นใจในตนเอง และนอกจาก
คุณลักษณะที่สําคัญแลว ยังตองมีบทบาทของผูบริหารดวยเนื่องจากองคกรธุรกิจสมัยใหมมีความ
สลับซับซอน ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีบทบาทดังนี้ 1) เปนผูริเริ่มกําหนดการสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง กลาวคือ 1.1) วิสัยทัศนใดที่มี ควรมีและควรเปน 1.2) วิสัยทัศนที่ควรมีเพื่อสรางผล
กําไรระยะยาวใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกดานโดยไมผิดกฎหมาย 1.3) กลยุทธใดที่ควรมีเพื่อ
สนั บ สนุ น ให วิ สั ย ทั ศ น นี้ สํ า เร็ จ 1.4) กลยุ ท ธ ใ ดที่ ส ง ผลต อ องค ก รอื่ น หรื อ สภาพแวดล อ มใดที่
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เกี่ยวของดวย 2) เปนผูสรางเครือขายที่เขมแข็งเพื่อผลสําเร็จ 2.1) สามารถคนหาปจจัยที่จะใช
สนับสนุนความสัมพันธระหวางทรัพยากรตางๆ เพื่อทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ 2.2) สามารถ
สรางสัมพันธภาพใหเขมแข็งพอที่จะสืบคนขอมูลไดจากหนวยงานอื่น ธุรกิจอื่นๆ หรือฝายอื่นใน
องคกรเดียวกัน 2.3) สามารถสรางแรงจูงใจที่แทจริงใหกับทีมงาน 2.4) เปนผูนํากลุมที่จะยืนยันวา
จะสรางวิสัยทัศนใหกลายเปนจริง 52
รอบบินส และ เคานเตอร (Robbins and Coulter) ไดกลาวถึงทักษะการบริหารของผูบริหาร
ที่จําเปนจะตองมีทักษะ 3 ประการ คือ 1) ทักษะดานการปฏิบัติงาน (technical skills) หมายถึง ความเขาใจ
และความชํานาญในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางใดอยางหนึ่งรวมถึงความชํานาญในวิธีการ เทคนิค
และเครื่องใชที่เกี่ยวกับหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง เชน งานวิศวกรรม งานผลิต หรืองานการเงิน และ
ความรูเฉพาะดาน ความสามารถวิเคราะห สามารถใชเครื่องมือและเทคนิคในการแกปญหาเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ ทักษะดานเทคนิคจําเปนมากสําหรับผูบริหารระดับตน 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
(human skills) หมายถึง ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และโดยอาศัยผูอื่น รวมทั้งสามารถทํางาน
อยางมีประสิทธิผล ประหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ทักษะดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอ
ผูบริหารทุกระดับ 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถมอง
ภาพรวมทั้งองคการและเขาใจความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ทักษะนี้เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูบริหาร การจัดการขอมูลขาวสารและความสามารถในการวางแผน นอกจากนี้ยังเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการรูวาแผนกงานหนึ่งงานใดมีความเหมาะสมกับองคการโดยรวมเพียงใดและองคการของ
ตนเหมาะกับธุรกิจประเภทนั้นและชุมชน รวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไป ภาวะแวดลอมทางสังคม หรือไม
เพียงใด กลาวคือ เปนเรื่องของการคิดอยางมีกลยุทธซึ่งจะตองมองการณกวางไกลในระยะยาว
หมายถึง การมีวิสัยทัศนนั่นเองทักษะนี้จําเปนสําหรับผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะระดับสูงมีความ
จําเปนมากที่สุด53
ฟาโย (Fayo อางใน Robbins and Coulter) กลาววาหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพมี 14
ขอคือ 1) ควรมีการแบงงานกันทําตามความรูความสามารถ 2)อํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คนงานควรไดสัดสวน 3) คนงานควรรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด 4) คนงานจะตองมีบังคับ
บัญชาเพียงคนเดียว 5) หนวยงานจะตองกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหแนนอน 6) คนงาน
ควรจะเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนขององคการ 7) การกําหนดอัตราคาจางควร

52

John P. Kotter, Leadership Factor (London : Collier Macmillan Publishers, 1998,) 34.
53
Stephen P. Robbins, and Mary Coulter, Management, 6 th ed. (New Jersey: PrenticeHall, 1999), 58.
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จะพิจารณาตามเนื้องาน 8) การบริหารงานที่ดีจะตองมีลักษณะเปนการรวมอํานาจ 9) จะตอง
กําหนดสายการบังคับบัญชาไวอยางแนนอน 10) ควรกําหนดระเบียบการบริหารไวอยางชัดเจน
11) ควรตองใหความยุติธรรมแกคนงานโดยเสมอหนากัน 12) คนงานตองมีความมั่นคง และไดรับ
หลักประกันในงานที่กําลังทําอยู 13) ควรมีความคิดริเริ่มและการวางแผนไวลวงหนาสําหรับการ
บริหาร และ 14) คนงานควรทํางานเปนทีม และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 54
ลูธาน (Luthans) กลาววาคุณลักษณะของผูนําที่ดีควรมีคือ มีความฉลาด มีไหวพริบ รูจัก
วิเคราะห มีความกระตือรือรน มีความกลา มีมนุษยสัมพันธดี จูงใจเกง มีอํานาจ มีบุคลิกดี รูจัก
ยืดหยุน รูกาลเทศะ เปนคนเปดเผย ตองการสําเร็จสมหวัง มีความทะเยอทะยาน 55
ซินเธีย ดี แม็คโคเลย (McCauley) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียไดกลาววาผูที่สามารถ
แสดงศักยภาพของบทบาทและกระบวนการของการเปนผูนําไดนั้นคือผูบริหารที่สามารถผลักดันให
กลุมบุคคลทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางที่เปนประโยชนกับองคกร 56
ไทรซและเบเยอร (Trice and Beyer) เสนอวาผูบริหารใหมของหนวยงานที่จะบริหารใหมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองมีสวนรวมในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการ เพราะ
เมื่อเขามาใหมพวกเขาก็จะนําคานิยม ความเชื่อ วิธีคิด วิธีการทํางานของคนเขามาดวย ซึ่งอาจขัดแยง
กับวัฒนธรรมเดิม พวกเขาจะเสนอใหมีการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติบางอยางในหนวยงานที่ลาสมัย
หรือไมมีประสิทธิภาพ สมาชิกในหนวยงานอาจมีการถกเถียงอภิปรายถึงขอดี ขอเสียของวิธีการ
แกปญหาของผูนําดังกลาว ความคิดที่ดีหรือเปนไปไดก็จะถูกคัดเลือกนําไปลองปฏิบัติ เมื่อเวลาได
พิสูจนแลววาความคิดและวิธีแกปญหานั้นใชไดผล สมาชิกสวนใหญก็จะยอมรับวิธีคิด วิธีแกปญหา
เหลานั้นก็จะกลายเปนความเขาใจรวมกันของหนวยงาน ซึ่งผูบริหารใหมที่เปนทางการคือมีตําแหนง
บริหารจะประสบความสําเร็จในการมีสวนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการมากกวา
ผูบริหารที่ไมเปนทางการ 57
แวกเนอร และ ฮอลเลนเบค (Wagner and Hollenbeck) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริหารของผูบริหารในองคการที่มีประสิทธิภาพพบวา การตัดสินใจของผูบริหารหรือผูนํา
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เรื่องเดียวกัน, 103.
F. Luthans, Organizational behavior, 9th ed (New Jersey : McGraw-hill, 2002), 201.
56
Cynthia D. McCauley, The Center for Creative Leadership: Handbook of Leadership
Development. (California: Jossey – Bass Inc., 1998), 79.
57
H.M. Trice, and J.M. Beyer, The Cultures of Work Organizations. Englewood Cliffs,
N,J. (Prentice Hall International, Inc., 1993), 131.
55
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นอกจากจะไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมสังคม ซึ่งติดตัวมากอนที่จะเขามาในองคการแลว เมื่อ
ผูบริหารเขามาในองคการก็จะมีกฎระเบียบ นโยบายตางๆ ขององคการมีอิทธิพลใหตัดสินใจ หรือ
ประพฤติปฏิบัติ 58
สแตนลี่ย ดี ทรูสกี (Truskie) นําเสนอผลการวิจัยวาพบความสัมพันธกันอยางชัดเจน
ระหวางวัฒนธรรมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทรูสกี กลาววา ผูบริหารเปนผูที่สงผลโดยตรงตอ
วัฒนธรรมขององคกร ผูบริหารสามารถทําใหเกิดการปรับปรุงยกระดับการทํางาน ทําใหมีความ
มั่นใจไดในเรื่องของความคงเสนคงวา และทําใหองคกรมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานได
อยางยั่งยืน ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานทั้งสิ่งที่เห็นผล
โดยทั น ที แ ละสิ่ ง ที่ ต อ งการสั ง เกตในระยะยาวได โ ดยการกํ า หนดวั ฒ นธรรมองค ก ารที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมขึ้นมา หนาที่ของผูบริหารก็คือตองรูจักและเขาใจวัฒนธรรมองคการ ตองเขาใจในแงมุมที่
วัฒนธรรมองคการทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นไดอยางไร และตองมีความคิดที่จะแสดง
บทบาทของผูบริหารเพื่อสรางวัฒนธรรมที่สงผลตอการสงเสริมและประสิทธิภาพในการทํางานดวย
ทั้งนี้ ทรูสกีไดเสนอวาผูบริหารมีหนาที่ที่จะตองสรางวัฒนธรรมองคการคือ 1) กําหนดทิศทางของ
องคการ (establishing organization direction) คือองคการจะมุงหนาไปทิศทางใด และจะไปถึง
เปาหมายไดอยางไรเปนความรับผิดชอบของผูบริหารที่จะกําหนดทิศทางโดยผสมผสานระหวาง
วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) กลยุทธทางธุรกิจ (business strategy) วัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคการ 2) พัฒนาประสิทธิภาพขององคการ คือ ผูบริหารตองเปนผูกําหนดทิศทางของ
องคการ คนหาและสรางจุดแข็งใหกับองคการ สรางความเขมแข็ง สรางความไดเปรียบและความ
กระฉับกระเฉงใหกับองคการ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนภาระของผูนําที่เมื่อไดลงมือกระทําแลวจะ
เปนสวนสําคัญที่จะสนับสนุนทิศทาง วัตถุประสงคและพันธกิจขององคการ เพื่อพาองคการไปยัง
เปาหมายที่กําหนดไว59
นักวิจัยแหงสถาบัน CLL (the Center of Creative Leadership) กลาววาผูบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จมีลักษณะ 5 ประการคือ ความมั่นคงทางอารมณ (emotional stability) การปองกัน
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John A., III Wagner, and John R. Hollenbeck, Organizational Behavior : Securing
Competitive Advantage, 5th ed. (Mason, OH: South-Western, 2005),69.
59
S.Truskie, Leadership in High-Performance Organizational Cultures. (London: Quorum
Books, 1999), 1-2.
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ขอผิดพลาดในการทํางาน (defensiveness) ความซื่อสัตย (integrity) ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
(interpersonal skills) และทักษะดานเทคนิคและความรูความเขาใจ (interpersonal skills) 60
พรนพ พุกกะพันธุ ไดกลาววา ผูบริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เปนผูที่มีสติปญญาดี
อยางนอยที่สุดก็ตองฉลาดกวาผูใตบังคับบัญชา ประกอบดวย 1.1) ความสามรถในเชิงจินตนาการ
(imagination) 1.2) ความสามารถในการสรางสรรค (creative) 1.3) มีวิจารณญาณดี (judgment) คือ
ความคิดที่จะตัดสินปญหาหรือวิพากษวิจารณปญหาตางๆ ไปในทางที่ถูกตองตรงกับขอเท็จจริงและ
ศีลธรรมอัน ดี 1.4) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) จะตองพั ฒนาตนเองเพื่อให
สอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การปรับตัวของผูนํานั้น หมายถึง ทั้งการปรับตนเอง
และการนํากลุมไปในทิศทางที่มั่นคงไดโดยสม่ําเสมอ ไมวาสิ่งแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดัน
ไปในแนวทางใด 2) เปนผูทํางานหนักอยูเสมอ ตองขยัน ทํางานมากกวาผูใตบังคับบัญชา 3)
คํานึงถึงขวัญกําลังใจของกลุมเพื่อรักษาระดับการทํางานใหคงที่อยูเสมอ 4) ผูบริหารที่ดีจะตองมี
ลักษณะที่เหนือกวาผูตาม เหนือกวาทางความคิด ผลงาน สถานะในองคการและในบางกรณีอาจ
หมายถึงความเหนือกวาในสถานะสวนตัวดวย เชน มีบุคลิกภาพที่ดีกวาเปนตน 5) ผูบริหารที่ดี
จะตองมีอารมณคงที่ (well balanced) คือมีความหนักแนน ไมใชอารมณสวนตัวในการแกไขปญหา
ควบคุมอารมณไดในสถานการณอันเปนวิกฤติ ไมเปนคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวราย ไมหงุดหงิด ขี้บน จูจี้ และ
ไมขี้รําคาญจนเกินไป 6) เปนนักกลยุทธ (Strategic man) ผูบริหารที่กาวหนาจะตองเปนผูมีกลยุทธ
ความเปนนักกลยุทธจะชวยใหปฏิบัติการใดๆ อยางคลองตัวและเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งอยู
กับที่ ผูบริหารที่ขาดกลยุทธคือผูที่ปฏิบัติการนําไปตามรูปแบบและระเบียบวิธีที่กําหนดโดยระบบ
เบื้องบน มิไ ดมีความคิดที่จะพลิกแพลงหรือไมมีชั้นเชิงใดๆ เลยนั่นเอง กลยุทธอาจถู กกําหนด
ออกมาในรูปของวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบวิธี งบประมาณ หรือแมแตกฎเกณฑใด ๆ ก็ตาม
การวางกลยุทธสามารถสังเกตเห็นไดจาก 6.1) โอกาสในตลาด (market opportunity) ในขั้นนี้
ผูบริหารจะมองไปขางหนาและประเมินวามีโอกาสประกอบการธุรกิจในตลาดอยางไรบาง 6.2)
ความสามารถและทรัพยากรของบริษัท (corporate competency and resources) ผูบริหารจะมอง
บริษัทของตนเอง ประเมินวาบริษัทมีจุดแข็งจุดออนอยางไรและประเมินวาวันขางหนาบริษัทจะมี
ความสามารถในการเขาแสดงหาโอกาสในตลาดไดเพียงใด
6.3) คานิยมและอุดมการณของ
ผูบริหารระดับสูง (management value and aspirations) ในระหวางที่ผูบริหารระดับสูงกําลัง
60

The Center for Creative Leadership, “Why and how successful executives get derailed,
quoted in Gary Yukl,” Leadership in Organization (The United States of America : Pearson
Education, Inc., 2006),189-190.
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เทียบเคียงโอกาสดําเนินการและความสามารถในการดําเนินการพรอมทั้งเริ่มกําหนดขอบเขตและ
ทิ ศ ทางนั้ น มี ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะถู ก นํ า เข า มาเป น ส ว นในการสร า งกลยุ ท ธ คื อ ค า นิ ย มและ
อุดมการณสวนตัวของผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ถือเปนสิทธิของผูบริหารระดับสูงที่จะเอาความรูสึก
และหลักการสวนตัวมาใชไดในฐานะที่เปนผูนําและผูกําหนดเสนทางชีวิตของบริษัท การนําปจจัยนี้
เขามาประกอบจึงเทากับแนวทางที่ผูบริหาร “ตองการใหบริษัททําอะไรหรือเปนอะไรไดบาง” 6.4)
ความรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility) ความรับผิดชอบที่บริษัทจะตองมีตอสังคม บริษัท
ควรจะไดกําหนดสิ่งที่จะตองทํา และควรทําขึ้นมาเองโดยคํานึงถึงจรรยาและศีลธรรมที่ดี แทนที่
จะตองรอใหมหาชนเรียกรองหรือรอใหรัฐบาลบังคับ ทั้งนี้ลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมจะ
แตกตางกันไปตามสายธุรกิจ การนําปจจัยนี้มาพิจารณาจึงเทากับกําหนดวาบริษัท “ควรจะทําอะไร
ไดบาง” (should to be) 7) ตองมีอํานาจ (power) อํานาจเปนของคูกับผูนํา เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
ผูนําในการเอาชนะคูตอสูหรือในกรณีที่จะกอใหเกิดการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา
โดยดุษฎี อํานาจอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถในการสรางความเชื่อถือและอาจเกิดจากสายการบังคับ
บัญชาโดยตรง61
ดนัย เทียนพุฒ ไดกลาวถึงผูบริหารที่ดีควรประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้ 1) ตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถที่สั่งสมกันมาจากการเรียนรู หรือประสบการณและกลั่นกรองสิ่งเหลานั้นเปน
วิธีการจัดการที่สอดคลองเหมาะสมกับองคการ 2) เปนผูที่มองการณไกล สามารถคาดการณปญหา
หรือเหตุการณตางๆ ไดอยางตอเนื่องเปนระบบ และหาทางปองกันมิใหเหตุการณหรือปญหานั้นๆ
เกิดขึ้นได 3) มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเองและตระหนักในความรับผิดชอบ 4) มีความ
กระตือรือรน มีความมุงมั่นเอาจริงเอาจังในการทํางาน มีความรูสึกที่จะเปลี่ยนแปลง แสวงหาหรือ
ใฝ ห าวิธีการทํางานที่ ทํา ใหรูสึกสนุกในการทํางาน รูสึก ตื่นเตน ที่จะไดมาซึ่งวิธีการทํางานจาก
หนวยงานหรือผูที่ประสบความสําเร็จ มีความทะเยอทะยานเพื่อความกาวหนาขององคการและ
ตนเอง 5) กลาตัดสินใจ ตองเปนคนที่มีความกลาเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการเลือกที่จะคิด
ตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 6) มีมนุษยสัมพันธสูง มีความสามารถในการ
รวมคนใหทํางานรวมกันไดในลักษณะที่กอใหเกิดความรวมมือ รวมใจและประสานงานกันให
บรรลุตามเปาหมายขององคการ 7) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อแกไขปญหา พัฒนาผลิตภัณฑ
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พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะความเปนผูนํา. (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท, 2542),57.
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37
หรือโอกาสทางการตลาด 8) มีคุณธรรม ผูบริหารตองเปนผูรูวาสิ่งใดควรและสิ่งใดไมควรในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งในการดําเนินชีวิต62
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ไดกลาวถึงผูบริหารที่ดีประกอบดวย 1) มีความกลาหาญและความ
มุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งไมดีใหเปนสิ่งที่ดีแมจะยากลําบากเพียงใด 2) สนใจที่จะเรียนรูสิ่งที่เปน
จริงในสังคมมากกวาการมีชีวิตสุขกายไปวันหนึ่งๆ แมวาตนเองจะมีโอกาสที่จะทําเชนนั้น และ
ไมโออวดวาตนเปนผูรู 3) อดทนกับสิ่งที่ยากลําบาก แมวาจะไมใชความเคยชินเดิมๆ ของตน
4) มีความสามารถในการรับฟงและเขาใจผูอื่น มีความสามารถในการพูดเพื่อสื่อความเขาใจกับผูอื่น
และสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นทั้งสองฝาย พรอมที่จะเผชิญกับผลแหงการกระทําโดยไมหวั่นไหว
5) รูจักมองโลกในแงดี รูจักใชคน ซึ่งเกิดจากการหมั่นประเมินบุคคลตามความเปนจริงและมีความ
เชื่อวาทุกคนลวนเปนผูที่มีศักยภาพพรอมใหโอกาสและสงเสริมสนับสนุนทุกวิถีทางเทาที่จะเปน
ไปได63
ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพวาควรมีลักษณะดังนี้ 1) เปนคนฉลาด
เรียนรูอยางตอเนื่องในทุกสถานการณ เรียนรูทั้งในตัวเองและบอกตัวเองอยางเชื่อมโยง 2) เปนคน
เห็นแกสวนรวมทําใหสวนรวมมีกําลัง 3) เปนคนติดตอสื่อสารกับผูคนรูเรื่อง ทําใหเกิดความเขาใจ
ความเขาใจของคนจํานวนมากเปนพลังอํานาจที่ยิ่งใหญที่จะทําใหทําสิ่งยากๆ ไดสําเร็จ 4) เปนที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําใหการทํางานในองคการราบรื่น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ
64

สงวน นิตยารัมภพงศ ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําที่มีประสิทธิภาพวา 1) ผูนําเปนผูที่มี
ความรูและวิสัยทัศน มีการขวนขวายหาความรูใหม และอดทนที่จะสรางใหเกิดบรรยากาศของการ
เรียนรูรวมกันในองคกร 2) ผูนําเปนนักปฏิบัติและเปนผูสรางวัฒนธรรมใหมในองคกร กลาวคือ
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ดนัย เทียนพุฒ, สองโลกทรรศนักบริหาร. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534),98.
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สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, “กรมวิชาการกับการบริหารวิชาการ,” เอกสารประกอบการบรรยาย
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย, วันที่ 26 เมษายน 2545.(อัดสําเนา)
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ประเวศ วะสี , ปฏิรูปการศึกษาไทยการยกเครือ่ งทางปญญา. (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ ชาวบาน, 2539),49.
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ผูนําจะตองสามารถสรางสิ่งใหมที่ดีกวาใหเกิดขึ้นในองคกร และผลักดันสิ่งที่ไมตองการออกไปจาก
องคกร โดยมีการตอตานจากสมาชิกใหนอยที่สุด 65
วีระ ประเสริฐศิลป ไดกลาววาผูบริหารหรือผูจัดการหรือหัวหนาหนวยงาน ไมวาจะเปน
หนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนก็ตามยอมมีบทบาททีเ่ ปน
ผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้งการจัดองคการ แมจะไมถูกตอง
เรียบรอยอยูบาง ก็อาจไดรับผลงานสูงไดหากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดี แมการจัดองคการจะถูกตองและดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่
เกิ ด ขึ้ น ของหน ว ยงานนั้ น ๆ ย อ มจะสมบู รณ ไ ด ย าก ดัง นั้ น จึง ถื อว าผู บ ริห ารหรือ ผูนํ า จะตอ งมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตองเหมาะสม เพราะความสําเร็จของงานทุกดาน
ขององคการขึ้นอยูกับผูนําหรือผูบริหาร ซึ่งจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ
เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ66
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กลาววา คุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงคของผูบริหาร เปนสิ่งที่สงผลตอ
การนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงค ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพหรือมืออาชีพ
ควรมีองคประกอบคือ 1) บุคคลนั้นตองยึดถืออาชีพนั้น ๆใหสอดคลองกับวิชาชีพของตน 2) บุคคล
นั้นตองมีความรู เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพนั้นๆ 3) บุคคลตองมีจิต
วิญญาณตอวิชาชีพ กลารับผิดชอบและกลาเผชิญตอผลการกระทําอันเนื่องมาจากภารกิจที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ67
ธิติพร ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะที่ดีของผูนําดังนี้ 1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา
2) ใหผูใตบังคับบัญชาทราบในเรื่องที่ควรทราบอยางสม่ําเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางที่ดี 4) เมื่อสั่ง
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจตองใหเขาเขาใจในภารกิจนั้นและตองกํากับดูแลจนกวาจะเสร็จสิ้น
ภารกิจ 5) ฝกใหผูบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใหไดผลดี 6) ตัดสินใจอยางมีความ
รอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึกในหนาที่ และความรับผิดชอบ 8) ใช
หนวยงาน และบุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ตองรูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบ
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สงวน นิตยารัมภพงศ, ภาวะผูนํากับวิกฤตระบบราชการไทย ,ผูนํา บรรณาธิการ โดย
นิตยารัมภพงศ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2541), 5.
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วีระ ประเสริฐศิลป, ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ. (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 1.
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ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, การแสวงหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารมืออาชีพ
กรณีผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา (คณะครุศาสตร : สถาบันราชภัฏสกลนคร,2545),5.
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10) มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 12) มีความยุติธรรม 13) มี
บุคลิกดี 14) มีความอดทน อดกลั้น กลาเผชิญตอเหตุการณ 15) มีไหวพริบและใจกวางและ 16) มี
หลักธรรมประจําใจ 68
สมถวิล ชูทรัพย ไดกลาวถึงคุณลักษณะซึ่งเปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จํานวน 17 คุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะที่ 1 คุณลักษณะทางกาย ประกอบดวย (1) เปนบุคคลที่มีรางกายสมประกอบ
(2) มีลักษณะสงางาม (3) มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และน้ําหนัก เหมาะสม (4) มีน้ําเสียงในการพูด
เปนธรรมชาติ นาฟง (5) มีการพูดที่สื่อความหมายไดชัดเจน เขาใจงาย และ (6) มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง
คุณลักษณะที่ 2 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย (1) มีการวางตนเหมาะสมกับ
กาลเทศะ (2) เปนกันเองไมถือตัว (3) มีความทะเยอทะยานที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ
(4) มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะทํางานใหสําเร็จ (5) มีความสุขุม เยือกเย็น (6) มีความออนนอม
ถอมตนและรูจักการประนีประนอม (7) มีความกระตือรือรน และตื่นตัวที่จะทํางานอยูเสมอ
(8) มีความคลองตัว ทํางานไดถูกตอง รวดเร็ว (9) มีความขยัน และความมานะ (10) มีอารมณดี
มีชีวิตชีวา ราเริง ยิ้มแยมแจมใส (11) รูจักควบคุมอารมณตนเอง (12) มีความอดทนอดกลั้นตอ
ภาวะกดดัน (13) มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย นาเคารพ เชื่อถือ และศรัทธา (14) แตงกาย
สุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ (15) มีวาจาสุภาพเรียบรอย และ (16) มีวาทศิลปในการพูด
คุณลักษณะที่ 3 คุณลักษณะทางสังคม ประกอบดวย (1) มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (2) เปน
กัลยาณมิตรกับทุกคน (3) เปนผูอํานวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ (4) เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของ
ผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน (5) มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร (6) บริการใหความ
ชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ (7) เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และ (8) มีใจกวาง
มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ
คุณลักษณะที่ 4 คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย (1) มีสติปญญาเฉียบแหลม (2) มีไหวพริบ
ปฏิภาณดี (3) มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ (4) มีความรอบรู (5) มีความสามารถในการพูด
(6) มีความสามารถในการทํางาน (7) มีความจริงใจ (8) มีความเปนมิตร (9) มีความเสมอตนเสมอ
ปลาย (10) มีอารมณขัน (11) มีสุขภาพจิตดี และ (12) มีการดูแลเอาใจใสสุขภาพ
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คุณลักษณะที่ 5 คุณลักษณะดานความรู ประกอบดวย (1) มีความเปนผูนําทางวิชาการ (2) มี
ความรูทางดานวิชาชีพและดานความรูทั่ว ๆ ไปเปนอยางดี (3) มีความรูทางดานการบริหารการศึกษา
ทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ (4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล และ
ยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบการใช การประเมิน
และการปรับปรุงหลักสูตร (6) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผล และ
ยุทธศาสตรในการประเมินผล (7) มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการบริหาร
จัดการในโรงเรียน (8) มีความรูเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายใน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา (9) มีความรูเกี่ยวกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาและการบริหารงานใน
สถานศึกษา (10) มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม ๆ และ(11) เปน
ผูที่แสวงหาความรู และพัฒนาความรูอยูเสมอ
คุณลักษณะที่ 6 คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (1) รูบทบาท
ของตนเอง (2) เปนคนตรงตอเวลา (3) มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลาตัดสินใจ
(4) มีความรับผิดชอบ (5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได (6) มีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาในการทํางาน (7) มีความสามารถในการตัดสินใจ (8) มีความสามารถในการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน (9) มีความสามารถในการจูงใจคน (10) มี
ความสามารถในการบังคับตนเองได (11) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ (12) มีความเด็ดขาด
และมีความยืดหยุน ขึ้นอยูกับสถานการณ
คุณลักษณะที่ 7 คุณลักษณะดานวิชาชีพ ประกอบดวย (1) มีความรูความเขาใจในสาขา
วิชาชีพอยางดีและชัดเจน (2) มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ (3) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (4) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในศาสตรและศิลปที่เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา (5) มีประสบการณกอนที่จะรับตําแหนงอยางเพียงพอ (6) มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ
(7) มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (8) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ (9) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
คุณลักษณะที่ 8 คุณลักษณะทางแรงจูงใจ ประกอบดวย (1) มีแรงขับในการปฏิบัติงาน
(2) มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (3) มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ
(4) มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการที่ถูกตองและใชอยางมีเหตุผล (5) ยอมรับและชื่นชม
ความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน (6) ปฏิบัติอยางยุติธรรม และใหเกียรติแกบุคลากร
ทุกคน (7) สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน (8) พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน (9) ชื่นชมและเผยแพรผลสําเร็จของงานของผูรวมงาน
ตอสาธารณะเปนประจํา และ(10) มีการเสริมแรงทางบวกแกผูที่ปฏิบัติงานดี
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คุณลักษณะที่ 9 คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบดวย (1) มีทักษะทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน (2) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ (3) มีทักษะทางความคิดรวบยอด (4) มีทักษะทางการ
บริหารงาน (5) มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ (6) มีทักษะในการแกปญหาและขจัดความ
ขัดแยง (7) มีทักษะในการสั่งการ (8) มีทักษะในการติดตาม กํากับ และประเมินผล (9) มีทักษะใน
การดําเนินการประชุม (10) มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(11) มีทักษะในเชิงคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา และปรับปรุงองคกร และ
(12) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ
คุณลักษณะที่ 10 คุณลักษณะดานการบริหาร ประกอบดวย (1) เปนผูจัดการที่มีหลักการ
และมีเหตุผล (2) มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร (3) มีประสบการณในการ
บริหาร (4) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ (5) มี
ความสามารถในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (6) มีความสามารถที่
จะมอบหมายงานใหผูอื่นทําตามความถนัดและความสามารถ (7) มีความสามารถในการวางแผนและ
จัดระเบียบงาน (8) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา (9) สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา (10) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา
(11) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดเหมาะสม
คุณลักษณะที่ 11 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย (1) เปนผูนําเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (2) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่เหมาะสม (3) มีความเสียสละ อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
(4) มีความซื่อสัตยสุจริต (5) มีความโปรงใส (6) มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทรตอผูอื่น (7) มีความ
อดทนตอความยากลําบาก (8) มีใจเปนธรรม และมีความยุติธรรม (9) มีความหนักแนน และมีสัจจะ
(10) มีวินัยในตนเอง (11) ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (12) นําหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร และ(13) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน
คุณลักษณะที่ 12 คุณลักษณะดานภาวะผูนํา ประกอบดวย (1) เปนผูมีบารมี (2) เปนผูนําและ
สรางผูนํา (3) เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนที่ยอมรับของผูรวมงานทุกคน (4) มีวิสัยทัศนและ
มองการณไกล (5) มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณอยางเหมาะสม
(6) มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับบุคลากร
(7) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา (8) มีความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตาม
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สถานการณไดอยางเหมาะสมและ(9) มีความสามารถในการชี้นําและแนะแนวทางในการดําเนินงาน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา
คุณลักษณะที่ 13 คุณลักษณะดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่นประกอบดวย
(1) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (2) มีความสามารถในการบริหารความ
ขัดแยง (3) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง(4) รับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย (5) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพ (6) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (7) สรางโอกาสในการพัฒนาได
ทุกสถานการณ (8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานใหดี
ยิ่งขึ้น (9) ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร และ(10)มีความสามารถในการรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
คุณลักษณะที่ 14 คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางานประกอบดวย
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (2) มีการวาง
แผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (3) มีการพัฒนาแผนงานขององคการให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (4) มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติตามแผนดวยความเต็มใจ
(5) มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามที่วางแผนไวให
บรรลุตามเปาหมาย และเพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัดการศึกษา (6) มีการเก็บหลักฐานการ
ทํางานอยางเปนระบบและมีคุณภาพ เพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน (7) สามารถ
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษาระดับสถานศึกษา (8) สามารถกําหนดนโยบาย
วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา (9) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม (10) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ และ(11) สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
คุณลักษณะที่ 15 คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชนประกอบดวย
(1) มีการติดตอสื่อสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ (2) สงเสริมความสัมพันธ
กับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับเชื่อถือของชุมชน (3) สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก
ทั้งระดับบุคคล และระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน (4) ขอความรวมมือจาก
ฝายตาง ๆ ทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียนของโรงเรียน (5) เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของโรงเรียน (6) ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน (7) สามารถสรางกิจกรรมความรวมมือใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน
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(8) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและ
ชุมชน (9) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และ
(10) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
คุณลักษณะที่ 16 คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและ
จริยธรรม ประกอบดวย (1) สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมและเอื้อตอการพัฒนาองคการดานศาสนา
วัฒนธรรมและจริยธรรม (2) ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ที่สอดรับกับความเชื่อและประเพณีปฏิบัติ
ในสังคมอยางตอเนื่อง (3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา (4) มีการสงเสริมจรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับ
วิชาชีพ (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถิ่นและของสังคมในภาพรวมเพื่อนํา
วัฒนธรรมมาประกอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น (6) สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนํา
ในงานดานศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม (7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (8) ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม (9) มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนให
สงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม (10) สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถิ่นอยางตอเนื่อง (11) นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้ง
ทางดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม และ(12) คํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมดานศาสนา
วัฒนธรรม และจริยธรรม
คุณลักษณะที่ 17 คุณลักษณะดานทัศนคติ ประกอบดวย (1) มีทัศนคติวามนุษยทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตนเอง (2) มีทัศนคติวาใหเด็กเกง ดี มีสุขโดยการ
บูรณาการทั้งโรงเรียน (3) มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปนกระบวนการที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง
(4) มีทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนที่มีมาตรฐานสูงและปฏิบัติไดจริง(5) มีทัศนคติ
วาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัดการศึกษา (6) มีทัศนคติวานักเรียนตอง
มีความรู ทักษะ และคานิยมที่จําเปน เพื่อที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน (7) มีทัศนคติวาการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับตนเอง และผูอื่น (8) มีทัศนคติวาความแตกตางของบุคคลเปน
ประโยชนตอโรงเรียน (9) มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่หลากหลาย
ปลอดภัย และนาเรียน (10) มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู ทําใหทุกอยางสามารถ
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แกปญหาได (11) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ตอสังคม และตอชุมชน
แวดลอมโรงเรียน และ (12) มีทัศนคติที่ดีตอโลก 69
จั ก รพรรดิ วะทา ได ก ล า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะประจํ า ตั ว ที่ ผู บ ริ ห ารจะต อ งมี คื อ 1) เป น ผู มี
ความสามารถ ประกอบดวย ความมีไหวพริบ การตื่นตัวทันตอเหตุการณ การใชเวลาและภาษาพูด
ความเปนผูริเริ่มสรางสรรค และความเปนผูตัดสินปญหาดี 2) ความเปนผูมีความสําเร็จ ประกอบดวย
ความสําเร็จทางดานวิชาการ และแสวงหาความรู 3) ความเปนผูมีความรับผิดชอบ ไดแก การเปนที่พึ่ง
ของคนอื่ น ได มี ค วามสม่ํ า เสมอ มั่ น คง อดทน กล า พู ด กล า ทํ า เชื่ อ มั่ น ในตนเอง และมี ค วาม
ทะเยอทะยาน 4) ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม ในดานกิจกรรมทางดานสังคมใหความรวมมือ รูจัก
ปรับตัวและมีอารมณขัน 5) ความเปนผูมีฐานะทางสังคม มีตําแหนง ฐานะทางสังคมเปนที่รูจัก70
วิจิตร ศรีสะอาน กลาววา ผูนาํ ทางการศึกษา ควรมีไตรภูมิ ไดแกภูมิรู ภูมิธรรม และ ภูมิฐาน71
ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน กลาววา ผูนําที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีความรู 2) มีความริเริ่ม
3) มีความกลาหาญและความเด็ดขาด 4) มีมนุษยสัมพันธ 5) มีความยุติธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
6) มีความอดทน 7) มีความตื่นตัว 8) มีความภักดี 9)มีความสงบเสงี่ยมไมถือตัว 72
จํ า ลอง นั ก ฟ อ น กล า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะส ว นตั ว ของผู บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ดั ง นี้ 1) มี ค วาม
รับผิดชอบสูง 2) มีความขยันหมั่นเพียร 3) มีความอดทน อุตสาหะ 4)มีความซื่อสัตย สุจริต 5) มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค 6) มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ กระตือรือรนในการทํางาน 7) มีทักษะในการวินิจฉัย
สั่งการ 8) มีการรักษาระเบียบวินัยดี 9) มีความตรงตอเวลา และบริหารเวลา 10) มีบุคลิกภาพที่ดี 73
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สมถวิล ชูทรัพย, “การพัฒนาเครื่องมือและตัวบงชี้คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) , 218-223.
70
จักรพรรดิ วะทา, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหนา
(ค.ศ.1995-2005)” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538), 23.
71
วิจติ ร ศรีสะอาน,เอกสารประกอบการสัมมนาผูบริหารเรื่องการเปนผูนําทางการศึกษา
(กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2539),20.
72
ศิริพงษ ศรีชยั รมยรัตน, กุญแจสูความเปนเลิศทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง,
2542),26-28.
73
จําลอง นักฟอน, “เสนทางสูนักบริหารการศึกษามืออาชีพ,” ในการศึกษากับการพัฒนา
วิชาชีพ (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2543),61-63.
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สุ ร ศั ก ดิ์ ปาเฮ ได ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รู ป
การศึ ก ษา ว า ควรมี ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ 1) มองไกลอย า งต อ เนื่ อ งและพร อ มที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง ตองมีวิสัยทัศน 2)สามารถวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ
อยางเหมาะสม 3)ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสังคมภายนอกและภายในองคการ
และรูจักวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล 4) ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารใหไดผล
5) มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถ
เปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ74
สุภรณ สภาพงศ ไดเสนอแนะการวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสังคมไทย ในปจจัยที่
เกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา วาผูบริหารควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศนกวางไกล 2) มี
บุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน 3) มีจิตสํานึกในความมุงมั่น 4) ใจกวาง
เปดโอกาสใหครูมีเสรีในการคิด 5) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูใหเกิดผล 6) มีศักยภาพ
ในการจัดระบบบริหารของโรงเรียน โดยนําระบบคุณธรรมมาใชพัฒนา โดยองครวม 7) สรางขวัญ
กําลังใจใหครูมีกําลังใจที่จะเปนครูที่ดี 8) ตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาสูระบบคุณภาพ 9) มุง
ปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 10) เปนบุคคลแหง
การเรียนรู75
พรนพ พุกกะพันธ กลาววาผูนําที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีการศึกษา
อบรมดี 3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) เปนคนมีเหตุผลดี 5) มีประสบการณในการปกครองบังคับ
บัญชาเปนอยางดี 6) มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7) สามารถเขากับคนไดทุกชั้นวรรณะ 8) มีสุขภาพ
อนามัยดี 9) มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรมดา 10) มีความรูเกี่ยวกับงาน
ทั่วๆไปขององคกร 11)มีความสามารถเผชิญปญหา 12) มีความสามารถคาดการณ 76
นิธินาถ สินธุเดชะ กลาววาศักยภาพของคนที่จะเปนผูนํา คือ 1) ความสามารถในการคิดและ
วางแผนกลยุทธ 2) ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได 3) ความสามารถในการถายทอด
ขอมูล แนวความคิดและการสรางแรงจูงใจ 4) ความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ
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(มิถุนายน 2543) : 70-75.
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สุภรณ สภาพงศ,“กรอบความคิดและขอเสนอแนะการวิจยั เพื่อการปฏิรปู การเรียนรูของ
สังคมไทย,” วารสารวิชาการ 3,8 (สิงหาคม 2543) : 9.
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พรนพ พุกกะพันธุ,ภาวะผูนาํ และการจูงใจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจุรโี ปรดักท,
2544),22-23.
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5) ความสามารถในการพัฒนา ความรูและการพัฒนาตนเอง 6) ความสามารถในการพัฒนาคน
7) ความสามารถในการพัฒนาองคกร 8) ความสามารถในการสรางเครือขาย เชื่อมคนและหนวยงาน
เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน 77
สมหวัง พิธิยานุวัฒน ไดขอเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะดังนี้ 1.) ความซื่อสัตย
2) ความยุติธรรม 3) ความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ 4) ความเปนผูนํา 5) ความสามารถในการ
จัดการ 6) ความมีมนุษยสัมพันธ 7)ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 8) ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 9) รักษามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาประสิทธิผลของวิชาชีพ 10) การขวนขวายหา
ความรูอยูเสมอ 11) นิสัยในการทํางาน 12) ความสามารถในการสื่อสาร 13) การยึดสวัสดิการของผูเรียน
เปนหลัก 14) ความเชื่อมั่นในตนเอง 15) ความจงรักภักดีตอองคการ 16) ความสามารถทางวิชาการ
17) การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 18) การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 19) การงดเวนอบายมุข
20) ความยืดหยุน78
สมชาย เทพแสง ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตองมีลักษณะ 20 P ดังนี้
1) psychology ผูบริหารตองมีจิตวิทยาในการบริหารคน 2) personality ผูบริหารตองมีบุคลิกที่ดี
ตั้งแตการแตงกาย การเดิน ยิ้มแยมแจมใส มีมารยาท วางตัวเหมาะสม 3) pioneer ผูบริหารมืออาชีพ
ตองกลาได กลาเสีย ตองวางแผนเชิงรุก 4) poster ตองเปนนักประชาสัมพันธที่ดี การประชาสัมพันธ
ที่ ดี คื อ มุ ข ปาฐะ 5) parent ต อ งเป น พ อ แม ผู ป กครอง ต อ งมี พ รหมวิ ห ารธรรม วางตั ว เป น กลาง
6) period ตองเปนคนตรงตอเวลา การทํางานตรงเวลาสะทอนใหเห็นวาเปนคนซื่อสัตยไดอยางหนึ่ง
และเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 7) pacific ผูบริหารตองมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น
8) pleasure ผูบริหารตองมีอารมณขัน แกสถานการณที่ตึงเครียดได ทําใหการทํางานมีความสุขไม
เครงเครียด 9) prudent ตองมองการณไกลหรือมีวิสัยทัศน ตองทันสมัยอยูตลอดเวลาและสามารถ
คาดการณลวงหนาได 10) principle ตองยึดหลักการเปนหลัก 11) perfect งานที่เกิดขึ้นตองให
สมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได และมีความครบถวนสมบูรณถูกตอง เนนคุณภาพของงาน 12) point งาน
ที่ทําตองมีวัตถุประสงคแนนอน ชัดเจนสามารถดําเนินไปอยางมีทิศทาง 13) plan งานที่ทําตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบ 14) pay ตองมีการกระจายงานอยางทั่วถึงและใหรางวัลบุคคลที่ทําผลงาน
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นิธินาถ สินธุเดชะ, การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูนาํ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง,” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯ, 5 สิงหาคม 2548.
(อัดสําเนา)
78
สมหวัง พิธิยานุวัฒน,ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543), 90.
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ดีเดน เพื่อเปนขวัญ กําลังใจ ชวยใหบุคลากรมุงทํางาน เกิดการพัฒนางาน 15) participation ผูบริหาร
ตองใหผูรวมงานมีสวนรวมและมองเห็นความสําคัญในการทํางาน 16) pundit ผูบริหารตองรูเรื่อง
งานที่ทําอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 17) politic ตองมีความรู ความเขาใจดานการเมืองการ
ปกครอง 18) poet ตองมีความสามารถในดานสํานวนโวหาร เพราะถามีความสามารถดานการเขียน
จะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเอง และเกิดความศรัทธาจาก คนอื่น 19) perception ผูบริหาร
ตองมีความสามารถในการหยั่งรู คาดการณ ตรวจสอบ และทบทวนสิ่งที่คาดการณไว 20) psycho
ผูบริหารตองจิตวิญญาณของนักบริหาร เปนผูมีความรักในอาชีพ79
จากแนวคิ ด ที่ เ กี่ย วกับคุ ณ ลักษณะของผูบริ หารสถานศึกษาที่มีป ระสิ ทธิภ าพสรุ ป ไดวา
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองสามารถแสดงศักยภาพของตนทุกวิถีทางในการผลักดันใหกลุม
บุคคลทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางที่เปนประโยชนกับองคกร
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม บทบาทของผูบ ริหารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมายของบทบาท
เมื่อมนุษยรวมตัวเปนกลุมสังคม ทุกคนก็แสดงบทบาทแตกตางกันไปตามตําแหนงหนาที่
เพศ และวัยของแตละคน เพื่อเปนปทัสฐานในการที่บุคคลจะปฏิสัมพันธกันใหเกิดความราบรื่นใน
สังคมนั้นๆ หากจะพิจารณาลักษณะของบทบาทที่ปรากฏอยูในสังคมใหลึกซึ้งแลว จะพบวาบทบาท
มีอยูหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของบทบาท ไวดังนี้
เปลื้อง ณ นคร ไดใหความหมายของบทบาทไววา บทบาท หมายถึง การแสดงทาทาง
ตามบท การที่ไดมีสวนกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง80
วุฒิไกร เลื่อนแปน ใหความหมายของบทบาทไววา บทบาทหมายถึง พฤติกรรมของผูดํารง
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด ซึ่งรับผิดชอบและมีภารกิจในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่นั้น และ
เปนหนาที่ตามความรับผิดชอบที่บุคคล ผูเกี่ยวของ หรือมีความคาดหวังวาจะตองประพฤติปฏิบัติ
ดวยความรับผิดชอบ 81
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สมชาย เทพแสง, “ผูบริหารมืออาชีพ,” ขาราชการครู20, 3(มิถุนายน-กรกฎาคม 2543) : 20-23.
เปลื้อง ณ นคร, บทบาทของสารนิเทศ, วารสารสารสนเทศ. ฉบับ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2544), 25.
81
วุฒิไกร เลื่อนแปน, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการสงเสริมการจัดแหลงการ
เรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3”
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547) , 11.
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พระธรรมปฎก ไดใหไว หมายถึง การปฏิบัติภารกิจ ตามขอบเขตในฐานะที่ดํารงอยูตาม
ความเปนจริง 82
กอปรเชษฐ ตยัคคานนท ไดใหความหมายของบทบาท หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎระเบียบในหนาที่ 83
ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดใหความหมายของบทบาท หมายถึง การปฏิบัติ ภารกิจในองคกร
และการดูแลการดําเนินกิจกรรมในอํานาจหนาที่ 84
อนงค เพชรรักษา ไดใหความหมายบทบาท หมายถึง พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกตาม
ตําแหนงหนาที่ที่เราไดรับและพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นยอมมีความผูกพันกับความคิด ความเชื่อ
ของผูดํารงตําแหนงเอง และความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับตําแหนง85
บิว แกริสัน (Bill Garison) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาท
ในฐานะผูบริหารโรงเรียน ผูนําทางดานการสอน ผูรักษาระเบียบวินัย สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
องคการ ผูประเมินผล และผูแกปญหาความขัดแยงในองคการ86
สรุป ความหมายของบทบาทจากแนวคิดดังที่กลาวมา หมายถึง ภาระหนาที่ และ การปฏิบัติ
ภารกิจ ตลอดจนการดูแลการดําเนินกิจกรรมในองคกรใหดําเนินไปตามความคาดหวังในขอบเขต
ของความเปนจริงในฐานะและตําแหนง
ความสําคัญของบทบาท
ความสําคัญของบทบาทในแนวคิดของ ธวัช บุญยมณี และ ฉันทนา จันทรบรรจง ไดศึกษา
วิจัยเรื่ อง บทบาทในอุดมคติ บทบาทที่รับรู และบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานพบวา 1.1) บทบาทดานการบริหารวิชาการ ประกอบดวย 9 บทบาทหลัก คือ (1) บทบาท
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พระธรรมปฎก, เพื่อชุมชนแหงการศึกษาและบรรยากาศแหงวิชาการ. (กรุงเทพฯ :
สหธรรมิก, 2543) , 99-100.
83
กอปรเชษฐ ตยัคคานนท กอปรเชษฐ ตยัคคานนท, ศิลปะการบริหารแบบแม็คกอรแม็ค.
(กรุงเทพมหานคร : ทอปปริ้นท- พับบริเตชั่น, 2543), 18.
84
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ศิลปะการเปนผูนํา. (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2544), 146.
85
อนงค เพชรรักษา, “ตามบทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544), 98.
86
Bill Garison, School Administration and Supervision (Dubuque: Wm.C. Brown, 1983),
118.
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การจัดระบบงานวิชาการ มีกิจกรรมสําคัญไดแก ศึกษาวิเคราะหระบบงานและขอบขายงานวิชาการ
ของโรงเรียนกําหนดระบบงานวิชาการ จัดโครงสรางองคกรใหมีผูรับผิดชอบงานวิชาการ และจัดให
มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (2) บทบาทการวางแผนงานวิชาการมีกิจกรรม
สําคัญ ไดแก ศึกษาสภาพแวดลอมและกําหนดปจจัยภายนอกและภายในที่สงผลกระทบตอการ
บริหารงานวิชาการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินงานวิชาการ
รวมกับชุมชน จัดทําแผนงานวิชาการระยะยาว 5 ป และแผนรายปโดยสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผนดวย วางแผนเพื่อกํากับและประเมินแผนงานวิชาการ (3)บทบาทการบริหาร
หลักสูตร มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรประเมินความสอดคลองของ
หลักสูตรกลางกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น นําหลักสูตรไปใช วิจัยและประเมินผลการใช
หลักสูตร (4) บทบาทการจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดนโยบายใหครูจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรางความรู ความเขาใจและสงเสริมใหครูรวมกันบูรณาการวิชา
เพื่อการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เตรียมความพรอมใหครู จัดแผนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเนนการปฏิบัติจริง ดูแลติดตามการจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสม
นาเรียน ประเมินผลการสอนของครู วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (5) บทบาทการ
จัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีกิจกรรมสําคัญ ไดแกจัดหาแบบเรียน เอกสาร สื่อการเรียนรู
และแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ศึกษาพัฒนา และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ใหบริการนักเรียนและครูใชในการจัดการเรียนการสอนจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับครูและนักเรียน สรางเครือขายกับสถานศึกษาอื่นและเชื่อมโยงเปนเครือขายการเรียนการสอน
รับฟง ความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครอง ครูและชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดบริการการเรียนการสอน
(6) บทบาทการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหปญหา
การจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน จัดใหมีระบบการ
นิเทศทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอยางทั่วถึง ตอเนื่องและมีคุณภาพ วางแผนการนิเทศ
ดําเนินการนิเทศ ประเมินผลระบบการนิเทศงาน และนําผลไปใชในการพัฒนาตอไป สงเสริมให
คณะครูนิเทศการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน จัดใหมีกิจกรรมเปดโรงเรียน(open house)
เพื่อใหผูปกครองและชุมชนตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชั้นเรียน (7) บทบาทการวัดและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดนโยบายการวัด และประเมินผลที่สงเสริมการเรียนรูตาม
สภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายเปนรายบุคคล และประเมินบริบททั่วไปของนักเรียน กําหนด
เปาหมายและวิธีการวัดและประเมินผล วางแผนกําหนดระยะเวลา และวิธีการวัดประเมินผลรวมกับ
ครู ติดตามการดําเนินงานนําผลการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน วิจัยและประเมินผลการ
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ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน (8) บทบาทการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมสําคัญ ไดแกศึกษาวิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการเรียน
การสอน ทําแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตแกครู สงเสริมใหครูผลิตจัดหาสื่อที่เปนนวัตกรรม และ
วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน สงเสริมเครือขายทางวิชาการ และเครือขายความรวมมือเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับองคกรทั้งในและตางประเทศ (9) บทบาทการประเมินผลการ
ดําเนินงานทางวิชาการมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดนโยบายการประเมิน และพัฒนามาตรฐาน
งานวิชาการของโรงเรียนใหชัดเจน กําหนดแผนงาน วิธีการ เกณฑและระบบการประเมินผล ใหครู
ประเมินตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินการภายในและเชิญ
บุคคลภายนอกมาประเมินอยางเปดเผยและโปรงใส สรุปและรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ พรอม
ทั้งนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน 1.2) บทบาทดานการบริหาร
งบประมาณ ประกอบดวย 5 บทบาทหลัก คือ (1) บทบาทการจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ
มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน
เพื่อกําหนดปญหาและทางเลือกในการแกไขปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการ
แกไขปญหาและทางเลือกในการพัฒนา กําหนดเปาหมาย กลยุทธและจัดทําแผนพัฒนา ศึกษา
แนวคิดใหมในการจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณ จัดทําและเสนอคําขอจัดตั้งงบประมาณ จัดหา
งบประมาณ ทั้งจากแหลงเงินงบประมาณและนอกงบประมาณแผนดิน (2) บทบาทการขออนุมัติใช
งบประมาณ มีกิจกรรมสําคัญ ไดแกกําหนดนโยบายและทิศทางการขออนุมัติใชงบประมาณที่ถูก
ระเบียบ โปรงใส และสะดวกสําหรับผูขออนุมัติใชงบประมาณ จัดทําและเสนอคําขออนุมัติใช
งบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติขออนุมัติใชเงินประจํางวด โอนเงิน
และเปลี่ยนแปลงรายการเงิน (3) บทบาทการบริหารการใชงบประมาณมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก
จัดระบบและแนวปฏิบัติในการใชงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
มีความคลองตัว วางแผนการใชงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบความคลองตัวในการใชงบประมาณ (4) บทบาทการควบคุม
งบประมาณ มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก จัดใหมีระบบกํากับ ติดตามและตรวจสอบการใช
งบประมาณ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดการใชงบประมาณ จัดทํา
ปฏิทินควบคุมกํากับงานที่สําคัญ (5) บทบาทการประเมินผลการใชงบประมาณ มีกิจกรรมสําคัญ
ไดแก จัดระบบประเมินผลการใชงบประมาณ แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินผลและ
รายงานผลโดยใหชุมชน มีสวนรวมประเมินผลการใชงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับแผนงาน/
โครงการ สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาล (good governance) ในการประเมินผลและรายงานผลใหผูมี
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สวนเกี่ยวของ 1.3) บทบาทดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 9 บทบาทหลัก คือ (1) บทบาท
การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหสภาพการณ
ปจจุบันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดทําวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน
วางแผนยุทธศาสตร ธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติการกําหนดโครงสรางขอบขายงานของ
โรงเรียนและจัดทําแผนภูมิการบริหารงานบุคคล กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลแบบ
กัลยาณมิตรรวมวิชาชีพ ลดการใชอํานาจ ยึดหลักความเสมอภาค ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรม (2) บทบาทการวางแผนบุคลากร มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหขอบขายภาระงาน
สภาพบุคลากร ปญหาความขาดแคลน ความจําเปนและความตองการบุคลากรของโรงเรียนกําหนดเปา
หมายความตองการบุคลากร วิเคราะหงาน กําหนดตําแหนงและบทบาทหนาที่ วางแผนเพื่อใหไดมา
ซึ่งกําลังคนที่ตองการ วางแผนใชกําลังคนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ และสรางความเปน
เลิศของบุคลากรบางสาขาวิชาตามพื้นฐานความเขมแข็ง (3) บทบาทการแสวงหาบุคลากร มีกิจกรรม
สําคัญ ไดแกกําหนดนโยบายการแสวงหาบุคลากรใหยึดหลักคุณธรรม เปดกวางเพื่อสรรหาคนดี คน
เกง แตงตั้งคณะกรรมการแสวงหาบุคลากรและใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม สงเสริม
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินการพรอมทั้งรายงานผลใหผูเกี่ยวของ (4) บทบาทการจัด
บุคลากรเขาทํางาน มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดนโยบายการจัดบุคลากรเขาทํางานใหมีการ
หมุนเวียน การทํางานแทนกันและการใชบุคลากรรวมกับหนวยงานอื่นจัดสรรบุคคลเขาทํางาน
ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ประสบการณ พฤติกรรมและความตองการของบุคคลและ
สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี ปฐมนิเทศบุคลากรใหม จัดใหมีการทดลองงาน และ
ประเมินผลงานกอนบรรจุ (5) บทบาทการธํารงรักษาบุคลากร มีกิจกรรมสําคัญ คือ การสราง
แรงจูงใจดวยวิธีการตางๆ ไดแกจัดสรรที่ทํางานที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีสวนรวมใน
การบริหาร มอบหมายงานที่ทาทาย และสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จในงานนั้น พิจารณาความดี
ความชอบ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศ
เกียรติคุณ ยกยอง ชมเชยและใหรางวัลในโอกาสอันสมควรสนับสนุนใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ (6) บทบาทการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมสําคัญ ไดแกศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหา ความตองการและตรวจสอบความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
เสนอแผนเพื่อขออนุมัติดําเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ ประเมินผลการพัฒนาเพื่อหา
ผลลัพธที่แทจริงจากการพัฒนา และรายงานผลใหผูเกี่ยวของ (7) บทบาทนิเทศติดตามการทํางาน
ของบุคลากรมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศงาน วางแผนการนิเทศรวมกันกับ
คณะครูและประเมินผลระบบการนิเทศเพื่อการพัฒนา (8) บทบาทการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดเปาหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับครู นักเรียน
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ผูปกครองและชุมชนสงเสริ มให ครูประเมินตนเองจนเปนปกตินิสัย แต งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผล กําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการและบุคคลที่ทําการประเมิน ฝกอบรมผูทําการ
ประเมิน วางแผน สงเสริม สนับสนุน ติดตามวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน ใหขอมูลปอนกลับ
แกผูถูกประเมิน นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและสรางแรงจูงใจ รายงานผลใหผูเกี่ยวของ
(9) บทบาทการดําเนินการดานวินัยแกบุคลากร มีกิจกรรมสําคัญไดแก ศึกษาสภาพปญหาดานวินัย
ของบุคลากร กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการรวมกับบุคลากรในโรงเรียน
วางแผนปองกันและแกไขปญหาดานวินัย ใชมาตรการเพื่อการพัฒนามากกวาลงโทษ สรุปผลการ
ดําเนินงานและรายงานผลใหผูเกี่ยวของ 1.4) บทบาทดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย 5 บทบาท
หลักคือ (1) บทบาทการวางแผนพัฒนาโรงเรียน มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร สรางวิสัยทัศนกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมายและ
มาตรการในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงการเรียนรู แตงตั้งคณะทํางานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
โดยใหชุมชนมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนกับองคกรอื่น และแผนพัฒนาชุมชน
ดําเนินการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนารวมกับชุมชน รายงานผลใหผูเกี่ยวของนําผล
การประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในปตอไป
(2) บทบาทเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดความ
ตองการ และความจําเปนในการใชขอมูลและสารสนเทศ จัดวางระบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีและบุคลากร เพื่อรองรับระบบงานสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนใชระบบขอมูล
สารสนเทศในการทํางาน เชน การจัดการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณ เปนตน ประเมินผล
และพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศรวมทั้งรายงานผลใหผูเกี่ยวของ (3) บทบาทการบริหารงาน
ธุรการมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาวิเคราะหขอบขายงาน และระบบงานธุรการ เพื่อหาความจําเปน
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน สรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนความรวดเร็ว คุณภาพและความเปน
สากลประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานธุรการ (4) บทบาทการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก กําหนดนโยบายชุมชนที่ไมมีพรมแดน ศึกษาสังคม
โลก ประเทศ และชุมชนทองถิ่นอยางตอเนื่อง ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จัดใหมีการ
ประชาสัมพันธ และกิจกรรมรวมกับชุมชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ (5) บทบาทเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก ศึกษาภาระงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตร การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทําเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหมีผูรับผิดชอบการดําเนินงาน แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชนสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงาน ศึกษา ติดตาม
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ประเมินผล และพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รับการประเมินภายนอก
รายงานผลใหผูเกี่ยวของ และผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 87
พอล อาร เบิรนธาล และริชารด เอส เวลลินส (Bernthal and Wellins) ไดรายงาน
ผลการวิจัยวาผูบริหารองคกรสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพควรมีบทบาท (roles) ที่สําคัญ 9 ประการ คือ
1) เปนผูนําทาง (navigator) สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เรียบรอย ภายใตสถานการณที่
ซับซอน มีปญหาหรือสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง หรือสถานการณที่มีความขัดแยง 2) เปนนักวาง
กลยุทธ (strategist) เปนผูกําหนดแผนกลยุทธระยะยาวขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคกรการรวมกันโดยมีเปาหมายเดียวกัน 3) เปนนักคิดเชิงสังเคราะห (global thinker) สามารถ
รวบรวม/สังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหเขากับมุมมองที่แตกตางเพื่อสรางความสามารถ
ขององคกรใหสูงสุด 4) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change driver) ตองสรางบรรยากาศที่เอื้อเฟอใหมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและตองทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง แมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลตอฐานธุรกิจขององคกร ทั้งตองทําใหพนักงานเขาใจและยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
5) ปกปองผลประโยชนของผูถือหุน (enterprise guardian) สรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนของ
บริษัท ดวยการตัดสินใจทางธุรกิจที่กลาไดกลาเสียและสรางกําไรได 6) มีจิตวิญญาณของนักลงทุน
(entrepreneur) ระบุโอกาสทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหมๆ บริการ และตลาดแหลงใหมๆ
7) เปนนักลงทุนในเชิงรุก (mobilizer) สามารถดําเนินการในเชิงรุกเพื่อจัดบริหารผูมีสวนไดสวนเสีย
ความสามารถในการดํา เนิ น การและทรัพยากรไดอยา งรวดเร็ว เพื่อ ใหสํา เร็ จตามวั ตถุประสงค
ที่ซับซอนขององคกร 8) เปนผูใหการสนับสนุนบุคคลที่มีพรสวรรค (talent advocate) ตองทําหนาที่
สนับสนุน ดึงดูด พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคคลที่มีความสามารถโดดเดน เพื่อบริหารบุคคลเหลานี้ให
มี ทั ก ษะในการทํ า งานให ต รงกั บ ความต อ งการของธุ ร กิ จ ในเวลา และสถานการณ ที่ เ หมาะสม
9) เปนผูที่มีความผูกพันในระยะยาว(captivator) สรางขอพันธะสัญญาในการดําเนินการไดในระยะยาว88
โควี่ (Covey) ได ก ล า วว า การเป น ผู บ ริ ห ารยุ ค ใหม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรมี บ ทบาท 4
ประการคือ 1) การประสานประโยชน (path finding) คือความสามารถในการเชื่อมโยงความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ของธุรกิจเขากับความตองการในการดําเนินการของผูนําเอง
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ธวัช บุญยมณี และ ฉันทนา จันทรบรรจง, “บทบาทในอุดมคติ บทบาทที่รับรู และ
บทบาทที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 12,1,(2547),
37-46.
88
Paul R. Bernthal, and Richard S. Wellins, Leadership Forecast 2001 : A Benchmarking
Study (USA : Development Dimensions International Inc., 2001),124.
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ผูนําตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของลูกคา (customers) และผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ละเอียด ผูนําตองกําหนดกลยุทธ และคานิยม (value) สรางวิสัยทัศนและพันธกิจเพื่อเชื่อมสิ่งเหลานี้
เขาดวยกันดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบและหลักการของการประสานประโยชน (path finding)
องคประกอบของ path finding
หลักการ (principle)
- ผูมีสวนไดสว นเสีย และ
- กําหนดวาใครคือผูมีสวนไดสวนเสีย และหาความตองการ
ใหพบ
ความตองการของพวกเขา
- กลยุทธขององคกร mission และ
- กลยุทธและคานิยมขององคการ หากพนักงานไมไดมีสวน
คานิยม
รวมกําหนดขึ้น ยอมไมมีความผูกพันที่จะทําตาม
- วิสัยทัศน และ กลยุทธ
- การตั้งมโนภาพใหไดวาจุดหมายของการทําธุรกิจนี้คืออะไร
2) การจัดระเบียบของระบบ (aligning) คือ การสรางหนทางอยางชัดเจน ทําใหเขาใจไดวาระบบการ
ทํางานทั้ งหมดนั้น มี การสอดประสานสัมพัน ธกั นอยางไร รูไ ดวาระบบทั้ง หมดมี องค ประกอบ
อะไรบาง และแตละสวนจะทําใหเกิดความสัมพันธกับวิสัยทัศนและกลยุทธไดอยางไร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบและหลักการของการจัดระเบียบของระบบ (aligning)
องคประกอบของ aligning
หลักการ (principle)
- ทํ า ความเข า ใจว า องค ป ระกอบทั้ ง หมดของ - แต ละส วนล วนแต ส งผลถึ งกระบวนการรวม
กระบวนการรวมยอมสงผลตอสวนยอยแตละสวน
กระบวนการมีความเชื่อมโยงกันอยางไร
- ถาระบบทุก อย างมีความสอดคลองกันไปใน
- ทําความรูจักในแตละสวนของกระบวนการ
- ดําเนินการใดๆ ใหแตละสวนของกระบวนการ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น องค ก รย อ มได ผ ลงานตามที่
นั้นใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศนและกลยุทธ คาดหวังไว
3) การมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ (empowering) คือการสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอ
การคิดแบบสรางสรรค การใชพรสวรรค และการสรางแรงบันดาลใจใดใดที่จะทําใหพนักงาน
สามารถสรางสรรคและคนหาหนทางที่จะทํางานไดดวยตนเอง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงองคประกอบและหลักการของการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ (empowering)
องคประกอบของ empowering
หลักการ (principle)
- สภาพแวดลอมของการ empowering
- ความตองการที่ตางกันยอมมีการปฏิบัติที่ตางกัน
- รูปแบบของภาวะผูนํา
- ความคิดตองสรุปใหไดแบบชนะ - ชนะเสมอ
- ระดับการให empowerment
- ขอตกลงรวมกันแบบชนะ - ชนะ
4) การทําตนเปนแบบอยางที่ดี (modeling) คือการสรางความนาเชื่อถือในตัวเราเองใหบังเกิดขึ้นกับ
คนรอบขาง พวกเขาจะมีความมั่นใจที่จะใหความเชื่อถือและปฏิบัติตามอยางที่เราทํา 89 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องคประกอบและหลักการของการทําตนเปนแบบอยางที่ดี (modeling)
องคประกอบของ aligning
หลักการ (principle)
- บุคลิกและความสามารถ
-ความนา เชื่อถื อสร า งจากตั ว เราก อ นแลว ผูอื่ น
- การทําไดอยางที่พูด
จึงจะทําตาม
- สรางความนาเชื่อถือโดยการปฏิบัติไดวาเราคือ
ใคร และกําลังจะทําอยางไร
คูซ และ พอสเนอร (Kuzes & Posner)ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่พึงปฏิบัติคือ 1) การ
คนหาโอกาสที่ทาทายตอการเปลี่ยนแปลง การเติบโต การสรางสรรคสิ่งใหม และการปรับปรุงใหดี
ขึ้น รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงและการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 2) การสรางวิสัยทัศน
เพื่อยกระดับอนาคตใหดีและสูงขึ้น พรอมทั้งชักนําลูกนองใหเกิดวิสัยทัศนรวม โดยการชักจูงดวย
คานิยม ผลประโยชน ความหวัง และความฝนของพวกเขา 3) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือโดยการ
สงเสริมเปาหมายและสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นแกลูกนอง 4) เสริมความเขมแข็งใหแกลูกนอง
โดยการกระจายอํานาจออกไป การใหทางเลือกการพัฒนา ขีดความสามารถ การมอบหมายภารกิจ
สําคัญและการใหความสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เชน การสรางตัวอยางใหเห็น 5) ทําใหลูกนองรูสึก
วาบรรลุความสําเร็จทีละนอย เพื่อใหเกิดความรูสึกกาวหนาอยางตอเนื่อง 6) ยอมรับการมีสวนรวม
ของลูกนองในความสําเร็จของแตละโครงการ 7) ฉลองความสําเร็จของทีมงานอยางสม่ําเสมอ
นอกจากบทบาทแล ว พฤติ ก รรมของผู บ ริ ห ารยั ง มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การเป น ผู บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพดวยโดย คูซและพอสเนอรกลาววา ผูบริหารจะตองหยั่งรูและเชื่อมโยงวิสัยทัศนที่
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Stephen R. Covey, The 4 Roles of Leadership (USA : Franklin Covey Co., 1999),87.
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เกี่ยวของกับอนาคตใหได นอกจากนี้ความเปนผูบริหารยังถือเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งดวยนั่น
คือ เปนภาพรวมของการปฏิบัติและพฤติกรรม 90
สุรศักดิ์ ปาเฮ กลาววาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนควรประกอบดวยบทบาท 5 ประการ
ดังนี้
1.บทบาทตามที่กําหนด หมายถึง บทบาทสังคม กลุมหรือองคกรกําหนดไววาเปนรูปแบบ
ของพฤติกรรมประจําตําแหนงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมกลุมหรือองคกรนั้น ๆ เชน ขอกําหนดที่วาพอแม
ตองอบรมเลี้ยงดูลูก ขาราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งงานโดยชอบเปนตน
2.บทบาทที่ผูรับคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอื่น (ผูเกี่ยวของ)
คาดหวังวาอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ บทบาทที่ผูรับผิดชอบคาดหวังนี้ มักจะสอดคลองกับบทบาท
ที่กําหนด แตในบางครั้งบทบาทที่ผูเกี่ยวของ คาดหวังอาจจะไมตรงกับบทบาทที่กําหนดไว เพราะ
คนบางคนอาจมีการคาดหวังมากหรือนอยกวาขอกําหนดที่ตนไดรับทราบ
3.บทบาทตามอุดมคติของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผูอยูใน
ตําแหนงคิด และเชื่อวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู เชน ผูบังคับบัญชาคิดวาตนมีหนาที่
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาแตไมตองไปใสใจกับปญหาสวนตัวของผูใตบังคับ
บัญชา ดังนั้นบทบาทของผูอยูในตําแหนงอาจจะสอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาทที่กําหนด
และก็อาจจะตรงหรือไมตรงกับบทบาทที่ผูรับคาดหวัง
4.บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติหรือแสดงออกมาให
เห็น ซึ่งมักจะเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของเจาตัวผูอยูในตําแหนงแตอาจมี
กรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวังของผูอื่นทั้งๆ ที่บทบาทนั้นไมตรงกับบทบาทตาม
ความคิดของตนก็ได
5. บทบาทที่ผูอื่นรับรู หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาท
ของผูอยูในตําแหนงซึ่งโดยธรรมชาติการรับรูของคนเรา จะมีการเลือกรับรู และมีการรับรูที่ผิดพลาดไป
จากความเปนจริงไดดวยอิทธิพลจากประสบการณและสถานการณหลายอยาง ดังนั้น เมื่อผูอยูใน
ตําแหนงปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่ง ผูที่ไดพบเห็นอาจรับรูพฤติกรรมหรือบทบาทนั้น
ในทางที่แตกตางกันไป และอาจแตกตางไปจากบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนงดวย91
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วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทวา เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อรวมกลุมกัน วาแตละคนจะมีพฤติกรรมออกมาอยางไร พฤติกรรมนี้เองก็คอื
บทบาท (role) ของผูนั้น คําวาบทบาทหมายถึง การแสดงออกของบุคคลในดานที่เกี่ยวกับคําพูด
ลักษณะทาทางการตอบสนองกริยาอาการตางๆ เพื่อใหผูอื่นทราบวาตนกําลังทําหนาที่อะไร มีตอ
เจาของตําแหนงหรือฐานะทางสังคมอยางไร จึงอาจกลาวไดวา “บทบาทก็คือการแสดงออกถึงฐานะ
และตําแหนงหนาที่ของแตละคนในสังคมนั่นเอง”92
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบประกอบดวยหลักการ 10 ประการผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปนี้
1. การเปนผูนาํ ทางวิชาการ
การที่สถานศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตั้งไว ผูบริหารสถานศึกษา ไมวาจะ
อยูในตําแหนงครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ หรือผูชวยของผูบริหารก็ตาม จะตองไมปฏิบัติ
หนาที่เพียงเปนผูบริหารอยางเดียวหากแตตองแสดงภาวะผูนําของตนเองดวย จึงจะประสบผลสําเร็จ
ซึ่งแคมเบล บริดจ, และไนสเตรนด (Campbell,Bridge, and Nystrand) 93 ไดกลาวถึงบทบาทของ
หัวหนาสถานศึกษาในฐานะผูนําไว 4 ประการดวยกัน คือ 1)ตองเปนผูจัดรูปแบบ2) เปนผูสื่อ
ความหมาย 3) เปนผูนําทางการศึกษา 4)เปนผูบังคับบัญชา สวนเนเซวิค (Knezevick)ไดกําหนด
บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไวถึง 17 บทบาทดังนี้ 1) เปนผูกําหนดทิศทาง 2) เปนผู
กระตุนความเปนผูนํา 3) เปนนักวางแผน 4) เปนผูตัดสินใจ 5) เปนนักจัดองคการ 6)เปนผูจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลง 7) เปนผูประสานงาน 8) เปนผูสื่อสาร 9) เปนผูแกความขัดแยง 10) เปนผู
แกปญหา 11) เปนผูจัดระบบงาน 12) เปนผูบริหารการเรียนการสอน 13) เปนผูบริหารงานบุคคล
14) เปนผูบริหารทรัพยากร 15) เปนผูประเมินผล 16) เปนประธานในพิธี 17) เปนผูสราง
ความสัมพันธกับชุมชน94 มอรเฟท และคณะ (Morphet and others) 95 กลาววาผูบริหารสถานศึกษา
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ไมสามารถทําหนาที่เปนผูบริหารอยางเดียว หากแตยังตองแสดงภาวะผูนําของตนเองใหเปนที่
ปรากฏจึงสามารถผลักดันใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการได ซึ่งโบล และ
ดาเวนพอรท (Bole and Davenport) 96 กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม
ที่จะชวยใหกลุมกาวหนาไปสูจุดประสงค ซึ่งเปนที่ยอมรับกันชวยใหกลุมคงอยูและชวยคนในกลุม
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกลุม สวน กรีนฟลด (Greenfield) 97 ซึ่งเปนผูนําดานการสอนใน
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเชื่อวาภาวะผูนําทางวิชาการเปนการกระทําที่ผูบริหารปฏิบัติดวยความ
ตั้งใจ เพื่อใหเกิดสภาพที่เอื้ออํานวยตอการทํางานของครูและการเรียนรูของนักเรียนอันจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด นอกจากนั้นยังตองสามารถผลักดันใหโรงเรียนบรรลุ
ความมุงประสงคตามความตองการไดอีกดวย และจากแนวคิดดังกลาว จึงสามารถกําหนดเปน
บทบาทของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการ ซึ่งจะตองสอดคลองกับคุณลักษณะและพฤติกรรมใน
การทํางานไดดังนี้ 1) เปนผูมีความคิดหรือความตั้งใจอยางแนวแนในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
2) เปนผูบริหารและผูนําของโรงเรียน 3) มุงเนนกิจกรรมดานการเรียนการสอนและผลการ
ปฏิบัติงานของครูในหองเรียน
2. การบริหารงานแบบมีสวนรวม
การเขามามีสวนรวมของชุมชน คือ เอกลักษณที่สําคัญของบรรดาโรงเรียนตาง ๆ การเขา
มามีสวนรวมระหวางครอบครัวของนักเรียน สมาชิกในชุมชนและองคกรตาง ๆ ในชุมชน คือปจจัย
สําคัญที่จะทําใหการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพได โรงเรียนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสังคม
ทํา หนาที่ ห ลักในการใหก ารศึ กษาอบรมอยางเปนระบบแก เด็ก เพื่อให เปนสมาชิก ที่ดี และ
มีประสิทธิภาพของสังคม ดังนั้นโรงเรียนจึงไมสามารถจัดการศึกษาหรือประสบการณใหกับเด็ก
ไดครบทุกสิ่งทุกอยาง การจัดประสบการณใหกับเด็กมิใชอยูเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น ยังมีอยูใน
ชุมชน ซึ่งชุมชนจะมีสวนรวมในการใหประสบการณที่เปนรากฐานของธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และเจตคติแกเด็ก โรงเรียนจะตองพยายามหาวิธีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา เพื่อใหตรงตามความตองการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพทั้งทางเศรษฐกิจและ
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สังคม ทั้งยังสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติที่ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อีกดวย โดยถือวาโรงเรียนเปนของประชาชนจัดดําเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน
โรงเรียนจึงตองคํานึงถึงความสัมพันธกับชุมชน และทําประโยชนใหกับชุมชน ในขณะเดียวกัน
ก็เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนการจัดทําแผน
การศึกษา การจัดหลักสูตรทองถิ่น และการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. การเปนผูอํานวยความสะดวก
การเปนผูอํานวยความสะดวก เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกบุคลากร
และผูที่เกี่ยวของทั้งดานวิชาการ แหลงเรียนรูตลอดจนการใหบริการดานการจัดสภาพแวดลอมการ
จัดบรรยากาศที่มีตอการเรียนรูของผูเรียนการอํานวยความสะดวก เปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนตองใชจะ
ใชไดดีมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารนั้น การอํานวยความสะดวกไดมี
ผูใหความหมายไวหลายทาน ดังเชน ลูเธอร กูลิก (Luther Gulick)98 ไดกลาวถึงการอํานวยความ
สะดวกหมายถึง การที่ไดวิเคราะหและพิจารณางานโดยรอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามดูแลใหมี
การปฏิบัติตามคําสั่งในฐานะผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหนวยงาน คูนทซ (Koontz O’Donnell)99 ได
กลาวถึงการอํานวยความสะดวก หมายถึง การดําเนินการในการตัดสินใจและการสั่งการใหกิจกรรม
ตาง ๆ ดําเนินไปอยางมีระเบียบ แบบแผน ทั้งในลักษณะทั่ว ๆ ไป และลักษณะเฉพาะรวมทั้งการให
การสนับสนุนใหปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ การอํานวยความสะดวก หมายถึง
การศึกษาวิธีการอํานวยการ รวมทั้งการควบคุมงานและการนิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหาร
เชน ภาวะผูนํา (leadership) มนุษยสัมพันธ (human relations) การประสานงาน (coordinating) และ
การจูงใจ (motivation) เปนตน การอํานวยการนี้รวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ (decision making) ซึ่ง
เปนหลักอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการบริหาร และขึ้นอยูกับความสามารถของผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานมากกวา การที่จะอํานวยการใหภารกิจดําเนินไปดวยดีได จําตองมีการตัดสินใจที่ดี และ
มีการสั่งการที่ถูกตองเหมาะสมกับแตละลักษณะของการตัดสินใจ และการประสานงานที่ดีจะตองมี
มนุษยสัมพันธที่ดีเพื่อติดตอสื่อสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหเขารวมกิจกรรมที่นักบริหารมุงหวัง
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4. การประสานความสัมพันธ
การประสานความสัมพันธ หมายถึงการที่ผูบริหารมีการประสานความสัมพันธอันดีกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารตองแสดงบทบาทดังนี้
การมีปฏิสัมพันธที่ดี
การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดผลการปฏิบัติโตตอบกัน เปนกิจกรรมที่
จําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการที่จะดําเนินงานเกี่ยวของกับบุคคล ซึ่งแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธกับการเปนผูนํานั้น เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 100 ไดสรุปสาระสําคัญไววา
การเปนผูนําเปนบทบาทของกลุม เพื่อที่จะใหคนยอมรับ จําเปนตองมีพวก อยูคนเดียวเปนผูนํา
ไมไดถาไมมีผูตาม การที่บุคคลพยายามเอาใจเขามาใสใจเรายอมชวยทําใหสมาชิกยอมรับ ซึ่งจะ
เปนผลสงเสริมใหมีความเปนผูนําสูง การเปนผูนํานั้นถาองคประกอบอยางอื่นเทากันแลว บุคคล
จะเปนผูนําขึ้นอยูกับความถี่ของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ยอมจะทําใหคนยอมรับกันงายขึ้น
ดังนั้นผูบริหารที่เก็บตัวเองอยูแตในหองทํางาน ยอมเปนผูนําไดยาก ทั้งนี้ สตอกดิล (Stogdill)101ได
วิเคราะหงานเขียนและวิจัยเกี่ยวกับการเปนผูนํา จึงสรุปเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูนํากับการ
ปฏิสัมพันธไววาการเปนผูนํา คือผลของการปฏิสัมพันธ การเปนผูนําไมใชสาเหตุหรือการควบคุม
แต เ ปนผลของการกระทํ าของกลุ มการเปนผูนํ าเป นกระบวนการที่บุ คคลกระตุน ซึ่งกั นและกัน
มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การเปนผูนําจึงเปนผลของปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุมเปนคําที่มี
ความหมายใกลเคียงกับพลังอํานาจ และการควบคุม แตโดยความหมายเฉพาะของคําวาอิทธิพลแลว
ไซมอน (Simon)102 กลาวถึง ความหมายของอิทธิพลไววา การจูงใจ การเกลี้ยกลอมการเสนอแนะ
ตางก็เปนรูปแบบของอิทธิพล ภายใตอิทธิพลบุคคลเชื่อฟงและปฏิบัติตามหัวหนาทั้งๆ ที่เขายังมี
อิทธิพลใชดุลพินิจของเขาเอง เพื่อจะไดดูการใชอํานาจนั้นถูกตองหรือไม และบุคคลนั้นก็ยัง
สามารถเลือกปฏิบัติตามหรือปฏิเสธไมปฏิบัติตาม
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน. (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 67.
101
Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research (New York :
The Free Press, 1974), 422.
102
Simon, Effective School and Effective Teachers (Boston : Allyn and Bacoa, Inc,
1977), 46.
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การมีมนุษยสัมพันธ
การบริหารโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปดวยดีนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะทางดาน
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ดวย การแสดงออกทางดานมนุษยสัมพันธเปน
คุณลักษณะหนึ่งของผูนํา และผูนําในการปฏิบัติงานโรงเรียน คือ ผูบริหารนั่นเอง ซึ่งตรงกับขอสรุป
ของ สแตท (Stadt) 103 ที่พบวา คุณลักษณะของผูนําที่ดีมีดังนี้ (1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน(2)
เปนที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได (3) มีความกลา กลาที่จะคิด กลาที่จะเสี่ยง (4) มีความ
รับผิดชอบ (5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอื่นชวยปฏิบัติ (6) มีวินัยในตนเอง (7) มีมโนภาพ
(8) มีมนุษยสัมพันธดี (9) มีความสามารถในการสื่อความคิด (10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี (11) มี
สติปญญา (12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน (13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
สวน เจมส (James)104 ไดทําวิจัยพบวา การสรางบรรยากาศมนุษยสัมพันธโดยวิธีการจูงใจจะทําให
คนสามารถทํางานเพิ่มขึ้นประมาณ 80–90เปอรเซ็นต ตามปกติคนเราทํางานเพียง 20 – 30 เปอรเซ็นต
เทานั้น เฮอรรี่ และ บลังชารด (Herrey and Blanchard) กลาววาในการทํางานนั้นจะตองอาศัยทักษะ 3
ประการ คือ (1) ทักษะดานเทคนิค (technical skill) คือ ความสามารถใชความรู สติปญญา
ประสบการณตางๆ มาใชในการทํางาน (2) ทักษะดานมนุษย (human skill) ความสามารถทํางานเขา
กับเพื่อนรวมงานไดอยางดี การอาศัยไหวพริบในการชักจูงเพื่อนรวมงาน การรวมมือรวมใจกันใน
การทํางาน (3) ทักษะดานความคิด (conceptual skill) สามารถเขาใจลักษณะคนที่รวมงานและ
ลักษณะงานตลอดถึงวิธีการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมถูกตอง105 จากการวิจัยพบวา บุคคลที่
ทํางานรวมกับคนอื่นมากๆ หรือผูที่มีหนาที่ควบคุมในระดับตางๆ ที่ถูกปลดออกจากงาน หรือไม
ไดรับเลื่อนฐานะความดีความชอบ เพราะขาดหลักมนุษยสัมพันธ มีเปอรเซ็นตสูงมากที่สุดดังนี้
เกิดจากการขาดความรู ถูกปลดออก 10% ไมไดเลื่อนฐานะ 24.5% ขาดความสามารถที่จะเขากับคน
อื่นไดถูกปลดออก 89.9% จึงสรุปความสําคัญของมนุษยสัมพันธไดดังนี้ 1) กอใหเกิดความราบรื่น
ในการคบหาสมาคม 2) กอใหเกิดความรวมใจในการทํางาน 3) กอใหเกิดความรักใครนับถือซึ่งกัน
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Stadt M, Organizational Effectiveness : A Behavioral Views (California :Goodyear
Publishing Company Inc., 1977), 187.
104
William James, Psychollogy and Work (London: Mcmillan and Press, 1978),158-159.
105
Paul Herrey and Kenneth H. Blanchard, อางถึงใน ชูศรี อุดมกุศลศรี, “กระบวนการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม.”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2538) หนา 17

62

62
และกัน 4) กอใหเกิดความสําเร็จและกาวหนาในงานที่ทํา 5) กอใหเกิดความสุขสามัคคีใน วงงานที่
ทํางานขั้นปฏิบัตินั้น ปกติแลวเปนงานที่ผูใตบังคับบัญชาจะตองทํา จึงเห็นไดวางานจะสําเร็จ
หรือไมสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชาเปนสวนใหญ ดังนั้น
ผูบังคับบัญชาจะตองมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 106 1) รูจักควบคุมตนเอง เชนไม
โมโหฉุนเฉียว อยาหลงอํานาจ อยาหลงตนเองวาเกงกวาคนอื่น อยาตัดสินใจเวลาโกรธ อยาเลือกที่
รักมักที่ชัง 2) รูจักสงเสริมกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา เชน อยาใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
นอยใจ พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา แสดงความเชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองเมื่อเขาทําดี
เห็นใจในความยากลําบากของเขา 3) รูจักการใหรางวัล โดยไมทําใหรางวัลนั้นเปนเครื่องทําใหคน
อื่นเกลียดชัง หลีกเลี่ยง การขมขูและขูเข็ญ ใหรางวัลดีกวาการทําโทษ ใหรางวัลพอเหมาะกับ
ผลงานที่กระทําสําเร็จใหรางวัลเปนเครื่องแสดงน้ําใจมากกวาจะเปนเครื่องแสดงสินน้ําใจใครทําดีก็
ใหรางวัลตอบแทน 4) รูจักวิพากษวิจารณ เชน อยาตําหนิตอหนาคนอื่น หลีกเลี่ยงการตําหนิอันเกิด
จากเหตุสุดวิสัย ตําหนิวาอะไรผิดดีกวาตําหนิวาใครผิด กอนจะตําหนิใหฟงความเห็นของเขากอน
วิจารณหรือตําหนิดวยอาการสุภาพ มิใชตําหนิเวลาโกรธ 5) รูจักฟง เชน พยายามฟงใหมาก
พูดเทาที่จําเปน แสดงความเอาใจใสและตั้งใจฟงเพื่อหาขอยุติ มิใชเพื่อขัดแยง หรือจับผิดฟงให
ตลอด อยาขัดจังหวะถาไมจําเปน 6) รักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชา ใครดีพยายาม
สนับสนุน อยากีดกัน หรือพยายามสกัดกั้น ใครเดือดรอนพยายามหาทางชวยเหลือเอาใจใสในทุกข
สุขสวนตัว และครอบครัวของเขาบาง 7)ใชงานใหเหมาะสมกับคน คํานึงถึงอยูเสมอวา ทุกคนมี
ความสามารถ ควรใชความสามารถของเขาใหเต็มที่ เปดโอกาสใหเขาทํางานในสิ่งที่เขามั่นใจวาจะ
ทําได 8) สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ผูนําควรจะคิดเสมอวาความกาวหนาเปนความตองการ
อย า งหนึ่ง ของมนุ ษ ย
จึ ง ควรสงเสริ ม ความกา วหนา ในการเรีย นการศึ ก ษาค น ควาวิจัย ให มี
ความก า วหน า ในอาชี พ เพื่ อ ที่ เ ขากลั บ มาแล ว จะได ม าช ว ยเหลื อ สร า งความเจริ ญ ก า วหน า ใน
หนวยงานที่ทําอยู
5. การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
การส ง เสริ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรหมายถึ ง การที่ ผู บ ริ ห ารมี ก ารส ง เสริ ม ให ค รู แ ละ
บุคลากรในโรงเรียนไดมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมใหเขารับการ
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ชูศรี อุดมกุศลศรี, “กระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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ฝกอบรม ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยหลักการดังนี้
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development) ผูบริหารให
โอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพโดยการจัดใหมีการฝกอบรมขณะประจําการ รวมทั้งการใหครูได
เรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตาง ๆ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและใหครูสามารถนําไปใชใน
หองเรียนได คนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ในสมัยหนึ่งอาจกลายเปนคนที่
หยอนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได วิธีการที่จะแกปญหาดังกลาวก็โดยการพัฒนาบุคลากร
เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ อ ยู เ สมอแม ว า
วิทยาการและหนาที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม107
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูและ
ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้นมีทักษะที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โยเดอร (Yoder) 108 ไดกลาววาพนักงานไดพัฒนาและใชทักษะตางๆของเขา
อยางสูงสุดและเต็มความสามารถและเขาจะมี โอกาสที่จะพัฒนาตนเองมีโอกาสไดทํางานที่ใชทักษะ
สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังที่ รุง พูลสวัสดิ์ ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรไวดังนี้109 1) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว ผลการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นมีความรู ความเขาใจในงานการรูจักเทคนิคและการทํางานที่ดี สามารถปรับตัวปรับใจปรับ
พฤติกรรมใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปนอยางดี 2) บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว
จะชวยแกปญหาขององคการปญหาของการปฏิบัติงานทั้งระดับผูบริหารงานในองคการและเพื่อน
รวมงานเปนอยางดี 3) ชวยทําใหขวัญของบุคลากรในองคการดีขึ้น 4) สามารถลดการควบคุมการ
ทํางานของบุคลากรไดมาก 5) ปญหาและอุปสรรคในการทํางานจะนอยเพราะบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในงานดี ฉะนั้นการพัฒนาที่ดีจึงเทากับลดปญหาและอุปสรรคไดสวนหนึ่ง 6) เปน
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สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ :
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Dale Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey : Prentice-Hall ,Inc.,
1963), 344.
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รุง พูลสวัสดิ์, การบริหารบุคคลในวงการศึกษา เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
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ประโยชนตอบุคลากรโดยตรง เนื่องจากบุคลากรไดเรียนรู สัมผัส มีความชํานาญจึงทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น ซึ่งเปนผลใหเกิดความกาวหนาตอบุคลากร 7) สงเสริมใหเกิด
ความมั่นคงแกองคการทุกองคการ ถาหากองคการขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
ก็สามารถคัดเลือกเอาจากบุคคลที่ไดรับพัฒนาแลวลงไป 8 ) บุคลากรมีเจตคติที่ดีตอองคการ
9) องคการสามารถลดความสิ้นเปลืองและการสูญเปลาตางๆ ลงได เชน การขาดงานของบุคลากร
อาจจะนอยลง งานที่ดําเนินการก็เกิดผลเสียหายนอยมาก ทําใหเกิดความพอใจในงานที่ทํามาก
ยิ่งขึ้น แคสเททเตอร (Castetter) 110 ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 1) เพื่อเปน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) ชวยพัฒนา
ทักษะอันจําเปนสําหรับการทํางานของบุคคลที่ไดคัดเลือกแลว 3) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ความสามารถของตนเองยิ่งขึ้น 4) การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน หัวหนาสถานศึกษานอกจากจะรับ
หนาที่ในการบริหารโรงเรียนแลว ยังมีงานพัฒนาบุคลากรอีกงานหนึ่งที่ถือเปนหนาที่โดยตรง และ
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้นอาจทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 1) นิเทศและสอนงาน 2) การพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 2.1) คุณภาพดานสาระความรูในงานที่ปฏิบัติ 2.2) คุณภาพดาน
วิธีการและกระบวนการทํางาน 3) การพัฒนาทีมงาน
การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครูเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษา ครูจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนครูที่ดีเปน
ผูที่มีความรูความสามารถในการกระตุนยั่วยุใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรู ครูตองเปนที่ยอมรับ
นับถือในฐานะปูชนียบุคคลและเปนที่ไววางใจของผูปกครอง เปนผูรวมงานที่ดีในสถานศึกษาเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม และเปนบุคคลที่ไมมีปญหาสวนตัวที่เปนอุปสรรคตอการสอน
นโยบายในการพัฒนาครู
นโยบายของรัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) เนน “คน” เปนศูนย
กลางของการพัฒนา เพราะคนเปนปจจัยชี้ขาดในการพัฒนาในทุกเรื่อง
นโยบายสํานักงาน ก.ค.
สํานักงาน ก.ค. มีนโยบายที่จะ “สงเสริมใหขาราชการครูทุกคนไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องทั้งในดานการปฏิบัติวิชาชีพครู อันเปนผลทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน เต็ม
ศักยภาพและในดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งใหขาราชการครูมีคานิยมในการ
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พัฒนาตนเองอยูเสมอโดยมีมาตรการดังนี้ 111 1) ใหมีการพัฒนาขาราชการครูประจําการทุกระดับ
อยางทั่วถึงทุกคน 2) ใหมีการฝกอบรมครูประจําการอยางตอเนื่องโดยทุกคนจะไดรับการฝกอบรม
อยางนอยโดยใหขาราชการครูออกจากสถานศึกษานอยที่สุด 3) ใหมีการพัฒนาบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวของ
แนวทางการพัฒนาครู
การพัฒนาวิชาชีพครู เปนการเปดโอกาสใหครูไดศกึ ษาหาความรู และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 8 ที่เนนการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะอยางมีประสิทธิภาพประกอบ
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 112 1) การพัฒนาครูประจําการการพัฒนาการศึกษาของชาติ นอกจาก
จะพัฒนากระบวนการผลิตครูเพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพแลวการพัฒนาครูประจําการก็มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ฉะนั้น ในชวงของแผนการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544) จึงจะเนนการพัฒนาครูประจําการใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ เพื่อใหจัดการการเรียน
การสอนใหแกนักเรียนไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวการพัฒนาครูประจําการ
ดังนี้ การพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการพัฒนาครูไดทั้งประเทศ
และเปนระบบของการพัฒนาอยางตอเนื่อง 2) จัดใหมีแผนพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว และแผนประจําป ใหเปนไปตามความตองการและเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานเจาสังกัด อาทิ จัดใหครูเขารับการอบรมอยางนอย 2 ปตอครั้งเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนทั้งในดานวิสัยทัศน เทคนิค ทักษะ และการใชเทคโนโลยี 3) กําหนด
เปาหมายและมาตรการในการพัฒนาครูประจําการ ตามประเภทและระดับการศึกษาคือ ระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ประเภทการศึกษาพิเศษ ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
4) จัดสรรหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษาใหกับ
สถาบันครู หนวยงานผูใชครู สถานศึกษาสมาคมวิชาชีพ และหนวยงานทางวิชาการ 5) จัดใหมีศูนย
พัฒนาครูประจําการและบุคลากรโดยศูนยพัฒนาครู จะตองกระจายอยูทั่วภูมิภาค และมีการ
เสริมสรางใหศูนยพัฒนาครู มีความพรอมทั้งในดานการบริหารงานบุคลากรและเครื่องอํานวยความ
สะดวก 6) ใหศูนยพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา ทําหนาที่หลักในการพัฒนาครู
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และบุคลากรทางการศึกษาและทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนแหลงศึกษาคนควา
ใหความชวยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเปนศูนยกลางในการศึกษาตอเนื่องและการ
สรางปฏิสัมพันธระหวางครูและประชาชนในทองถิ่น 7) จัดใหมีการพัฒนาครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษาใน 6 รูปแบบ ไดแก การสงเสริมใหครูเรียนรูดวยตนเอง การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน การศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนครูอาจารย
ระหวางสถาบันฝกหัดครูกับสถานศึกษา 8) จัดสาระการพัฒนาครูในเรื่องคุณลักษณะความเปนครู
การสอนเนื้อหาวิชาการและประสบการณ ทักษะและความชํานาญและการจัดการโดยเนนลําดับ
ความสําคัญของสาระ คือ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่การแกปญหาของ
ชุมชนและของชาติการพัฒนาคุณธรรมและการเพิ่มคุณวุฒิ 9) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ในการสรางเเรงจูงใจและแรงบันดาลใจใหครูเขา
รับการพัฒนาใชผลการพัฒนาเปนการกําหนดความกาวหนา การเลื่อนระดับและการเขาสูตําแหนง
รวมทั้งผลักดันงานดานนโยบายงบประมาณและการติดตามประเมินผลที่นําไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง 10)จัดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมการพัฒนาครูประจําการตามกระบวนการพัฒนาทั้งระบบ
11) จัดสรรงบประมาณเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูอันจะทําใหครูมีเงินเดือนเหลือเพื่อการ
ใชจายอยางนอยครึ่งหนึ่งของเงินเดือน 12)จัดสวัสดิการโดยกําหนดใหมีการจายเงินคาสอนที่ครู
ทํางานเกินเกณฑกําหนดปกติทํานองเดียวกับการจายเงินคาลวงเวลาของขาราชการหนวยอื่น 13)
ดําเนินการตัดโอนอัตราใหเหมาะสมกับหนวยงาน เพื่อแกไขปญหาครูชวยราชการใหไดอยูในที่ที่
ตองการและเหมาะสมรวมทั้งผูที่ตองการยายติดตามครอบครัว 14)ใชวิธีการคัดเลือกครูแทนการ
สอบแขงขัน โดยกําหนดใหสถานศึกษาคัดเลือกผูที่ประสงคจะมารวมทํางานไดโดยตรง เปนการให
ความยุติธรรม ทั้งผูสมัครเปนครู ผูปกครอง และผูบังคับบัญชาที่จะเลือกผูรวมงาน 15)เรงรัดขั้นตอน
ของการบรรจุครูแทนครูเกษียณใหรวดเร็วทันเวลาเปดภาคเรียน
การพัฒนาคณาจารย ทางครุศาสตร / ศึกษาศาสตร
1) สงเสริมคณาจารยในสถาบันผลิตครูใหเปนผูมีความเขมแข็งทางวิชาการอยูตลอดเวลา
โดยจัดหาสื่อ วารสาร ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนใหคณาจารยไดศึกษาคนควาอยางพรอมมูลพรอมทั้ง
จัดหาทุนใหคณาจารยไดมีโอกาสสัมผัสกับวงการวิชาการทั้งในประเทศและนอกประเทศรวมทั้ง
จัดตั้งศูนยขอมูลทางการศึกษาในทุกสถาบันและเชื่อมโยงระหวางสถาบันและหนวยงานเพื่อเปน
แหลงศึกษาคนควาและใชประโยชนรวมกัน
2) สงเสริมใหคณาจารยไดสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพครูรวมทั้งสงเสริมใหมีการรวมกลุมนักวิจัยในสาขาที่ใกลเคียงเขาดวยกัน เพื่อกําหนดทิศทาง
ในการทําวิจัยที่กลุมตองการและใหเผยแพรผลงานที่ไดศึกษาคนควาวิจัยและทดลองทางวิชาชีพสู
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สาธารณชนอยางสม่ําเสมอตลอดจนใหมีโอกาสที่จะนําผลงานที่ศึกษาวิจัยมาใชในการปฏิบัติงาน
อาชีพได
3) สงเสริมใหคณาจารยไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามสาขาที่ตองการเพื่อทดแทน
คณาจารยที่จะเกษียณรวมทั้งจัดหาทุนใหแกคณาจารยไดรับการศึกษาอบรมทุก 5 ปเปนอยางนอย
และแกไขระเบียบการลาศึกษาตอโดยใหถือวาปฏิบัติราชการไมติดขั้นเงินเดือนอันเปนการจูงใจให
คณาจารยไดศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง
4) กําหนดภาระงานขั้นต่ําของอาจารยเพื่อใหคณาจารยทุมเทเวลาใหกับการเรียน
การสอนไดอยางเต็มที่รวมทั้งจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก และสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงานของคณาจารย
5) ใหชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหาร
และการจัดการศึกษาฝกหัดครู
6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณาจารยทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยในทุกๆ ดาน นอกจากนี้ใหจัดสรรเงินจาก
กองทุนสวนหนึ่งในรูปของสวัสดิการเพื่อเปนแรงจูงใจใหคนดีมีความรู ความสามารถ เขามาเปน
คณาจารยในสถาบันผลิตครู และเพื่อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและคลองตัวมากขึ้น
การสรรหาคนเขาเรียนวิชาชีพครู
1) สรรหาผูที่มีความรู ความสามารถและมีศักยภาพ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนผูให
การศึกษาอบรมเยาวชนเขามาสูวิชาชีพครูใหมากขึ้น เพื่อทดแทนกําลังคนที่ปลดถายตามวาระ และ
เสริมแรงสวนที่ขาดแคลน
2) ใหแรงจูงใจดานสิทธิประโยชนและใหทุนการศึกษาอยางเพียงพอ พรอมทั้งการยกยอง
และความยอมรับนับถือแกวิชาชีพครูโดยรวม
3) ปรับปรุงระบบการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูโดยทั่วไป ทั้งของทบวงมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการศึกษาอบรมผูเขามาเรียนวิชาชีพครูใหสามารถพัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยูในตัวเปนครูที่มีคุณภาพสูงได ทั้งในดานกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระเพื่อความ
รอบรูชีวิต (Liberal Arts)
4) สงเสริมนโยบายและขยายผลโครงสรางครูที่ดําเนินการอยูแลวเชน โครงการคุรุทายาท
โครงการเพชรในตมและโครงการผูมีความสามารถพิเศษตางๆ เปนตน ใหกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพสูง
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5) แสวงหาผูรู ผูชํานาญการเฉพาะทางโดยเฉพาะในชุมนุมและทองถิ่น มาเสริมการให
ความรูและประสบการณแกนิสิตนักศึกษาครู โดยใหสิทธิประโยชนตอบแทนที่สามารถดึงดูดผูมี
ความรู ความสามารถชวยงานการเรียนการเรียนโดยกวางขวาง
6) ใหมีหอพักนักศึกษาในสถาบันผลิตครูเพื่อผลในการพัฒนาบุคลิกภาพ คานิยมและ
แนวโนม พฤติกรรมที่พึงประสงค โดยมีการจัดรูปแบบหอพัก และลักษณะอันพึงประสงคใหมีความ
รับผิดชอบของสถาบันผลิตครูโดยคํานึงถึงหลักการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสวนรวม
อยางเสมอภาค มีคานิยม ภราดรภาพ มีสามัคคีธรรม และมีระเบียบวินัยที่ไมครอบงําเชิงเผด็จการไม
วาในรูปแบบใด ทั้งนี้ควรใหกินอยูอยางประหยัด เรียบงาย สะอาด สงบ แตมีชีวิตชีวาและสงเสริม
โลกทัศน ชีวทัศนที่เหมาะสมกับผูประกอบอาชีพครูและไมแบงแยกตัวเองออกจากประชาชนและผู
ที่เรียนทางสาขาอื่นๆ มีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูและมีการประพฤติอยูในศีลธรรม113
6. การสรางแรงจูงใจ
เงินเดื อ นนับวาเป น ป จจั ย ที่สําคัญในการที่จะจูงใจใหผูปฏิบัติง านมีขวั ญกําลั งใจและ
สามารถตอบสนองตอความตองการและการจูงใจ ซึ่งความตองการนั้นไดมีนักทฤษฎีหลายทานได
กลาวไว เชน ชรูเดนและเซอรแมน (Chruden and Sherman) 114 กลาวถึง ความพึงพอใจและการจูงใจ
ในการบริหารงานวา เปนสิ่งที่มีความสําคัญอันดับแรกในการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเพิ่มผลผลิต
ใหสูงขึ้นพรอม ๆ กับผูปฏิบัติงานเองก็พยายามที่จะแสวงหาสิ่งตอบแทนที่สนองความตองการของ
ตนดวย แตมีบางอยางที่ควรคํานึงถึงคือ ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการตอบสนองความตองการของตน
แลวจะไมมีแรงจูงใจตอไป และยังพบวาปจจัยที่ไดรับการตอบสนองแลว ไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไป
จะพยายามหลีกเลี่ยงไมอยากเขาไปเกี่ยวกับงานนั้นอีกตอไปดังนั้นในการจูงใจที่ฝายบริหารนําไปใช
จะตองหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะทําใหเกิดความไมพอใจและเกิดความขัดเคืองใจแกผูปฏิบัติงานทั้งนี้
เนื่องจากแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน การจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
อาศัยสิ่งจูงใจหลายอยาง และสัดสวนที่เหมาะสม สิ่งจูงใจอยางหนึ่งอาจจะเหมาะสมสําหรับบุคคล
กลุมหนึ่งเทานั้นไมอาจมีผลตอบุคคลกลุมอื่นได สิ่งจูงใจมี 2 ประเภท คือ 1) สิ่งจูงใจทางบวก
โดยทั่วไปแลว ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดรับการยกยองนับถือ การมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของกลุม การมีการแขงขันกัน การมีโอกาสที่จะไดรับความรูหรือประสบการณที่เพิ่มขึ้น
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กระทรวงศึกษาธิการ,การปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2545,
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Chruden and Sherman, Effective School and Effective Teachers (Boston : Allyn and
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และตลอดทั้งการมีสวนรวมในการทํางาน เปนตน 2) สิ่งจูงใจในทางลบ ไดแก การลงโทษหรือขู
เข็ญที่จะผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ โดยทั่วไป ไดแก การตักเตือน การตัด
เงินเดือน การใหออก และการปลดออกจากงาน เปนตน จากที่กลาวมานั้นแสดงใหเห็นวาความเชือ่
เกี่ยวกับการทํางานของบุคคลในองคการไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การตระหนักถึงทัศนคติ
และความรูสึกของบุคคลในการบริหารงานจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในปจจุบันความพึงพอใจ
เปนทัศนคติสวนบุคคล ซึ่งเกิดมาจากการไดรับแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ สิ่งตอบ
แทนที่เกิดจากผลของงานนั้นจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน กลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางานไดอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานนั่นเอง จากการที่แตละ
บุ ค คลมี พื้ น ฐานความต อ งการที่ แ ตกต า งกั น และจากการที่ ฝ า ยบริ ห ารในป จ จุ บั น ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญตอความตองการ ในสวนของการจูงใจในการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลจึงจะนําไปสูความพึง
พอใจต อ ไปนั้ น พอจะกล า วโดยสรุ ป ได ว า องค ก ารและการบริ ห ารงานในป จ จุ บั น ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญตอความตองการสวนบุคคลซึ่งแตกตางกันโดยคํานึงถึงความรูสึกและทัศนคติของบุคคล
จึงถือเปนปจจัยสําคัญในการที่จะสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติงานโดยมิไดมุงเนนเพียงดาน
ผลผลิตดังที่เคยมีมาแตเพียงอยางเดียว ความพยายามของบุคคลที่เกิดจากแรงจูงใจจึงเปนการ
ตอบสนองทั้งความตองการสวนตัวและขององคการในการเพิ่มผลผลิตไปพรอม ๆ กัน จนสงผลตอ
ความพึงพอใจและขวัญกําลังใจตอไป สมิท (Smith)115 กลาววา บุคคลที่จะปฏิบัติงานเพื่อที่จะสนอง
ความตองการของตนเองเทานั้น สิ่งจูงใจที่สามารถตอบสนองความตองการไดนั้น สามารถแยกได
ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจจากผลผลิตหรือสิ่งจูงใจที่เปนเงิน (Smith) เชื่อวา เงินเปนสิ่งจูงใจที่สามารถ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานได นอกจากจะสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานแลว
เงินอาจสรางภาพสิ่งจูงใจที่สูงกวาสิ่งจูงใจขั้นพื้นฐานได อาจชวยลดความกังวลใจและสราง
ความรูสึกที่ดีได เงินเปนปจจัยค้ําจุนอยางหนึ่ง ซึ่งบางครั้งการไดรับเงินตอบแทนจํานวนสูง ๆ
อาจจะไมไดรับความพึงพอใจสูงตามไปดวยและเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ทําใหผลผลิตออกมาดีขึ้น
หลักในการใชเงินเปนปจจัยจูงใจที่ไดรับการยอมรับ ประการแรกบุคคลทํางานที่มีความสําคัญ
เทาใดยอมไดรับเงินเพิ่มขึ้นเทานั้น และประการที่สอง ผลผลิตที่ออกมามากเทาใดยอมไดรับเงินมาก
ขึ้นเทานั้น 2) สิ่งจูงใจลักษณะผสมผสาน คือ สิ่งจูงใจที่ทําใหบุคคลมีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอ
องคการ การเงินถือไดวาเปนสิ่งจูงใจลักษณะผสมผสานที่ดีเพราะเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของผูปฏิบัติงานได สิ่งจูงใจลักษณะผสมผสานไดแกการไดรับหลักประกันในดาน
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การรักษาพยาบาล การออกจากงาน การประกันชีวิต การทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เปนตน 3) สิ่งจูงใจในดานขวัญกําลังใจ เปนสิ่งที่มีความสลับซับซอนที่สุด สภาวะบางอยางเมื่อมี
การเพิ่มผลผลิตอาจเปนการลดจํานวนหนวยและขวัญกําลังใจลง สภาวะที่มีการเพิ่มจํานวนหนวย
อาจจะเพิ่มหรือลดทั้งผลผลิตและขวัญกําลังใจดวย แตอยางไรก็ตามสภาวะที่เพิ่มความสนใจตอ
แรงจูงใจภายในของบุคคลในการทํางาน จะเปนทั้งการเพิ่มผลผลิตและหนวยดวย
7. การประเมินผล
การประเมินผลเปนการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง และสงเสริมการประเมิน
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกมีการนําผลการประเมิน
ผูเรียนมากําหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหการประเมินเปนระบบและครบวงจร
แนวความคิดเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใดก็ตามจะไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคใด ๆ ไดเลยหากไมมีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนจะทําให
รูถึงผลการพัฒนาเด็กนักเรียนไดวา เด็กนักเรียนที่ผูสอนหรือ ครู/อาจารยไดดําเนินการจัดการเรียน
การสอนนั้นมีผลลัพธออกมาอยางไร ซึ่งตัดสินใจจากการวัดผล (measurement) และการประเมินผล
(Evaluation) การประเมินผลเปนองคประกอบสําคัญยิ่งที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
เปาหมายอยางครบวงจร โครงสรางของหลักสูตรในรูปของระบบ จะตองประกอบดวยองคประกอบ
หลักทั้ง 3 ดาน คือ ดานปจจัย ไดแก ปรัชญาการศึกษา / จุดมุงหมายการศึกษาโครงสรางเนื้อหาวิชา
สื่อการสอน ครูและนักเรียนหรืออื่น ๆ ดานกระบวนการ ไดแก วิธีการสอนเทคนิคการเรียนการสอน
ทักษะของครู การวางแผนการเรียนการสอน และดานผลผลิต ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวเชื่อมที่จะทําใหองคประกอบระบบนี้
สําเร็จไดซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาคือ การวัดและประเมินผล เชน เดียวกับ
แนวคิดตามวงจรการบริหารหลักสูตร (curriculum Circle) ใหกําหนดใหการวัดและประเมินผลเปน
ปจจัยที่สําคัญที่ขาดมิไดในการจัดการศึกษา
ความหมายของการวัดและประเมินผล
บูรชัย ศิริมหานคร 116 ไดใหความหมายของการวัดผลและประเมินผลแยกไว 2 สวนคือ
การวัดผล (measurement) คือการตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความรูทักษะเจตคติที่
เปลี่ยนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไมโดยใชเครื่องมือตางๆ เปนตัวทดสอบและการจะ
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บูรชัย ศิริมหานคร, ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา,วารสารวิชาการ 4,11
(พฤศจิกายน 2544): 33.
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เลือกใชเครื่องมือทดสอบชนิดใดนั้น ขึ้นอยูกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน
ผลที่ไดจากการวัดผลจะเปนเชิงปริมาณเชน เปนคะแนน หรือเปนคารอยละ ซึ่งยังไมสามารถตัดสิน
ไดวานักเรียนที่มีคุณภาพเปนอยางไรจนกวาจะมีการประเมินผล การประเมินผล(evaluation) คือ
การตัดสินใจวาผูเรียนมีคุณภาพอยางไร เมื่อนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่ตั้งไว เชน นักเรียนทําแบบทดสอบได 70 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยตั้งเกณฑไว
วาไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไปถือวาผานการสอบ เพราะฉะนั้นนักเรียนคนนั้นผานการประเมินผล
และจะตองเปรียบเทียบออกมาในเชิงคุณภาพ เชน สอบ ผาน หรือไมผาน หรือแบงเกรด 4,3,2,1 คือ
คาดีมาก ดี พอใช หรือตองแกไขการจัดการเรียนการสอนจะสมบูรณไปไมไดเลยหากปราศจากการ
วัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนวิธีการตัดสินความรูสามารถของนักเรียนวาไดผานเกณฑจากขอสอบที่
กําหนดขึ้นหรือไม สวนรูปแบบการประเมินจะใชรูปแบบใดนั้น ถือวาเปน ปจ จัย สําคั ญยิ่ งที่ตอง
ตระหนัก เชนหากประเมินผลโดยใชขอสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบซึ่งเปนขอสอบที่สามารถ
วัดไดครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนตรวจใหคะแนนไดยุติธรรมและรวดเร็วก็อาจสงผลใหผูเรียนเกงแต
ความรูทฤษฎี แลวอาศัยการจดจําไปสอบมากกวา ไมสามารถประเมินผลการเรียนที่เปนความคิด
ซับซอน ความสามารถในการแกปญหาและลักษณะที่พึงประสงคก็จะไมเกิดขึ้น แตสามารถสอบ
ผานได เปนตน ดังนั้น หากการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมีการพัฒนาที่มุงเนนไปสู
การพัฒนาความเปนคนที่แทจริง ไมเฉพาะมีแตความเกงเพื่อแขงขันเพื่อชิงดีชิงเดนใหสามารถสอบ
เขาสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงไดเทานั้น เราคงจะไดเห็นความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
และรวมถึงความสําเร็จของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาอยางแทจริงในไมชานี้ เหมือนดังเชน
ขณะนี้เปนเรื่องที่นายินดียิ่งที่มีการนําความคิดในการประเมินผลจากแฟมสะสมงานเพื่อดูผลการ
ปฏิบัติงานนักเรียนที่สั่งสมมาอยางตอเนื่องมาใชกันแพรหลายอันจะนําไปสูการพัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคุณคาอีกรูปแบบหนึ่ง อยางไรก็ตามเราคงจะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการ
เรียนการสอนและระบบวัดผลและการประเมินผล เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปจจุบันไดถูกนํามาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใน 5 ปนี้ เราจะไดเห็นการปฏิรูปการศึกษาทุกระบบ
ไมเฉพาะระบบการเรียนการสอน หรือระบบวัดผลหรือการประเมินผลเทานั้น เรายังเห็นการปฏิรูป
ระบบบริหารการศึกษา ตลอดจนระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนําไปสู
การพัฒนาการศึกษาอยางแทจริงที่เราตางรอคอยและอยากเห็นดวยความหวังที่ดี
หลักการตรวจสอบประเมินผล
การประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะจะทําใหไดขอ มูล
ยอนกลับ ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมา วาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด
ตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตอง
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จะตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลไมกลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง
ซึ่งเปนการประเมินที่มุงเพื่อการพัฒนา ไมใชการตัดสินถูก - ผิด ไมใชการประเมินเพื่อประเมิน และ
ไมใชเรื่องที่ทํายาก ไมตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินมากมาย แตเปนการประเมินในงานที่ทํา
อยูประจํา เครื่องมือที่ใชอาจเปนสิ่งที่มีอยูแลวโดยไมตองสรางขึ้นใหม เชน สถิติที่เปนขอมูล
พื้นฐานทั่วไปของฝายบริหาร ผลงานหรือการบานตลอดจนการทดสอบยอยของผูเรียนในชั้นเรียน
ซึ่งเปนขอมูลที่ครูมีอยูแลว เพียงแตจัดเก็บใหเปนระบบมากขึ้นเทานั้น117 ในระหวางที่สถานศึกษา
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวา การ
ดําเนินการเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายหรือมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่
กําหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม เพียงใด มีจุดออน จุดแข็งประการใด มีสวนใดที่
จะตองปรับปรุงเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาค
เรียนหรือสิ้นปการศึกษาก็จะตองมีการประเมินสรุปรวมเพื่อนําผลมาพิจารณาแกไข ปรับปรุงการ
ดําเนินการในระยะตอไป
การวางกรอบการประเมิน
คณะกรรมการควรประชุมรวมกันกับผูเกี่ยวของในการวางกรอบการประเมินเพื่อกําหนด
แนวทางในการประเมินวา จะประเมินอะไร ใครเปนผูประเมิน และมีรูปแบบในการประเมินเปน
อยางไรโดยในการกําหนดกรอบการประเมินอาจจะพิจารณาประเด็นตางๆ คณะกรรมการควร
ประชุมรวมกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวาจะใชเครื่องมือ
ชนิดใด หลังจากนั้นก็จัดหา/จัดทําเครื่องมือ การประเมินผลอาจใชเครื่องมือไดหลากหลาย การ
กําหนดเครื่องมือที่จะใชตองใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวบงชี้ที่จะวัด เชน ถาวัดเรื่องความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ก็อาจจะใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเครื่องมือหลัก และ
ใชเครื่องมืออื่นๆ ประกอบ เชน การพิจารณาผลงานของผูเรียน การตั้งคําถามในหองเรียน การ
สังเกตพฤติกรรม ถาวัดความคิดเห็นความรูสึก เจตคติ คุณธรรมอาจจะใชการสัมภาษณ การสังเกต
พฤติกรรมเปนหลัก โดยจัดทําเปนแบบบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน หรือใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา
ในการวัด เปนตนเครื่องมือที่กําหนดสําหรับใชในการเก็บขอมูลนั้น ไมจําเปนตองจัดทําใหมทั้งหมด ให
สํารวจดูวามีเครื่องมือดังกลาวหรือยัง ถามีอยูแลวและเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน เชน มีขอสอบ
มาตรฐานที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็สามารถนําไปใชไดเลย แตถายังไมไดมาตรฐานก็ตอง
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให มี คุ ณ ภาพโดยการนํ า ไปทดลองและปรั บ ปรุ ง กอ นนํ า ไปใช จ ริง ในกรณี
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เครื่องมือวัดเรื่องเดี่ยวกันมีหลายชุดเพราะมีหลายคนทํา ก็รวมกันนําเครื่องมือเหลานั้นมาปรับปรุง/
พัฒนาใหเปนเครื่องมือชุดเดียวกัน แลวนําไปใชรวมกัน ไมใชวาตางคนตางมีเครื่องมือ ที่ใชกันไป
คนละทิศคนละทางในกรณีที่สถานศึกษาสํารวจ พบวายังไมมีเครื่องมือจําเปนตองสรางเครื่องมือ
ใหม แลวจึงนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชและนําผลมาปรับปรุงกอนใชจริงการสรางและ
ปรับปรุงเครื่องมือ จะตองคํานึงถึง ความสามารถในการวัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัดโดยอาจนํา
เครื่องมือไปทดลองใช แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห วาไดผลตรงกับความเปนจริงตามการสังเกตของ
ครูหรือไม นอกจากนั้น ควรพิจารณาความเหมาะสมที่จะใชเครื่องมือนั้นกับกลุมคนที่จะเก็บรวม
รวมขอมูล เชน ถาเปนเด็กเล็กไมสามารถเขียนคําตอบยาวๆได ก็ควรใชวิธีพูดคุยตั้งคําถามงายๆ
สั้นๆ หรือถาเก็บขอมูลจากผูปกครองก็ควรดูระดับการศึกษาและประเด็นที่จะถามในเครื่องมือดวย
เพื่อสรางเครื่องมือใหเหมาะสม ถาผูตอบเปนกลุมที่อานหนังสือไมไดก็ตองใชวิธีการสัมภาษณ
เปนตน นอกจากนั้นประเด็นคําถามควรเปนเรื่องที่ผูปกครองมีสวนเกี่ยวของและสามารถใหขอมูลได
เครื่องมือที่ใชตองงายในการตอบไมเปนภาระกับผูใหขอมูล ตองพยายามหลอมรวมเครื่องมือให
สามารถวัดสิ่งที่เกี่ยวของดวยกันดวยเครื่องมือชุดเดียวกัน หากเปนขอคําถามก็พยายามใชขอคําถาม
ใหนอยเทาที่จําเปน การใชเครื่องมือมากเกินไปจะทําใหเกิดปญหาผูใหขอมูลไมอยากตอบและเปน
การเพิ่มภาระใหผูเก็บขอมูลนอกจากนั้นควรคํานึงอยูเสมอวาผลงานของผูเรียนไมวาจะเปนการเขียน
เรียงความ ภาพวาด ตลอดจนการแสดงออก การโตตอบ พฤติกรรมของเด็ก เปนสิ่งที่สะทอนให
เห็นความสามารถ และพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางดี ควรใชสิ่งเหลานี้ ใหเปนประโยชนตอ
การประเมินโดยเครื่องมือที่สําคัญคือตัวครูผูสอนซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียน ครูควรจะเปนคนชางสังเกตรูจักผูเรียนทุกคนและรูจักวิเคราะหพฤติกรรมและ
ผลงานของผูเรียนใหเชื่อมโยงกับเปาหมายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดตลอดเวลา โดยครูควร
มีเครื่องมือ เชน แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม หรือประเด็นหลักในวิเคราะหผลงานหรือ
พัฒนาการของผูเรียน เพื่อชวยการสังเกตและการวิเคราะห118
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล อาจพิจารณาจากประเด็นและแนวทางการเก็บขอมูลหากขอมูล
ใดมีอยูแลวในสถานศึกษา ไมควรจัดเก็บใหม ใหนําขอมูลที่มีอยูแลวมาประมวลผลวิเคราะห
แลวนําไปใชไดเลย เชน คะแนน สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ใชผลการสอบปลายภาคเรียนซึ่งจะ
ชวยลดภาระงานไดสถานศึกษาควรวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับการทํางานปกติของ
สถานศึกษาใหมากที่สุด เชน ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและรายไดของผูปกครองนักเรียน อาจจะให
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ผูปกครองนักเรียนกรอกแบบสอบถามในวันที่เชิญมาประชุม หรือ น้ําหนักและสวนสูงก็ใหครู
ประจําชั้นหรือครูพละศึกษาจัดเก็บ สิ่งที่ไมควรทํา คือ ระดมเก็บขอมูลในชวงเวลาเดียวจํานวนมาก
จนเปนภาระของผูเก็บขอมูลและผูใหขอมูล การเก็บขอมูลในสวนที่ครูสังเกตพฤติกรรมและวิเคราะห
ผลงานของเด็กตามแบบสังเกตพฤติกรรม ครูทุกคนสามารถทําไดตลอดเวลาและในระหวางที่
สังเกตและวิเคราะหก็บันทึกขอมูลไปเรื่อยๆ โดยอาจจะสรุปเพื่อรายงานขอมูลตามระยะเวลาที่ตกลง
หรือกําหนดในแผนรวมกัน เมื่อพบสิ่งที่เปนจุดออนหรือเปนปญหาของผูเรียน จะไดปรับปรุงแกไข
และใหการชวยเหลือไดทันที ทั้งนี้ ครูที่สอนผูเรียนกลุมเดียวกันควรพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล
เพื่อหาทางแกไขและชวยเหลือผูเรียนรวมกัน สวนการเก็บขอมูลจากแบบทดสอบ แบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณอยางเปนทางการกับผูใหขอมูลกลุมตางๆ นั้นคณะกรรมการจะตองรวมกัน
พิจารณาและวางแผนอยางดี เพื่อใหได ขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดเก็บไดเร็ว ประหยัดเวลาและ
คาใชจาย การเก็บขอมูล หากเปนไปไดควรเก็บจากหลายๆแหลง เพื่อเปนการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือไดของขอมูลและทําใหไดสารสนเทศในมุมมองตางๆ แหลงขอมูล ผูใหขอมูลอาจเปน
ผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง เชน ในการประเมินพฤติกรรมของผูเรียนก็สามารถเก็บขอมูลจากครู
และผูปกครอง เพื่อดูความสอดคลองกันของขอมูล การจัดเก็บขอมูลจะครอบคลุมกลุมผูใหขอมูล
เพียงใด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน ถาตองการประเมินเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอน
คุณภาพของผูเรียนหรือครู เพื่อประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงเปนรายบุคคล ก็ควรจะเก็บขอมูล
ของทุกคนแลวประเมินเปนรายบุคคล แตถาตองออกประเมินในภาพรวมหรือเก็บขอมูลจาก
ผูปกครองหรือชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนทั่วไปก็สามารถใชวิธีสุม
ตัวอยางได119
การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการประเมินตามแผนที่กําหนดไวแลว ก็ตองมีการตรวจสอบ
กระบวนการและผลการประเมินวา มีความเหมาะสม ถูกตองและนาเชื่อถือ เพียงใดซึ่งผูเกี่ยวของ
ควรมีการประชุมรวมกันเปนระยะๆ โดยผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหวางการนิเทศ
และประชุมรวมกับคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ประเมินคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเชื่อถือได120
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อํานวย ปทุมานนท, การวัดและประเมินผลการศึกษา กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎพระ
นคร, 2540, 29.
120
เรื่องเดียวกัน, 31-33

75

75
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
เมื่ อ บุ ค ลากรแต ล ะคนแต ล ะฝ า ยมี ก ารประเมิ น ผลเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ก็ ส ง ผลให กั บ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่งจะตองรวบรวมผลการประเมินวิเคราะห สังเคราะหแปลผลใน
ภาพรวมทั้งหมด แลวนําเสนอผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ เชน ครูประจําชั้น ครูประจําวิชาหัวหนา
หมวด ผูบริหาร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนางานของตนเองตอไปการเผยแพรผลการประเมิน อาจ
ใชวิธีจัดประชุมครูภายในสถานศึกษา จัดบอรด หรือจัด ทํารายงานผลการประเมินฉบับยอแจก
บุคลากรผลการประเมินสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
บุคลากร และใชในการวางแผนตอไป รวมทั้งจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ได121
8. การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา คือการที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการสราง
กระบวนการเรียนรูและองคความรูใหมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
การวิจยั เชิงปฏิบัติการ
ในปจจุบัน เทคโนโลยีดานการสื่อสารไดเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ
สภาพของสังคมที่ตองเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจึงมี
ความสําคัญตอ การพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 และมาตรา 30 กําหนดใหครูผูสอนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอน โดยใหสถานศึกษาพัฒนาและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียนใน
ชั้นเรียน ผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอยางหลากหลาย จัดให
สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ความกดดันดังกลาวทําใหครูผูสอนจํานวนมากเกิดความทุกข วิตกกังวล รูสึกวาไมมีความสุขกับ
การทํางานอาชีพครู หากครูไมไดรับคําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับการทําวิจัย ซึ่งเปนงานที่ตนเองปฏิบัติ
ประจําอยูแลว ก็จะทําใหครูขาดโอกาสพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยขอเสนอแนวทาง
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ชวาล แพรัตนกุล, เทคนิคการสอบ (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2538), 44.
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ที่จะคลายความวิตกกังวลของครู ใหเกิดความสุขในการทํางานการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
ควบคูกันไป อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและนักเรียน 122
ความหมายของการวิจยั
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือการวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งใชกระบวนการปฏิบัติอยางมีระบบ
ผูวิจัยและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และวิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติโดยการใชวงจร
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระทําจริง การสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติการ
ดําเนินการจะตองตอเนื่องเพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงแผนเขาสูวงจรใหมจนกวาจะไดขอสรุปที่
แกไขปญหาไดจริง หรือสภาพการณของสิ่งที่ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยในชั้นเรียน
แตกตางกับการวิจัยเชิงวิชาการทั่ว ๆ ไปอยางไร มีคํา 2 คํา คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action
research) กับการวิจัยเชิงวิชาการทั่วไป (traditional academic research) ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อาศัยระเบียบวิจัยเชนเดียวกับการวิจัยเชิงวิชาการทั่วไป แตมีจุดแตกตางกัน ดังที่ แมคคียแมน
( Mc Kerman) ไดกลาวไว สรุปไดดังนี้123 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดเนนที่ผลการวิจัยในชั้นเรียน
นั้นนําไปใชเฉพาะจุด เฉพาะที่และเฉพาะเรื่อง โดยนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาไดทันทวงที
2) ผูวิจัยที่เปนผูทําวิจัยเดี่ยวหรือเปนผูรวมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น ผูวิจัยจะถูกกระตุนให
แสวงหาความรู ความเขาใจในเรื่องการศึกษาและปญหาที่เกี่ยวกับหลักสูตรอยางลึกซึ้ง 3) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการเปนการกระตุนใหมีการรวมมืออยางเสมอภาคกันของผูรวมโครงการวิจัยทั้งในสวน
ของกระบวนการทําวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่มุงหวัง
ประโยชนหรือหาคําตอบในชวงสั้นซึ่งนําไปสูการวิจัยเชิงประยุกต( applied research) จากลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกลาว ครูที่มุงหาคําตอบที่เปนความรูหรือขอมูลที่จะนําไปใชในการ
แกปญหาในชั้นเรียนก็ถือวาเปนการวิจัยในชั้นเรียนนั่นเอง ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการ
ทํางานหรือพัฒนางานของโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของไดดวย
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพการเรียนการ
สอนจริงในโรงเรียนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (plan)
2) ขั้นปฏิบัติการ (act) 3) ขั้นสังเกตการณ (observe) 4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติ (reflect)
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สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั กาญจนบุรี : สถาบัน
ราชภัฏกาญจนบุรี, 2542, 19.
123
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ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (plan)
เริ่ ม ต น จากผู วิ จั ย หรื อ ครู ผู ส อนสํ า รวจและวิ เ คราะห ป ญ หาที่ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า มาแก ไ ขซึ่ ง
สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ เชน สํารวจขอมูลในลักษณะรูปกางปลา (fish bone)สํารวจ
พฤติกรรมของผูเรียน การสังเกตของครู ขอมูลจากการประเมินผลของผูเกี่ยวของ เปนตน วิธีการหา
แนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา เพื่อใหเขาใจสภาพของปญหาในชั้นเรียนอยางครอบคลุม เราสามารถ
ใชตารางวิเคราะหสภาพการณของปญหา เมื่อไดดําเนินงานตามขั้นตอนนี้แลว ในขั้นนี้อาจจะตอง
ขอความร ว มมื อ จากผู อื่ น หรือ ผู ช ว ยวิ จั ย เพื่ อ กํ า หนดหั ว ข อ ที่ จ ะดํ า เนิน งานวิ จั ย ใหชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ปรึกษาหารือวาจะใชเครื่องมืออะไร เก็บรวบรวมขอมูลอยางไร วิเคราะหอยางไร ใชสถิติแบบ
ใดบาง จนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตอไป
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ (act)
เปนการนําแนวคิดที่กําหนดเปนกิจกรรมในชั้นวางแผนที่วางไวมาดําเนินการ ในขั้นนี้ครู
ผูวิจัยจะตองพบปญหาในการวิจัยมากมาย แผนที่วางไวจะตองกําหนดใหสามารถยืดหยุนได
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยกําหนดใหเกิดความสมดุลกับการปฏิบัติจริงในหองเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ (observe)
เปนการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติการ (the
action of process) และผลของการปฏิบัติงาน ( the effect of action) พรอมทั้งจดบันทึกเหตุการณที่
เกิดขึ้น ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง การสังเกตนี้หมายถึงการรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ทั้งโดยการเห็นดวยตาและการฟง และการใชเครื่องมืออาจเปนแบบทดสอบวัดผลที่ออกมาเปน
ตัวเลข แบบทดสอบที่ตองการทราบถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินการวิจัยควบคูไป
กับการสังเกตผลของการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายวิธี ครูผูทําวิจัยจะตอง
เลือกใชใ หเหมาะสม พิจารณาขอดีขอเสีย ของเครื่องมือแตละชนิดเพื่อรวบรวมขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดมีรายละเอียดดังนี้ 1) การบันทึกสนาม (field note ) เปนการจดบันทึก
พฤติกรรมของผูเรียน ผูวิจัยบันทึกตามสภาพที่เห็น โดยไมไดแสดงความคิดเห็นสวนตัวหรือการ
แปลความหมาย การบันทึกลักษณะนี้จะทําใหไดพฤติกรรมตามสภาพการณที่เปนจริง 2) การ
สัมภาษณ (interviews) เทคนิคการสัมภาษณทําใหใชคําถามไดยืดหยุนมากกวาการรวบรวม
แบบสอบถาม การสัมภาษณสามารถดําเนินการได 3 ลักษณะ คือ แบบไมไดวางแผน (unplanned)
คือการสนทนาอยางไมเปนทางการระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน แบบวางแผนแตไมมีโครงสราง
(planned but unstructured) เปดโอกาสใหคูสนทนาเลือกหัวขอที่สนใจที่จะพูด ผูสัมภาษณจะตองใช
คําถามอื่นประกอบเพื่อใหคําตอบที่ชัดเจนเขาประเด็น แบบสุดทายคือแบบมีโครงสราง คือการ
สัมภาษณที่เปนไปตามชุดของคําถามที่เตรียมไว 3) การใชสังคมมิติ (sociometric method ) เพื่อ
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ตรวจสอบความสัมพันธเชิงสังคมในกลุมนักเรียน โดยใชคําถามรักมากที่สุดคือใคร อยากจะทํางาน
รวมกับใครมากที่สุด อยากจะทํางานรวมกับใครมากที่สุด แลวนําชื่อนักเรียนเหลานั้นมาโยง
ความสัมพันธวาใครเปนที่นิยมของกลุมหรือใครถูกเพื่อนเพิกเฉย 4) แบบสอบถาม(questionnaires)
เปนแบบสอบถามที่ถามขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบ เราสามารถใชไดทั้งแบบปลายปด
และปลายเปด เลือกใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูลที่ตองการ ที่สําคัญผูวิจัยจะตองกําหนดหัวขอของ
เรื่องที่จะถามใหรัดกุมและคลอบคลุม 5) การใชแบบตรวจสอบรายการ (checklists) เพื่อใหการ
บันทึกพฤติกรรมมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ผูวิจัยออกสรางรายการแสดงปฏิสัมพันธระหวางครูและ
นักเรียนแลวใชประกอบการสังเกตโดยกาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไปตามรายการที่มีอยู เชน ใชคําถาม
ของครู การตอบของนักเรียนการถามของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนการทําแบบทดสอบ เปนตน
6) การบันทึกเสียง (tape recording) การบันทึกเสียงเปนวิธีการที่สะดวกและงาย แตก็มีขอดีขอดอย
แตกตางกัน ขอดีคือสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดอยางละเอียด ขอดอยคือไมสามารถนํามา
วิเคราะหขอมูลไดอยางละเอียด ขอดอยคือสามารถบันทึกกิจกรรม 7) การใชวีดีทัศน (video tape
recorder) สามารถบันทึกพฤติกรรมไดทุกขั้นตอนบันทึกไดทั้งภาพและเสียง สามารถเห็นพฤติกรรม
ทั้งชั้น หรือเลือกบันทึกรายการประเด็นที่สนใจมีความเที่ยงตรงคอนขางสูง 8) การใชแบบทดสอบ
(test) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการรวบรวมขอมูลความสามารถทางดานสมองของผูเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (reflection)
ขั้นสุดทายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการตรวจสอบกระบวนการปญหา หรือสิ่งที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติการ ผูวิจัยจะตองตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ในแงมุมตาง ๆ ตามสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่กําลังศึกษา โดยผานกระบวนการถูกอภิปรายปญหาการประเมินโดย
กลุม ใหไดแนวทางการพัฒนาขั้นตอนดําเนินกิจกกรม และเปนพื้นฐานที่จะเปนแนวทางไปสูการ
ปรับปรุงและการวางแผนการปฏิบัติตอไปการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยจะตองตระหนักอยูเสมอ คือ
กลุมมีความสําคัญตอกระบวนการดําเนินการวิจัย ไมควรทําตามลําพัง การวิจัยควรดําเนินการตาม
วงจร 4 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติจริง การสังเกต และการสะทอนการปฏิบัติ กระทําซ้ํา ๆ
ตามวงจร จนกวาจะไดผลปฏิบัติตามจุดมุงหมาย สําหรับการวิเคราะหขอมูลกี่วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ใชวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงอธิบายความ ซึ่งจะนํามาสู
การสรุปเปนผลงานวิจัย และแสดงใหเห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อแกไขปญหาในเรื่ องราวของสิ่งที่ศึ กษานั้ นหลักของการวิจั ยเชิงปฏิบัติ การหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ สามารถสรุปคุณลักษณะเฉพาะได ดังนี้ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงการศึกษานั้นและเรียนรูลําดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
นั้น 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการทํางานกลุม (participatory) และการใชการปรึกษาหารือ
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รวมกันทํางาน ( collaboration) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการฝกปฏิบัติตามแนวทางที่กลุมกําหนด
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการใชการสะทอนการปฏิบัติ (reflection) โดยประเมินตรวจสอบในทุก ๆ
ขั้นตอน เพื่อปรับปรุงการฝกหรือการปฏิบัติใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เปนการเรียนรูอยางมีระบบ (systematic learning process)โดยบุคคลที่เกี่ยวของนําความคิดเชิง
นามธรรมมาสรางเปนขอสมมติฐาน ทดลองฝกปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งเปนการ
ทดสอบวาขอสมมติฐานของแนวคิดนั้นผิดหรือถูก 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ
(start small) อาจจะเริ่มตนจากบุคคล(ครู/ผูวิจัย) ที่พยายามดําเนินการ ใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงบางสิ่งบางอยางทางการศึกษาใหดีขึ้น โดยขณะที่ปฏิบัติการตองปรึกษา/รับฟงขอคิดเห็น
และอาศัยการรวมปฏิบัติจากผูที่เกี่ยวของ 6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการสรางความรูใหมทีให
แนวทางปฏิบัติเชิงรูปธรรมจากการบันทึก (record) พัฒนาการของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให
เห็ น กระบวนการเข า สู ป ญ หาการแก ป ญ หา
การปรั บ ปรุ ง และได ผ ลสรุ ป ที่ ส มเหตุ ส มผล
ในขณะเดียวกัน สามารถนําปรากฏการณที่ศึกษามาประมวลเปนขอเสนอเชิงทฤษฎีได
การประยุกตใหผูเรียนใชการวิจยั ในชัน้ เรียน
ผูสอนที่ตองการรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนอยางไร นักเรียนไดเรียนรูอะไร
มากนอยเพียงใด และตองการรูจัก เขาใจผูเรียน ควรใชขบวนการวิจัยในการแสวงหาความรูและให
ไดผลจากการทําวิจัยมาพัฒนาการสอนและพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ตาม
ความถนัด และความสนใจ ปญหาที่ผูสอนประสบคือการมรงานอื่นๆ มากนอกจากงานสอน ทําให
แมจะมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน เชน จากการอบรมแตการขาดประสบการณ
ทําใหไมประสบความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน ผูสอนที่มีขอขัดของดังกลาวถามีความมุงมั่น
ที่จะเรียนรูใหมีความเขาใจ มีความคิดรวบยอด (concept) ที่ถูกตอง จนมีพื้นฐานของการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนดี ไดฝกฝนใหมีประสบการณในบางขั้นตอนโดยเฉพาะการเก็บขอมูลแลว การวิจัยจะ
ไมหยุดที่ผูสอน แตจะสูผูเรียนใหสามารถใชกระบวนการวิจัยในการเรียนได เปนการทําใหการเรียน
การสอนเนนที่ผูสอนเปนสําคัญ ที่ผูสอนรูจักคิดวิเคราะหไดดวยตนเอง การมีความคิดรวมยอดและมี
ประสบการณในการทําวิจัย โดยเฉพาะการเขียนเคาโครงการวิจัยจัดวาสําคัญยิ่ง เพราะเปนแผนที่
หรือผัง (blue print) ของการจะใหไดขอคนพบที่สนองวัตถุประสงคของการวิจัย หรือตอบปญหา
ของการวิจัย/โจทยวิจัยในเคาโครงของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยที่ผูสอนตองทําความ
เขาใจใหถองแท ถูกตองและนําไปประยุกตใหผูเรียนนําไปใชในการเรียนผูสอนที่มีความเขาใจ
สามารถประยุกตกระบวนการวิจัยใหผูเรียนใชในการเรียนรู จะทําใหผูเรียนมีความสนใจและเห็น
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ผลคือมีความสุขในการเรียน ไมเกิดความรูสึกวา
ผูสอนสั่งเปนอยางเดียว โดยไมใหความกระจางหรือใหแนวทางการทํางานที่มอบหมายใหนักเรียน
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นําตัวอยางที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําดวยการประยุกตใชกระบวนการวิจัยที่ชัดเจนคือการเขียน
รายงานคนควา 124
9. การเผยแพรประชาสัมพันธ
การเผยแพรประชาสัมพันธ คือการที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของโรงเรียนใหชุมชน และสาธารณชนทราบ ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสรางความรูความ
เขาใจและทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ความหมายของการประชาสัมพันธ
จรัส โพธิศิริ 125 กลาวถึง ความหมายของการประชาสัมพันธโรงเรียนวา การประชาสัมพันธ
โรงเรียน หมายถึง การสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลผูทําหนาที่ตาง ๆ ในโรงเรียนดวยกัน
และระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู หรือกับผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาศึกษา
เลาเรียน รวมทั้งองคการหรือบุคคลภายนอกที่มีสวนสัมพันธกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองรับใชหรือ
ใหบริการ ดังนั้น การประชาสัมพันธโรงเรียนจึงเปนกระบวนการไมตรีสัมพันธ สองทาง (two-way
communication) คือ โรงเรียนเปนทั้งผูใหขาวสารและรับฟงความคิดเห็นตาง ๆตลอดจนการบริการ
จากประชาชนที่เกี่ยวของ

หลักการประชาสัมพันธ
สมิธ (Edward J. Smith)126 ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองมีการประชาสัมพันธโรงเรียนไววา
โรงเรียนจําเปนตองแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดระหวางโรงเรียนกับชุมชน และชุมชนกับ
โรงเรียน การที่จะใหการประชาสัมพันธบรรลุเปาหมายนั้น ทั้งสองฝายตองใหความสนับสนุน
รวมมือซึ่งกันและกัน ในเรื่องตอไปนี้ 1)โรงเรียนหรือสถานศึกษาจําเปนตองเผยแพรวัตถุประสงค
สภาพการณและความตองการใหชุมชนเขาใจ 2)โรงเรียนและบุคลากรในหนวยงานตองเขาใจ
ทัศนคติ ความมุงหมาย ความมุงหวังและการตอบสนองของชุมชนไดเปนอยางดี 3) สถานศึกษา
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สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั (กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฎ
กาญจนบุร,ี 2542), 41-43.
125
จรัส โพธิศิริ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2533),26.
126
Edward J. Smith, Administration of Public Education, 4th ed. (New York :Haper &
Row Publisers, 1976), 77-7.
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ตองแจงจํานวนเงินที่ตองการสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติใหโรงเรียนทราบ 4)สถานศึกษา ครูอาจารย
ผูปกครอง ตองสัมพันธกันอยางใกลชิด ที่จะรวมมือกันพัฒนานักเรียนใหเจริญในทุก ๆ ดาน
5) โรงเรียนและหนวยงานทั้งหลายในชุมชน ตองยอมรับนับถือ และมีความศรัทธาตอกันในอันที่จะ
ใหการศึกษาแกนักเรียนในทองถิ่นของตนการประชาสัมพันธโรงเรียนมิไดหมายความแตเพียงการที่
โรงเรียนเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนใหประชาชนทราบ หรือเปนการโฆษณาชื่อเสียงของ
โรงเรียนใหประชาชนนิยมเทานั้น วัตถุประสงคสําคัญของการประชาสัมพันธโรงเรียนก็คือ
1) เสนอรายงานใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 2) สรางความเชื่อมั่น ความมั่นใจ
และความนิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน 3) สนับสนุนใหประชาชนเขามาชวย
เกื้อกูลกิจการเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนทั้งในดานการเงิน วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ
4) สงเสริมใหประชาชนเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และใหประชาชนเกิดความรูสึกวาเปน
หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่จะตองใหความสนใจและเขามามีสวนรวมดูแล
การศึกษาของโรงเรียน 5) สงเสริมใหครูกับผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกันยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให
การเรียนการสอนของนักเรียนไดผลดีดวยความรวมมือกัน ทั้งโรงเรียนและทางบาน 6) สรางความ
เปนอันเดียวกันระหวางบานกับโรงเรียน และชุมนุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูใหเกิดขึ้น โดยมีโรงเรียน
เปนศูนยประชาคม ศูนยการศึกษาและวัฒนธรรม 7) ประเมินความตองการของผูปกครองและ
ประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนมีโอกาสสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางแทจริง 8) แกไขขอขัดของ และสิ่งที่ประชาชนเขาใจโรงเรียนผิด ๆ ชวยใหประชาชนมอง
โรงเรียนในแงดีมีความเขาใจและเห็นใจโรงเรียนมองครูและนักเรียนดวยความเชื่อถือนิยมยกยอง

กิจกรรมการประชาสัมพันธโรงเรียน
การประชาสัมพันธโรงเรียน คือ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน
เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน อันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงานไดสะดวก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียนอาจจะทําไดหลายวิธี เรื่องนี้ไดมีผูเสนอไว อาทิเชน
เมธี ปลันธนานนท 127 ซึ่งมีบางขอคลายคลึงและแตกตางกัน จึงขอนํามาสรุปรวมไว ดังนี้ 1) การ
ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน แก ครู ภารโรง นักเรียน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้เขาใจแนวทาง
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนแนวทางเดียวกัน 2) จัดตั้งคณะกรรมการ สมาคมตาง ๆ เพื่อเขามา
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เมธี ปลันธนานนท, การบริหารบุคคลในวงการศึกษา กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จรัลสนิทวงศ, 2535, 63.
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ชวยเหลือโรงเรียน 3) จัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชิญผูปกครองนักเรียน หรือบุคคลในชุมชน
เขามารวมกิจกรรมของโรงเรียน เชน กิจกรรมการแขงขัน, นิทรรศการ, จัดทัศนาจร 4) จัดทํา
เอกสารสิ่งพิมพ แจกจายใหผูปกครองทราบผลงานของโรงเรียน 5) จัดตั้งสภานักเรียน เพื่อเผยแพร
ประชาธิปไตยใหความรูสูประชาชน 6) แจกใบประกาศนียบัตรแกบุคคลดีเดนตาง ๆ เชน บุคคล
ตัวอยางของชุมชน,ผูนําเกษตรกร 7) ออกไปชวยบริการประชาชนในโอกาสตาง ๆ เชน งานของวัด
ของชาวบานในชุมชน 8) ใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชน เชน ยืมสิ่งของ ใชอาคารสถานที่ เปนตน
ขอควรระมัดระวังในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ไมควรทําใหประชาชนคิดวา โรงเรียนจัด
กิจกรรมทุกครั้งจะเปนการจัดหารายไดใหแกโรงเรียนแตเพียงประการเดียว จะมีผลใหผูปกครอง
นักเรียนขยาดที่จะรวมกิจกรรมของโรงเรียน และอาจกลายเปนการทําใหเกิดชองวางระหวางบาน
และโรงเรียนได
10. การสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรูและการจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยีศึกษาจําเปนตองใชกระบวนการ
แกปญหาและการออกแบบ โดยไมจําเปนตองเนนกระบวนการฝกทักษะเฉพาะดาน เหมือนกับ
การเรียนรูในวิชาชางงานหัตถกรรมศิลป งานฝมือ งานประดิษฐ การงานพื้นฐานอาชีพ เปนตน
ดานความรูทักษะ เทคนิค วิธีการและประสบการณในการใชเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ
นั้นผูเรียนไดรับการสั่งสม และฝกฝนตลอดเวลา จากการปฏิบัติ ทดลอง และการทํากิจกรรมตาง ๆ
ทางเทคโนโลยี หลังจากการเรียนรู ผูเรียนจึงสามารถนําทักษะและประสบการณที่สะสมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือ มีความรู มีความสามารถในการ
แกปญหามีทักษะ และมีสมรรถภาพที่พึงประสงคตามหลักการ วิชาสามัญศึกษา
จุดมุงหมายของเทคโนโลยีศึกษา
การเรียนรูเทคโนโลยีศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความมุงหมายเพื่อให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 128 1) มีความรู ประสบการณและสามารถใชทรัพยากร ไดแก
ความรู สารสนเทศ วัสดุเครื่องมือ พลังงานและมนุษย ผานกระบวนการแกปญหาและการออกแบบ
ระบบทางเทคโนโลยี 2) สามารถประยุกตใชความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาและศาสตร
อื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี 3) พัฒนาความรู ความเขาใจ และประสบการณใน
วิชาเทคโนโลยี เพื่อนําไปประยุกตใชกับศาสตรสาขาอื่น ๆ ได 4) สรางความรู ความเขาใจ และ
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , เทคโนโลยีการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทย
วัฒนาพานิช, 2545),19-23.
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ตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอมนุษยสังคม และสิ่งแวดลอม 5) มีความรู
ทักษะ ในการใชกระบวนการแกปญหา การออกแบบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและการประดิษฐคิดคน
6) พัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม การสื่อสาร การตัดสินใจ และ
ทํางาน รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการเรียนรูเทคโนโลยีศึกษา
การเรียนรูเทคโนโลยีศึกษาแลว ผูเรียนจะ 1) เกิดความสนใจและความตระหนักถึง
อิทธิพล และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสังคมและทองถิ่น 2) พัฒนาความรู ความสามารถ และ
ทักษะ ทางดานเทคโนโลยี 3) มีทักษะในการคิดแกปญหาและการออกแบบ 4) มีสมรรถภาพใน
การคิดริเริ่ม สรางสรรค การสื่อสาร ทํางานเปนทีม ใชขอมูลและขอเท็จจริงในการตัดสินใจ
การเรียนรูว ิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีศึกษาและสังคมศึกษา ธรรมชาติและกิจกรรมของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความแตกตางกันที่วิทยาศาสตรมุงเนนการศึกษาและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความจริง ความรูที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ (facts and phenomena of nature) สวนเทคโนโลยี
ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับความตองการ การแกปญหา และคุณสมบัติของสิ่งของที่มนุษยประดิษฐ หรือ
สรางขึ้น (artificial phenomena) ที่มีมาตั้งแตการกําเนิดมนุษย นอกจากนี้เทคโนโลยีตองบูรณาการ
เขากับสังคมศาสตร เปนเทคโนโลยีสําหรับทุกคน การจัดการเรียนรูเทคโนโลยีศึกษา ไมจัดแยก
อิสระ จําเปนตองจัดบูรณาการกับสายวิชาอื่น ๆ ผสมผสานเขาไปดวยกัน เนื่องจากเทคโนโลยีเปน
การประยุกตนําเอาความรูสายตาง ๆ มาใชเพื่อแกปญหา และออกแบบใหไดตามความประสงคของ
มนุษย การจัดการเรียนรูที่ใหแตละวิชาอิสระออกจากกันลักษณะดังกลาวอาจทําใหผูเรียนเกิดความ
เบื่อหนาย และนับวันเนื้อหาวิชาการจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
มาเปนแบบบูรณาการหรือแบบแบงเปนกลุมวิชาดังตัวอยางตอไปนี้ 129 1)ด านวิทยาศาสตร
ประกอบดวยการเรียนทางดาน 1.1) วัสดุและปริมาตร : โลหะ อโลหะ แมเหล็ก 1.2) โลหะและ
คุณลักษณะของโลหะ สื่อและตัวนําความรอนและไฟฟา 1.3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
สสาร 1.4) หนวยวัด 2) ดานเทคโนโลยี ประกอบดวยการเรียนเกี่ยวกับ 2.1) แรธาตุ 2.2) การใช
งานวัสดุและโลหะ 2.3) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 3) ดานสังคม ประกอบดวยการเรียนเกี่ยวกับ
3.1) มนุษยขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติ 3.2) ความสัมพันธระหวางมาตรฐานความเปนอยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3.3) การใชทรัพยากรธรรมชาติของโลก 3.4) สังคมควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ
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ศิริชัย กาญจนวาสี, การประเมินการเรียนรู : ขอเสนอเชิงแนะเชิงนโยบาย (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชซิ่ง จํากัด, 2543), 16-17.
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การจัดการเรียนรูเทคโนโลยี
กระบวนการเรียนรูทางเทคโนโลยีเนนใหเด็กไดใชกระบวนการแกปญหา การแสวงหา
และการสืบคนหา ความรูดวยตนเอง การแกปญหาถือวาเปนผลมาจากกระบวนการทํากิจกรรมตาง ๆ
ของคนเราซึ่งกิจกรรมนั้น อาจแบงออกได 3 รูปแบบ 1) ใชสมมุติฐาน เพื่อนําไปสูกระบวนการหา
ขอเท็จจริง และการปฏิบัติ 2) ใชการลองผิดลองถูก เปนกระบวนการทดลอง ปฏิบัติการลองผิดลองถูก
ในการหาขอเท็จจริงและการทํางาน 3) ปรึกษาผูรู ครูทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญที่คอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา ไมใชสั่งและสอนอยางเดียวไมเชนนั้นผูเรียนจะเปนแตผูที่คอยรับและจดจําขอมูลเทานั้น
หรือเปน (passive)ไมไดเปนผูกระทําหรือ (active) การเรียนรูที่ดี ผูเรียนตองไดทํา เรียนรูและหา
คําตอบขึ้นไดดวยตนเองการสรางและพัฒนาความรูใหแกผูเรียนจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหรือการทําเพราะความรูไมใชการลอกเลียนแบบอยางเดียว แตเปนการที่ตองรูจักวัตถุ สิ่งของ
สถานการณเหตุการณ ปรากฏการณ การที่เราจะรูวาเปนวัตถุหรือแกนสารตองผานการไดทําและ
ปฏิบัติใหเห็นจริง การเรียนรูเปนการเพิ่มปรับขยาย และการถายโยง การดัดแปลงวัตถุ การเปลี่ยน
ถายเปนกระบวนการตรรกะ โดยมีการจัดระบบและจัดลําดับของ การสรางวัตถุ ดังนั้นปฏิบัติการ
หรือ(operation) จึงถือวาเปนสิ่งสําคัญของการทําใหเกิดความรู มีเหตุผลและทฤษฎีทางจิตวิทยาการ
เรียนรูสนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ นักจิตวิทยา พีเกจต (Piaget) ไดพัฒนาทฤษฎีและหลักการเรียนรู
มาจากแนวคิดของ เคนท (Kanzt) มาพัฒนาและประยุกตใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีได โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไว ดังนี้
1. ผูบริหารตองวางแผนงานและกําหนดจุดหมาย หรือการวางแผน
2. จัดหาคนและอุปกรณเพื่อทํากิจกรรมหรือการจัดการ
3. เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เปนการจัดการบุคลากร
4. การสั่งการและเปนผูนําในการทํางาน
5. ควบคุมกิจกรรมหรือการตรวจสอบควบคุมงาน 130
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไว ดังนี้
1. มีบทบาทดูแล มีเมตตาเอาใจใสและใหความสําคัญตอผูรวมงาน
2. มีหลักการหนักแนนไมหวัน่ ไหวตอปญหาและอุปสรรค ทําใหผูรวมงานรูสึก
พึ่งไดและอบอุน
3. มีความรูจริงและปรับปรุงฝกฝนตนอยูเสมอ เปนแบบอยางแกผูรวมงาน
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ชาญชัย อาจินสมาจาร. ศิลปะการเปนผูนํา. กรุงเทพฯ : พิมพด.ี 2544 : 8
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4. สื่อสารพูดคุย ใหคําแนะนําและตักเตือนผูรวมงานอยางมีเหตุผล
5. รับฟงความคิดเห็น คําเตือนและคําวิจารณดว ยความหนักแนน และอดทน
6. ใหการอบรม สอน และชีแ้ จงเรื่องล้ําลึกและซับซอน
7. มุงมั่นใสใจในงานที่รับผิดชอบ 131
รังสรรค ประเสริฐศรี ไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารดังนี้
1. เปนตัวแทนในทุกสถานการณ ผูบริหารองคกรจะตองเปนตัวแทนองคกร
เปนตัวแทนในการรวบรวมขอมูลขององคกร และตอนรับผูมาเยือนองคกร
2. เปนนักพูดที่ดี ในการแนะนํากิจกรรม และแผนการดําเนินงานตอฝายบริหาร
ระดับสูง ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
3. เปนนักเจรจาตอรอง สามารถเจรจาตอรองกับผูบริหาร หนวยงานตางๆ
ผูปกครอง ผูนําชุมชนในการขอเงินทุน สิ่งอํานวย ความสะดวก การสนับสนุนอื่นๆ และ เงื่อนไข
ตางๆ
4. การสอนงานใหบุคลากรในองคกร และผูรวมงานใหมีความรูความเขาใจ
ปฏิบัติงานได และปฏิบัติไดดีขึ้น
5. เปนผูสามารถสรางทีมงานไดสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงาน บุคลากรใน
องคกร ยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานดีเดน สนับสนุนความกาวหนาและกิจกรรมอื่นๆ ตามโอกาส
6. แสดงบทบาทการทํางานเปนทีม โดยวางตัวเปนสมาชิกทีม และผูนําทีมที่
เหมาะสม รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในองคกร แสดงความจริงใจตอผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนกระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่
7. สามารถแกปญหาดานเทคนิคโดยใหบริหารในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือใหการ
สนับสนุนจัดหาและซอมแซม
8. การประกอบการเปนผูมีความรู ความสามารถใหคําแนะนํา ความคิดริเริ่ม มี
ความคิดเชิงวิเคราะห พัฒนาปรับปรุงองคกรรับรูขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 132
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : พิมพสวย.2547
132
รังสรรค ประเสริฐศรี ภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ : ธนวัชการพิมพ. 2544 : 16
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บทบาทของผูบ ริหารสถานศึกษา
จากการศึกษาเอกสารดานบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ จัดใหมีแผนพัฒนาสถานศึกษา เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชาสัมพันธสถานศึกษา และสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู133
พนัส หันนาคินทร ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูบ ริหารโรงเรียนมีดังนี้
1. งานที่เกี่ยวกับตัวครู ไดแก การจัดหาครูมาสอน การมอบหมายงานตาง ๆ ใหครูตาม
ความเหมาะสม การสรางขวัญ กําลังใจ การพัฒนาตัวครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ
2. งานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ไดแก แบงกลุมนักเรียน การสงเสริมนักเรียนทางวิชาการ
การบริการตาง ๆ การสอนซอมเสริม การติดตอผูปกครอง
3. การจัดหาเครื่องมืออุปกรณการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดแก จัดหาอุปกรณ
ตาง ๆ จัดหาเจาหนาที่เพื่อบริการดานอุปกรณการสอนแกครู การสรางมาตรการเก็บรักษาอุปกรณ
การสอนและการนําไปใช
4. การจัดโปรแกรมการสอน ไดแก การใชหลักสูตร และการประเมินนักเรียน 134
กอรตัน (Gorton) ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารโรงเรียนไว 6 ประการ ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูจัดการ ไดแก การคาดหวังวาผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน
ผูจัดหา จัดทําเคาโครงการบริหารงานโดยกําหนดหนาที่ตําแหนงงานตาง ๆ ประสานทรัพยากรทีเ่ ปน
มนุษยและที่ไมใชมนุษยเขาดวยกัน เพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางการศึกษา
3. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีวินัยและรักษาวินัย บทบาทของครูใหญในเรื่องระเบียบ
วินัย นับวาเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครองและนักเรียน
4. ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีมนุษยสัมพันธดี สามารถสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียน
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545),51.
134
พนัส หันนาคินทร การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนา
พานิช, 2542), 62.
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ได 2 ประการ คือการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรในโรงเรียน และบรรยากาศในโรงเรียน
จะตองอยูรวมกันฉันทมิตร
5. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนสมัยใหมตองมี
ลักษณะเปนผูนําใหมีการเปลี่ยนแปลง โดยปรับเปลี่ยนแผนงานหรือกําหนดการเกี่ยวกับการศึกษา
ของโรงเรียน เพื่อสนองความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด
6. ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนคนกลางที่จะขจัดความขัดแยงหรือประสานงานในเรื่อง
ตาง ๆ ผูบริหารโรงเรียนตองกลาเผชิญปญหาขัดแยงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน โดยยึดมั่นในความเปนกลาง รักษาความเที่ยงตรง 135
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา
2. บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่ใชประโยชน
3. ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อ
ใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
4. สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 136
กล า วโดยสรุ ป ผู นํ า ทางการศึ ก ษา หรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะ
ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนา ผลิตผล คือ นักเรียนที่มีคุณภาพตามความตองการ
ของสังคม บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม คือ เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เปนผูประสานงานในองคการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ เปนผูนําเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชา และเปนผูสั่ง ควบคุมงาน กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหสําเร็จผลตามความ
มุงหมาย อีกทั้งบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาทั้งระบบ
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Richard A. Gorton, School Administration and Supervision. (Glenview, Illinois: Scott,
Foresman, 1983), 71.
136
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คูมือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่
การศึกษา. (กรุงเทพฯ :องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 69.
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88
บทบาทของผูบ ริหารโรงเรียนกับการวิจัยในโรงเรียน
นโยบายการใหโรงเรียนดําเนินการวิจัยเปนนโยบายคอนขางใหม ผูบริหารโรงเรียน ครู
บุคลากรอื่นจําเปนตองใหความสนใจ และพัฒนาศักยภาพของตนใหมีความรู ความเขาใจ และความ
สนใจในการวิ จั ย เพื่ อ จะทํ าใหน โยบายประสบความสํ า เร็ จ และนํ า ไปสู ภ ารกิ จ ของโรงเรี ย นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 137 ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําที่มีความสําคัญตอโรงเรียนอยางยิ่ง ยอมจะตอง
มีบทบาทสงเสริมเกี่ยวกับวิจัยในโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยในโรงเรียน ดังนี้
1. การสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัย โดยการจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ
มุมคนควางานวิจัย รวบรวมขอมูลสารสนเทศ จัดงานเพือ่ รับรูปญหาขอบกพรอง จุดเดน จุดดอย
จนไดจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาครูใหทําวิจยั
2. การให ค วามยอมรั บ นั บ ถื อ ครู ผู ทํ า การวิ จั ย ยกย อ ง ชมเชย ให เ กี ย รติ แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น การใหทุกคนมีสวนรวมในโครงการวิจัยของสถานศึกษา และการเผยแพรผลงานของครู
3. การมีความรับผิดชอบตอครูผูทําวิจัย ยั่วยุและสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูใหม ๆ
เปดโอกาสใหดูงานวิจัย ไปศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ จัดใหมีการอบรมประชุมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและประสบการณของครูอยางตอเนื่อง
4. การสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัย ดูแลเอาใจใสใหคําแนะนํา
จัดบรรยากาศในโรงเรียนใหมีความอิสระ กลาคิด คนควา แกปญหา พัฒนาอันเปนความกาวหนาใน
อาชีพของครู และใหโอกาสครูผูมีผลงานวิจัย มีโอกาสกาวหนาในการทํางานและนําผลงานมาเปน
สวนหนึ่งในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น138
กมล ภูประเสริฐ ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวกับการวิจัยในโรงเรียนดังนี้
1. การกระตุนความสนใจหรือการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย
โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวที่จะเริ่มทํา
2. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิจัย โดยจัดหาหนังสือ และเอกสารตาง ๆ
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ธีระ รุญเจริญ, “ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู, ”
การบริหารเพือ่ การปฏิรูปการเรียนรู. (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2545), 136.
138
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, การนิเทศภายใน. (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุ
สภา, 2546), 20.
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89
ใหบุคลากรไดศึกษา หรือจัดประชุมปฏิบัติการ หรือเชิญวิทยากรมาฝกการวิจัยหรือสงบุคลากรเขา
รับการอบรมตามหนวยงานตาง ๆ ที่เปดการอบรม
3. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะหปญหาของสถานศึกษาในดานวิชาการ และรวมกัน
วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน เพื่อใหมองเห็นปญหาชัดเจน จากนั้นจึงชวยกันแสวงหาวิธีการ
แกปญหา แตกอนที่จะพูดถึงการแกปญหา/พัฒนา ควรไดมีการศึกษาคนควาจากแหลงความรูมา
เสนอกันและกัน อาจใชวิธีการแบงงานกันไปศึกษา หรือนํามาจากระบบขอมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษา ซึ่งมีการประมวลความรู ความคิด เกี่ยวกับการบริหารและการเรียนการสอนไวเพื่อให
ไดแนวทางแกปญหาที่จะนําไปดําเนินการตอไป
4. การกํากับดูแล และสงเสริมใหดําเนินการแกปญหาในลักษณะของงานวิจัย โดยอํานวย
ความสะดวก หรื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ด ว ยเหตุ ที่ เ ป น งานใหม ความต อ งการกํ า ลั ง ใจและ
ความชวยเหลือจึงมีอยู
5. การสนับสนุนใหมกี ารแสดงผลงานการวิจัยของสถานศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความภูมิใจ และเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองตอไป 139
ธีระ รุญเจริญไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียนดังนี้
1. บทบาทในฐานะผูนําการวิจยั
สรางบรรยากาศการวิจยั ในโรงเรียน
กําหนดใหมีการวิจัยเปนนโยบายสําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียน
จัดนิทรรศการและเผยแพรงานวิจยั ของครูและนักเรียน
จัดใหมีหนวยงานและคณะกรรมการวิจยั ประจําโรงเรียน
จัดหาทุนการวิจัย โดยการทํางบประมาณประจําป และแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ
จัดการฝกอบรมการวิจยั ใหแกครู เพื่อนําไปใชในการวิจยั ในชัน้ เรียนใหดียิ่งขึน้
สงบุคลากรไปรวมศึกษาอบรมและกิจกรรมวิจัยเทาที่โอกาสอํานวยและใหนํามา
เสนอเผยแพรแกบุคคลอื่น
จัดดําเนินการวิจัยโดยตนเอง อยางนอยเขารวมเปนผูวจิ ยั ในโครงการวิจัยตาง ๆ
ใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูและนักเรียนที่มีผลการวิจัยทีด่ ี
2. บทบาทในฐานะนักวิจัย
พัฒนาศักยภาพตนเองในการวิจัย โดยการศึกษาตอระดับสูงขึ้น หรือเขารวม
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กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. (กรุงเทพฯ : บริษัททิปสพลับ
บลิเคชั่น จํากัด,2544), 85.
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90
ฝกอบรมการวิจัยอยางตอเนือ่ ง
เปนหัวหนาโครงการวิจัยเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการศึกษาอยางนอยรวม
เปนผูวิจยั
เสนอผลการวิจัยทั้งในดานเอกสารและการนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมทาง
วิจัย(Symposium) 140
วัลลภ กันทรัพย ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัย
ในโรงเรียนไว 2 ประการ ดังนี้
1. สงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานที่ตนรับผิดชอบ และนําผลการวิจัย
ไปใชจริง หรือศึกษางานวิจัยที่มีอยูแลว และนํามาใชกับงานของตน เพื่อใหการสงเสริมประสบ
ความสําเร็จ ผูบริหารควรกระตุน ชี้นํา หาทางเพิ่มเติมความรูความสามารถดานการวิจัยหรือผล
การศึกษางานวิจัยดวยวิธีการตาง ๆ ติดตามแสดงความสนใจ ตลอดจนรับทราบผลการวิจัยหรือผล
การศึ กษางานวิ จัย ของเขา นอกจากนี้ผูบริห ารเองควรฝกเป นคนที่ตัด สินใจ โดยใชข อมูลหรือ
หลักฐานที่ชัดเจน ไมใชแตความคิดของตนแตคนเดียว
2. ลงมื อ ทํ า การวิ จั ย หรื อ ริ เ ริ่ ม ให มี ก ารวิ จั ย ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นางาน หรื อ
สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงงานภาพรวม งานเชิงบริหาร หรืองานอื่น ๆ ที่ผูบริหารตองดูแล ในการทํา
วิจัย อาจลงมือทําเองในฐานะนักวิจัย หรือตั้งคณะทํางานขึ้นวิจัยโดยผูบริหารเปนผูรวมคิดและ
ตัดสินใจ คณะทํางานลงมือทํา แตผูบริหารตองรับรูผลการวิจัยและเปนผูนําผลการวิจัยไปใชทั้ง
ทางตรงหรือสงตอใหผูรวมงานใช รวมทั้งผูบริหารควรวางแผนและดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา
โดยใชผลการวิจัยทั้งของตนเองและของผูอื่นเปนฐานดวย 141
กลาวโดยสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยในโรงเรียน
สงเสริมสนับสนุน ยกยอง ชมเชยผูทําการวิจัยในฐานะผูนําทางการวิจัย พัฒนาตนเองดานการวิจัย
เปนผูทําการวิจัยในฐานะนักวิจัย ซึ่งเห็นไดวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทที่จะทําใหการวิจัย
เกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใดในโรงเรียน
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ธีระ รุญเจริญ, “ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู, ”
การบริหารเพือ่ การปฏิรูปการเรียนรู. (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ, 2545), 137.
141
วัลลภ กันทรัพย, แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทย
วัฒนาพานิช, 2545), 23.
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91
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อนงค เพชรรักษา ไดศึกษาเรื่อง บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึก ษาตามทั ศนะของครูและผูบริห าร สังกั ดกรมสามั ญศึ กษาจั งหวั ดตรัง โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อทราบระดับบทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามทัศนะของครูและผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบ
บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและ
ผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการเปนครู
ประสบการณในการเปนผูบริหาร และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก
ครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2544
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสบถาม ผลการวิจัยพบวา 1)บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง
โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง 2)บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง
โดยภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในทัศนะของ
ผูบริหารสูงกวาครู 3)บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
ทัศนะของครูที่มีประสบการณในการเปนครูตางกัน โดยภาพรวมและองคประกอบไมแตกตางกัน
4) บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร
ที่มีประสบการณตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและราย
องคประกอบ โดยผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารต่ํากวา 10 ป มีทัศนะสูงกวาผูบริหารที่มี
ประสบการณในการบริหารตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ยกเวนองคประกอบการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ
ของงานวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกัน 5)บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดปกติ มีทัศนะสูง
กวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 116

116

อนงค เพชรรักษา, “บทบาทการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผูบริหาร สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544),บทคัดยอ.
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การบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบคุ คล
การเปนนิติบุคคลของโรงเรียนไมไดมีความหมายวาเมื่อโรงเรียนเปนนิติบุคคลแลวจะมี
ความอิสระในการบริหารงานหรือมีอํานาจหนาที่ของตนเองอยางไมมีขอบเขต และเนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไมมีหมวดใดที่ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับขอบเขตหรืออํานาจการดําเนินการของโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลไวจึงมีปญหาวาขอบเขต
ที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติไดแกเรื่องใดบาง โดยที่ทราบแลววาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช หนวยงานระดับภูมิภาคจะมีการยุบรวมกันและ
มี ก ารโอนสถานศึ ก ษาที่ ทั้ ง ที่ อ ยู ใ นสั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาและสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตางๆ
จึ ง โอนมาอยู ใ นสายบัง คับ บัญ ชาสํ า นัก งานคณะกรรมการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานโดยมีเ ลขาธิก าร
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูบังคับบัญชา ฉะนั้นหนาที่ในการดําเนินการ
ตางๆ ของสถานศึกษาจึงขึ้นอยูกับหนวยงานตนสังกัดจะมอบหมายหรือมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ซึ่งอาจเปนกรณีสถานศึกษาไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหป ฏิบ ัต ิห น า ที่ โ ดยตรง
หรื อ จากราชการส ว นกลางหรื อ อาจเป น กรณี ที่ มี ร ะเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารการจัดการ หรือมีกฎหมายเฉพาะ ไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของสถานศึกษาก็ได เชน อํานาจของสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอน หรือ
หลังอายุเกณฑการศึกษาภาคบังคับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2542
หรื อ การมอบอํ า นาจให ผู อํา นวยการสถานศึก ษาปฏิ บัติ ร าชการแทนเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาเปนตน ดังนั้น ขอบเขต
ภารกิจของสถานศึกษาจึงไมไดเกิดขึ้น โดยผลการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา แตไดเกิดจากการ
มอบหมายหรือมอบอํานาจหรือที่กฎหมายกําหนดดังทีก่ ลาวนี้ 117

117

แลกเปลี่ยนความรูการบริหารการศึกษาผูบริหารมืออาชีพ [Online], accessed
12/12/2007. Available from http://gotoknow.org/blog/pandara-rachain/126484.
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สําหรับขอบขายภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ขอบขายและกิจกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู
3. การวัด ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ วัตกรรม
และเทคโนโลยี
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา

การบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย

การบริหารงานบุคคล
1. การวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
2. การสรรหาและการ
บรรจุแตงตั้ง
3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
4. วินัยและการรักษา
วินัย
5. การออกจากราชการ

การบริหาร

1. ดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
10. การรับนักเรียน
11. การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระดับและ
ตามอัธยาศัย
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
15. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน
18. งานบริการสาธารณะ
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น

แผนภูมิที่ 2 ขอบขายและกิจกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษา 118
118

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฯ คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคา และพัสดุภณ
ั ฑ ,2546), 34.
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1. การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการนั้นเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาที่จะทําใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตาง ๆ อันพึงประสงค สนองตอบตอหลักสูตรและจุดหมายของการจัดการศึกษา ขอบขาย
งานการบริหารการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
ปญญา แกวกียูร และคณะ ไดกลาวถึงรายละเอียดของงานวิชาการวา เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
การจั ดเตรี ยมการเรี ยนการสอน การจั ดหาวัสดุ อุปกรณ ประกอบหลั กสูตร และสื่ อการเรี ยนการสอน
สงเสริมการสอน การวัดและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด/แหลงความรู การนิเทศ
ติดตามผล การวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินการทางดานวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ
โดยเฉพาะยุคการปฏิรูปการศึกษาเนนย้ํางานวิชาการเกี่ยวกับปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น 119
ความหมายของการบริหารวิชาการ
วินิจ เกตุขํา ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลดี
มีประสิทธิภาพ120
กิตติศักดิ์ ชาญอักษร ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวาการบริหารงานวิชาการ
เปนการจัดกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให
เกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน 121
จากความหมายดั งกล าวข างตน การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารงานที่เ ปน
ภารกิจหลักของโรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่หลักสูตรและ
มีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายของสถานศึกษาที่กําหนดไว

119

ปญญา แกวกียูรและคณะ, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
โครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชน และผูนําองคกรการปกครอง
สวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544), 11.
120
วินจิ เกตุขาํ , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 1. (อัดสําเนา)
121
กิตติศักดิ์ ชาญอักษร, “ความพรอมในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 21.
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1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดให
สถานศึกษามีหนาที่ในการจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและ
สังคมภูมิปญญาทองถิ่น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากชีวิตจริงของ
ตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดประโยชนอยางแทจริงแกผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตอยางเปนสุข ทั้งนี้ในการพัฒนา
หลักสูตร บรรพต สุวรรณประเสริฐ กลาววา การพัฒนาหลักสูตรคือการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวให
ดีขึ้น หรือการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย และรวมถึงการผลิต
ออกเอกสารตางๆ สําหรับผูเรียนดวย 122
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรจะตองเปนกระบวนการดังนี้
1. การวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะตองวิเคราะหความ
ตองการโดยพิจารณาความตองการของทางเศรษฐกิจ ดานการเมือง การปกครอง และความตองการ
ของบุคคลและชุมชน เพื่อประกอบเปนขอมูลในการวางวัตถุประสงคของหลักสูตร
2.การตั้ งวั ตถุประสงค เมื่อวิเคราะหความตองการแลว ก็จะนําความตองการมา
กําหนดวัตถุประสงคได การตั้งวัตถุประสงคตองใหครอบคลุมความตองการที่วิเคราะห คํานึงถึง
พฤติกรรมของผูเรียนที่พึงประสงคใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติ
3.การเลือกและจัดระบบเนื้อหาวิชา จะตองสนองตอเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ของการศึ ก ษาที่ ต อ งการสาระเนื้ อ หาวิ ช าจะเป น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า ทางการศึ ก ษาที่ จ ะเชื่ อ มโยงเข า สู
ตัวผูเรียน เนื้อหาจะประกอบดวย ความรู ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ การรวบรวมเนื้อหาที่
กําหนดในหลักสูตรจะชวยใหหลักสูตรเปนโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งจะมีทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู ประสบการณเรียนรูจะเปนตัวกําหนด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เป น ระบบการเรี ย นรู จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งจั ด ระบบการเรี ย นรู ใ ห มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงหลักของความตอเนื่องของความรูและทักษะของผูเรียน ความสามารถที่
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บรรพต สุวรรณประเสริฐ, การพัฒนาหลักสูตร โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ, พิมพครั้งที่ 2.
(กรุงเทพฯ : The Knowledge Center, 2544), 15.
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จะเกิดขึ้นตามมาและการบูรณาการวิชาการตางๆ เพื่อใหมีประสบการณตางๆ ที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิต 123
กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
1. สถานศึกษาจะตองกําหนดวิสัยทัศน โดยชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย
ผู เ รีย น ภาคธุ รกิ จ ภาครัฐ ในชุ มชน ร ว มกัน กับคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู บริหารกํา หนด
วิสัยทัศนของโรงเรียนและหลักสูตร ซึ่งจะแสดงเปาหมายของการศึกษาอันสูงสงที่มีพันธกิจหรือ
หรื อ ภาระหน า ที่ ใ นการกํ า หนดงานหลั ก ที่ สํ า คั ญ ๆ ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาพร อ ม
มาตรฐานการจัดการศึกษา แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและการติดตามผล
2. สถานศึกษาจะจัดทําหลักสูตร จากวิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรูท ี่
สถานศึกษากําหนดไว สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชั้น ใหเปนรายปหรือราย
ภาคพรอมกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหชัดเจน
3. การออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนรูเปนการกําหนดวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จะตองใหผูเรียนพัฒนาไดทั้งดานความรู
ความคิด ทักษะ กระบวนการทํางาน และเจตคติที่ดี
4. การกํ า หนดเวลาเรี ย นและจํ า นวนหน ว ยกิ ต ช ว งชั้ น ที่ 1-3 กํ า หนดสาระ
การเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวนหนวยการเรียนรูใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน
และสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค และกําหนดจํานวนหนวยกิต
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู
5. การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาคที่
กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู
6. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชารายปหรือ
รายภาคและหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
7. การจั ดกิ จกรรมพัฒนาผูเรีย น สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเ รียนทุกคนเขารว ม
กิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ(ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท พิมพดี จํากัด, 2543), 36-41.
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8. การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนด
คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเ รีย นดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยม 124
1.2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของชีวิต การเรียนรูจะชวยใหคนเราสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือสามารถปรับสิ่งแวดลอมใหเขากับตัวเราไดอยาง
เหมาะสม ดั ง นั้ น คนเราจึ ง เรี ย นรู อ ยู เ สมอและเป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ด ว ยเหตุ นี้ เ อง
นักจิตวิทยา ครู อาจารย ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในแวดวงของการศึกษา จึงใหความสนใจเรื่องของ
การเรียนรูเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะชีวิตความเปนอยูและการประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเปนไป
ในรู ป แบบใด ย อ มขึ้ น อยู กั บ การเรี ย นรู เ ป น สํ า คั ญ 125 กมล ภู ป ระเสริ ฐ ได ก ล า วถึ ง การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูซึ่งจั ดให มีการรวบรวม วิเคราะห และกํ าหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกั บหน ว ยการเรีย นรู ที่ กํ า หนดไว โดยคํ านึ ง ถึ ง กิ จ กรรมที่ เ น น ผูเ รี ย นเปน สํ าคั ญ ได แ ก
กิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง การกําหนด การเตรียมการและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
อุปกรณเครื่องใชที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
ในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชาตามแนวคิดในปจจุบันตองการใหมีการประเมินตามสภาพจริง
จัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนแตละคน การควบคุมดูแลและสงเสริมให
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู โดยการเยี่ยมชั้น
เรียนหรือการประชุมกันเปนระยะ รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน โดยการ
นิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานสื่อการเรียนการสอน และแสวงหาความชวยเหลือ
จากแหลงภายนอกสถานศึกษา
1.3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การวัดผลและการประเมินผลถือเปนกระบวนการที่สําคัญของการจัดการศึกษา
เพราะเปนกระบวนการที่ทําใหทราบวาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความพยายามตางๆ ของ
โรงเรียนที่จะสงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น ประสบความสําเร็จ
หรือไมเพียงใด เพื่อที่จะนําผลประเมินที่ไดมาใชเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงวิธีการ
จั ด การเรี ย นการสอนต า งๆ คณะกรรมการการปฏิ รู ปการเรี ย นรู ไ ด ใ ห แ นวทางการประเมิ น
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กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2544) ,28-34.
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พงษพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการศึกษา ( กรุงเทพ : โรงพิมพพัฒนาการศึกษา,2542) ,10.
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ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ไววาการประเมินผลการเรียนรูพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูกันไป
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา และใหนําผลการประเมินดังกลาวมาใช
ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรโอกาสการเขารับการศึกษาตอโดยใชวิธีการที่หลากหลายและ
วัฒนาพร ระงับทุกข มีความเห็นวา การวัดและประเมินแนวใหมสามารถที่จะวัดและประเมิน
ความสามารถของผูเรียนไดเหมาะสม และสอดคลองกับวิธีการเดิมเปนวิธีการประเมินที่สอดคลอง
กับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะเปนวิธีการที่สามารถคนหา
ความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญที่สามารถ
นํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดีดวย แนวทางการประเมินที่สําคัญ
มี 3 แนวทาง 126 คือ
1.3.1. การประเมินจากสภาพจริงเปนการประเมินที่เนนทักษะการคิดอยาง
ซับซอนความสามารถในการแกปญหาการแสดงออก รวมถึงวิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ เมื่อประเมินการปฏิบัติของ
ผูเรียนในสภาพที่เปนจริง ซึ่งประเมินไดจากแฟมสะสมผลงาน การจัดนิทรรศการการแสดงการ
ทดลอง การบันทึกของผูเรียน ผูสอน และการนําเสนอรายงาน
1.3.2. การประเมินภาคปฏิบัติ คือ การทดสอบความสามารถในการทํางานของ
ผูเรียนภายใตสถานการณและเงื่อนไขที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด การประเมินภาคปฏิบัติ
สามารถประเมินได 3 ลักษณะ คือ ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินทั้ง
กระบวนการและผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะสําคัญของการประเมินภาคปฏิบัติคือ การกําหนด
วัตถุประสงค การวัดอยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีการทํางาน กําหนดความสําเร็จของงาน มีคําสั่ง
ควบคุ ม สถานการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน มี เ กณฑ ก ารให ค ะแนนอย า งชั ด เจนและมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมขั้นสุดทายของการปฏิบัติงาน ครูผูสอนสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังเชน การสืบคน การสังเกต การวิเคราะห และการทดสอบ
1.3.3. การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน แฟมสะสมงานเปนแนวทางหนึ่งที่ใช
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และตรงกับสภาพความเปนจริง
การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงานเปนการประเมินผลงานที่ผูเรียนแสดง กระทํา ผลิต
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วัฒนาพร ระงับทุกข, การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.(กรุงเทพ : บริษัท
เลิฟ แอนด ลิน เพลส จํากัด,2541), 63 –68.
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หรือสรางความรูขึ้นมาดวยตนเอง เพื่อประเมินความรูความกาวหนาของการเรียนและตัดสินผล
การเรียนของผูเรียนในการประเมินผลจากแฟมสะสมผลงานนั้น ครูและนักเรียนจะตองคํานึงถึง
หลักการที่สําคัญ 3 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานการเรียนการสอน และดานความเสมอภาค
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแนวทางการประเมินผลการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญคือ กําหนดเกณฑซึ่งเปนตัวบงชี้ผลการเรียนที่ชัดเจน กําหนดภาระงาน ผลงาน และโครงงาน
ที่นักเรียนตองปฏิบัติ ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย สังเกตจากผลงานและสภาพการปฏิบัติงาน
ตามจริง ประเมินโดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเมินจากผลงานและการแสดงความสามารถ
จากแฟมสะสมงาน นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินที่ทาทายความสามารถ และ
แจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น127
1.4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
จากความจําเปนของการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่มี
ความสํ า คั ญ ต อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของไทย จึง ได มีส าระบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในไวดังนี้
หมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สาระบัญญัติดังกลาว
เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจแกพอแมและประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพ 128 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประกอบดวยภาระงานที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
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กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตของการปฏิบัติหนาที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ ปนนิติบุคคล พ.ศ.2546 ข.
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 58.
128
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. (กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพ, 2544), 2 – 3.
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100
รวมกันอยางเปนระบบใน 8 เรื่อง คือ 1) การจัดระบบบริหารสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ในการ
ดําเนินการดังกลาวใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดย
การสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด129
1.5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อนุศักดิ์ สมิตสันต กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ชวยในการเรียนรูที่
ครู แ ละผู เ รี ย นเป น ผู ใ ช เ พื่ อ ช ว ยให ก ระบวนการเรี ย นการสอนดํ า เนิ น ไปสู เ ป า หมายอย า งมี
ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนไดแก วัตถุ สิ่งของที่มีอยูในธรรมชาติ หรือมนุษยสรางขึ้นมา
รวมทั้งวิธีการสอนตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 130
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใช
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการงานวิชาการ 2) สงเสริมใหครูผูผลิต
พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนางานดานวิชาการ 4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดการ พัฒนา และการใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน 5) การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา131
1.6. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ไดกําหนด
ไววา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก
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สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพครั้งที่ 2.( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2545), 4.
130
อนุศักดิ์ สมิตสันต, การบริหารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2540), 180. (เอกสารอัดสําเนา)
131
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 36.
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หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นๆ
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนทุกแหงซึ่งมีหนาที่ดําเนินงานใหสนองนโยบาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว จึงจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูตางๆ และดําเนินการเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูขึ้นในโรงเรียน 132
เนาวรัตน ลิขติ วัฒนเศรษฐ กลาววา แหลงเรียนรู คือถิ่นที่อยู บริเวณบอเกิด ที่หรือ
ศูนยรวมความรูที่ใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจและความชํานาญ133
สงบ ประเสริฐพันธ กลาววา แหลงการศึกษาหรือแหลงการเรียนรูในชุมชนที่จะ
ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูนั้น ควรประกอบดวย 1) สถาบันครอบครัว เปนรากฐานในการ
พัฒ นาชีวิต ของทุก คน ทุก ชีวิต มีสว นสนับ สนุน ใหเ ปน ฐานของการเรีย นรู 2) ชุม ชนที่เขมแข็ง
สามารถเปนหลักในการดํารงชีวิตใหแกสมาชิกทุกคน เปนที่พึ่งในยามมีปญหาไดทุกเรื่องและเปน
แหลงศึกษาใหนักเรียนสามารถหาความรูได 3)วัดหรือสถาบันศาสนา เปนแหลงการเรียนรูของพระ
นักบวช สามเณร ตลอดจนบุคลากรทางศาสนา วัดเคยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของสังคมในอดีต
ที่มีศักยภาพสูงในการเปนที่พึ่งของชุมชน 4)หองสมุดประชาชนและที่อานหนังสือประจําหมูบาน
เปนศูนยรวมความรูทุกสาขาพรอมจะใหบริการการศึกษาแกชุมชน ถาจัดการใหมีประสิทธิภาพ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการบริการ แหลงวิทยาการแหลงนี้ก็จะกลายเปนศูนยสงเสริม
การเรีย นรูข องนัก เรีย นที่มีศัก ยภาพสูง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิกทุกคนในชุมชน
5) องคกรภาครัฐ หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสงเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเรื่อง
ของการศึกษาเปนอยางดี 6)องคกรภาคธุรกิจและเอกชน ปจจุบันองคกรธุรกิจและเอกชนเปน
องคกรที่เขมแข็งมาก มีศักยภาพสูงและความพรอมสูงยิ่งในการเปนแหลงการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษาและแนวโนมที่จะมีบทบาทสูงมากในการเปนองคกรทางการศึกษาเพื่อชุมชน 134
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กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือการพัฒนาสื่อการเรียนรู. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2545), 7 – 8.
133
เนาวรัตน ลิขิตวัฒนเศรษฐ, “แหลงเรียนรูในโรงเรียนสรางเพื่อเด็กมิไดสรางเพื่อใคร”,
วารสารวิชาการ. (ธันวาคม 2544) : 26.
134
สงบ ประเสริฐพันธ, รวมกันสรางสรรคคุณภาพโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : อักษร
บัณฑิต, 2543), 11-12.
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1.7 การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเปนกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผูสอนตองนํามาใชเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาสติปญญาตามความสามารถของผูเรียน ซึ่งนักการ
ศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวดังนี้
ดรุรักษ ภิรมยรักษ กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนบทบาทของครูในการแสวงหา
วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของชั้นเรียนโดยทําพรอม ๆ กันไปกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามปกติ ดวยกระบวนการที่เรียบงายและเชื่อถือได เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน135
ผ อ งพรรณ ตรั ย มงคลกู ล กล า วว า การวิ จั ย คื อ การศึ ก ษาค น คว า อย า งมี ร ะบบ
ระเบี ย บ เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจป ญ หาและแสวงหาคํ า ตอบ เป น กระบวนการที่ อ าศั ย วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรเปนหลัก 136
1.8. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กําหนดใหการศึกษา
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้นการกระตุนสงเสริมให
ประชาชนมีความพรอม และสนใจรวมจัดการศึกษาเปนเรื่องจําเปนที่ทุกฝายตองคิดหายุทธศาสตร
ในการดําเนินการ 137 พจนี เทียมศักดิ์ ไดกลาววา การศึกษามีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายทอด
ภูมิปญญาไทย ความเปนจริงจะสอนการศึกษาใหสอดคลองกับชุมชน ไมใชอยูแคสาระหลักสูตร
จึงจะเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันไดดี ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูของ
โรงเรี ย น และโรงเรี ย นต อ งเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชนด ว ย 138 ธี ร ะ รุ ณ เจริ ญ ได
ศึกษาวิจัยเชิงเจาะลึกและเชิงสํารวจเรื่องสภาพการรองรับการกระจายอํานาจ พบวา การดําเนินการ
135

ดรุรักษ ภิรมยรักษ, “การเรียนรูแ ละการปฏิบัติการวิจยั ในชัน้ เรียน.” สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2544, 4.(อัดสําเนา)
136
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, การวิจยั ในชัน้ เรียน, พิมพครั้งที่ 2. ( กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543), 21.
137
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฎีกา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 20.
138
พจนี เทียมศักดิ์, “ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน,” วารสารขาราชการ
ครู (21 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2543):17.
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เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และการใหการศึกษาอบรมแกผูปกครองและประชาชนอยูใน
ระดับ ปานกลาง คือ ไดไ มคอยดีนัก 139 ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพ
ประสิทธิภาพการศึกษา เขตการศึกษาที่ 6 ปการศึกษา 2540 พบวา สาเหตุดานปจจัยที่มีผลตอ
ผลผลิตทางการศึกษา โดยตัวแปรดานปจจัยที่มีคาอิทธิพลรวมสูงสุด คือ ภาระงานของครู รองลงมา
คือ สถานภาพทางครอบครัว ตัวแปรดานกระบวนการที่ใหคาอิทธิพลรวมสูงสุดคือ การสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียน รองลงมา คือ การใหบริการและความรวมมือกับชุมชน พฤติกรรม
การเรียนและการแสวงหาความรูของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนตามลําดับ และพบวาคา
อิทธิพลรวมของตัวแปรสถานภาพของครอบครัวมีผลตอการใหบริการและความรวมมือกับชุมชน
และภาระงานของครูที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ140
2. การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทุกระดับ ทุกหนวยงาน
และทุ ก องค ก าร ไม ว า จะเป น ฝ า ยรั ฐ หรื อ เอกชนทุ ก หน ว ยงานและทุ ก องค ก ารจะต อ งจั ด ทํ า
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหความสามารถใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งการคาดการณลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มหรือลดในอนาคตดวย เพื่อ
สามารถวางแผนแกปญหาไดทันการณและไมเปนเหตุใหการดําเนินงานตองหยุดชะงัก งบประมาณ
เป นสิ่ งกํ าหนดกรอบแนวความคิ ดเป นการบริ หารงานตลอดจนการดํ าเนิ นงานงบประมาณจึ ง มี
ความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค น โยบาย วิ ธี ดํ า เนิ น งานและโครงสร า งของหน วยงาน
งบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมมีเหตุผลจะเปนการชวยสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานให
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ความหมายของการบริหารงบประมาณนักวิชาการและนักการบริหารไดใหความหมายของ
การงบประมาณไวตางๆ กันดังนี้ ประชุม รอดประเสริฐ กลาววาการบริหารงบประมาณเปนวิธีทาง
การเงินที่ผูบริหารไดวางรูปแบบหรือแผนการดําเนินงานของตนหรือหนวยงานของตนโดยแสดง
ถึงรายรับ และรายจายของโครงการที่จ ะดํา เนิน การไวอีก ทั้ง เปน การควบคุมการดําเนินงานทาง
139

ธีระ รุณเจริญ, “สภาพและปญหาการบริหารและจัดการการศึกษาขัน้ พื้นฐานของ
สถานศึกษาในประเทศไทย,” รายงานการวิจัย. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542), 12.
140
กองวิชาการ, สํานักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, “บทคัดยอรายงานการวิจัย
ทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2537 - 2538,” 2540.
(อัดสําเนา)

104

104
การเงินของผูบริหารหรือของหนวยงานดวย 141 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 กลาววา
การบริหารงบประมาณเปนกิจกรรมที่ผูบริหารจะตองวางแผนและดําเนินการบริหารอยางมีระบบ
มี ก ระบวนการเปน ขั้ น ตอนครบวงจรตั้งแตก ารวางแผน การจั ด ทํา งบประมาณ การดํ า เนิน งาน
การกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล โดยมี คณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อสํ านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมดําเนินการดวย142
ดังนั้นสรุปไดวาการบริหารงบประมาณเปนกิจกรรมที่ผูบริหารและหนวยงานตลอดจนผูมี
สวนเกี่ยวของไดดําเนินการอยางมีระบบ เปนกระบวนการตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การ
กํากับ ควบคุมการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานใหมีความถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ
การจัด ทํา งบประมาณของสถานศึก ษา มูล นิธิสง เสริม นโยบายศึก ษาและกระทรวง
ศึกษาธิ การไดเสนอหลั กการแนวคิดในการบริหารงานการเงิน ทั้งเงิ นงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณคือ 1) วางแผนดานงบประมาณจะตองมีการวางแผนกลยุทธและวางแผนกรอบประมาณ
การรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 2) การคํานวณตนทุนของผลผลิตและกิจกรรมเพื่อนไปสูการ
จัดสรรงบประมาณที่เนนผลผลิตและตนทุนตอหนวยของผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
โดยจัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ รัดกุมและโปรงใส 4) การบริหาร
การเงินและการควบคุมงบประมาณ โดยจะตองมีมาตรฐานการควบคุมงบประมาณการกําหนดความ
รับผิดชอบเรื่องบัญชีและการเงิน 5) รายงานทางการเงินและผลการดําเนินการเพื่อความโปรงใส
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงบประมาณ 6) การบริหารสินทรัพย เพื่อใชสินทรัพยที่มี
อยู อ ย า งคุ ม ค า ที่ สุ ด 7) การตรวจสอบภายใน เพื่ อ ควบคุ ม การใช เ งิ น งบประมาณและเงิ น นอก
งบประมาณใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป เกิดประสิทธิภาพ

141

ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี , พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ, 2539),207.
142
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. การบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่ เติม. ประมวลสาระการอบรมตามโครงการพัฒนา
สถานศึกษาสูการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. (ชลบุรี : สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชลบุรี เขต 2, 2546), (อัดสําเนา)
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และประสิทธิผล 143 การบริหารการเงินและบัญชี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
กําหนดระเบียบวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาคือ 1) เงินงบประมาณใหเบิกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่เปนหนวยเบิกแลวแตกรณี ภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรคือ 1.1) งบลงทุนและ
งบดําเนินการ ใหสถานศึกษารวบรวมหลักฐานขอเบิกและตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยและ
สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่เปนหนวยเบิก ดําเนินการเบิกเงินจากสํานักงาน
คลังจังหวัด เพื่อจายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ์รับเงินตอไป 1.2) เงินงบกลาง ซึ่งไมมีวงเงินจัดสรรให
ดําเนิน การเชนเดียวกับงบลงทุนและงบดําเนินการ 1.3) งบเงินอุดหนุน(เงินรายหัว)ใหสถาน ศึกษา
จั ด ทํ า แผนการใช จ า ยเงิ น ส ง ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เ ป น หน ว ยเบิ ก
ดําเนินการเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดเพื่อจายเงินใหแกสถานศึกษา 2)เงินนอกงบประมาณ
ใหสถานศึกษาทําบันทึกเสนอพรอมใบเบิกเงินฝากตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด สงให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดเพื่อเบิกจายใหสถานศึกษา
หรือเจาหนี้ ผูมีสิทธิ์รับเงินตามกรณีตอไป 3)ใหสถานศึกษาบันทึกการรับเงินที่ไดรับในบัญชีใน
วันที่ไดรับเงิน โดยแสดงใหทราบวาไดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นเลมใด เลขที่ใด
จํานวนเทาใด 4)การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกรายใหมีหลักฐานการจายและตองบันทึกรายการ
จายเงินนั้นไวในบัญชีแลวแตกรณีในวันที่จายเงินนั้น 5)เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหสถานศึกษาจัดให
มีผูตรวจสอบรายจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีกับหลักฐานการจายในวันนั้น หากปรากฏวาถูกตองให
ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับยอดคงเหลือไวในบัญชีนั้นๆ 6)ใหสถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบ
การรับจายเงิน ตลอดจนใบสําคัญคูจายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กําหนดและตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ144 ในดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย จะมีความเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ

143

มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ, “การบริหารงานวิชาการให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา,” ในเอกสารประกอบการอบรมโครงการปฏิรูปดาน
ระบบบริ ห ารและการเงิ น ทางการศึ ก ษาภายใต โ ครงการนํ า ร อ งการกระจายอํ า นาจการบริ ห าร
การศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), 14-16.
(อัดสําเนา)
144
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “รางระเบียบและหลักเกณฑการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล,” ในเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
การปฏิรูปการศึกษา สูการพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ชลบุรี : สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1,2,3, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) 37.
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106
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลอยูมาก ซึ่งมีวิธีการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
พัสดุและสินทรัพยในหลายๆ ดานดวยกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด
วิธีการและระเบียบดําเนินการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปนนิติบุคคลดังนี้ 1) พัสดุที่มีอยูเดิมกอนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 ใชบังคับใหมีการควบคุมบริหารจัดการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พัสดุที่ไดจากการที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑวา
ดวยการบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา โดยใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาได 2) การจัดซื้อหรือจัดจางใหดําเนินการ 6 วิธีคือ วิธีตกลง
ราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และการประมวลดวยระบบอิเลคทรอนิกส
(e-auction) 3) อํานาจการสั่งซื้อหรือสั่งจางสําหรับหัวหนาสถานศึกษา 4) การควบคุม การตรวจสอบ
และการจําหนายพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 5) สําหรับการบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหสถานศึกษาปกครองดูแลบํารุงรักษา
ใชและจัดหาผลประโยชนจากที่ราชพัสดุไดตามที่กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด145
3. การบริหารงานบุคคล
ความหมายของการบริหารงานบุคคล มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหลายของการ
บริหารงานบุคคลดังนี้ กิตติศักดิ์ ชาญอักษร ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง
กระบวนการบริหารบุคคลที่เกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา
การรักษาวิจัย และการใหออกจากราชการ 146 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดใหความหมายของการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนกระบวนการดําเนินงาน วางแผนดานอัตรากําลัง การสรรหา
การบรรจุแตงตั้ง การปฐมนิเทศ การพัฒนาและศึกษาอบรม ดานวิจัย การใหพนจากงาน 147 ดังนั้นจึง
145

เรื่องเดียวกัน, 17-21.
กิตติศักดิ์ ชาญอักษร, “ความพรอมในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 40.
147
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท พิมพดี จํากัด, 2543), 116.
146
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107
สรุป ไดว า การบริห ารงานบุค คลหมายถึง การริห ารงานบุค ลากรในสถานศึก ษา เปน การ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและมีกระบวนการตอเนื่องตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การกําหนด
ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแ ตงตั้ง การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา การเปลี ่ย นแปลงสถานภาพวิช าชีพ เงิน เดือ นและคา ตอบแทน การเลื่อ นขั้น
เงินเดือน การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาตอ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การสงเสริม และยกยอ งเชิด ชูเ กีย รติ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสง เสริมวินัย สํา หรับขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา การดํา เนิน การทางวินัย และ
การลงโทษขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา การสั่ง พัก ราชการ การสั่ง ใหอ อกจาก
ราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ การรองทุก ข
การออกจากราชการการขอรับ ใบอนุญ าตและการขอตอ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ งาน
ทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานยกเวนคุณสมบัติ เชน การยกเวนการ
เกณฑทหารและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ
วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจ
สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อ
ดําเนินงานดานบริหารบุคลใหเกิดความคลองตัวมีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตาม หลัก
ธรรมาภิบาลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ
มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานบริหารงานถูกตองรวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จ ตาม
หลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 3) เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 4) เพื่อให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคง และมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน
สําคัญ 148 การลาออกจากราชการถือ ว า เปน การบริ ห ารงานบุ คคลขั้น สุด ท าย เพราะเปน การที่
บุคลากรของหนวยงานพนจากหนาที่การงาน ซึ่งถือเปนการสิ้นสุดระหวางบุคคลกับหนวยงาน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 53.
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การบริหารงานบุคคลเปนการบริหารที่มีความสําคัญมากและปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการ
บริหารองคกร นั้นเกิดจากบุคคลที่มีความรูสามารถเหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางแผน
อัตรากําลัง การสรรหาและบรรลุแตงตองการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและการรักษาวินัย
4. การบริหารทั่วไป
สํ านัก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กํ า หนดความหมายของการบริ ห ารทั่ ว ไปไวว า
การบริหารทั่วไปหมายถึง การบริหารงานที่รวมเอาภารกิจหนาที่ที่เห็นวาเปนดานยอยๆ และไม
อาจจะจัดเขาไวในภารหนาที่หลักใดๆ ได ก็นํามารวมเขาดวยกันเปนภารกิจหนาที่ดานการบริหาร
ทั่วไป 149 การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการในการ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุก
รูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอด จนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงคของการบริหารทั่วไป 1) เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน
และอํานวยการใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและผลงานของสถาน ศึกษาตอสาธารณชนซึ่ง
กอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธาและใหการสนับสนุนการศึกษา การบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารทั่วไปจะเปนกิจกรรม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและหนวยงานใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินกิจการ
ไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 150 กระทรวงศึกษาไดกําหนดขอบขายและภารกิจของการ
บริหารทั่วไปได ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและ
พัฒนาเครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการศึกษา 3.1) แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, 2544), 110.
150
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฯ คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคล. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),), 67 – 76.
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3.2) แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 4)งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 5) การจั ด ระบบการบริ ห ารและพั ฒ นาองค ก ร 6) การพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8) การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ
9) การอํานวยการดานบุคลากร 10) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 11)การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน 12) การรับนักเรียน 13) การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 14) การอํานวยการและ
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 15) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 16) การทัศนศึกษา 17) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 18) การประชาสัมพันธงาน
การศึ ก ษา 19) การส งเสริ ม สนับสนุนและประสานการจัด การศึ กษาของบุคคล ชุ มชน องคก ร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 20)งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น 21)งานกํากับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 22) การจัดระบบ
การควบคุมภายในหนวยงาน 151
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมาโดยมีสภาพปจจุบันและ
ปญหาดังนี้
1. สภาพปจจุบันของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษาขนาดเล็กพบวามีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 60 คนลงมามากถึง 1,766 โรงเรียน
จากสถานศึกษาทั้งหมด 32,879 โรงเรียน 152
2. ปญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็กที่สําคัญไดแก
2.1 นโยบายของภาครัฐเกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กไมชัดเจน
และเปลี่ยนแปลงบอย
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการทํามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูการปฏิบัติ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),
28 – 104.
152
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 1.
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2.2 ผูบริหารสถานศึกษายังยึดติดกับตําแหนง ไมตองการใหมีการยุบรวม เพราะขาด
ความมั่นใจวาเมื่อสถานศึกษาที่ตนเองครองตําแหนงอยูถกู ยุบรวมกับสถานศึกษาอื่น ตนเองจะมี
ตําแหนงอยูที่ใด
2.3 คาพาหนะที่นักเรียนไดรับวันละ 6 บาท ที่คอนขางนอย ไมเหมาะสมกับสภาพจริง
ในปจจุบนั นอกจากนัน้ ในบางปงบประมาณยังไดรับจัดสรรลาชาหรือถูกตัดออก
2.4 ชุมชนบางแหงตอตานการยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะมีเกณฑมาตรฐานมา
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามหลัก สมศ.
2.5 การใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนยังไมคอยไดผลดีนักเพราะความเคยชินใน
การสอนแบบบรรยายและไมมีคายานพาหนะในการประสานงาน
2.6 นักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะโรงเรียนขนาดเล็กและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพงและทันสมัย
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ (คาหัวนักเรียน)
2.7 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กลาวคือ มีการลงทุนคอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดใหญกวา เชน อัตราสวนครูตอนักเรียนซึ่งเกณฑมาตรฐานคือ 1:25
แตสถานศึกษาขนาดเล็กมีอตั ราสวนครูตอนักเรียนเทากับ 1:8-11 เทานั้น 153
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมีนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กดังนี้
3.1 สํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต อ งมี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ จํ า นวน
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก นั ก เรี ย น บุ ค ลากร และวัส ดุ ครุ ภัณ ฑที่ จํ า เป น เพื่ อ เป น ข อ สนเทศต อ การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
3.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก โดยหนวยงานทุกระดับของ สพฐ. รวมกันประชาสัมพันธ
โดยตรงถึงกลุมเปาหมายและทางออมโดยผานสื่อในหลายรูปแบบเพื่อใหสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่มี
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก อยู ใ นพื้ น ที่เ กิ ด ความตระหนั ก และร ว มกั น สนั บ สนุ น เพื่อ ยกคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.3 จัดทําแผนที่ทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําขอมูลและสารสนเทศที่
ไดมาจัดทําแผนที่ทางการศึกษา (Education Mapping) ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก เสนทาง
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เรื่องเดียวกัน, 2-3.
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คมนาคม แหลงตัวปอนที่เปนทั้งนักเรียนและทรัพยากรอื่นและนํามาวางแผนจัดสรรงบประมาณ
และปรับปรุงคุณภาพ
3.4 จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สพฐ. และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ทําการสํารวจขอมูลตามขอ 2 มาแบงเปน 3 กลุม คือ สถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง ชุมชน
ใหความไววางใจเปนอยางดี สถานศึกษาที่พรอมรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ และสถานศึกษาที่ตอง
ยุบรวม เลิกลม เพราะผูปกครองไมมีความศรัทธา ไมคุมคากับการลงทุนและมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา
เชน สามารถสงบุตรหลานไปเรียนที่อื่นได โดยแผนดังกลาวมีทั้งระยะยาวและระยะสั้นที่มีตัวบงชี้
ความสําเร็จทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นที่เพียงพอ
3.5 จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด ปจจัยหลักสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาก็คือ
หนังสือเรียน ซึ่งเดิมไดรับแจกใหยืมเรียน ตอมาสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ
หนังสือเรียนและแบบฝกหัดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินคารายหัวนักเรียน สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 ,
ป.2, ป.4 , ป.5 ทุกคนใน 5 กลุมสาระหลัก คือ คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ สวนอีก 3 กลุมสาระคือ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา และพลศึกษา จะจัดซื้อใหรอย
ละ 30 ของนักเรียนที่ยากจน สวนนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 กําลังปรับปรุงหลักสูตรจึงยังไมจัดสรร
งบประมาณ
3.6 หนวยคอมพิวเตอรเ คลื่อนที่ โดยไดรับจัดสรรจั งหวัดละประมาณ 1 คั นที่เ ปนรถ
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile unit) ชนิดรถบัส มีเครื่องคอมพิวเตอร 14 เครื่อง สามารถรองรับ
นักเรียนไดครั้งละ 28 คน วิ่งใหบริการสัปดาหละ 6 วัน (ยกเวนวันอาทิตย) รวมปละ 120 วัน แตบาง
พื้นที่ไมเหมาะสมกับการใชรถเคลื่อนที่ อาจปรับเปลี่ยนใหจัดตั้งโรงเรียนหนึ่งเปนศูนยคอมพิวเตอร
เพื่อใหสถานศึกษาขนาดเล็กรวมใชดวยกัน
3.7 จัดทําสื่อการเรียนการสอนและหนังสือหองสมุด โดยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อการ
เรี ย นการสอนและหนั งสื อห อ งสมุด ที่เ พีย งพอกับ จํา นวนนั ก เรี ย นตามเกณฑ ม าตรฐานประกั น
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนละ 10,000 บาท และเพิ่มเติมใหตามจํานวนนักเรียนคนละ 100 บาท
ที่จัดสรรในรูปของงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ
3.8 การหมุนเวียนครู ที่หมุนเวียนจากโรงเรียนใกลเคียงที่มีครูเกินเกณฑหรือสถานศึกษา
ชวงชั้นที่ 3-4 ที่ยินดีชวยเหลือแกสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตบริการ รวมทั้ง 1) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดจางครู 1 คน เพื่อหมุนเวียนสอน 2-3 โรงเรียน 2) จางครู 1 คน ปฏิบัติงานแทนครูแกนนํา
หรือครูตนแบบเพื่อใหไปชวยเหลือแกสถานศึกษาขนาดเล็กแทน 3) ขอนักศึกษาฝกสอนโดยมี
คาใชจายให 4) จัดสรรงบประมาณเพื่อจางวิทยากรในทองถิ่นหรือ 5) ใหนักเรียน ม.ปลาย ชวยจัด
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนองในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยจัดสรรใหสถานศึกษาละ 2,000 บาท
ตอเดือน
3.9 การพัฒนาครู ดวยการฝกอบรมสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุงเนนครูใน 5
กลุมสาระหลักคือ คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรใหครูคนละ 500 บาทตอปการศึกษา
3.10 การนิเทศและติดตามผล เพื่อแนะนําชวยเหลือแกครู และผูบริหารในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ และแกไขจุดออนไดอยางทันทวงที โดยผูนิเทศติดตามคือ ศึกษานิเทศกจาก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (สพท.) อย า งน อ ยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง และงบประมาณให แ ก
สถานศึกษาละ 500 บาทตอป
3.11 การซอมแซมอาคารสถานที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซอมแซมอาคารสถานที่ใหสามารถใชจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสถานศึ กษาละ
10,000 บาทตอป 154
อยางไรก็ตามจากผลการวิจยั เรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) สวนเพิม่
(TOP up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให
ติดตามผลการดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ใกลชิดเพื่อตรวจสอบวาการเพิ่มงบประมาณดังกลาวจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดจริง
พรอมทั้งรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ไดดําเนินการวิจัยเรื่องการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับ
งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คาใชจายรายหัว)สวนเพิ่ม (Top up) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดานคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กหลังจากไดรับงบอุดหนุนคาใชจา ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวนเพิ่ม (Top up) ประจําปงบประมาณ 2550 พรอมทั้งสํารวจนวัตกรรม/กิจกรรมที่มีแนวโนมตอ
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายหลังไดรับงบประมาณ
งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) สวนเพิ่ม (Top up) ทั้งตามการ
รับรูของผูบริหารและผูเรียน เชน มีความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ มีสื่อแหลงเรียนรู

154

เรื่องเดียวกัน, 68-69.
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เพิ่มเติม โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเปนตน ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งเปนหนวยงานระดับนโยบายควรไดรับการสนับสนุน สงเสริม
และประสานงานกับสํานักงบประมาณ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสรรงบอุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานสวนเพิ่ม (Top up) ใหกบั โรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่องตอไป
2. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจํานวน
มากทั้งนวัตกรรมดานการบริหารจัดการและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในทุกระดับ ทั้งระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน.และระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาควรไดนํานวัตกรรมที่เกิดขึ้นตางๆเหลานี้ไปรวบรวมสังเคราะห เผยแพร และประชาสัมพันธให
มีการนําไปใชและเกิดการพัฒนาตอยอดตอไป
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญนํางบอุดหนุนคาใช
จายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจายรายหัว) สวนเพิ่ม (Top up) ที่ไดรับไปบูรณาการกับ
งบประมาณปกติ สงผลใหเกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางออมกลาวคือ
3.1 นักเรียนสวนใหญรับรูวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากโรงเรียน
ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (คาใชจายรายหัว) สวนเพิม่ (Top up) โดย
สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ครูใหความสนใจและเอาใจใสนักเรียนมากยิง่ ขึ้น (รอยละ 78.3)
รองลงไปเปนดานนักเรียนมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น (รอยละ 75.28) และนักเรียนมีความสนุก
และสนใจโครงการหรือกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึน้ (รอยละ 70.76)
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นระหวางป 2549 และปการศึกษา 2550 พบวาผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดังนี้
3.2.1 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 (O-NET) พบวาจํานวนโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปการศึกษา 2549 มีมากกวาจํานวนโรงเรียน
ที่มีคะแนนต่ําลงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
3.2.2 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 (NT) พบวาจํานวนโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับคะแนนเฉลีย่ ของปการศึกษา 2549 มีมากกวาจํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลีย่
ต่ําลงในกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทยและคณิตศาสตร 142
สําหรับแผนยุทธศาสตรโรงเรียนขนาดเล็ก (ป 2551-2553) มีเปาหมาย ดังนี้
ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2550- กันยายน 2551) จะพัฒนาระบบวางแผน ระบบการเรียนการสอน
และทําความตกลงกับหนวยงานที่เกีย่ วของในเรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิ
142

[Online] Accessed Dec 20, 2010. Available from http://www.ryt9.com/s/cabt/736062.
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โดยจะนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน 175 สพท.(ยกเวนกทม.)
จํานวน 800 โรง (สพท.ละ 1-3 ตําบล)
ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) จะนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีประสิทธิภาพใน 175 สพท.(ยกเวน กทม.) จํานวน 1,750 โรง (สพท.ละ 10 โรง)
ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) จะขยายผลไปยัง 175 สพท. ๆ ละ 1 อําเภอ คาดวา
จะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ 4,000 โรง จากนั้นจะประมวลผลการดําเนินงาน เพื่อปรับ
ยุทธศาสตรและเสนอแผนดําเนินการสําหรับโรงเรียนที่เหลือเพื่อเสนอรัฐบาลตอไป
สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจะประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ ประกอบดวยการพัฒนาระบบ
วางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนในแตละ สพท. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันและ
การสรางแรงจูงใจแกผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ ประกอบดวยการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครู
ผูสอนการผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนการนิเทศ ติดตาม
กํากับ และการวิจัยและพัฒนาสื่อ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน ประกอบดวยการ
จัดทํามาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู การจัดอัตรากําลังครู การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑทจี่ ําเปน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง
การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม การเตรียมความพรอมในการมีสวนรวม
การจัดใหมีระบบและกลไกในการระดมทรัพยากรและการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมที่
เหมาะสม 143
สรุปไดวา สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญมีสภาพขาดแคลนทั้งดานงบประมาณ อาคารเรียน
สื่อเทคโนโลยี และครูไมครบชั้นเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาสถานศึกษาขนาดอื่น
143
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กลุมทฤษฏีเกี่ยวกับตัวบงชีท้ างการศึกษา
ความหมายของตัวบงชี้
จากการศึกษาการใหนยิ ามหรือความหมายของตัวบงชี้ พบวามีผูใหความหมายของตัวบงชี้
(Indicators) ไวตาง ๆ กัน ดังนี้
พจนานุกรม Webster’s Dictionary (1983) ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึงสิ่งที่
ชี้บอกหรือชี้ใหเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดคอ นขางแมนยําไมมากก็นอย 155
พจนานุกรม Oxford Dictionary (1989) ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง สิ่งที่บงชี้
หรือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิง่ หนึ่ง 156
จอหนสโตน (Johnstone) ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกปริมาณ
เชิงสัมพันธหรือสภาวะของสิ่งที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมจําเปนตองบงบอกสภาวะที่เจาะจง
หรือชัดเจน แตบงบอกหรือสะทอนภาพของสถานการณที่เราสนใจเขาไปตรวจสอบอยางกวางหรือ
ใหภาพเชิงสรุปโดยทั่วไปซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 157
เดวี่ส (Davies) ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง ขอความที่บงบอกหรือเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามการดําเนินงานหรือสภาวะของระบบ 158
เบอรสไตน โอคส และกุยตัน ( Burstein,Oakes & Guiton.) ใหนิยามไววาตัวบงชี้เปน
คาสถิติใหสารสนเทศเกี่ยวกับสถานะ คุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่งอาจ
เปนคาสถิติ ซึ่งอาจเปนคาสถิติเฉพาะเรื่องหรือคาสถิติรวม ( Single or Composite Statistics) นอกจากนี้
ยังตองใหสารสนเทศที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการจะวัดดวย 159
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J.G. Webster, Webster’s New World Dictionary (New York : Compact School the
World Publishing Company,1983), 59.
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ใหความหมายของตัวบงชี้หมายถึง สิ่งที่แสดง
สภาวะหรื อ ชี้ ส ถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงไปโดยอาศั ย ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด
ซึ่งตัวบงชี้สามารถวินิจฉัย และชวยชี้บทบาทหนาที่ รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของ
องคประกอบตางๆของการจัดการศึกษาในชวงเวลาและระดับที่ตองการจัดหรือตรวจสอบ 160
อํารุง จันทวานิช ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง สารสนเทศที่ชวยในการวินิจฉัยและชี้
สภาวะตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานทางการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง161
พรพันธุ บุญยรัตนพันธุ และบุญเลิศ เลี้ยวประไพ ใหความหมายของตัวบงชี้หมายถึงตัวแปร
หรือกลุมของตัวแปรตาง ๆ ที่จะวัดสภาวะอยางหนึ่งออกมาเปนปริมาณและเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหทราบถึงระดับ ขนาดหรือความรุนแรงของปญหา หรือสถานภาพ
ที่ตองการวัด 162
ศิริชัย กาญจนวาสี ใหความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบตัวแปรหรือคาที่สังเกต
ได ซึ่งใชบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงาน 163
ศิริชัย กาญจนวาสี กลาววา ตัวบงชี้ คือตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ซึ่งใชบง
บอกสถานภาพหรื อ สะท อ นลั ก ษณะของทรั พ ยากรการดํ า เนิ น งาน หรื อ ผลการดํ า เนิ น งาน
ตัวอยางเชน กระดาษลิทมัส (litmus) ถือวาเปนตัวบงชี้วัดสภาวะการเปนกรด/ดาง ของสารละลาย
โดยมีเกณฑการตัดสินคือ ถากระดาษลิทมัสเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน แสดงวาสารละลายมี
สภาวะเปนดาง แตถากระดาษลิทมัสเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนแดง แสดงวาสารละลายนั้นมีสภาวะเปน
กรด ในทํานองเดียวกัน อุณหภูมิในรางกายถือวาเปนตัวบงชี้วัดสภาวะอาการไขของผูปวย โดยมี
เกณฑสําหรับพิจารณาคือ อุณหภูมิของรางกายปกติเปน 37 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิรางกายสูงกวา
นี้แสดงถึงผูปวยเกิดสภาวะอาการไข อีกอยางหนึ่งคือ ตัวบงชี้ผลสําเร็จของการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอาจเปน GPA ของนักเรียน อัตราการสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยได อัตรา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการศึกษาสารสนเทศเพื่อการวางแผน
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สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531),37.
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ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน. (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การไดงานทํา เปนตน ตัวบงชี้สภาวะเศรษฐกิจของสังคม เชน ดัชนีราคาสินคา อัตราดอกเบี้ย อัตรา
การวางงาน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตน 164
วรรณี แกมเกตุ ใหความหมายวาตัวบงชี้เปนสารสนเทศหรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณ หรือ
คาที่สังเกตไดเชิงคุณภาพ ซึ่งใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัดหรือสะทอนลักษณะรวมทั้งปญหาหรือ
อุปสรรคของการดําเนินงานอยางกวางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 165
บุญสง นิลแกว ไดอธิบายถึงตัวบงชี้วาตัวบงชี้คือตัวแปรตางๆ ซึ่งเปนตัวชี้ถึงคุณภาพของ
สิ่งนั้นๆ และไดยกตัวอยางเพิ่มเติมวาตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพโครงการการศึกษาก็คือ ตัวแปร
ตางๆ ซึ่งเปนตัวชี้ถึงคุณภาพของสิ่งที่เกีย่ วของกับการจัดใหโครงการทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพนัน่ เอง166
เมธี ครองแกว ไดใหความหมายของตัวบงชี้วาเปนเครื่องมือบอกทิศทางวาการพัฒนาหรือ
การดํ าเนิ นการกิจกรรมที่เป นนโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเรื่องไดไปถึงจุดใด บรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน ซึ่งเปนเรื่องของการดูสัมฤทธิผลของงาน หรือ 1) ตองกําหนด
เปนปริมาณหรือคิดเปนตัวเลขได มิใชเปนการบรรยายขอความและในการตีความหมายคาตัวเลข
ของตัวบงชี้แตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่จัดทําไว มิฉะนั้นจะไมสามารถบอกไดวา
คาตัวเลขที่ไดนั้นสูงหรือต่ํา 2) คาของตัวบงชี้จะบอกความหมายในตัวเอง 2 ประการคือ 2.1)
ความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขของเวลากํากับ กลาวคือ ตัวบงชี้จะบงบอกเฉพาะในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ขึ้น อยู กับ ตั ว แปรหรือข อมูลว าจัด เก็บ ในช ว งใด ตัว บงชี้ อาจมีคา 3 เดื อน รอบป
การศึกษาหรือชวง 5 ปก็ได ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จะนําขอมูลมาใชและการแปลความหมาย 2.2)
ความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขสถานที่กํากับ กลาวคือ คาตัวบงชี้จะบอกความหมายเฉพาะในเขต
พื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ตองการตรวจสอบ อาทิ ตัวบงชี้ดานคุณภาพทาง
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สมการโครงการกลุมพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม ”( วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
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บุญสง นิลแกว. การประเมินโครงการทางการศึกษา. (เชียงใหม : ภาควิชาประเมินผล
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การศึกษาของประเทศ จังหวัด ภูมิภาคใด และระดับการศึกษาใด เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลหรือ
ตัวแปรที่ตองการจัดเก็บนั่นเอง 167
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ตัวบงชี้หมายถึง สิ่งที่นํามาวัด หรือชี้ใหเห็นคุณลักษณะ
สภาพการณของสิ่งที่ตองการศึกษา ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีลักษณะเชิงคุณภาพหรือปริมาณ
โดยการนําขอมูล หรือตัวแปร หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคาที่สามารถชี้ใหเห็น
คุณลักษณะหรือสภาพการณนั้นได
ประเภทของตัวบงชี้
ตัวบงชี้มีหลายประเภท ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับเกณฑในการแบงบางเกณฑอาศัยแนวคิดในการสราง
บางเกณฑอาศัยวิธีการนําไปใชการแปลความหมาย
จอหนสโตน (Johnstone) ไดแบงวิธีการจําแนกประเภทของตัวบงชี้ในระบบการศึกษาไว 6
วิธี ดังนี้
1. พิจารณาจากตัวแปรที่เขามามีสวนรวมในการสรางตัวบงชี้ แบงได ดังนี้
1.1 ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน (representative indicators) ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทนเปนการเลือก
ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาเปนตัวแทนเพื่อชวยชี้หรือสะทอนใหเห็นแงมุมของระบบการศึกษาใชมาก
ในงานวิจัย งานบริหารและงานวางแผน ตัวแปรที่นํามาใชเปนตัวบงชี้ที่พบบอย คือ อัตราการเขาเรียน
ของนักเรียนระดับตน (enrolment ratio) รอยละของผลิตภัณฑประชาชาติ (percentage of the cross
national product :GNP) ที่ใชเพื่อการศึกษาอัตราการอานออกเขียนได เปนตน ในปจจุบันการเลือก
ตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดใหเปนตัวแทนของระบบมักเปนไปตามอําเภอใจ ไมคอยไดตัดสินใหดีอยาง
แทจริง ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการนําผลไปใชเพื่อสรุปอางอิง การเลือกตัวแปรเพียงตัวเดียวให
ทําหนาที่แทนเสมือนระบบทั้งระบบ มักจะไมเปนที่ยอมรับของนักนโยบาย นักวางแผน นักบริหาร
หรือนักวิจัย เพราะระบบตางๆ มีความสลับซับซอนประกอบดวยระบบยอย ๆ และแงมุมตางๆ มาก
ดังนั้นจะตองระมัดระวังในการเลือกสรรตัวแปร ซึ่งตองมีเหตุผลที่ชัดเจนวาเหตุใดจึงเลือกตัวแปรนี้
โดยไมเลือกตัวแปรอื่นตองขจัดความลําเอียงและการขาดเหตุผลใหหมดไป
1.2 ตัวบงชี้เดี่ยว (disaggregative indicators) เปนตัวบงชี้ที่นําขอมูลมาจําแนกออกเปนสวน
เดี่ยวๆ การอธิบายตองอาศัยความหมายของแตละตัวแปรเพื่ออธิบายแตละสวน หรือแตละองคประกอบ
ของระบบการศึกษาแทนที่จะใชตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง อธิบายลักษณะหรือมโนทัศนหนึ่งๆ ตัวแปร
167

เมธี ครองแกว, รายงานการศึกษาเพื่อจัดทําเครื่องชีว้ ัดสําหรับประเมินผลการพัฒนาของ
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ที่กําหนดแตละตัวในแตละสวนตองเปนอิสระจากตัวแปรอื่นๆ ทําใหไมสามารถนําไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะถานําไปใชเพื่ออธิบายเพียงบางสวนก็เกิดปญหาในความไมถูกตอง
ลักษณะของตัวบงชี้ประเภทนี้ จึงไมชวยอธิบายลักษณะของระบบการศึกษาไดถูกตอง
1.3 ตัวบงชี้รวม (composite indicators) เปนการรวมตัวบงชี้จํานวนหนึ่งที่เกี่ยวของ
เขาดวยกัน คาที่ไดของตัวบงชี้ประเภทนี้จะเปนคาเฉลี่ยของตัวแปรที่นํามารวมกัน ซึ่งจะชวยอธิบาย
ถึงลักษณะหรือสภาพที่ตองการศึกษาไดเปนอยางดี ยอมรับในความสลับซับซอนของระบบนั้น
ตามปกติ ในระบบหนึ่งๆ มี แงมุมที่เกี่ยวโยงไปดวยกันในแตละแนวคิด มโนทัศนหรือความคิด
รวบยอด ซึ่งตองอธิบายดวยวิธีการใชตัวแปรที่หลากหลาย (multivariate) ซึ่งสรุปไดวาตัวแปร
ที่สัมพันธกันจํานวนหนึ่งรวมกันเขาแลวสามารถอธิบายลักษณะหนึ่งของระบบอยางมีความถูกตอง
ไดในระดับที่คอนขางสูง ซึ่งนักวิชาการจํานวนหนึ่งยอมรับวาตัวบงชี้รวมมีความเชื่อมั่นไดมากกวา
ตัวบงชี้ที่มาจากตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดเพียงตัวเดียว
2. พิจารณาจากวิธีการแปลผลคาของตัวบงชี้ ในกระบวนการสรางตัวบงชี้ตองมีการกําหนด
นิ ย ามและเกณฑ ที่ ใ ช ตลอดจนการแปลความหมาย ตั ว บ ง ชี้ ก ารศึ ก ษาแบ ง ตามฐานในการ
เปรียบเทียบเพื่อตีความ/ แปลความหมายตัวบงชี้ไดเปน 3 ประเภทคือ
2.1 ตัวบงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงกลุม (norm - reference comparison) เปนตัวบงชี้
เปรียบเทียบระบบการศึกษาตาง ๆ ในระยะเวลาเดียวกันหรือเปนการเปรียบเทียบกับกลุม
2.2 ตัวบงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงตนเอง (self-Reference comparison) เปนตัวบงชี้
เปรียบเทียบในระบบการศึกษาเดียวกัน แตแตกตางกันในดานระยะเวลา หรือเปนการเปรียบเทียบ
กับตนเอง
2.3 ตัวบงชี้ที่มีการแปลผลแบบอิงเกณฑ (criterion- reference comparison) เปนตัวบงชี้ที่
เปรียบเทียบกับระบบในอุดมคติ หรือจุดมุงหมายในแผน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว
3. พิจารณาจากลักษณะ / สเกลการวัด แบงไดดังนี้
3.1 ตัวบงชี้ที่วัดเปนคาสมบูรณ (absolute measurement) เปนตัวบงชี้ที่แสดงคาเปน
จํา นวนที่ มี ค วามสมบู รณ ใ นตั ว เอง ไมมี การนํ าค า ไปเปรี ย บเที ย บหรือสั มพัน ธ กับคา อื่น ๆ เช น
จํานวนนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนตึกในโรงเรียน เปนตน
3.2. ตัวบงชี้ที่วัดเปนคาสัมพัทธ (relative measurement) เปนตัวบงชี้ที่แสดงคาที่มีการ
นําไปสัมพันธหรือเกี่ยวของกับคาอื่น เชน สัดสวนของนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ
ของนักเรียนที่อานออกเขียนได อัตราการเจริญเติบโต เปนตน
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4. พิจารณาตามชวงเวลา แบงไดดังนี้
4.1 ตัวบงชี้แสดงคาในเวลาใดเวลาหนึ่ง (measurement of stocks) เปนตัวบงชี้ที่ใหคาเปน
ปริมาณที่แนนอนในชวงเวลาหนึ่ง
4.2 ตัวบงชี้แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (measurement of flows) เปนตัวบงชี้ที่
สัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา ขอมูลอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงเวลา ถูกรายงานในรูปรอยละตอป มีคาเปนบวกหรือลบก็ได
5. พิจารณาตามระดับการวัด แบงไดดังนี้
5.1 ตัวบงชีท้ ี่วัดลักษณะสภาพรวมทุกระดับ (measurement of overall level) เปนตัวบงชี้ที่
วัดคุณลักษณะรวมทุกระดับ อาจแสดงในรูปของคาเฉลี่ย ตัวบงชี้ในลักษณะนี้จะไมเห็นการกระจาย
การนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกัน อาจไดขอ สรุปที่ไมถูกตอง
5.2 ตัวบงชี้ที่วัดลักษณะการกระจาย (Measurement of Distribution) เปนตัวบงชี้ที่วัด
ลักษณะการกระจายของขอมูลในรูปของ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําใหเห็นวาคุณลักษณะที่วัดไดใน
กลุมมีความคลายคลึงกัน หรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด
6. จําแนกประเภทตัวบงชี้โดยอาศัยทัศนะเชิงระบบ โดยมักกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุม
ใหญๆ ตามแนวคิดเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญคือ ปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้
6.1 ตัวบงชี้กลุมปจจัย (input indicators) ตัวบงชี้ประเภทนี้ชี้สภาพทางปจจัยของระบบ
ไดแกดานบุคลากร เงิน ทรัพยากรอื่นๆ เชน วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ความตองการหรือความประสงคที่มี
ตอระบบตัวอยางเชนอัตราการบรรจุใหมของครู อาจารย สัดสวนการมีสวนรวมทางการศึกษาของ
สตรี เลขดัชนีการลงทุนดานการเงินทางการศึกษา
6.2 ตัวบงชี้กระบวนการ (process indicators) ตัวบงชี้ประเภทนี้ชวยชี้สภาพของ
กระบวนการจัดของระบบ เชน ตัวบงชี้กระบวนการของระบบการศึกษา จะเปนตัวบงชี้เกี่ยวกับ
สภาพการเรียนการสอนการบริหารอันไดแก อัตราการเลื่อนชั้นและซ้ําชั้น เลขดัชนีคาใชจายตอหัว
ในแตละระดับการศึกษาตางๆ เปนตน
6.3 ตัวบงชี้กลุมผลผลิต (output indicators) ตัวบงชี้ประเภทนี้ชวยชี้สภาพของผลผลิตที่
ระบบไดผลิตออกมา ซึ่งแสดงทั้งดานปริมาณและระดับของผลผลิต ตัวอยางตัวบงชี้กลุมผลผลิตของ
ระบบการศึ ก ษาไดแ ก อั ตราความสํา เร็จ การศึก ษาในดา นต างๆ อั ต ราการมีง านทํา ของผูสํา เร็ จ
การศึกษาในระดับตางๆ เปนตน 168
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James N. Johnstone, Indicators of Educational System (Kogan Page, London.Unesco,
Paris, 1981), 89-102.
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ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี้
ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี้ สรุปไดดังนี้ (Johnstone)
1. ตัวบงชี้ที่นํามาใชในดานสังคมศาสตร อาจไมจําเปนตองบงชี้ไดอยางแมนยํารอยเปอรเซ็นต
แตสามารถชวยชี้ใหเห็นสภาพ หรือสภาพการณที่ตองการตรวจสอบไดอยางกวาง ๆ ตัวบงชี้ตองให
สารสนเทศที่ถูกตองแมนยําไมมากก็นอย (more or less exactness) แตไมจําเปนตองถูกตองแมนยํา
แนนอนอยางละเอียดถี่ถวน (precise) ความหมายนี้ตัวบงชี้มีความหมายเทียบเคียงไดกับกระดาษ
ลิทมัสซึ่งเปนตัวบงชี้ (indicator) บงชี้สภาพความเปนกรด/ดางในวิชาเคมี กระดาษลิทมัสสีแดงจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ําเงินในสารละลายที่มีฤทธิ์เปนดาง และกระดาษลิทมัสสีน้ําเงินจะเปลี่ยนเปนสีแดงใน
สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรด ดังนั้นนักเคมีจึงสามารถตรวจสอบสภาวะความเปนกรด/ดางไดโดยใช
อินดิเคเตอรกระดาษลิทมัส โดยไมจําเปนตองใชกระบวนการทดสอบความเปนกรด/ดางทางเคมีดว ย
วิธีการที่ซับซอนซึ่งใหผลการวัดอยางละเอียดถูกตองแนนอน
2. ตัวบงชี้มีความแตกตางจากตัวแปร ถึงแมวาตัวบงชี้จะใหสารสนเทศแสดงคุณลักษณะ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง หรื อ สภาพที่ ศึ ก ษาเหมื อ นตั ว แปรซึ่ ง ให ค า ที่ แ สดงถึ ง ปริ ม าณ/ลั ก ษณะของสิ่ ง หรื อ
ปรากฏการณที่นักวิจัยสนใจศึกษาแตตัวบงชี้ก็ไมเหมือนตัวแปร เพราะตัวแปรจะใหสารสนเทศของ
สิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษาเฉพาะดาน (fact) เดียว ไมสามารถสรุปสภาพโดยรวมทุกดานได แต
ตัวบงชี้เปนการรวมตัวแปรที่เกี่ยวของกันนําเสนอเปนภาพรวมกวางๆ ของสิ่งหรือสภาพที่ตองการ
ศึกษา โดยความหมายนี้ ตัวบงชี้จึงเปนตัวแปรประกอบ (composite variable) หรือองคประกอบ
(factor) ก็ได และไมจําเปนตองมีตัวเดียว ตัวบงชี้อาจมี 20-30 ตัวที่สรางจากตัวแปรหลายรอยตัว
ก็ไดในการศึกษาระบบศึกษา
3. ตัวบงชี้จะตองกําหนดเปนปริมาณ (quantity) หรือตีคาเปนตัวเลขได มิใชเปนการ
บรรยายขอความ ในการตีความหมายของคาตัวเลขของตัวบงชี้ ตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้ง
ไว จึงจะสามารถบอกไดวาตัวเลขที่ไดมีคาสูงหรือต่ํา ดังนั้นในการสรางเกณฑเพื่อแปลความหมาย
ของตัวบงชี้ตองมีความชัดเจน
4. คาของตัวบงชี้เปนคาชั่วคราว มีคาคงที่ ณ จุดนั้น ชวงเวลานั้น แตเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
คาตัวบงชี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได บางคาอาจใชไดแค 1 เดือนหรือ 1 ป บางคาอาจใชไดถึง 3 เดือน
หรือ 5 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่นํามาใชในการตรวจสอบหรือเปนเกณฑ ดังนั้นคาของตัวบงชี้จึง
สามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเปนบวกหรือลบก็ไดและยัง
สามารถเปรียบเทียบคาตัวบงชี้ในแตละสถานการณในชวงเวลาเดียวกันไดดวย
5. ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐาน (basic units) ในการพัฒนาทฤษฎีการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎี
ใหมมีการดําเนินงานที่สําคัญเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับตัวแปร 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการบรรยาย
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สภาพปรากฏการณที่ตองการศึกษา ขั้นตอนที่สองคือ การนิยามสังกัปหรือแนวคิดของปรากฏการณ
ที่ตองการศึกษา หรือการนิยามเชิงทฤษฎีเปนภาพกวางๆ การใหนิยามแบบกวางๆ นี้เสมือนกับการ
ใหนิยามของตัวบงชี้ ซึ่งแตกตางจากการใหนิยามของตัวแปร ขั้นตอนที่สาม คือการกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการของปรากฏการณ ในขั้นตอนนี้นักวิจัยตองกําหนดนิยามชัดเจนวาปรากฏการณนั้น
วัดไดจากตัวแปรอะไรและขั้นตอนสุดทายคือการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลและการสรางตัวแปร
ปรากฏการณที่ศึกษาวิจัย ในการดําเนินงานทั้งสี่ขั้นตอนนี้ การกําหนดนิยามเชิงทฤษฎี และการ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรจะตองสอดคลองและตรงกัน แตในความเปนจริงมีความแตกตาง
ระหว า งนิ ย ามทั้ ง สองแบบ นิ ย ามเชิ ง ทฤษฎี บ อกความหมายของสั ง กั ป อย า งกว า งๆ แต นิ ย าม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบอกความหมายที่ ชั ด เจนของตั ว แปร เมื่ อ นั ก วิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางสังกัป หรือตัวบงชี้ในกลุมประชากร ถาตัวบงชี้และตัวแปรในการวิจัยมีความ
แตกต า งกั น การอนุ ม านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรเป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บ ง ชี้
จึงไมถูกตอง ดังนั้น Johnstone จึงไดเสนอแนะใหนักวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปน
ตัวบงชี้โดยตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานสําหรับการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎี 169
รุงรังสี วิบูลชัย ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี้มี 3 ประการคือ
1. ตองกําหนดเปนปริมาณหรือตัวเลขได มิใชการบรรยายขอความเพียงอยางเดียว และ
การตีความคาตัวเลขของตัวบงชี้แตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือปทัสถานที่จัดทําไว
มิฉะนั้นจะไมสามารถบอกไดวาคาตัวเลขที่ไดนั้นสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไมเพียงใด
2. คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวบงชี้ มีความหมายใตเงื่อนไข 2 ประการคือ
2.1 เงื่อนไขของเวลากํากับ กลาวคือ ตัวบงชี้จะบอกเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับตัวแปร หรือขอมูลวาจัดเก็บในชวงใด ตัวบงชี้อาจมีคา 1 สัปดาห 3 เดือน รอบปการศึกษา
หรือชวง 5 ปก็ได ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จะนําขอมูลมาใชและตีคา เชน อัตราสวนจํานวนอาจารยที่มี
วุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยทั้งหมด ในปการศึกษา 2539 เปนตน
2.2 เงื่อนไขของสถานที่กํากับ กลาวคือ ตัวบงชี้จะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื้นที่
หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบหรือหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ เชน ตัวบงชี้ดาน
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย จังหวัด อําเภอ ตําบล ดานปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ
เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับขอมูลหรือตัวแปรที่ตองการจัดเก็บนั่นเอง
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เรื่องเดียวกัน, 103-105.
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3. บอกถึงการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานหรือองคกร สภาพการดําเนินงานเปน
อยางไร บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม170
นพดล เจนอักษร อธิบายวา ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี้ตองประกอบดวย รายละเอียดดังนี้
1. ตองมีนยั เชิงปริมาณ โดยอาจจะไมจาํ เปนที่จะตองระบุเปนตัวเลขหรือสถิติขอมูลใด ๆ ก็ได
2. ตองเสนอขอมูลที่พึงประสงคทั้งหมดใหปรากฏชัดเจน
3. ตองใหความกระจางและขอเท็จจริงทั้งหมดแกผูที่เกีย่ วของ
4. ตองมีลักษณะเปนเครื่องมือที่สามารถจําแนกแยกแยะ ประเมินผล หรือเสนอวิสัยทัศน
ตลอดจนความมุงหมายใหม ๆ ได 171
อิเวลและโจน (Ewell and Jones) ไดกลาวถึงคุณสมบัติที่ดขี องตัวบงชี้ 7 ขอดังนี้
1. สามารถนําไปใชปฏิบัติในเชิงนโยบายได (policy leverage)
2. สามารถแปลความหมายไดถกู ตอง (interpretability)
3. สามารถวัดไดครอบคลุมทั้งหมด (balance of perspective)
4. มีเกณฑในการเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม (appropriate standards of comparison)
5. มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (technical adequacy)
6. สามารถปฏิบัติไดจริง (practicability) 172
ฮารท (Hart) กลาววาตัวบงชีท้ ี่มีประสิทธิภาพ (effective indicators) มีลักษณะดังนี้
1. ตองตรงประเด็น (relevant) ตัวบงชี้ตองแสดงใหเห็นถึงระบบตางๆ ของสิ่งที่เรา
ตองการศึกษา
2. ตองเขาใจงาย (easy to understand) โดยเฉพาะกับบุคคลที่ไมมีความรูในขอบขายที่
ศึกษา
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รุงรังษี วิบูลชัย, “การพัฒนาตัวชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา.”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 54.
171
นพดล เจนอักษร, “วิธีวเิ คราะหสภาพแวดลอมและชุมชนเชิงปริมาณ” ประมวลสาระชุด
วิชาประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา เอกสารประกอบการสอน
หนวยที่ 1-5 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 31-32.
172
Peter T. Ewell, and Dennis D. Jones, Data, Indicator, and the National Center for
Hidher Education Management System in Using Performance Indicators to Guide Strategic
Decision Making (San Francisco : Jossey – Bass Publishers, 1994), 231.
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3. เชื่อถือได (reliable) สามารถเชื่อถือในขอมูลที่ตัวบงชี้นั้นกําหนดให
4. นําไปสูขอมูล (accessible data) ตัวบงชี้นี้สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได173
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ กลาววาตัวบงชี้ที่ดคี วรมีลักษณะดังนี้
1. มีความเปนกลาง (neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียงของตัวบงชี้ ตัวอยางเชน ตัวบงชี้
ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซึ่งวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน
เมื่อนําตัวบงชี้ไปใชในหนวยงานประเภทผลิตและประเภทบริการ จะทําใหขาดความเปนกลาง
เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั้นตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวนการปฏิบัติงานประเภทผลิต
ใชเครื่องจักรกลมากกวาแรงงาน
2. มีความเปนวัตถุวิสัย (objectivity) หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้มิไดเกิด
จากการคิดเอาเองของผูวิจัย แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือเปนรูปธรรม
3. มีความไวตอความแตกตาง (sentivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบงชี้ที่จะวัด
ความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง
4. ค า ของมาตรวั ด หรื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ ไ ด ค วรมี ค วามหมาย หรื อ ตี ค วามได อ ย า งสะดวก
(meaningfulness & interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุด และต่ําสุดที่งายตอ
ความเขาใจ เชน มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100 คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการวัด
หากอยูที่ 60 จะตีความไดวาสูงกวาคาเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอย แตหากคาของมาตรวัดและตัวบงชี้
ไมมีคาสูงสุด (หรือต่ําสุด) ที่แนนอน เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 120 ก็ไมทราบวา 50 หรือ 120
นั้นจะตีความไดอยางไร
5. ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช (content validity) ในการศึกษาหรือพัฒนา
ตัวบงชี้จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อเรื่องในเรื่องที่ศึกษานั้น ๆคืออะไร ตัวบงชี้ที่ดีตองมีความถูกตอง
ในเนื้อหาที่ตองการวัด
6. ความถูกตองในการพัฒนาตัวชี้วัด (development validity) ในการศึกษาหรือพัฒนา
ตัวบงชี้คือการนําเอาตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกตองใน
การพัฒนาจึงขึ้นอยูกับความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีสอดคลองกับเชิงประจักษที่ปรากฏ 174
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C. Hart, Characteristics of Effective Indicators [Online], accessed May 20,2009.
Available from http//www.sustaunablemeasures.com/indicators/characteristics.html.
174
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ, “ตัวบงชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน,”ขาวสารการวิจัย. 19,6(2539): 311.
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จากการศึกษาคุณลักษณะของตัวบงชี้ที่ดีพบวา ตัวบงชี้ที่ดีตองสามารถนําไปใชไดในเชิง
ปฏิบัติ แปลความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น และเขาใจงาย สามารถเชื่อถือได สามารถนําไป
เทียบเคียงกับเกณฑที่กําหนดได
คุณสมบัติของตัวบงชี้
ตัวบงชี้มีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้
1. ความตรง (Validity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดอยางถูกตอง
แมนยํา ตัวบงชี้ที่สามารถชี้ไดแมนยําตรงตามคุณลักษณะที่มุงวัดนั้นมีลักษณะดังนี้ (1) มีความตรง
ประเด็น (Relevance) ตัวบงชี้ไดตรงประเด็น (2) มีความเชื่อมโยงสัมพันธหรือเกี่ยวของโดยตรงกับ
ลักษณะที่มุงวัด เชนกระดาษลิทมัส เปนตัวบงชี้สภาพความเปนตัวแทน (Representative) ตัวบงชี้
ตองมีความเปนตัวแทนคุณลักษณะที่มุงวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญของ
คุณลักษณะที่มุงวัดอยางครบถวน เชน อุณหภูมิในรางกาย เปนตัวบงชี้สภาวการณมีไขของผูปวย
คุณภาพของผูทําหนาที่ประชาสัมพันธ สามารถชี้วัดดวยการใหสารสนเทศ ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการ ลักษณะการพูดจา สีหนาทาทางของการใหบริการเปนตน
2. ความเที่ยง (Reliability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ
คงเสนคงวา หรือบงชี้ไดคงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน มีลักษณะดังนี้ (1) มีความเปน
ปรนัย (Objectivity) ตัวบงชี้ตองบงชี้ไดอยางเปนปรนัย การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้
ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาที่จะขึ้นอยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย
เช น การรั บ รู ป ระสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รกั บ อั ต ราการสํ า เร็ จ ของการศึ ก ษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร จะเปนตัวบงชี้หนึ่งของคุณภาพหลักสูตรกับอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร แตอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจะเปนตัวบงชี้ไดอยางมีความเปน
ปรนัยมากกวาการรับรูประสิทธิภาพของหลักสูตร (2) มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (Minimum Error)
ตัวบงชี้ตองบงชี้ไดอยางมีความคลาดเคลื่อนต่ํา คาที่ไดรับจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน
คะแนนผลสั มฤทธิ์จากการทดสอบกั บคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสังเกต
อยางเปนทางการ ตางเปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งของความสําเร็จของการฝกอบรม แตคะแนนผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบจะเปนตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือ หรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่ํากวา
3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลาง ปราศจากความ
ลํา เอีย ง (Bias) ไมโนมเอี ย งเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ไมชี้นําโดยการเนน การบ งชี้เฉพาะลัก ษณะ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลว หรือความไมยุติธรรม
4. ความไว (Sensitivity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มุงวัด สามารถแสดง
ความผันแปร หรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้จะตองมีมาตร
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และหนวยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ เชน ตัวบงชี้ระดับการปฏิบัติ ไมควรมีความผันแปรที่แคบ
เชน ไมเคยปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แตควรมีระดับของการปฏิบัติที่มีการระบุความแตกตางของ
คุณภาพอยางกวางขวางและชัดเจน เชน ระดับ 0 ถึง 10 เปนตน
5. สะดวกในการนําไปใช (Practicality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสะดวกในการนําไปใช ใชไดดี
และไดผลโดยมีลักษณะดังนี้คือ 1) เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารถนําไปใช
วัดหรือเก็บขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย 2)
แปลความหมายงาย (Interpretability) ตัวบงชี้ที่ดีควรใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุด และต่ําสุด เขาใจงาย
และสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย
การกําหนดคุณคาโดยผูเชี่ยวชาญ
กูบา และลินคอลน (Guba & Lincoln) ไดเสนอหลักการแนวทางไววา ในการประเมินคุณคา
ภายในและคุณคาภายนอก วาประเมินคุณคาทั้งสองมีความแตกตางกันทั้งในแงเกณฑและวิธีการใช
โดยการประเมินคุณคาภายในสามารถกระทําไดดวยการตัดสินระดับความสอดคลองระหวางขอมูล
ตามตัวบงชี้กับเกณฑมาตรฐานของคุณคาภายใน ซึ่งเปนเกณฑสัมบูรณที่ผูเชี่ยวชาญตกลงเห็นพอง
ตองกัน (absolute merit evaluation) หรือโดยการเปรียบเทียบขอมูลตามตัวบงชี้กับเกณฑสัมพัทธ
ของสิ่งอื่นที่อยูในสกุลหรือพวกเดียวกัน สําหรับการประเมินคุณคาภายนอก สามารถประเมินไดจาก
การเปรียบเทียบผลลัพธ (outcomes) หรือผลกระทบของสิ่งนั้น (Impact) กับเกณฑมาตรฐาน (worth
criteria) ของบริบทนั้น175
ตัวบงชี้ตามรูปแบบทางทฤษฎีการประเมินโดยคณะผูเชีย่ วชาญ
สครีฟเวน (Scriven)ไดกลาววา บทบาทที่สําคัญของการประเมินคือการตัดสินคุณคาของสิ่ง
ที่มุงประเมิน เปาหมายของการประเมินอยูที่การตัดสินคุณคา โดยผูประเมินจะตองมีความเชี่ยวชาญ
ในหลักการสังเกตและเหตุผล ถาผูประเมินมิไดตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินถือวาผูประเมินนั้นยัง
ทําหนาที่ไมสมบูรณ176 ซึ่งตอมาแนวคิดดังกลาวเปนที่ยอมรับโดยนักทฤษฎีการประเมินหลายคน
เชน กูบาและลินคอน (Guba and Lincoln) และ ไอสเนอร (Eisner) ที่มีขอดีตามนิยามของสครีฟเวน
(Scriven) ตามนัยดังกลาวไดถูกนําไปใชปฏิบัติโดยมีรูปแบบแตกตางกัน คือ การบรรลุเปาหมายการ
ประเมินในแงของการตัดสินคุณคา ภาพของการประเมินจึงมีความสมบูรณขึ้นในแงบทบาทของ
175

ศิริชัย กาญจนวาสี,ทฤษฎีการประเมิน. (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย

,2545), 91.
176

M.Scriven, Evaluation Bias and Its Control (Michigan: Occasional Paper No.4 Western
Michigan University Evaluation Center, Kalamazoo, 1975) ,n.pag.
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การวัด การบรรยาย และการตัดสินคุณคา โดยที่ผูประเมินไดรับการยอมรับในความรอบรูทั้งดานวิธี
ประเมินและเนื้อหา หรือผูประเมินมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และเปนเอกัตตะในเรื่องนั้นๆ
จะทําใหผลการประเมินมีน้ําหนักนาเชื่อถือและเปนประโยชน
จากรูปแบบทางทฤษฎีการประเมิน (Evaluating Theoretical Model) ทุกสิ่งทุกอยางยอมมี
“คุณคา” การกําหนดคุณคาใด ๆ จากสิ่งที่สังเกตไดขึ้นอยูกับปรัชญาการวัดคุณคาของนักประเมิน
ทั้งสครีฟเวน (Scriven) รวมทั้ง กูบาและลินคอน (Guba and Lincoln) ตางก็จําแนกคุณคาออกเปนทั้ง
คุณคาภายใน (Intrinsic value) ซึ่งเปนคุณคาที่แฝงเรนในสิ่งนั้นตลอดเวลาดุจคุณคาของทอง คุณคา
ของคน และคุณคาภายขนอก (extrinsic value) ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกเชน
คุณคาของทองเมื่อตีราคาเปนเงินตรา คุณคาของคนเมื่อถูกกําหนดโดยมาตรฐานการเรียนรูและ
ประสบการณ คุ ณ ค า ของแบบประเมิน เมื่ อถู ก กํา หนดโดยผูป ระเมิน หรื อผู ใ ช แ บบประเมิน นั้ น
อยางไรก็ตาม กูบาและลินคอน (Guba and Lincoln) สรุปวาทั้งคุณคาภายในและคุณคาภายนอกตางก็
เปนตัวแปร เพราะคาของมันสามารถแปรเปลี่ยนไดตามเวลา การตัดสินคุณคาภายในซึ่งแฝงเรนแนน
อยูภายในของสิ่งนั้น คาของมันคอนขางคงที่ ในทางกลับกันการตัดสินคุณคาภายนอกตองขึ้นอยูกับ
ปฏิ สั ม พั น ธ ข องสิ่ ง นั้ น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทของสิ่ ง นั้ น ๆ เช น เนื้ อ หา กลุ ม บุ ค คล
องคประกอบที่เกี่ยวของ หรือสถานการณเฉพาะ ที่ทําใหคุณคาภายนอกเปลี่ยนได 177 การนําเอา
ตัวบงชี้ มาเปนสิ่งที่สังเกตไดโดยตรงที่เปนตัวแทนของคุณคาที่แฝงอยู หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับสิ่งที่จะทําการประเมินไวเพื่อการเขาถึงคุณคาของสิ่งประเมิน จากความหมายของตัวบงชี้หรือ
ตัวชี้วัด ที่หมายถึงตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ซึ่งไดบงบอกสถานภาพหรือสะทอน
ลักษณะของทรัพยากรการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน ยังผลใหมีการสรางโมเดล/รูปแบบของ
การประเมิน หรือแนวทางการประเมินในลักษณะตางๆ รวมทั้งเปนการพัฒนาเปนตัวบงชี้จากการ
กําหนดคุณคา จําเปนตองมีเกณฑสัมพัทธ (relative criterion) หรือเกณฑสัมบูรณ (absolute
criterion) 178

177

E.G.Guba and Y.S.Lincoln, Effective Evaluation. (San Francisco : Jossey – Bass
Publishers, 1981),n.pag.
178
ศิริชัย กาญจนวาสี,ทฤษฎีการประเมิน. (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
,2545), 95.
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การพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษา
วิ ธี ก ารในการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ มี อ ยู ห ลายวิ ธี และในแต ล ะวิ ธี ก าร ส ว นใหญ จ ะเน น การ
พิจารณาตัดสินใจใน 4 ประเด็นหลัก (Johnstone, 1981) คือ
1 การกําหนดนิยามของตัวบงชี้
2 การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา
3 การกําหนดวิธีรวมตัวแปร
4 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร
การตัดสินใจในแตละขั้นตอนของการพัฒนาตัวบงชี้ดังกลาว ยอมมีความสัมพันธกับคาของ
ตัวบงชี้ที่คํานวณไดในขั้นสุดทาย สําหรับนําไปใชในการแปลความหมายของสิ่งที่มุงศึกษา ดังนั้น
ในแตละขั้นตอนจึงควรไดรับการพิจารณาและตรวจสอบอยางระมัดระวัง เพื่อใหตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น
มีความสอดคลองกับมโนทัศน(Concept) ของสิ่งที่มุงศึกษาและวัตถุประสงคของการนําตัวบงชี้ไป
ใชประโยชน โดยจะนําเสนอตามลําดับดังนี้
1. วิธีการกําหนดนิยามของตัวบงชี้
วิธีการกําหนดนิยามของตัวบงชี้ จําแนกออกไดเปน 3 วิธีการหลัก ไดแกการนิยามเชิงทฤษฎี
การนิยามเชิงประจักษและการนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งสามารถสรุปหลักการของแตละวิธีการไดดังนี้
1.1 การพัฒนาตัวบงชี้โดยอาศัยการนิยามเชิงทฤษฎี (The Theoretical Definition of an
Indicator)
เป น การพั ฒ นาตั ว บงชี้ โดยการจัด กลุม ตัว แปรที่มี ค วามสัม พัน ธกั บ สภาวะหรื อ
คุณลักษณะที่สนใจ และจัดลําดับหรือกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเหลานั้นโดยอาศัยหลัก
เหตุผลหรืออพื้นฐานทางทฤษฎีเปนหลัก เพื่อสังเคราะหตัวแปรขึ้นเปนตัวบงชี้
1.2 การพัฒนาตัวบงชี้โดยอาศัยการนิยามเชิงประจักษ (The Empirical Definition of an
Indicator) เปนการพัฒนาตัวบ งชี้โดยอาศัย ขอมูลเชิงประจักษที่นํามาวิเ คราะห แลวจั ดกลุม
ความสัมพันธของตัวแปรและกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเหลานั้น โดยใชวิธีการทาง
สถิติเปนหลัก เชน การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) การวิเคราะหจําแนก (discriminant
analysis) และการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เปนตน
1.3 การพัฒนาตัวบงชี้โดยอาศัยการนิยามเชิงปฏิบัติ (the pragmatic definition of an
indicators) เปนการพัฒนาตัวบงชี้โดยการเลือกตัวแปรจากตัวแปรที่มีอยูจํานวนหนึ่งหรือรวมตัวแปร
ที่มีอยูจํานวนหนึ่งเขาดวยกัน ตามการพิจารณาตัดสินของผูพัฒนาซึ่งจะขึ้นอยูกับเจตคติหรืออคติ
สวนตัวในการเลือกตัวแปรหนึ่งหรือคุณลักษณะหนึ่ง ๆ มากกวาตัวแปรอื่น ๆ วิธีการนี้ถือไดวาเปน
วิธีการที่มีจุดออนมากกวาวิธีการ 1 และ 2
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2. การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษา
การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุงศึกษานั้นจะตองนําตัวแปรสําคัญที่
เกี่ยวของทั้งหมดมารวมกันสรางเปนตัวบงชี้ดวยการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษาอยางชัดเจน
โดยอาศัยขอเสนอทางทฤษฎี เอกสารตางๆ หรือการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งควรหลีกเลี่ยง
ตั ว แปรจํ า นวนมากเพราะอาจจะทํ า ให ม โนทั ศ น ข องสิ่ ง ที่ มุ ง ศึ ก ษามี ค วามซั บ ซ อ น(Complex
Concept) และยากในการแปลความหมาย หลังจากนั้นจึงพิจารณาคัดเลือกตัวแปรที่สามารถใชวัด
แตละคุณลักษณะที่มุงศึกษา โดยเลือกตัวแปรใหครอบคลุมแตละคุณลักษณะ ในขั้นนี้ควรหลีกเลี่ยง
ตัวแปรหลายตัว ที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกันและตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดมากเพื่อให
ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศึกษามากที่สุด โดยทั่วไปถาตัวแปร
ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมีความสัมพันธกันสูง จะไมนิยมใชตัวแปรเหลานั้นทั้งหมด เพราะผลที่ไดอาจมี
ความคลาดเคลื่อน อีกทั้งยังไมเปนการประหยัดดวย แตจะคัดเอาตัวแปรที่ไมมีปญหาดานความ
คลาดเคลื่อนในการวัดไวเพียงตัวเดียว และหาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธภายในต่ําแตมีแนวโนม
วา สามารถอธิบายสภาพการณหรือคุณลักษณะที่มุงศึกษาไดในระดับสูงดังแสดงในภาพประกอบ 2
ตัวแปรที่ 1
สัมพันธสูง

สัมพันธสูง

สัมพันธต่ํา

คุณลักษณะ
ที่มุงศึกษา

สัมพันธสูง

สัมพันธ
ปานกลาง

ตัวแปรที่ 3

สัมพันธต่ํา

ตัวแปรที่ 2
แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธภายในระหวาง 3 ตัวแปรและคุณลักษณะที่มุงศึกษา
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จากภาพประกอบ 2 จะเห็นไดวาตัวแปรที่ 1 และตัวแปรที่ 2 มีแนวโนมวามีความสัมพันธ
สูงกับคุณลักษณะที่มุงศึกษาในขณะเดียวกันตัวแปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธกันเองหรือที่เรียกวา
ความสั มพันธ ภายในอยูใ นระดั บสูง เนื่องจากตัว แปรทั้ งสองอาจจะวัด ลัก ษณะที่คล ายคลึงกัน
จึงไมควรคัดเลือกตัวแปรทั้งคูไวเพื่อสรางตัวบงชี้ สวนตัวแปรที่ 3 มีความสัมพันธภายในกับตัวแปร
ที่ 1 และตัวแปรที่ 2 ในระดับต่ํา แตมีความสัมพันธกับคุณลักษณะที่มุงศึกษาในระดับปานกลาง
จากกรณีดังกลาวควรเลือกตัวแปรที่ 1 หรือตัวแปรที่ 2 ตัวใดตัวหนึ่งรวมกับตัวแปรที่ 3179
สรุ ปได วาการคัด เลื อกตั วแปรโดยอาศั ย ขอเสนอทางทฤษฎี เอกสารต าง ๆ หรือการลง
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น การคัดเลือกตัวแปรควรใหครอบคลุมแตละคุณลักษณะของสิ่งที่มุง
ศึกษาซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใชตัวแปรจํานวนมากที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกันและตัวแปรที่มีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมาก เพราะอาจจะทําใหมโนทัศนของสิ่งที่มุงศึกษามีความซับซอน (complex
concept) และยากในการแปลความหมาย
3 การกําหนดวิธีรวมตัวแปร
วิธีการรวมตัวแปรองคประกอบเขาดวยกันโดยทั่วไปมักจะใชกันอยู 2 วิธี คือการรวมทาง
พี ช คณิ ต (additive) และการรวมแบบทวี คู ณ (multiplicative) ซึ่ ง การรวมทั้ ง 2 วิ ธี นี้ มี ข อ ตกลง
เบื้องตนแตกตางกันดังนี้ (Johnstone, 1981)
3.1 การรวมทางพีชคณิต (Additive) มีขอตกลงเบื้องตน คือความสําคัญของแตละตัวแปร
สามารถทดแทนหรือชดเชยกันได กลาวคือถาตัวแปร V1 มีคาต่ําก็สามารถทดแทนไดดวยคาของ V2
ที่สูงเปนผลใหคาตัวบงชี้ (l) ไมเปลี่ยนแปลง เชน กรณีที่ 1 V1 = 20, V2 = 20 จะมีผลเทากับกรณี
ที่ 2 เมื่อ V1 = 5, V2 = 35 ดัชนีที่สรางขึ้นจากการรวมตัวแปรองคประกอบ V1 และ V2 เปนดัง
สมการ
l = V1 + V2
เมื่อ l คือ ตัวบงชี้
V1 คือ คาของตัวแปรที่ 1
V2 คือ คาของตัวแปรที่ 2
การรวมตัวแปรองคประกอบดวยวิธีการทางพีชคณิตนี้ มักจะมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวา ในเรื่องที่มุงศึกษานั้นมีความแตกตางกันกี่หนวย
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วรรณี แกมเกตุ, “การพัฒนาตัวบงชี้ประสิทธิภาพการใชครู : การประยุกตใชโมเดล
สมการโครงสรางกลุมพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม.”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540),132.
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3.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) มีขอตกลงเบื้องตน คือการเปลี่ยนแปลงคาของ
ตัวแปรหนึ่งอยูบนพื้นฐานของอีกตัวแปรหนึ่ง ไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันได กลาวคือตัวบงชี้
ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะมี ค า สู ง ได ก็ ต อ เมื่ อ ตั ว แปรองค ป ระกอบทุ ก ตั ว มี ค า สู ง ทั้ ง หมด และตั ว แปร
องคประกอบแตละตัวจะตองเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะสงผลตอคาตัวบงชี้ เชน จากกรณีตัวอยาง
ที่กลาวถึงขางตน ตัวบงชี้ในกรณีที่ 1 มีคาเทากับ 400 ซึ่งไดมาจาก 20 x 20 สวนกรณีที่ 2 มีคาเทากับ
175 ซึ่งไดมาจาก 5 x 35 แสดงวาคา V1 ซึ่งมีคาต่ําในกรณีที่ 2 ไมสามารถทดแทนดวยคา V2 ได
สมการการรวมแบบทวีคูณของตัวแปร V1 และ V2 เปนดังนี้
l = V1. V2
การรวมตัวแปรองคประกอบดวยวิธีการรวมแบบทวีคูณนี้ มักจะใชเมื่อตองการ
เปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไป วาระบบหนึ่งมีคาดัชนีสูงกวาอีกระบบหนึ่งอยูกี่เทา หรือคิด
เปนรอยละเทาไร
ความแตกตางระหวางวิธีการรวมตัวแปรทั้ง 2 วิธีดังกลาวขางตนนี้นําไปสูการหา
คาตัวบงชี้ในรูปของคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน 2 ลักษณะคือ
1) เมื่อรวมตัวแปรดวยวิธีการรวมแบบพีชคณิต มักจะนิยมเสนอคาตัวบงชี้ดวยการหา
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของตัวแปร ดังสมการกรณีตัวแปรมีคาน้ําหนักความสําคัญ
เทากัน;
l = V1 + V2 + V3 + ….+ Vn
n
กรณีตวั แปรมีคาน้ําหนักความสําคัญตางกัน ;
l = W1V1 + W2V2 + W3V3 + ….+WnVn
ΣW1
เมื่อ n คือ จํานวนตัวแปร
ΣWI คือ ผลรวมของน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร n ตัว
2) เมื่อรวมตัวแปรดวยวิธีการรวมแบบทวีคูณ มักจะนิยมเสนอคาตัวบงชี้ดวยการหาคาเฉลี่ย
เรขาคณิต (Geometric Mean) ของตัวแปรดังสมการกรณีตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญเทากัน;
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1/n
l =(V1 . V2 . V3……Vn)
กรณีตวั แปรมีน้ําหนักความสําคัญตางกัน ;
1/n
l =( w1. w2. w3. .......w n)
1 2 3
n
ดังนี้

(1)
(2)

การคํานวณในคาสมการ ( 1 ) และ ( 2 ) สามารถคํานวณไดดวยวิธีการหาคา Logarithm ได
n
log GM = ΣlogVi
I=1
n
n
logVi
log GM = ΣWi
I=1
n

อนึ่ งในการรวมตั ว แปรเพื่อสร างเป น ตัว บงชี้ดั ง กลาวขางตน เปนการรวมตัว แปรในรูป
คะแนนดิบ (Raw Score) ซึ่งมักมีปญหาเกี่ยวกับหนวยการวัดตัวแปรไมเทากันเพื่อแกปญหาดังกลาว
และทําใหคาที่ไดมีความถูกตองยิ่งขึ้นสามารถนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกันไดอยางมีความหมาย
จึงควรแปลงคาของตัวแปรในรูปคะแนนดิบ ใหเปนคาของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard
Score) กอนแลวจึงนําคะแนนมาตรฐานที่ไดมาถวงน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรแตละตัวเพื่อ
สรางเปนตัวบงชี้รวมโดยทั่วไปมักจะใชคะแนนมาตรฐาน (Z – Score) (Johnstone, 1981) ดังสมการ
Z = x − x / S .D
เมื่อ Z คือ คะแนนมาตรฐานของตัวแปร
X คือ คะแนนดิบของตัวแปร
x คือ คาเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปร
S.D. คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
ดังนั้นสมการที่ใชในการสรางตัวบงชี้ จึงเปนดังนี้
I = W1Z1+W2Z2+W3Z3+…….+WnZn
เมื่อ I คือ ตัวบงชี้รวมของตัวแปร n
Wn คือ น้ําหนักองคประกอบของตัวแปร ตัวที่ n
Zn คือ คะแนนมาตรฐานของตัวแปร ตัวที่ n
สรุปไดวาวิธีการรวมตัวแปรเขาดวยกันเพื่อสรางตัวบงชี้ โดยทั่วไปมักจะใชกันอยู 2 วิธี คือ
การรวมทางพีชคณิต (additive) และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) ซึ่งการรวมทั้ง 2 วิธีนี้
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มีขอตกลงเบื้องตนและวัตถุประสงคการใชแตกตางกัน กลาวคือ การรวมทางพีชคณิตมีขอตกลง
เบื้ อ งต น คื อ ความสํ า คั ญ ของแต ล ะตั ว แปรสามารถทดแทนหรื อ ชดเชยกั น ได แ ละมั ก จะ
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไปวาในเรื่องที่มุงศึกษานั้นมีความแตกตาง
กันกี่หนวย สวนการรวมแบบทวีคูณมีขอตกลงเบื้องตน คือการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรหนึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของอีกตัวแปรหนึ่งไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันได การรวมตัวแปรดวยวิธีการนี้
มักจะใชเมื่อตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้นไป วาระบบหนึ่งมีคาตัวบงชี้สูงกวาอีก
ระบบหนึ่งอยูกี่เทาหรือคิดเปนรอยละเทาไร
4 การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร
การกํ า หนดน้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของตั ว แปร สามารถทํ า ได 2 วิ ธี คื อ กํ า หนดน้ํ า หนั ก
ความสําคัญของตัวแปรใหเทากัน (equal Weight) และใหตางกัน (differential weight) สําหรับการ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรใหตางกันนั้น อาจใชการพิจารณาตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ
(expert judgment) วิธีวัดความสําคัญของตัวแปรโดยพิจารณาจากเวลา (time taken) หรือคาใชจาย
(cost) ของการกระทํากิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวแปรนั้นหรือวิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ
(empirical data) ดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติก็ไดโดยมีวิธีการหลัก 3 วิธี คือ
4.1 วิธีการตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (expert judgment) เปนการพิจารณาลงความเห็นโดยกลุม
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนนักวิจัยหรือนักวางแผน โดยใหสมาชิกแตละคนเสนอคาน้ําหนัก
ของตัวแปร แลวจึงพิจารณาหาขอยุติดวยการใชคาเฉลี่ยหรือการอภิปรายลงความเห็น หรืออาจใช
แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบดูคารอยละผูตอบเห็นดวยกับความสําคัญของตัวแปรนั้น นอกจากนี้ยัง
มีวิธีการที่เปนระบบมากขึ้น เชน การใชเทคนิคเดลฟาย (delphi) เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากกลุมคน
ที่ไดคัดเลือกเปนพิเศษ โดยการสัมภาษณหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจนไดคําตอบที่ชัดเจน
แลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาใชหาคาน้ําหนักของตัวแปร
4.2 วิธีวัดจากความพยายามของการไดมาของตัวแปร (measure effort required) โดย
พิจารณาจากเวลาที่ใชหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับตัวแปรถาตัวแปรใดมีการใชเวลาหรือคาใชจายสูง
คือมีการใชความพยายามมากกวาอีกตัวแปรหนึ่ง ตัวแปรนั้นควรมีน้ําหนักมากกวา (หรือนอยกวา)
อีกตัวแปรหนึ่งทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับบริบทของสิ่งที่ตองการศึกษา
4.3 วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) เปนการใชวิธีการทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดน้ําหนักของแตละตัวแปรโดยอาจใชหลักการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะหจําแนก
(Discriminate Analysis) หรือการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation
Analysis) เปนตน
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาวิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร ไมมีหลักเกณฑตายตัววา
จะใชวิธีการใดที่จะเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบปลายประการ อาจจะใชหลักการ
ตามทฤษฎีและการวิเคราะหขอมูลควบคูกันไป
ประโยชนของตัวบงชี้ทางการศึกษา
การใชประโยชนจากตัวบงชีท้ างการศึกษามีหลายดาน ดังนี้
1. ใชในการกําหนดเปาหมายของนโยบายทางการศึกษา ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของผลผลิต
ทีเ่ กิดจากนโยบายนั้นตลอดจนสามารถกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได
2. ใชประโยชนในการติดตามสภาวะทางการศึกษา ในการคนหาความผิดพลาดของการจัด
การศึกษา ซึ่งจะชวยใหผูบริหารมีความตื่นตัวตอปญหาตอตลอดเวลา
3.ใชเปนตัวแทนของตัวแปรอิสระหลายๆ ตัว เชน การใชตัวบงชี้รวม (Composite Indicator)
เพื่อชวยใหเห็นภาพที่กวางขึ้น และลดความซับซอนของขอมูลใหนอยลง
4. การใช ตั วบงชี้ทางการศึกษา เพื่อเปรีย บเทียบระหวางองคการ (สั งกัด ) และระหว าง
ภูมิภาค ซึ่งจะชวยชี้ใหเห็นถึงแหลงของปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน 180
จอหนสโตน (Johnstone) กลาวถึงประโยชนของตัวบงชี้ไวดังนี้
1.เปนขอความกําหนดนโยบาย ปญหาสวนใหญที่พบในการวางแผนคือขาดความชัดเจนใน
การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่กวางมากเกินไปการนําตัวบงชี้มาใช
ในขอความกําหนดนโยบายจะชวยใหทราบสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลตามนโยบายไดชัดเจนขึ้น
2.ติดตามผลในระบบการศึกษา การใชตัวบงชี้ทางการศึกษาในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
มีความสําคัญมาก เพราะชวยตรวจสอบวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปในทิศทางที่ตองการ หรือ
พึงประสงคหรือไม ซึ่งจะตองมีการใชวัดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจึงจะสามารถใชประโยชนใน
การพัฒนาการศึกษาได
3.พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาตัวบงชี้มีประโยชนตอการพัฒนาการวิจัยโดยเฉพาะ
ตัวบงชี้รวมสามารถใชแทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจัย โดยนําไปใชวิเคราะห เพื่อศึกษาวิจัย
ในแงมุมตาง ๆ ตามตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือดีกวาการใชตัวแปรเดียว หรือตัวแปรยอยแตละ
ตัว ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของการวิเคราะหเทานั้น
4. จัดกลุมระบบการศึกษา ตัวบงชี้ชวยทําใหการจัดแบงกลุมในระบบการศึกษา มีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่ น ทําให ประเทศที่มีระบบการศึ ก ษาในกลุ มเดียวกั นสามารถใชข อมูล
180

ชินภัทร ภูมริ ัตน, การพัฒนาดัชนีทางการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี,
เอกสารอัดสําเนา, 2538), 87-91.
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได นอกจากนี้การจัดแบงกลุมยังชวยชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่
เหมือนหรือแตกตางกันในการศึกษาใชในการเปรียบเทียบการศึกษาระหวางจังหวัดภายในประเทศ
หรือระหวางประเทศได ซึ่งดีกวาการใชตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือใชตัวแปรแตละชนิดหลาย ๆตัว
การสรางตัวบงชี้รวมจะชวยลดความผิดพลาดลงได
5. มีลักษณะเปนกลาง ตัวบงชี้ที่ใชมีลักษณะของความเปนกลางทําใหสามารถกําหนด
ปทัสถานในการตัดสินได โดยที่ตัวบงชี้มิไดมีลักษณะเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 181
เบอรสไตน โอคส และกุยตัน ไดขยายความเพิ่มเติมวาตัวบงชี้ทางการศึกษาเปนประโยชน
มากในการประกันคุณภาพ (quality assurance) และการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่
(accountability) 182
เรสนิค โนแลนและเรสนิค เสนอวาตัวบงชี้ทางการศึกษาเปนประโยชนอยางมากตอการ
กําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบไดและสรุปวาในดานการประเมินผลของระบบการศึกษาตัวบงชี้ทาง
การศึกษาเปนประโยชนมาก ในการกํากับและประเมินผลระบบการศึกษา การจัดอันดับการศึกษา
กาประกันคุณภาพ และการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ การกําหนดเปาหมายที่ตรวจสอบได
การปรั บปรุ งและพัฒนาระบบการศึกษา โดยใชผลการประเมินเปนแนวทางซึ่งจะเรียกตัว บงชี้
ประเภทนี้วาตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงาน (performance indicators) 183
เจือจันทร จงสถิตอยู ไดอธิบายใหเห็นประโยชนของการนําตัวบงชี้ไปใชในดานตางๆ ดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย ปญหาสวนใหญที่พบในการวางแผนหรือสิ่งที่
กําหนดอยูในแผนคือขาดความแนชัด การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่
กวางเกินไปจนขาดความแนชัดวาแผนนั้นตองการใหบรรลุผลเพียงใดบาง การนําตัวบงชี้มาชวยใน
การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายจะชวยใหทราบถึงสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลไดชัดเจนขึ้น
2. การติดตามผลการใชตัวบงชี้เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกิดขึ้นตามปกติ
หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการนํานโยบายใดนโยบายหนึ่งมาใชก็ได การติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนี้มีความสําคัญมาก คือ ชวยใหตรวจสอบไดวาการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปใน
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ทิศทางที่ตองการและพึงประสงคหรือไม และมากนอยเพียงใด ในการกําหนดตัวบงชี้เพื่อตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆ เพื่อวัดความกาวหนาหรือการพัฒนาของระบบนั้น ๆ จะตองกําหนด
ในลักษณะที่วาสามารถนําไปใชวัดไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ตัวบงชี้เปนเครื่องมือของการวิจัยดานการพัฒนาระบบตางๆ
การพัฒนาและการใชตัวบงชี้ดานนี้เพื่อใหเปนตัวแทนของคุณลักษณะของระบบที่จะศึกษาวิจัย โดย
กําหนดระบบดวยตัวแปรใดหนึ่งใหเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่พึงปรารถนาจะศึกษาวิจัย เชน การศึกษาวิจัย
ที่สัมพันธกับเศรษฐศาสตรในระยะแรก ๆ ของการใชตัวแปรการศึกษาเปนตัวบงชี้ เชน การใชอัตรา
รอยละของ GNP ทางการศึกษา ใชอัตราการเขาเรียนหรือใชสวนผสมของอัตราการเขาเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
4. การจัดอันดับบงชี้ชวยกระตุนการพัฒนาและชวยจัดอันดับการพัฒนาของระบบไดอยาง
เที่ยงตรงและเชื่อถือได การจัดอันดับของระบบนี้อาจจะนํามาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดหรือ
ทองถิ่นได จะชวยชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกัน ซึ่งในการศึกษาทําไดโดยการใช
ตัวบงชี้ชุดเดียวกันเปนเครื่องวัด
จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวาตัวบ งชี้ทางการศึกษามีประโยชนในการกําหนด
นโยบายทางการศึกษา สามารถนําไปวางแผนการดําเนินงานทางดานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาได
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้
มนัสวีร โนนหัว รอ ไดศึ กษาวิจัยเรื่องการประเมิน ตัว บงชี้รวมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับ
ลดหลั่ น ผลการวิ จั ย พบว า ผลการเปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ของมาตรฐานหลั ก พบว า
มาตรฐานดานผูเรียนมีน้ําหนักสําคัญมากที่สุดมีคาเปน .400 รองลงมาคือมาตรฐานดานกระบวนการ
มีคาน้ําหนักความสําคัญเปน .332 อันดับสุดทายคือมาตรฐานดานปจจัย มีน้ําหนักความสําคัญเปน
.269 ผลการประเมินตัวบงชี้รวมรายดานพบวาดานผูเรียนมีตัวบงชี้รวม 19 ตัวบงชี้ มาตรฐานดาน
กระบวนการมีตัวบงชี้รวม 12 ตัวบงชี้ และมาตรฐานดานปจจัยมีตัวบงชี้รวม 11 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้รวม
ทั้งหมดมี 42 ตัวบงชี้ โดยน้ําหนักความสําคัญสูงสุดเปน .060, .040 และ .040 ตามลําดับ ไดแก 1) มี
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ทองถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่นไดและนําไปปฏิบัติไดจริง
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2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา 3) ไมเสพยติดและปลอดจากสิ่ง
มอมเมาและไมแสวงหาผลประโยชน 184
เอื้ อ มพร หลิ น เจริ ญ ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการปฏิ รู ป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
พัฒนาขึ้นมี 8 องคประกอบ ประกอบดวยตัวบงชี้ยอย 129 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบดานสิทธิและ
หน าที่ทางการศึ ก ษา 13 ตัว บ งชี้ ดานระบบการศึก ษา 6 ตั ว บงชี้ ดานแนวการจัด การศึก ษา 42
ตัวบงชี้ ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 15 ตัวบงชี้ ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9 ตัวบงชี้ ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 18 ตัวบงชี้ ดานทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษา 14 ตัวบงชี้ และดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 12 ตัวบงชี้ เมื่อจําแนกตาม
ระบบการศึ ก ษาได ตัว บงชี้ ด า นปจ จั ย นํา เขา 35 ตัว บงชี้ ดา นกระบวนการ 58 ตัว บ งชี้ และดาน
ผลผลิต 36 ตัวบงชี้ ผลการตรวจสอบความตรงของตัวบงชี้ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบวาโมเดลตัวบงชี้ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
น้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวก มีพิสัย 0.27 – 0.82 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เรียงลําดับความสําคัญได ดังนี้ องคประกอบดานแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัด
การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และ
ระบบการศึกษาตามลําดับ และผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิพบวาผูเขารวมประชุม
สวนใหญเห็นดวยกับตัวบงชี้และเกณฑตัดสินความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สวนผลการจัดลําดับความสําคัญ พบวาองคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับแรก คือดานแนว
การจัดการศึกษา รองลงมาคื อดานการบริหารและการจัดการศึกษา ครู คณาจารยและบุ คลากร
ทางการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา และระบบการศึกษาตามลําดับ 185
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มนัสวีร โนนหัวรอ, “การประเมินตัวบงชี้รวมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน : การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหกระบวนการลําดับลดหลั่น” (วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.),บทคัดยอ.
185
เอื้อมพร หลินเจริญ, “การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน,”
(วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2547.), 214 - 216.
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ปญจพร แสนภูวา ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ผลการวิจัยพบวามีตัวบงชี้องคประกอบหลัง 10 องคประกอบคือ หลักการกระจายอํานาจ
หลักการบริหารตนเอง หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการ
ตรวจสอบและถวงดุล ภาวะผูนํา หลักธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา การเสริมพลัง
อํานาจ และการพัฒนาวิชาชีพ 186
นิตยา สําเร็จผล ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต ผลการวิจัยพบวาตัวบงชี้การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตประกอบดวย 15
องคประกอบ 100 ตัวบงชี้ จําแนกตามการวิเคราะหเชิงระบบ แบงเปน 1) ดานปจจัยตัวปอน 4
องคประกอบ เรี ยงลําดั บตามน้ําหนักความสําคัญไดแก องคประกอบภูมิห ลังผูเรียน จํา นวน 4
ตัวบงชี้ องคประกอบนโยบายและกลไกการบริหารจํานวน 7 ตัวบงชี้ องคประกอบการจัดหลักสูตร
จํานวน 5 ตัวบงชี้และองคประกอบการสนับสนุนใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนผูสอนจํานวน 6
ตัวบงชี้ 2) ดานผลลัพธคือคุณลักษณะผูเรียน เรียนรูตลอดชีวิต 4 องคประกอบ เรียงลําดับตาม
น้ําหนั กสําคั ญไดแก องคประกอบคุณลักษณะที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตจํ านวน 11 ตัวบงชี้
องค ป ระกอบเจตคติ ต อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต จํ า นวน 3 ตั ว บ ง ชี้ องค ป ระกอบทั ก ษะและ
ความสามารถที่เอื้อตอการเรียนรูจํานวน 3 ตัวบงชี้และองคประกอบทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 6
ตัวบ งชี้ 3) ดานการจัดโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 2 องคประกอบไดแก องคประกอบการจัด
โอกาสและกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 11 ตัวบงชี้ และองคประกอบคุณภาพของการจัดโอกาส
การเรียนรูจํานวน 9 ตัวบงชี้ 187

186

ปญจพร แสนภูวา, “การพัฒนาตัวบงชีค้ ุณภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”
(วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
2548.),153.
187
นิตยา สําเร็จผล, “การพัฒนาตัวบงชีก้ ารจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูต ลอดชีวิต.”
(วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, 2547), บทคัดยอ.
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สรุป
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่เกี่ยวของกับการศึ กษาตัวบ งชี้ ประสิ ทธิ ภาพความเป น
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่กลาวมาเพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และเพื่อทราบผล
การยืนยั นองค ประกอบของตั วบงชี้ ประสิทธิ ภาพความเปนผู บริหารสถานศึ กษาขนาดเล็ก และจาก
การศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งพบว า มี ป ระเด็ น ที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิภ าพความเปน ผู บริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก คือ กลุมทฤษฎีเกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของ
ผูบริหารของ สตอกดิล (Stogdill, Ralph Melvin), บารนารด (Bass M.Barnard), เซอรจีโอวานี
(Sergiovanni J. Thomas), ยูค (Yukl), แคทซ (Daniel Katz), สเปยทเซอร,แม็คคอล และมาโอนีย
(Spreitzer, McCall and Mahoney), โรแนล (Stedt W.Ronald), แคมเบล (Campbell, R.F), ครอ
พแมน (Korman K. Abraham), ลูธาน (Luthans, F), รอบบินส และเคานเตอร (Rabbins and
Coulter), ยูค (Gary A.Yukl), คัทเตอร (Kotter, John P.), พอลอาร เบิรนธาล และริชารด เอส เวล
ลินส (Bernthal, Paul R.), เฮลเลอรและพอรเตอร (Heller and Porter) กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวบงชี้
ทางการศึกษาของ จอหนสโตน(James N Johnstone),
เบอรสไตน โอคส และกุยตัน (Burstein,
Oakes and Guiton), อิเวลและโจน (Ewell, Peter T.& Jones, Dennis D.), ฮารท (Hart, C.), กลุม
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม บทบาท ของคูซและพอสเนอร (Kuzes & Posner), โคเวย (Covey), กอร
ตัน (Gorton), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และการบริหารสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้

140

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
มี วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นี้ 1.เพื่ อ ทราบองค ป ระกอบของตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็ก และ 2. เพื่อทราบผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนเปน
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การจัด เตรีย มโครงการวิจัย เป น การศึ ก ษาข อ มูล สถิติ วรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ ตําราตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต สัมภาษณผูบริ หารสถานศึกษาเบื้องตนตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ ยวของ
ทั้ง ในและต า งประเทศ นํ า ผลที่ ไ ดจ ากการศึ ก ษามาจัด ทํ า โครงร า งงานวิจัย แกไ ขขอ บกพรอ ง
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
เสนอใหที่ปรึกษาและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาเครื่องมือ (questionnaire / interview)
กอนเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความชัด เจนของ
ภาษากอ นเสนอใหผูท รงคุณ วุฒิพิจ ารณาความสอดคลอ งของขอ คํา ถามหลังจากนั้นปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง
นําเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่น เมื่อนําเครื่องมือที่ไดจากการหาความ
เชื่อมั่นและปรับปรุงเพิ่มเติมแลว นําเครื่องมือไปใชจริงโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด
รวบรวมขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเครื่องมือ ทําการวิเคราะห ขอมูล
ทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะหขอมูลซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
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ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี
- ตัวบงชี้ทางการศึกษา
- การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ของผูบริหาร
- ประสิทธิภาพของผูบริหาร
ศึกษาวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ตัวบงชี้ทางการศึกษา
- การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ของผูบริหาร
- ประสิทธิภาพของผูบริหาร

ตอนที่ 2 การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ

สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

กรอบแนวคิดตัวบงชี้ความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

สรางเครื่องมือ / ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ

นําเครื่องมือไป Try out หาความเชื่อมัน่
ของเครื่องมือ / ปรับปรุงเครื่องมือ /
นําเครื่องมือไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
เก็บรวบรวมขอมูลและนําแบบสอบถามมาวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานและหาองคประกอบความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 3 ประเมินตรวจสอบการ
ยันยันตัวบงชี้

เสนอโครงรางใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบการยืนยันตัวบงชี้

1.ตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ภาพรวม
2.ตัวบงชี้ความเปนผูบริหารขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพ แบงตามภูมิภาค

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย

สัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่ผานการรับรอง จาก
สมศ.ในระดับดีมาก
(3.80-4.00) ในดาน
หลักการบริหารงาน
พฤติกรรม บทบาทและ
คุณลักษณะของ
ผูบริหารเพื่อนําไป
ประกอบในการกําหนด
กรอบแนวคิด

เครื่องมือวิจัยที่มี
ความตรงเชิงเนื้อหา
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรางรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง แกไขขอบกพร องตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
เพื ่อ ใหง านวิจ ัย ครั ้ง นี ้เ ปน ไปตามวัต ถุป ระสงคข องการวิจ ัย เชิง พรรณนา
(descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการ
ทดลอง (The one shot, non-experimental case study design) ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการ
วิจัยดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัยโดย
วิเคราะหจากเอกสารและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศประกอบ
ในการหาตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
2. เก็ บรวบรวมข อมู ลในขั้นตอนที่ 1 แลวนําขอมู ลมาสรางเครื่องมือเพื่ อสํ ารวจ
องค ป ระกอบของความเป น ผูบ ริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ ก โดยใชกั บ กลุ มตั ว อย า งเดี ย ว ศึก ษา
สภาวการณไมมีการทดลอง (The one shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเปน
แผนผัง (Diagram) ดังนี้
O

R

X

เมื่อ R หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศกึ ษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

3. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลและการจัดลําดับของ
องคป ระกอบเพื ่อ หาตัว บง ชี ้ค วามเปน ผูบ ริห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก หลั ง จากนั้ น ดํ า เนิ น การ
จัด เตรี ยมโครงราง ตรวจสอบและนํ าเสนอตัวบงชี้ ความเป น ผูบริหารสถานศึ กษาขนาดเล็ก ที่มี
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ประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยไดนําเสนอโครงรางตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะหมาตรวจสอบและเพิ่ม
ความเชื่อถือ โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนพิจารณาในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม
ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน รวมถึงการใหขอเสนอแนะ การวิพากษเพื่อปรับปรุง
ใหไดตัวบงชี้ที่เหมาะสมเพื่อนําไปจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณในครั้งนี้
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กทั้งประเทศที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ที่ไดรับการประเมินภายนอกรอบสองและผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตั้งแตจํานวนนักเรียน 1-300 คน จํานวน 19,295 แหง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
จํานวน 397 แหง ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางขนาดตัวอยางของ Yamane188 ในระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยในแตละโรงเรียนประกอบดวยผูใหขอมูล ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครู/อาจารย จํานวน
1 คน และกรรมการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,191 คน รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
จํานวนโรงเรียน
ภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาควันออกเฉียงเหนือ
ใต
เหนือ
รวม
188

จํานวนโรงเรียน

กลุมตัวอยาง
จํานวนผูใหขอ มูล

(แหง)

(แหง)

ผูบริหาร

ครู

กรรมการ

(รวม)

3,220
1,158
7,919
2,163
4,835
19,295

66
24
163
45
99
397

66
24
163
45
99
397

66
24
163
45
99
397

66
24
163
45
99
397

198
72
489
135
297
1,191

สุวิมล ติรกานันท. การใชสถิติในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546, 198-199.
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วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางตามพื้นที่ใชวิธีคลัสเตอร แซมปลิ่ง(cluster sampling) เปนระดับภูมภิ าคและ
จังหวัด และใชสัดสวนในการสุมสถานศึกษาใหเปนไปตามขนาดของกลุมตัวอยางตามรายละเอียด
แผนภูมดิ ังตอไปนี้
ประชากรสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่ไดรับการรับรองรอบสองจํานวน 19,295 แหง
แบงกลุมภูมภิ าคออกเปน 5 ภาค

ภาคกลาง
มีจํานวน
โรงเรียน
3,220 แหง

ภาคตะวันออก
มีจํานวน
โรงเรียน
1,158 แหง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
มีจํานวนโรงเรียน
7,919 แหง

ภาคใต
มีจํานวน
โรงเรียน
2,163 แหง

ภาคเหนือ
มีจํานวน
โรงเรียน
4,835 แหง

สุมจังหวัดและสถานศึกษาในแตละภูมิภาค

ภาคกลาง
ไดจํานวน
โรงเรียน
66 แหง

ภาคตะวันออก
ไดจํานวน
โรงเรียน
24 แหง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ไดจํานวนโรงเรียน
163 แหง

ภาคใต
ไดจํานวน
โรงเรียน
45 แหง

ภาคเหนือ
ไดจํานวน
โรงเรียน
99 แหง

ผูใหขอมูลในสถานศึกษาแตละแหง ๆ ละ 3 คน รวมเปนจํานวนทั้งสิน้ 1,191 คน

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ยตั ว แปรพื้ น ฐานและตั ว แปรที่ ศึ ก ษาซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพืน้ ฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ องคประกอบความเปนผูบริหารสถานศึกษาซึ่งไดจากการสรุปผลการ
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาที่ผานการรับรอง
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก (ระดับคะแนน 3.80
ขึ้นไป) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการแสดงศักยภาพ
ของตนเพื่อผลักดันใหกลุมบุคคลทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางที่เปนประโยชน
กับองคกร เชน ทักษะของผูบริหารดานการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ เทคโนโลยี การตัดสินใจ
มีความฉลาด ไหวพริบดี มีความรูดี บุคลิกและสุขภาพดี มีจิตใจมั่นคง เชื่อมั่นตนเอง มีวุฒิภาวะ
อารมณขัน แกปญหาความขัดแยงไดดี มีความคิดกวางไกล มีความรักองคกร ยืดหยุน และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ ซื่อสัตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 พฤติกรรมและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การปฏิ บัติ ตามบทบาทของผูบริ ห ารตามภาระหนาที่ และการปฏิบัติ ภารกิ จของผูบริหารโดยมี
บทบาทในดานการเปนผูนําวิชาการ การบริหารแบบมีสวนรวม การเปนผูอํานวยความสะดวก
การประสานความสัมพันธและเผยแพรประชาสัมพันธ การสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผล การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริม
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2.3 ตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ นํ า มากํ า หนดเป น ตั ว วั ด คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
สภาพการณ ข องสิ่ งที่ ตอ งการศึ ก ษาทางการศึก ษาในด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษา
พฤติกรรมและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบวิธีการไดมาของตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ผูวิจัยไดสรางแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสรางโดยมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ 4 ประเด็นคือ
1.1 หลักในการบริหารงานที่สงผลใหโรงเรียนไดรับการรับรองในระดับดีมาก
1.2 คุณลักษณะของผูบริหารขนาดเล็ก
1.3 หลักในการปฏิบัติงาน
1.4 พฤติกรรมและบทบาทในการบริหาร
2. แบบวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยไดสรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยจัดทําเปน
ตารางแมททริกซ (Matrix) ซึ่งไดจากเอกสารหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีที่
ไดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีจํานวน 2 ตอนดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะของผูตอบแบบสอบถาม
3.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเปนขอคําถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับของไลเคอรท (Likert)189 จาก 5 – 1
(มากที่สุด – นอยที่สุด) โดยคะแนนมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด
ใหมีน้ําหนัก 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมาก
ใหมีนา้ํ หนัก 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงปานกลาง
ใหมีนา้ํ หนัก 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงนอย
ใหมีนา้ํ หนัก 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงนอยที่สุด
ใหมีนา้ํ หนัก 1 คะแนน
189

Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรตั น, วิธีวจิ ัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร (กรุงเทพฯ : พริ้นเตอรปริ้นท แอนมิเดียร จํากัด, 2536),114-115.
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4. แบบตรวจสอบวิธีการไดมาของตัวบงชี้ ผูวิจัยใชเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) โดยพิจารณาใน 4 ดานคือ ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช
ประโยชน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัยโดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)โดย
การศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ โดยใช
การสังเคราะหเนื้อหา (content synthesis) เพื่อใหไดกรอบแนวคิดตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก หลังจากนั้นไดนําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางไปสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษาที่ผานการรับรองการประเมิ นคุณภาพภายนอกจากสํานั กงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (ระดับคะแนน 3.80-4.00)
จํานวน 8 แหง หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําผลจากการสัมภาษณและผลการวิเคราะหจากแบบวิเคราะห
เอกสารที่ไดจัดทําเปนตารางแมททริกซจากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน และวรรณกรรม/งานวิจัยที่
เกี่ยวของมาวิเคราะหรวมกันและสรางเปนเครื่องมือวิจัยฉบับรางภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและเหมาะสมตามขอบเขตที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูล
สรุปผลที่ไดจากการสังเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี และสรุปประเด็นจากการสัมภาษณมาสรุป
เปนตัวบงชี้และสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของไลเคริ์ท (Likert’s rating scale) คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอย
แลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งทางดานความตรงเชิง
เนื้อหา สํานวนของภาษาดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 190 เลือกขอคําถาม
ที่มีคา IOC ที่มีคาตั้งแต 0.60 ขึ้นไปมาใชเปนแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ติรกานันท ภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
190

เรื่องเดียวกัน, 117.
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2. อาจารย ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย ภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ดร.รังสรรค มณีเล็ก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
4. อาจารย ดร.สุวิมล กฤษคฤหาสน ภาควิชาวัดและประเมินผลการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
5. อาจารย ดร.ดวงใจ ช วยตระกู ล กลุ มพื้ นฐานการศึ กษา คณะครุ ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาที่ไมใช
กลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 10 แหง โดยมีจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 30 คน ซึ่งประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา แหงละ 3 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมาหาความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 191 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.987
ขั้นตอนที่ 5 สรางแบบตรวจสอบวิธีการไดมาของตัวบงชี้ ซึ่งเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) พิจารณา 4 ดานคือ ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
และการใชประโยชน โดยใชคาความถี่และคารอยละเปนเกณฑในการพิจารณา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
และใหไดขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แจงไปยัง
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อการวิจยั
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายถึงจุดมุงหมายและความสําคัญ
ของการวิจยั
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
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Lee J.Cronbach, Essentials of psychological Testing, 4th ed. (New York : Harper &
Row Publishers, 1984), 161.
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจยั ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลและวิธีการที่นําเสนอดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานใช ก ารคํ า นวณค า เฉลี่ ย (men) ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปลายปดแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใดก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริง
แบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)192 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49

หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49

หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ในระดับนอย
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John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall
Inc., 1986), 114.
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คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงใน
ระดับนอยที่สุด

สําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขอคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนแนะอื่น ๆ ตอ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
3. การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ใชโปรแกรมคํานวณผลสําเร็จรูป โดยใชการ
วิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principal Component analysis)
4. การวิเคราะห การเปรียบเทียบองคประกอบตัวบ งชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาค ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA)
และเมื่อพบวามีความแตกตางกันจะนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) และ
เปรียบเทียบตัวบงชี้ในเมือง นอกเมืองดวยการวิเคราะหคาที (t-test)
5. การประเมินเพื่อยืนยันตัวบงชี้ พิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยคาความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage)
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ
ตัวแปรขององคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่เปนตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยืนยันองคประกอบหลักและองคประกอบยอยที่เปนตัวบงชี้
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางไดแกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ในระดับดีมาก จํานวน 397 แหง กลุมผูใหขอมูลมีจํานวน 3 คน ตอสถานศึกษา 1 แหง คือ ผูบริหาร
สถานศึ กษา ครู /อาจารย และกรรมการสถานศึกษา สํ าหรับเครื่องมื อที่ใ ชในการวิจัยเป นแบบ
วิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบสอบถามและแบบตรวจสอบวิธีการไดมาซึ่งตัว
บงชี้ สถิติที่ใชคือคาความถี่ (frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการ
สัดกัดปจจัย (principal component analysis :PCA) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) ทดสอบรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) การ
วิเคราะหความเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะห เชิงเนื้อหา (content analysis) การประเมินเพื่อ
ยืนยันตัวบงชี้ดวยวิธีการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลเรื่อง “ ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ” โดยมีวัตถุประสงค 1.เพื่อทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และ 2. เพื่ อ ทราบผลการยื น ยั น องค ป ระกอบของตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
และตอบขอคําถามของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมืออันประกอบดวยแบบวิเคราะหเอกสาร
แบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบวิธีการไดมาซึ่งตัวบงชี้ ผูใหขอมูลคือ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 397 แหง รวม
จํานวนผูใหขอมูลจํานวน 1,191 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 370 แหง รวม 1,110ฉบับ ผูวิจัยคัดเลือก
แบบสอบถามที่เปนฉบับสมบูรณไดจํานวน 353 แหง รวมจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 1,059 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 88.92 นํามาวิเคราะหและเสนอผล การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาวิ เ คราะห เ พื่ อ กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ประกอบด ว ย 3
ขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวบงชี้ความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องกลุมทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ตัวบงชี้ทางการศึกษา การบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กลุมทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรม บทบาทและงานวิจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ
2. การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีผานการประเมินรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.)โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (3.80-4.00) ใชวิธีการสุมอยางงาย
จํานวน 8 ทานโดยใชแบบสอบถามกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)
3. นําผลการสัมภาษณและขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีมา
สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณการทํางาน สถานที่ตั้งของสถานศึกษาใน
เมือง นอกเมือง ขนาดของสถานศึกษา และจํานวนนักเรียนในสถานศึกษา
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(exploratory factor analysis) ประกอบ
ดวยขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหองคประกอบเขิงสํารวจดวยวิธีการหมุนแกนแบบ Orthogonal Rotation แบบ
principle component analysis: PCA ดวยวิธี Varimax ซึ่งเปนเทคนิคที่ทําใหมีจํานวนตัวแปรที่นอย
ที่สุดมีคา Factor loading มากในตัวบงชี้
2. วิเคราะหตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพแบงกลุม
ตามภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห ก ารประเมิ น ตรวจสอบการยื น ยั น ตั ว บ ง ชี้ โ ดยการวิ เ คราะห
คาความถี่และคารอยละพิจารณาใน 4 ประเด็นคือ ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
และการนําไปใชประโยชน
ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎีและขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวบงชี้
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กพบวามีจํานวน 91 ตัวบงชี้ และจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ก ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ที่ มี ผ ลการประเมิ น ภายนอก
สถานศึกษารอบสอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.)โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (3.80-4.00) จํานวน 8 แหง มีผลการสรุปการ
สัมภาษณดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
คนที่ 1 คนที่ 2
1 ทานบริหารงานอยางไรถึงทําใหโรงเรียนของทานไดรับการ
รับรองจาก สมศ. ในระดับดีมาก
1.1 บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล
9
9
1.2 บริหารงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจ มอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็คอยกํากับติดตามงาน
9
1.3 เอาใจใสบุคลากรภายในโรงเรียนและเต็มใจรับฟงความคิดเห็น
9
ของผูใตบังคับบัญชา
1.4 กําหนดขอบเขตและจัดโครงสรางขององคกรอยางชัดเจน
9
1.5 ใชหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชวิถีพุทธ
1.6 ใชหลักการบริหารไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)
1.7 ใช หลักการบริ หารการปกครองโดยให ครู ทํ างานด วยความ
9
สมัครใจ
1.8 บริหารงานโดยใชหลักความไววางใจ และการมีสวนรวมใน
9
การปฏิบัติงาน
1.9 ใชหลักความเปนประชาธิปไตย
9
9

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9
9

9

9

9

9
9

9

9

9
9
154

155
ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
คนที่ 1 คนที่ 2
1.10 การประสานความรวมมือทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยถึง
9
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.11 หลักการนําผลการประเมินที่รอบแรกมาปรับปรุงโดยวิเคราะห
9
จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรค มาบริหารจัดการ
1.12 บริหารงานโดยใหบุคลากรเคารพกฎระเบียบของสถานศึกษา
อยางเครงครัด
1.13 ใชระบบการบริหารการประกันคุณภาพทั้งองคกร
1.14 อุทิศเวลาใหกับการทํางาน
9
9
2 ทานคิดวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพมีลักษณะอยางไร
2.1 มีคุณลักษณะดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
9
2.2 มีความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายใน
9
สถานศึกษาไดอยางทันเวลา ทันตามความตองการ
2.3 มีความสามารถในการจูงใจบุคลากรในสถานศึกษา
2.4 เป น ที่ พึ่ งพาให ความช ว ยเหลื อเกื้ อกู ลซึ่ งกั น และกั นอย าง
สรางสรรค

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8
9

9

9
9

9
9
9

9

9
9

9

9

9
9
155

156
ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
คนที่ 1 คนที่ 2
2.5 มีวินัยในตนเอง
9
9
2.6 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
9
9
2.7 ราเริง แจมใส
9
2.8 สามารถวินิจฉัยสั่งการงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
9
2.9 มีไหวพริบ ปฏิภาณ แกไขปญหาไดทุกสถานการณ
2.10 มีสติปญญาดี
9
2.11 มีวิสัยทัศนกวางไกล
9
2.12 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
9
9
2.13 มีความสามารถในการสื่อสาร
9
2.14 รักองคกร
9
2.15 รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
9
9
2.16 มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ
2.17 ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร ใน
9
สถานศึกษาและผูมาติดตอประสานงาน

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

156

157
ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
คนที่ 1 คนที่ 2
2.18 มีความสามารถในการบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานงบประมาณ
2.19 มีความสามารถในการบริหารงานดานอาคารสถานที่
9
2.20 มีความสามารถในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9
3 ทานมีหลักการในการทํางานของทานอยางไร
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

กลาคิด กลาทํา
ให ก ารสนั บ สนุ น บุ ค คลที่ มี พ รสวรรค พั ฒ นาและรั ก ษา
บุคลากรในสถานศึกษา
ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
ใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล
ให บริ การด วยความจริ งใจ และเสมอภาค ไม เรี ยกหรื อรั บ
ผลประโยชนจากการใชตําแหนงโดยมิชอบ
ยึดหลักความเสมอภาคในการบริหารจัดการ
ยึดหลักการบริหารแบบเนนความสอดคลอง

9

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8
9

9
9
9

9
9

9

9

9

9
9

9
9

9

9
9

9
9

9

9
9
157

158
ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
คนที่ 1 คนที่ 2
3.8 มีการบริหารโดยใชหลักไตรลักษณ (ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา)
3.9 มีการบริหารโดยใชหลัก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
3.10 ยึดหลักการบริหารแบบมีเหตุผลและอธิบายได
3.11 ยึดหลักการบริหารแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9
4 ท านคิ ดว าผู บริ หารสถานศึ กษาขนาดเล็ กในป จจุ บั นต องมี
พฤติ กรรมและบทบาทในการบริ หารโรงเรี ยนอย างไรให มี
ประสิทธิภาพ
4.1 มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
9
9
4.2 มีความฉลาด
9
4.3 มี ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและ
9
ภาษาตางประเทศ
4.4 มีความคิดริเริ่ม คิดสรางสรรค คิดรวบยอดและคิดสังเคราะห
4.5 มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา
9
4.6 มีวุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ
9
4.7 มีความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8
9
9
9
9
9

9

9

9
9

9

9

9
9

9

9
9

9
9

9

9
158

159
ตารางที่ 6 (ตอ)
ลําดับ
ประเด็นในการสัมภาษณ
4.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
4.9 มีทักษะดานเทคนิค
4.10 จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.11 มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.12 รักและศรัทธาตอวิชาชีพ

คนที่ 1 คนที่ 2
9
9

คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8
9
9
9

9

9

9

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ผานการประเมินรอบสอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่อยูในระดับ 3.80 -4.00 โดยการสัมภาษณ 4 ประเด็นดวยกันคือ การบริหารงาน 4 งาน คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ หลักในการทํางานทําอยางไรสถานศึกษาจึงมีคณ
ุ ภาพ พฤติกรรมและบทบาทในการบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดนําผลสรุปจากการสัมภาษณมาสังเคราะหรวมกันกับขอมูลจากการศึกษาจากทฤษฎีซึ่งเดิมมีอยูแ ลวจํานวน 91 ตัวบงชี้ ผลการสรุป
รวมกันพบวามีจํานวน 101 ตัวบงชี้ ดังตาราง ตอไปนี้

159

1

2

3

4
9
9
9

9

9
9
9
9

9

Heller and Porter
Bass M.Bernard

9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

มีความรับผิดชอบ
ขยัน และอดทน
มีความสามารถในการ
จูงใจ
มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และ
ตัดสินใจไดรวดเร็ว
มีความคลองแคลว
ตื่นตัว พรอมรับ
สถานการณไดทุกชนิด
Stogdill,Ralph Melvin

ประเด็น
Chester I. Barnard

160

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหตัวบงชีจ้ ากแนวคิดทฤษฎีและการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา

9

9

9

9

160

5
6

7

8

มีความฉลาด
มีบุคลิกภาพแข็งแรง
สงา สุขภาพดี
มีการศึกษาดี สภาพ
ทางสังคมดี
มีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
9
9

9

9
9

9

Campbell, R.F.
Heller and Porter

9
9
9
9

9
9
9
9

9

9

9
9

9

9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Luthans, F

9

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

ประเด็น
Chester I. Barnard

161

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

161

ประเด็น

9
9

9

Korman K.Abraham
Luthans, F

9
9
9

9
9

9

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

9
9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

9

Gary A.Yukl

9

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

9
Stogdill,Ralph Melvin

มีความคิดริเริม่
สรางสรรค คิดรวบ
ยอด คิดสังเคราะห
10 มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
11 สนับสนุนทางสังคม มี
เกียรติ และรวมงานกับ
ผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี
Chester I. Barnard

162

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

162

ประเด็น

12 เปนที่พึ่งพา ใหความ
ชวย เหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันอยาง
สรางสรรคโดยยึดมัน่
ในระบบคุณธรรม
13 กลาคิด กลาทํา
14 มีความสามารถในการ
แบงงานใหกับ
ผูรวมงานและจัด
ระบบงาน
9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

9

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

163

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9

9

9

163

ประเด็น

15
16
17
18

มีวินยั ในตนเอง
มีทักษะมนุษยสัมพันธ
มีสติปญญาดี
มีความสามารถในการ
แกไขขอขัดแยง
19 กระบวนการกลุม /
ทํางานเปนทีม และ
การรวมงานกับผูอื่น
20 มีวิสัยทัศน
มองการณไกล
9
9

9

9
9
9
9

9
9

9
9

9
9

9

9

9

9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

164

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9
9

9

9

9

164

ประเด็น

21 มีหลักการบริหารให
เกิดบูรณาการ
22 มีหลักการปกครองให
ครูทํางานดวยความ
สมัครใจ
23 เปนนักวางกลยุทธ
มีการวางแผน
การปฏิบัติงานใน
รูปแบบตาง ๆ
9

9
9
9
9

9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

165

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

165

ประเด็น

24 ความยืนหยัดใน
หลักการที่กําหนดไว มี
จิตใจที่มนั่ คง
25 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
26 รักองคกร
27 มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานและความรู
ความเขาใจ
9

9

9
9

9

9

9

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ
การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

Gorton

Covey

สมศ

9

สกศ

9

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

166

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9
9
9

9

9

166

ประเด็น

28 มีความสามารถในการ
นิเทศการศึกษา
29 มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง
ทางอารมณ
30 เปนคนเปดเผย
31 มีความทะเยอทะยาน
32 มีอารมณขัน / ตลก
ขบขัน
33 มีความสามารถในการพูด
9

9

9

9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

9

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

167

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9

9

9

9
9

9

167

ประเด็น

34 รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น
35 ใหความเคารพ ใกลชิด
สนิทสนม
36 สังเกตการณกฎ
ระเบียบอยางเครงครัด
37 ปองกันและปกปอง
ขอผิดพลาดในการ
ทํางาน
9

9

9
9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

168

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

168

ประเด็น

38 มีความซื่อสัตย สุจริต
39 มีคุณลักษณะทางดาน
วิชาชีพ
41 มีคุณลักษณะทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม
42 มีคุณลักษณะสวน
บุคคล
43 มีคุณลักษณะดานภาวะ
ผูนํา
9
9

9

9
9

9
9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

169

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9
9

169

ประเด็น

44 สงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
45 มีคุณลักษณะดาน
ทัศนคติที่ดี
46 เปนผูใหการสนับสนุน
บุคคลที่มีพรสวรรค
พัฒนา และรักษา
47 มีทักษะดานเทคนิค
9

9

9

9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

170

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

170

ประเด็น

48 มีคุณลักษณะดาน
พฤติกรรม
49 คุณลักษณะดาน
สมรรถนะในการ
ทํางาน
50 คนหาโอกาสที่ทาทาย
ตอการเปลี่ยนแปลง
ยอมรับความเสี่ยงและ
เรียนรูจากความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

171

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

171

ประเด็น

51 มอบหมายและกระจาย
อํานาจให
ผูใตบังคับบัญชา
52 ประชาสัมพันธเชิงรุก
53 สํารวจขอมูลพื้นฐาน
54 ทําแผนที่ทางการศึกษา
55 ทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
56 จัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝกหัด
9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

172

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9
9

9

172

ประเด็น

57 หนวยคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่
58 จัดทําสื่อการเรียนการ
สอนและหนังสือ
หองสมุด
59 การหมุนเวียนครู
60 การพัฒนาครู
61 นิเทศและติดตามผล
62 ซอมแซมอาคาร
สถานที่
9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

173

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9
9

9

173

ประเด็น

63 การบริหารงานอยาง
เปนระบบครบวงจรให
บรรลุเปาหมาย
การศึกษา
64 มีการจัดองคกร
โครงสราง
65 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

174

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9
9

9
9

174

ประเด็น

66 มีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผูเรียนและทองถิ่น
67 มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เอื้อตอการเรียนรู
68 มีความสามารถปรับตัว
เขากับ ทุกสถานการณ
ราเริงแจมใสอยูเสมอ
69 มีความสามารถในการ
ประสานประโยชน
9
9

9
9

9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

175

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

175

ประเด็น

70 มีความสามารถในการ
จัดทํานโยบายของ
สถานศึกษา
71 มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
72 มีความสามารถในการ
วิจัยทางการศึกษา
การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

176

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9
9

9
9

176

ประเด็น

73 สามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แกปญหา สถานการณ
ตาง ๆ
74 สามารถชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาตางๆ
75 สรางบรรยากาศการ
บริการที่อบอุน มั่นคง
และปลอดภัย
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

9

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

177

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9

9

9

177

ประเด็น

76 มีความสามารถบริหาร
ดานวิชาการ
77 มีความสามารถ
บริหารงานดานธุรการ
78 มีความสามารถบริหาร
งานดานการเงิน และ
พัสดุ
79 มีความสามารถบริหาร
งานดานอาคารสถานที่
การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

9

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

178

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9

9
9

9
9

9
9

178

ประเด็น

80 มีความสามารถบริหาร
งานดานงานบุคคล
81 มีความสามาร
บริหารงานดานกิจการ
นักเรียน
82 มีความสามารถ
บริหารงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

9

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

179

ตารางที่ 7 (ตอ)

9
9

9

9
9

179

ประเด็น

83 มีความสามารถ
บริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
84 ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดที ั้งกาย
วาจา ใจ
85 ใหบริการดวยความ
จริงใจเสมอภาคโดยไม
เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชนจากการใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
9

9

9
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

180

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

180

ประเด็น

86 สรางความสามัคคีใน
หมูคณะ
87 รักและศรัทธาตอ
วิชาชีพ
88 พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศนใหทนั ตอ
พัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเสมอ
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

181

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

181

ประเด็น

89 เปนผูนําและสรางผูนํา
90 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา
91 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
92 ยึดหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม
93 ยึดหลักการบริหาร
แบบนิติธรรม
9

9
9

9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

182

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

9

182

ประเด็น

94 ยึดหลักการบริหาร
แบบโปรงใส
95 ยึดหลักการบริหาร
แบบเนนความ
สอดคลอง
96 ยึดหลักการบริหาร
แบบเสมอภาค
97 ยึดหลักการบริหาร
แบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
9

การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard
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ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9

183

ประเด็น

98 ยึดหลักการบริหาร
แบบมีเหตุผลอธิบายได
99 มีการบริหารโดยใชหลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
ปญญา)
100 มีการบริหารโดยใช
หลักไตรลักษณ (ทุกขัง
อนิจจัง อนัตตา)
101 มีการบริหารโดยใช
หลักทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค
การสัมภาษณผูบริหาร (8 คน)

สํานักมาตรฐานวิชาชีพ

สมศ

สกศ

Gorton

Covey

Kuzes and Posner

Kotter, John P.

Gary A.Yukl

Spreitzer, McCall and Mahoney

Daniel Katz

Bernthal and Well

- สมถวิลย ชูทรัพย

The Center of Creative Leadership

Bass M.Bernard

Heller and Porter

Campbell, R.F.

Luthans, F

Korman K.Abraham

Robbins and Coulter

Sergiovanni J.Thomas

Stedt W.Ronald

Stogdill,Ralph Melvin

Chester I. Barnard

184

ตารางที่ 7 (ตอ)

9

9

9

9
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหตัวบงชี้จากหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของรวม
ไปถึงการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลการประเมินในรอบที่สองของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่อยูในระดับดีมาก (ระดับคะแนน 3.80-4.00)
พบวามีจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 101 ตัวบงชี้ ผูวิจัยจึงนําหลักการ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและการ
สัมภาษณผูบริหารมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กคือ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผูบริหาร
สถานศึ กษา การพั ฒนาตั วบ งชี้ ทางการศึ กษา การจั ดสภาพแวดล อมในสถานศึ กษา และ พฤติ
กรรมการบริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
อยางไรก็ตามตัวบงชี้บางตัวยังเปนตัวแปรแฝงซึ่งอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
วิจัยได ผูวิจัยจึงไดนํามาจัดทําเปนตัวบงชี้ที่เปนตัวแปรสังเกตได ดังนั้นตัวบงชี้ที่ไดจากการศึกษา จาก
หลักการ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณจํานวน 101 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ ที่
นําไปใชไดจริงจํานวนทั้งสิ้น 145 ตัวบงชี้ ผูวิจัยนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและคัดจํานวน ตัว
บงชี้ที่สมบูรณที่สุดจํานวน 122 ตัวบงชี้ ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.987
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ
ประสบการณการทํางาน สถานที่ตั้งของสถานศึกษาในเมือง นอกเมือง ขนาดของสถานศึกษา และ
จํานวนนักเรียนในสถานศึกษา
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 370 โรงเรียนรวม
1,110 ฉบับ ผูวิจัยคัดแบบสอบถามที่เปนฉบับสมบูรณไดจํานวน 353 โรงเรียน รวมจํานวน 1,059
ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.92 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบ คําบรรยาย
จําแนกรายละเอียดไดดังนี้

186
ตารางที่ 8

แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
(n=353)

สถานภาพ

ผูอํานวย การ
โรงเรียน
ตําแหนง จํานวน รอยละ จํานวน

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

กรรมการ
สถานศึกษา

ครู
รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม
จํานวน รอยละ

270
83

76.49
23.51

75
278

21.25
78.75

174
179

49.29
50.71

519
540

49.01
50.99

รวม

353

100

353

100

353

100

1,059

100

อายุ
1. ไมเกิน 30 ป
2. 31 – 40 ป
3. 41 – 50 ป
4. 51 - 60 ป
5. 61 ปขึ้นไป

2
14
140
197
0

0.57
3.97
39.66
55.81
0

24
46
110
173
0

6.80
13.03
31.16
49.01
0

27
45
96
158
27

7.65
12.75
27.20
44.76
7.64

53
105
346
528
27

5.00
9.92
32.67
49.86
2.55

รวม

353

100

353

100

353

100

1,059

100

0
0
105
248
0

0
0
29.75
70.25
0

0
293
1
59
0

0
83.00
0.28
16.72
0

138
191
6
18
0

39.09
54.11
1.70
5.10
0

138
484
112
325
0

13.03
45.70
10.58
30.69
0

353

100

353

100

353

100

1,059

100

ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ป.บัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวม
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ตารางที่ 8 (ตอ)
(n=353)
สถานภาพ

ผูอํานวย การ
โรงเรียน
ตําแหนง จํานวน รอยละ

กรรมการ
สถานศึกษา

ครู

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ประสบการณฯ
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. 31-35 ป
8. 36-40 ป
9. 41-45 ป

31
12
27
33
40
97
82
29
2

8.78
3.40
7.65
9.35
11.33
27.48
23.22
8.22
0.57

21
18
32
32
40
96
90
24
0

5.95
5.10
9.06
9.06
11.33
27.20
25.50
6.80
0

86
81
45
25
16
57
31
12
0

24.36
22.95
12.75
7.08
4.53
16.15
8.78
3.40
0

138
111
104
90
96
250
203
65
2

13.03
10.48
9.82
8.50
9.07
23.61
19.17
6.14
0.19

รวม

353

100

353

100

353

100

1,059

100

จากตารางที่ 8 แสดงสถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถามพบว า มี ผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 1,059 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 540 คน คิดเปนรอยละ 50.99
เพศชายจํานวน 519 คน คิดเปนรอยละ 49.01 ดานอายุพบวา สวนใหญอายุชวง 51 – 60 ป มีมากที่สุด
จํานวน 528 คน คิดเปนรอยละ 49.86 รองลงมาอายุชวง 41 – 50 ป จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 32.67
ดานระดับการศึกษาพบวา ระดับปริญญาตรีมีมากที่สุดจํานวน 484 คน คิดเปนรอยละ 45.70 รองลงมา
คือระดับปริญญาโท จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 30.69 มีประสบการณอยูในชวง 26-30 ป มาก
ที่สุดจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 23.61 รองลงมาคือประสบการณในชวง 31-35 ป จํานวน 203 คน
คิดเปนรอยละ 19.17
สําหรับผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนเพศชายจํานวน
270 คน คิดเปนรอยละ 76.49 เปนเพศหญิงจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 23.51 ผูตอบแบบสอบถามใน
ตําแหนงนี้สวนใหญมีอายุในชวง 51- 60 ป จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 55.81 รองลงมาอายุชวง 41 –
50 ป จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 39.66 และในดานระดับการศึกษามีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
โทมากที่สุดจํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 70.25 รองลงมาคือ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา จํานวน
105 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ในดานประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาสวนใหญมีประสบการณใน
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การทํางานมาแลว 26-30 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 27.48 รองลงมามีประสบการณในการ
ทํางานมาแลว 31-35 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 23.22
ผู ต อบแบบสอบถามในตํ า แหน ง ครู ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง จํ า นวน 278 คน คิ ด เป น
รอยละ 78.75 เปนเพศชายจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 21.25 ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงนี้ สวน
ใหญมีอายุในชวง 51- 60 ป จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 49.01 รองลงมาอายุชวง 41 – 50 ป จํานวน
110 คน คิดเปนรอยละ 31.16 และในดานระดับการศึกษามีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 83.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.71 ใน
ดานประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมาแลว 26-30 ป
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 27.20 รองลงมามีประสบการณในการทํางานมาแลว 31-35 ป จํานวน
90 คน คิดเปนรอยละ 25.50
ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 179
คน คิดเปนรอยละ 50.71 เปนเพศชายจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 49.29 ผูตอบแบบสอบถามใน
ตําแหนงนี้ สวนใหญมีอายุในชวง 51- 60 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 44.76 รองลงมาอายุชวง 41 –
50 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 27.20 และในดานระดับการศึกษามีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีมากที่สุดจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 54.11 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิด
เปนรอยละ 39.09 ในดานประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาสวนใหญมีประสบการณในการ
ทํางานมาแลว 1-5 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 24.36 รองลงมามีประสบการณในการทํางาน
มาแลว 6-10 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 22.95
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนสถานศึกษาและสถานศึกษาในเมือง นอกเมือง
n=353
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขนาดเล็ก
เล็ก (น.ร.ต่ํากวา 100 คน)
เล็ก (น.ร.101-120 คน)
เล็ก (น.ร.121-150 คน)
เล็ก (น.ร.151-200 คน)
เล็ก (น.ร.201-250 คน)
เล็ก (น.ร.251-300 คน)
รวม

ในเมือง
นอกเมือง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
31.03
39.32
37.96
18
116
134
(13.43)
(86.57)
(100)
15.52
18.31
17.85
9
54
63
(14.29)
(85.71)
(100)
29.31
18.98
20.68
17
56
75
(23.29)
(76.71)
(100)
15.52
12.20
12.75
9
36
45
(20.00)
(80.00)
(100)
5.42
5.38
5.17
3
16
19
(15.79)
(84.21)
(100)
5.38
3.45
5.76
2
17
19
(10.53)
(89.47)
(100)
100
295
100
100
58
353
(16.40)
(83.60)
(100)

จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนสถานศึกษา และสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเมือง นอกเมืองจํานวน
353 แหง พบวา สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 100 คน จํานวน 134 แหง คิด
เปนรอยละ 37.96 ของสถานศึกษาขนาดเล็กทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 353 แหง เมื่อพิจารณา
สถานศึกษาจากจํานวนนักเรียน พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมือง มีจํานวนมากที่สุดคือ
นักเรียนในชวงจํานวนต่ํากวา 100 คน จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 39.32 ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู
นอกเมือง และคิดเปนรอยละ 86.57 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ํากวา 100 คน รองลงมาคือ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนจํานวน 121-150 คน จํานวน 56 คน และนักเรียนจํานวน 101 – 120 คน
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.98 และ 18.31 ตามลําดับของสถานศึกษาที่ตั้งอยูนอกเมือง
สําหรับสถานศึกษาในเมืองจํานวน 58 แหง สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวน
นักเรียนต่ํากวา 100 คน จํานวน 18 แหง คิดเปนรอยละ 31.03 รองลงมาคือนักเรียนจํานวน 121-150
จํานวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 29.31

190
ตารางที่ 10 แสดงภูมิภาคและจังหวัดของผูตอบแบบสอบถาม
n=353
จังหวัด

ภูมิภาค
ภาคกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ภาคเหนือ

1
2
3
4
5

ภาคใต

1
2
3

สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
สมุทรสงคราม
อางทอง
อุทัยธานี
ลพบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สระบุรี
นครนายก
รวม
ลําพูน
อุตรดิตถ
แพร
แมฮองสอน
ลําปาง
รวม
สุราษฎรธานี
สงขลา
พังงา

จํานวน
สถานศึกษา
12
10
8
15
3
15
9
3
5
9
3
4
96
10
19
10
6
9
54
18
10
5

รอยละ

รวมเฉลี่ย

12.50
10.42
8.33
15.63
3.13
15.63
9.38
3.13
5.21
9.38
3.13
4.17
100
18.52
35.19
18.52
11.11
16.67
100
41.86
23.26
11.63

96
27.20%

54
15.30%

43
12.18%
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ตารางที่ 10 (ตอ)
n=353
ภูมิภาค

จังหวัด
4 ระนอง
5 สตูล
6 พัทลุง

รวม
ภาคตะวันออก 1 ยโสธร
เฉียงเหนือ
2 อุดรธานี
3 อุบลราชธานี
4 สกลนคร
5 ศรีษะเกษ
6 รอยเอ็ด
7 เลย
8 สุรินทร
9 หนองคาย
10 มหาสารคาม
11 หนองบัวลําภู
12 มุกดาหาร
รวม
ภาคตะวันออก
ตราด
ระยอง
สระแกว
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
สถานศึกษา
5
3
2
43
3
17
12
8
16
16
3
9
13
12
8
2
119
5
13
8
11
4
41
353

รอยละ
11.63
6.98
4.65
100
2.52
14.29
10.08
6.72
13.45
13.45
2.52
7.56
10.92
10.08
6.72
1.68
100
12.20
31.71
19.51
26.83
9.76
100
100

รวมเฉลี่ย

119
33.71%

41
11.61%
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จากตารางที่ 10 แสดงภูมิภาคและจังหวัดของผูตอบแบบสอบถาม พบวาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีจํานวนมากที่สุดคือ 119 แหง คิดเปนรอยละ 33.71 รองลงมาคือ ภาคกลางจํานวน 96 แหง
คิดเปนรอยละ 27.20
ตอนที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ซึ่งวิเคราะหเกี่ยวกับ
ตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสกัดตัวบงชี้ใหเหลือตัวบงชี้ ที่
สําคัญ
ผลการวิเคราะหตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยได
วิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO and Bartlett’s test ซึ่งคา KMO เปนการทดสอบความเหมาะสม
ของ correlation matrix ในการวิเคราะหองคประกอบ คือ เปนดัชนีที่บอกความแตกตางระหวาง matrix
สหสัมพันธของตัวแปรที่สังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ เมื่อวิเคราะหแลวพบวาดัชนี Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.980 ซึ่งเขาใกล 1 ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอมูลมีความเหมาะสมที่
จะนําเทคนิค factor analysis มาใชและการวิเคราะหตัวประกอบ ดวยการ หมุนแกนแบบตั้งฉาก
(orthogonal rotation) โดยใชแวริแมกซ (varimax rotation) ได 8 องคประกอบ โดยพิจารณาจากคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และการเลือกปจจัยจาก
จํานวนตัวแปรในแตละปจจัยที่ตองมีตัวแปรบรรยายปจจัยนั้นๆ โดยมีคาน้ําหนัก (factor loading)แตละ
ตัวแปรเทากับ 0.5 ขึ้นไป ดังรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1
ตัวแปร

ขอความ

7

ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายใน
สถานศึกษาไดอยางรวดเร็วทันตอความตองการ
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาไดอยาง
ถูกตอง
ผูบริหารสามารถสรุปประเด็นความสนใจของผูอื่นได
ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาตอเหตุการณตางๆที่
เกิดขึ้น

8
5
12

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.719
.688
.675
.669
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ตัวแปร
20
11
32
6
9
73
21
27
1
3
22
36
77
26
2
33
28
25

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางผลผลิตใหมๆเพื่อแกปญหางานที่ปฏิบัติ
.666
ผูบริหารสามารถวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัตหิ นาที่ไดถกู ตองและเหมาะสม
.665
ผูบริหารแสดงออกถึงความคิดใหมๆ
.649
ผูบริหารใหความหวงใยกับผูใ ตบังคับบัญชาไดในทุกสถานการณ
.649
ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
.644
ผูบริหารบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
.636
บุคลากร
ผูบริหารสามารถนําภาพรวมทีเ่ ปนจุดเดนและจุดดอยของสถานศึกษามาใช
.632
เปนประโยชนในการบริหาร
ในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถใชเทคนิคคลี่คลาย
.610
บรรยากาศใหแจมใสได
ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่ทรี่ ับผิดชอบดวยความมุงมั่น
.610
ผูบริหารยอมรับความผิดพลาดและเต็มใจรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
.601
การปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถนําขอเสนอแนะของผูรวมงานมาปรับปรุงพัฒนา
.598
การทํางาน
ผูบริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางตอเนื่อง
.596
ผูบริหาร บริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม
.588
ผูบริหารมีความสามารถจัดระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาได
.588
อยางเปนระบบ
ผูบริหารมาปฏิบัติงานตรงตอเวลา
.585
ผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเปน
.563
รูปธรรมชัดเจน
ผูบริหารสามารถบริหารงานเปนทีมไดอยางเหมาะสมแบบมีสว นรวม
.563
ผูบริหารสามารถกระจายงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถ
.550
ขอความ
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ตารางที่ 11 (ตอ)
คาน้ําหนัก
องคประกอบ
53
ผูบริหาร มีการนิเทศ กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
.547
ตอเนื่อง
98 ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและแบบฝกหัดไดในราคาที่
.541
ประหยัด
65
ผูบริหารตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
.538
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน
99
ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและแบบฝกหัดไดอยางเหมาะสม ตรง
.525
ตามเนื้อหาของหลักสูตร
35
ผูบริหารบริหารงานอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
.527
18
ผูบริหารสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางมี
.523
ประสิทธิภาพ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
55.145
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
45.201

ตัวแปร

ขอความ

จากตารางที่ 11 พบวาองคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 28 ตัวแปรมีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.523 – 0.719 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 55.145 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 45.201 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 28 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 45.201 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)
กับองคประกอบอื่น ๆ แลวองค ประกอบนี้มี ความสําคัญเปน อัน ดับแรก ผูวิจัยไดกํ าหนดชื่อของ
องคประกอบที่ 1 วา “การตัดสินใจในการบริหารจัดการ”
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ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 2
ตัวแปร
112

ขอความ

สงเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ
114 สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาไทย
115 สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย
111 สงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สรางสรรคของผูเรียน
113 สงเสริมกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ดงี ามในสถานศึกษา
109 สนับสนุนใหนาํ แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียน
การสอน
107 ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
110 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางทั่วถึง
106 ผูบริหารสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
108 จัดใหมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกตามความสนใจ
100 ผูบริหารจัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหหองสมุด
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.730
.705
.693
.684
.681
.633
.632
.631
.617
.580
.524
4.915
4.028

จากตารางที่ 12 พบวาองคประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 11 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.525 – 0.730 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 4.915 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.028 แสดงวาตัวแปรทั้ง 11
ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 4.028 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับ
องค ป ระกอบอื่ น ๆ แล ว องค ป ระกอบนี้ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ สอง ผู วิ จั ย ได กํ า หนดชื่ อ ของ
องคประกอบที่ 2 วา “การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน”
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ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 3
ตัวแปร

ขอความ

62
63
75
61
74

ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปนของตน
ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น
ผูบริหารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ
ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ใี หกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา
ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางานใหกับสถานศึกษา
ผูบริหารอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร ผูเรียนและผูท ี่มีสวน
เกี่ยวของกับสถานศึกษา
ผูบริหารสงเสริมใหครูรักและภูมใิ จในสถานศึกษา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

72
76
78
50

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.682
.628
.622
.617
.596
.578
.518
.516
.505
3.701
3.034

จากตารางที่ 13 พบวาองคประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 9 ตัวแปรมีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.505 – 0.682 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 3.701 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.034 แสดงวาตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 3.034 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบ
อื่นๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับสาม ผูวิจัยไดกําหนดชื่อขององคประกอบที่ 3 วา
“ความภักดีตอองคกร”
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ตารางที่ 14
ตัวแปร
89

องคประกอบที่ 4
ขอความ

ผูบริหารจัดใหมีระเบียบรองรับการสงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
90
ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวิชาการแกบคุ คลภายนอก ชุมชน และ
องคกรภายนอก
92
ผูบริหารจัดใหมีการประเมินระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ
กับชุมชน
88
ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา
87
ผูบริหารจัดใหบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบในการสงเสริม
ความสัมพันธ รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชดั เจน
93
ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจในการปรับปรุงระบบกลไกในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา
94
สงเสริมใหมีกจิ กรรมประชาสัมพันธเพื่อใหชมุ ชนเห็นความสําคัญในการจัด
การศึกษารวมกัน
95 จัดใหมีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม
91
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูการศึกษาทองถิ่น
81
ผูบริหารนําสารสนเทศทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง มาประยุกตใชใน
การพัฒนาสถานศึกษา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.744
.737
.717
.693
.672
.667
.614
.592
.561
.501
2.249
1.844

จากตารางที่ 14 พบวาองคประกอบที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 10 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.501 – 0.744 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 2.249 และคารอยละของ ความแปรปรวนเทากับ 1.844 แสดงวาตัวแปรทั้ง
10 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 1.844 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับ
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องคประกอบอื่นๆ แลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับสี่ ผูวิจัยไดกําหนดชื่อขององคประกอบ
ที่ 4 วา “ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน”
ตารางที่ 15
ตัวแปร
118
117
116
120

องคประกอบที่ 5
ขอความ

ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผูบริหารมีความสามารถจัดทํานโยบายของสถานศึกษา
ผูบริหารสามารถจัดการดานการประกันคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.625
.620
.586
.559
2.118
1.736

จากตารางที่ 15 พบวาองคประกอบที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.599 – 0.625 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 2.118 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.736 แสดงวาตัวแปรทั้ง
4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได รอยละ 1.736 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับ
องค ป ระกอบอื่ น ๆ แล ว องค ป ระกอบนี้ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ ห า ผู วิ จั ย ได กํ า หนดชื่ อ ของ
องคประกอบที่ 5 วา “การวิจัยและการจัดการศึกษา”
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ตารางที่ 16

องคประกอบที่ 6

ตัวแปร
42

ขอความ
ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณไดดี ไมแสดงสีหนาหรืออาการ
ฉุนเฉียวเวลาทีไ่ มพอใจ
ผูบริหารมีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.650
.630

54

ผูบริหารมีอารมณขันในการบริหารงานเพือ่ ไมใหเกิดความเครียดใน
.565
การปฏิบัติงาน
41
ผูบริหารมีความสงบ ใจเย็นแมในสถานการณที่ผูอื่นแสดงความ
.523
รุนแรง
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
1.994
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
1.635
จากตารางที่ 16 พบวาองคประกอบที่ 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.523 – 0.650 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 1.994 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.635 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว
แปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได รอยละ 1.635 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับองคประกอบ
อื่นๆแลวองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับหก ผูวิจัยไดกําหนดชื่อขององคประกอบที่ 6 วา
“วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ”
ตารางที่ 17
ตัวแปร
85
86
84
83

องคประกอบที่ 7
ขอความ

ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ
ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติด
ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว
ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืมหนาที่การงาน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.839
.797
.773
.517
1.700
1.394
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จากตารางที่ 17 พบวาองคประกอบที่ 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.517 – 0.839 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 1.700 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.394 แสดงวาตัวแปรทั้ง
4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได รอยละ 1.394 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับ
องค ป ระกอบอื่ น ๆแล ว องค ป ระกอบนี้ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ เจ็ ด ผู วิ จั ย ได กํ า หนดชื่ อ ของ
องคประกอบที่ 7 วา “หลีกเลี่ยงอบายมุข”
ตารางที่ 18
ตัวแปร
14
15

องคประกอบที่ 8
ขอความ

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
.679
.614

ผูบริหารมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคติดตอรายแรง
ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหาร
การศึกษา
13
ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
.546
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalves)
1.655
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
1.356
จากตารางที่ 18 พบวาองคประกอบที่ 8 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 3 ตัวแปร
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.546 – 0.679 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 1.655 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 1.356 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3
ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได รอยละ 1.356 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับ
องคประกอบอื่นๆแลวองคประกอบนี้ มีความสําคัญเปนอันดับแปด ผูวิจัยไดกําหนดชื่อองคประกอบ
ที่ 8 วา “บุคลิกภาพและการศึกษา”
จากผลการวิเ คราะหองค ป ระกอบเชิ งสํารวจ (exploratory factor analysis)
การปฏิบัตงิ านของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก
พบวามี 8 องคประกอบ 73 ตัวบงชี้ ผูวิจัยไดกําหนดชื่อขององคประกอบโดยการพิจารณาจากประเด็น
ที่เกี่ยวของในแตละองคประกอบและคาน้ําหนักขององคประกอบในอันดับตนๆ สามารถสรุปชื่อ
องคประกอบและแผนภูมไิ ดดังนี้
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องคประกอบที่ 1
การตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 8
บุคลิกภาพและ
การศึกษา

องคประกอบที่ 7
หลีกเลี่ยงอบายมุข

องคประกอบที่ 2
การสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของผูเรียน

องคประกอบตัวบงชี้
ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

องคประกอบที่ 6
วุฒิภาวะ
ความมั่นคงทางอารมณ

องคประกอบที่ 3
ความภักดีตอองคกร

องคประกอบที่ 4
ความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชน

องคประกอบที่ 5
การวิจัยและ
การจัดการศึกษา

แผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
จากแผนภูมิที่ 6 องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ประกอบดวย 8 องคประกอบดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
2. องคประกอบที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน
3. องคประกอบที่ 3 ความภักดีตอองคกร
4. องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
5. องคประกอบที่ 5 การวิจัยและการจัดการศึกษา
6. องคประกอบที่ 6 วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ
7. องคประกอบที่ 7 หลีกเลี่ยงอบายมุข
8. องคประกอบที่ 8 บุคลิกภาพและการศึกษา
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2. วิเคราะห องคประกอบตั ว บงชี้ป ระสิทธิภ าพความเปน ผู บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
แบงกลุมตามภูมิภาค ในเมืองและนอกเมือง
ตารางที่ 19 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ภาคเหนือ
( n = 54)
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
ระดับตัวบงชี้
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
12
3
--39
จัดการ
รอยละ 22.90
5.50
71.60
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
20
2
--32
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 36.40
4.30
59.30
3. ความภักดีตอ องคกร
n
14
3
--37
รอยละ 27.20
4.90
67.90
4. ความสัมพันธและความ
n
26
1
--27
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 50.00
47.50
2.50
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
16
3
--35
รอยละ 30.20
6.20
63.60
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
12
10
--32
อารมณ
รอยละ 21.60
18.50
59.90
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
19
3
-32
รอยละ 59.30
34.50
6.20
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
26
1
--27
รอยละ 50.00
47.50
2.50
จากตารางที่ 19 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กภาคเหนือ พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนดานหลีกเลี่ยง
อบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 20 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ภาคกลาง
(n = 96)
ระดับตัวบงชี้
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
31
1
--64
จัดการ
รอยละ 31.60
2.60
65.80
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
44
2
--50
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 45.10
3.90
51.00
3. ความภักดีตอ องคกร
n
29
4
--63
รอยละ 28.60
7.60
63.80
4. ความสัมพันธและความ
n
42
1
--53
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 53.30
44.10
2.60
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
40
2
--54
รอยละ 39.80
3.90
56.30
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
21
15
--60
อารมณ
รอยละ 23.40
16.10
60.50
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
20
2
-74
รอยละ 74.40
21.70
3.90
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
39
1
--56
รอยละ 57.00
40.40
2.60
จากตารางที่ 20 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคกลาง พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 21 แสดงองคประกอบความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ
ภาคตะวันออก
(n = 41)
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
11
จัดการ
รอยละ 30.00
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
20
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 48.40
3. ความภักดีตอ องคกร
n
14
รอยละ 33.60
4. ความสัมพันธและความ
n
24
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 58.20
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
14
รอยละ 34.40
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
9
อารมณ
รอยละ 23.00
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
30
รอยละ 73.00
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
22
รอยละ 54.90

มาก
29
70.50
21
51.60
23
56.60
17
41.80
26
63.10
27
64.90
10
24.50
18
42.60

ระดับตัวบงชี้
ปานกลาง นอย
1
-2.50
---

นอยที่สุด
---

4
9.80
--

--

--

--

--

1
2.50
5
12.10
1
2.50
1
2.50

--

--

--

--

--

--

--

--

จากตารางที่ 21 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออก พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุ ม ชน ด า นหลี ก เลี่ ย งอบายมุ ข บุ ค ลิ ก ภาพและการศึ ก ษา มี ร ะดั บ ตั ว บ ง ชี้ ค วามเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 22 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(n = 119)
ระดับตัวบงชี้
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
41
13
2
-63
จัดการ
รอยละ 34.30
11.20 1.70
52.80
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
53
5
--60
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 44.50
4.80
50.70
3. ความภักดีตอ องคกร
n
42
12
1
-64
รอยละ 35.30
10.10 0.80
53.80
4. ความสัมพันธและความ
n
50
7
2
-60
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 50.70
42.00
5.60
1.70
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
9
1
-54
55
รอยละ 45.40
7.90
0.80
45.90
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
32
22
2
-63
อารมณ
รอยละ 26.60
18.80 1.70
52.70
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
37
8
1
-72
รอยละ 60.80
30.50
7.00
1.70
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
43
4
--72
รอยละ 60.10
35.70
3.90
จากตารางที่ 22 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กภาคตะวันออก พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคคลภาพและการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมากที่สุด และการวิจัยและการจัดการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารมากและ มากที่สุดอยู
ในระดับที่ใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 23 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ภาคใต
( n = 43)
ระดับตัวบงชี้
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
12
4
--27
จัดการ
รอยละ 25.40
9.60
64.90
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
18
2
--23
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 40.40
4.30
46.50
3. ความภักดีตอ องคกร
n
11
7
--25
รอยละ 24.60
18.40
57.00
4. ความสัมพันธและความ
n
19
3
--21
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 50.90
42.10
7.00
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
14
6
-23
รอยละ 32.50
14.00
52.60
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
12
6
--25
อารมณ
รอยละ 25.40
14.00
58.80
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
6
4
--33
รอยละ 79.80
14.00
4.20
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
17
4
--24
รอยละ 56.10
39.50
4.20
จากตารางที่ 23 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กตะวันออก พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหความแตกตางของตัวบงชี้ประสิทธิภพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กในแตละภูมิภาค
องคประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของผูเรียน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ความภักดีตอองคกร
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ความสั ม พั น ธ แ ละความร ว มมื อ กั บ
ชุมชน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
การวิจัยและการจัดการศึกษา
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
P Value =.05

SS

df

MS

F

Sig

2.644
114.043
117.687

4
348
352

0.661
0.343

1.928

.104

3.362
120.218
121.580

4
348
352

0.840
0.337

2.494

.041

2.858
125.438
126.297

4
348
352

0.715
0.369

1.934

.103

2.776
133.207
134.983

4
348
352

0.694
0.356

1.950

.100

4.426
144.491
147.917

4
348
352

1.107
0.375

2.949

.019
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ
SS
df
MS
F
Sig
วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ
.835
4 0.164 0.363
0.656
ระหวางกลุม
348 0.452
142.945
ภายในกลุม
352
145.601
รวม
หลีกเลี่ยงอบายมุข
.000
4 2.304 5.831
9.217
ระหวางกลุม
348 0.395
123.496
ภายในกลุม
352
124.713
รวม
บุคลิกภาพและการศึกษา
.413
4 0.327 0.989
1.309
ระหวางกลุม
348 0.331
130.674
ภายในกลุม
352
131.983
รวม
P Value =.05
จากตารางที่ 24 แสดงการวิเ คราะหค วามแตกต า งของตัว บ งชี้ ป ระสิ ทธิ ภ าพความเป น
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาค พบวามีความแตกตางกันในดาน การสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของผูเรียน ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา และดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพบความแตกตาง ผูวิจัยไดนําไปทดสอบรายคูโดยใชวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’) เพื่อพิจารณาดูวาคูใดที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 แสดงการวิเคราะหความแตกตางรายคูคาเฉลี่ยของตัวบงชีป้ ระสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาค
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
---.17349
-.16362
.03003
-.15968
P=.278
P=.129
P=.993
P=.344
ภาคใต
.17349
--.00987
.20352
.01381
P=.278
P= .067
P=.060
=.128
ภาคกลาง
.16362
-.00987
--.00394
0.19366*
P=.129
P=.994
P=.067
P=.004
ภาคตะวันออก -.03003
-.20352
---.18972
0.19366*
เฉียงเหนือ
P=.993
P=.060
P=.083
P=.004
ภาคตะวันออก
.15968
-.01381
.00394
-.18972
--P=.344
P=1.28
P=.067
P=.083
* P Value =.05
จากตารางที่ 25 แสดงการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งรายคู ค า เฉลี่ ย ของตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิ ภาพความเปนผู บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาค พบวามีความแตกตางกัน
จํา นวน 1 คู คื อ ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือกับภาคกลาง ซึ่งมีค าเฉลี่ ย แตกตางกั นอย างมีนั ย สํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพเปนรายดานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวาในดานบุคลิกภาพและการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องผูบริหารมีวุฒิ
การศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางการบริหารการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.60 (S.D.=.649) เทากับ
รองลงมา คือ การแต งกายของผูบริหารมีการแตง กายสุภ าพเรี ย บรอยและเหมาะสมกั บกาลเทศะมี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.58 (S.D.=.592) และดานความภักดีตอองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนทางราชการมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D.=.612) สําหรับภาคกลางเมื่อ
พิจารณาตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพเปนรายดานพบวามี 4 ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุดคื อ ดานบุคลิกภาพและการศึกษา ในเรื่องการแตงกายของผู บริหารมีการแตงกายสุภาพ
เรียบรอยและเหมาะสมกับกาลเทศะมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.66 (S.D.=.545) รองลงมาคือ ผูบริหารมี
วุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางการบริหารการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.65 (S.D.=.504)
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ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข ในเรื่องการไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.66
(S.D.=.586) รองลงมาคือ ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.63
(S.D.=.605) ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ
4.58 (S.D.=.722) และ ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลือหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 4.55 (S.D.=.567)
ตามลําดับ ดานความภักดีตอองคกร ตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มี
ประสิ ทธิภ าพที่ มี คาเฉลี่ ย มากที่ สุด คื อผูบริห ารไมเ บีย ดบัง สมบัติของหน ว ยงานมาเปนของตน มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.65 (S.D =.559) ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ
4.59 (S.D =.561) การรักษาไวซึ่งผลประโยชนทางราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D =.548)
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55
(S.D =.555) ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางานใหกับสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D
=.591) และ ผูบริหารสงเสริมใหครูรักและภูมิใจในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D
=.545) ตามลําดับ และในดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผูบริหารบริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.58 (S.D =.527) (ตารางคาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูในภาคผนวก ช.)
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ตารางที่ 26 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในเมือง
n = 58
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
20
จัดการ
รอยละ 35.10
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
26
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 45.40
3. ความภักดีตอ องคกร
n
17
รอยละ 29.90
4. ความสัมพันธและความ
n
31
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 54.00
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
22
รอยละ 36.80
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
15
อารมณ
รอยละ 27.00
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
42
รอยละ 71.30
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
32
รอยละ 55.80

ระดับตัวบงชี้
มาก ปานกลาง
2
34
3.40
58.00
2
30
3.40
51.10
5
35
8.00
60.30
25
1
42.50
1.70
4
31
7.50
54.00
12
30
20.10
51.10
14
2
25.30
3.40
25
1
42.50
1.70

นอย นอยที่สุด
2
-3.40
--1
1.70
1
1.70
1
1.70
1
1.70
--

--

--

--

-----

จากตารางที่ 26 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กในเมือง พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดา นหลีก เลี่ยงอบายมุ ข บุ คลิกภาพและการศึก ษา มีร ะดับตั ว บงชี้ ความเปนผูบริหารสถานศึ ก ษา
ขนาดเล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 27 แสดงองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
นอกเมือง
(n = 295)
ระดับตัวบงชี้
องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความ
เปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การตัดสินใจในการบริหาร
n
86
21
--188
จัดการ
รอยละ 29.00
7.30
84.80
2. การสงเสริมและสนับสนุน
n
127
15
--153
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 43.10
5.20
51.80
3. ความภักดีตอ องคกร
n
91
29
--175
รอยละ 31.00
9.70
59.30
4. ความสัมพันธและความ
n
129
12
1
-153
รวมมือกับชุมชน
รอยละ 51.80
43.80
4.10
0.30
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
n
116
17
1
-161
รอยละ 39.20
6.00
0.30
54.50
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
n
70
47
2
1
175
อารมณ
รอยละ 23.70
16.00 0.70
0.30
59.30
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
n
78
15
3
-199
รอยละ 67.30
26.40
5.20
1.00
8. บุคลิกภาพและการศึกษา
n
117
10
1
-167
รอยละ 56.70
39.50
3.50
0.30
จากตารางที่ 27 แสดงองค ป ระกอบตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กนอกเมือง พบวาองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา มีระดับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมากที่สุด
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ตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในเมืองและนอกเมือง
องคประกอบตัวบงชี้
จํานวน
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
t
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร สถานศึกษา
มาตรฐาน
สถานศึกษาขนาดเล็ก
.68161
.662*
1. การตัดสินใจในการบริหาร
ในเมือง 58
4.2471
.56629
จัดการ
นอกเมือง 295 4.2149

2. การสงเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพของผูเรียน
3. ความภักดีตอ องคกร
4. ความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชน
5. การวิจยั และการจัดการศึกษา
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทาง
อารมณ
7. หลีกเลี่ยงอบายมุข
8. บุคลิกภาพและการศึกษา

ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295
ในเมือง 58
นอกเมือง 295

4.4195
4.3774
4.1839
4.2124
4.4885
4.4701
4.2586
4.3243
4.0345
4.0610
4.6667
4.6000
4.5230
4.5277

.56062
.58637
.64564
.60172
.62453
.59262
.66871
.60347
.73631
.65797
.59218
.64204
.56593
.57726

.873
.565
.372
-1.288
-.477
1.268*
-.098

* P value = .05
จากตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในเมื อ งและนอกเมื อ ง พบว า มี ค วามแตกต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในองคประกอบดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ
องคประกอบดานการหลีกเลี่ยงอบายมุขและเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบวาสถานศึกษาขนาดเล็กที่อยูนอกเมืองมีคาเฉลี่ยของตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพใน
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ระดับมากที่สุดในดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข
และบุคลิกภาพและการศึกษา โดยในดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการมี 1 ตัวบงชี้คือผูบริหาร
บริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D.=.608) ในดานความ
ภักดีตอองคกรมีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงาน
มาเปนของตน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D.=.651) ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D.=.595) และการรักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.53 (S.D.=.585) ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัว
บงชี้คือ ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.63 (S.D.=.592) ผูบริหารไม
มั่วสุมเรื่องการพนักและยาเสพติด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D.=.757) และผูบริหารไมดื่มสุรา
จนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.56 (S.D.=.684) และในดาน
บุค ลิ ก ภาพและการศึ ก ษา มี ตั ว บ ง ชี้ ที่ อ ยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 2 ตั ว บ ง ชี้ คื อ ผู บ ริ ห ารแต ง กายสุ ภ าพ
เรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.60 (S.D.=.588) และ ผูบริหารมีวุฒิ
การศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.67 (S.D.=.552)
สําหรับสถานศึกษาในเมืองมีคาเฉลี่ยของตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับมากที่สุดในดาน ความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข และดาน บุคลิกภาพและการศึกษา
ซึ่งในดานความภักดีตอองคกรมีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไมเบียดบัง
สมบั ติ ข องหน ว ยงานมาเป น ของตน มีค า เฉลี่ ย ( X ) เท ากั บ 4.54 (S.D.=.659)
รั ก ษาไว ซึ่ ง
ผลประโยชนของทางราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.51 (S.D.=.596) และผูบริหารไมแอบอาง
ผลงานของผูอื่น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D.=.625) ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีตัวบงชี้ที่
อยูในระดับมากที่สุด 2 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.54
(S.D.=.700) และผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนักและยาเสพติด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55
(S.D.=.729) ในดานบุคลิกภาพและการศึกษา มีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 2 ตัวบงชี้คือ ผูบริหาร
แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.59 (S.D.=.564) และ
ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.61
(S.D.=.585)
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหการประเมินตรวจสอบการยืนยันตัวบงชี้
การวิเคราะหการประเมินตรวจสอบการยืนยันตัวบงชี้โดยการวิเคราะหคาความถี่และคา
รอยละ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กทั้ง 8 องคประกอบ 73 ตัวบงชี้ เสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบวิธีการไดมาของตัวบงชี้
ประสิท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาขนาดเล็ก โดยพิ จ ารณาใน 4 ประเด็น คือ ดา นความ
เหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและการใชประโยชน ซึ่งการตรวจสอบดังกลาวใชคาความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage) ผลการพิจารณาพบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นในภาพรวมวาตัว
บงชี้ที่มีประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มี
ความถูกตอง และสามารถนําไปใชเปนประโยชนไดรอยละ 98.50 โดยมีความเห็นในตัวบงชี้ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางผลผลิตใหมๆเพื่อแกปญหางานที่ปฏิบัติ
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการสรางผลผลิตใหมๆ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กอาจ
เปนไปไมได
ตัวบงชี้ที่ 7 ผูบริหารแสดงออกถึงความคิดใหมๆ
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการแสดงออกถึงความคิดใหมๆ ยังใชคําและประโยค
ที่ไมชัดเจนจึงเห็นวาไมเหมาะสมกับตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตัวบงชี้ที่ 24 ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและแบบฝกหัดไดในราคาที่ประหยัด
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการจัดซื้อหนังสือตาง ๆ ของสถานศึกษานั้นมีราคาที่
แนนอนอยูแลวและตนสังกัดไดจดั สงหรือจัดหาใหอยูแ ลว ทางสถานศึกษาจะจัดหาใหเหมาะสมได
อยางไร จึงมีความเห็นวาไมเหมาะสม เปนไปไมได และไมถูกตอง
ตัวบงชี้ที่ 26 ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและแบบฝกหัดไดอยางเหมาะสม
ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเชนเดียวกับตัวบงชีท้ ี่ 24 และเห็นวาบริหารจัดการไป
ก็ไมเกิดประโยชน
2. องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารจัดใหมรี ะเบียบรองรับการสงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

216
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมเหมาะสมและเปนไปไมได เนื่องจากเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก การจัดใหมีระเบียบรองรับจะทําใหเกิดความยุง ยาก และไมสะดวก โรงเรียนสามารถดูได
จากคูมือและแนวทางการปฏิบัติของตนสังกัดได
ตัวบงชี้ที่ 10 ผูบริหารนําสารสนเทศทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง มาประยุกตใชในการ
พัฒนาสถานศึกษา
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมเหมาะสม และเปนไปไมได เนื่องจากเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก สารสนเทศตางๆ เปนเรื่องที่คอนขางหางตัว จึงอาจจะนํามาใชไดนอย
จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่กลาวมาในตัวบงชี้ทั้ง 6 ตัวบงชี้ ผูวิจยั จึงไดตัดตัวบงชี้
ดังกลาวออกไป ทําใหทุกตัวบงชี้ที่เหลือมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองและ
สามารถนําไปใชประโยชนได รอยละ 100 ดังรายละเอียดดังนี้
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รวมเฉลีย่

ตารางที่ 29 แสดงความถี่และรอยละของความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอตัวบงชี้ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ในดานความเหมาะสม
ความเปนไปได ความถูกตองและการใชประโยชน (พิจารณาตัวบงชี้ทสี่ มบูรณ)
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
ความเปนไปได
ความถูกตอง
การใชประโยชน
ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ไม
เปน
ไมเปน
เหมาะสม
เปนไปได เปนไปไมได
ถูกตอง
ไมถูกตอง
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เหมาะสม
ประโยชน
ประโยชน
จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจในการบริหารจัดการ

1
2
3
4
5

ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ
งานภายในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วทันตอ
ความตองการ
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงาน
ภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง
ผูบริหารสามารถสรุปประเด็นความสนใจของ
ผูอื่นได
ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหา
ตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
ผูบริหารสามารถวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติหนาที่
ไดถูกตองและเหมาะสม
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ตารางที่ 29 (ตอ)

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

12

ถูกตอง

จํานวน

11

เปนไปไมได

รอยละ

10

เหมาะสม

เปนไปได

จํานวน

9

ไม

รอยละ

7
8

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

6

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

ผูบริหารใหความหวงใยกับผูใตบังคับบัญชาไดในทุก 5
สถานการณ
ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

ผูบริหารบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักการ
มีสวนรวมของบุคลากร
ผูบริหารสามารถนําภาพรวมที่เปนจุดเดนและจุดดอย
ของสถานศึกษามาใชเปนประโยชนในการบริหาร
ในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถใช
เทคนิคคลี่คลายบรรยากาศใหแจมใสได
ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบดวยความ
มุงมั่น
ผูบริหารยอมรับความผิดพลาดและเต็มใจรับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100
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ตารางที่ 29 (ตอ)

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

19

เปนไปไมได

รอยละ

17
18

เหมาะสม

เปนไปได

จํานวน

15
16

ไม

รอยละ

14

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

13

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

ผูบริหารสามารถนําขอเสนอแนะของผูรวมงาน
มาปรับปรุงพัฒนา การทํางาน
ผูบริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงานอยางตอเนื่อง
ผูบริหาร บริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

ผูบริหารมีความสามารถจัดระบบการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาได อยางเปนระบบ
ผูบริหารมาปฏิบัติงานตรงตอเวลา

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

ผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
ผูบริหารสามารถบริหารงานเปนทีมไดอยางเหมาะสม
แบบมีสวนรวม

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100
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ตารางที่ 29 (ตอ)

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

24

เปนไปไมได

รอยละ

23

เหมาะสม

เปนไปได

จํานวน

22

ไม

รอยละ

21

ผูบริหารสามารถกระจายงานใหกับบุคลากรอยาง
เหมาะสมกับความสามารถ
ผูบริหาร มีการนิเทศ กํากับ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
ผูบริหารตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผูเรียน และชุมชน
ผูบริหารบริหารงานอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

20

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100
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ตารางที่ 29 (ตอ)

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

การใชประโยชน

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

องคประกอบที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของผูเรียน
1 สงเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย
3 สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปน
ประชาธิปไตย
4 สงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน
5 สงเสริมกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ดี
งามในสถานศึกษา

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ความเหมาะสม
เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

การใชประโยชน

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

6

สนับสนุนใหนําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

7

ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมแนะ
แนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง
ผูบริหารสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
จัดใหมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกตามความสนใจ

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--
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8
9
10
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223
ตารางที่ 29 (ตอ)

เปนไปไมได

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

6

เหมาะสม

เปนไปได

รอยละ

4
5

ไม
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ผูบริหารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
อยางตรงไปตรงมา
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ
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--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูที่มีสวน
เกี่ยวของสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรและ
นักเรียนในสถานศึกษา
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ผูบริหารจัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหหองสมุด

องคประกอบที่ 3 ความภักดีตอองคกร
1 ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปน
ของตน
2 ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น

3

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

11

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง
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224
ตารางที่ 29 (ตอ)

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

9

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

7
8

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางานใหกับสถานศึกษา
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100

ผูบริหารอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร ผูเรียน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
ผูบริหารสงเสริมใหครูรักและภูมิใจในสถานศึกษา
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องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชน
1 ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวิชาการแก
บุคคลภายนอก ชุมชน และองคกรภายนอก
2 ผูบริหารจัดใหมีการประเมินระบบกลไกในการ
สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน
3 ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษา
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ตารางที่ 29 (ตอ)

เปนไปไมได

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

7
8

เหมาะสม

เปนไปได

จํานวน

6

ไม

รอยละ

5

เหมาะสม

การใชประโยชน

จํานวน

4

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

ผูบริหารจัดใหบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบใน
การสงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจในการ
ปรับปรุงระบบกลไกในการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา
สงเสริมใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชน
เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน
จัดใหมีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม
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--

5

100

--
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ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรู
การศึกษาทองถิ่น
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ตารางที่ 29 (ตอ)

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

การใชประโยชน

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

องคประกอบที่ 5 การวิจัยและการจัดการศึกษา
1 ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2 ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3 ผูบริหารมีความสามารถจัดทํานโยบายของ
สถานศึกษา
4 ผูบริหารสามารถจัดการดานการประกันคุณภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 6 วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ
1 ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณไดดี ไมแสดงสี
หนาหรืออาการฉุนเฉียวเวลาที่ไมพอใจ

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ความเหมาะสม
เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

การใชประโยชน

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ผูบริหารมีความอดทนตอปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
3 ผูบริหารมีอารมณขันในการบริหารงานเพื่อ
ไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
4 ผูบริหารมีความสงบ ใจเย็นแมในสถานการณที่
ผูอื่นแสดงความรุนแรง
องคประกอบที่ 7 หลีกเลี่ยงอบายมุข
1 ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแม
นอกเวลาราชการ
2 ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพยติด

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--
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--

5

100

--

--

5

100

--

--

5

100

--

--

100

5

100

--
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ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว
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2

3
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ตารางที่ 29 (ตอ)

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

เปนไปได

เปนไปไมได

ถูกตอง

การใชประโยชน

ไมถูกตอง

เปน

ไมเปน

ประโยชน

ประโยชน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืม
หนาที่การงาน
องคประกอบที่ 8 บุคลิกภาพและการศึกษา
1 ผูบริหารมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
หรือโรคติดตอรายแรง
2 ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตร
ทางดานการบริหารการศึกษา
3 ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
รวมเฉลี่ย

4

ความเหมาะสม

รวมเฉลีย่

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ความเปนไปได
ความถูกตอง
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จากตารางที่ 29 แสดงความถี่และรอยละของความเห็นของผูเชี่ยวชาญตอตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและ
การใชประโยชนโดยพิจารณาจากตัวบงชีท้ ี่สมบูรณมากที่สุดพบวาผูเชีย่ วชาญมีความเห็นวาตัวบงชี้
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กทัง้ ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได
ความถูกตอง และการใชประโยชน มีทั้งหมด 8 องคประกอบ 67 ตัวบงชี้ ดังรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาไดอยาง
รวดเร็วทันตอความตองการ
ตัวบงชี้ที่ 2 สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารสามารถสรุปประเด็นความสนใจของผูอื่นได
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 5 ผูบริหารสามารถวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัตหิ นาที่ไดถกู ตองและเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูบริหารใหความหวงใยกับผูใ ตบังคับบัญชาไดในทุกสถานการณ
ตัวบงชี้ที่ 7 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ที่ 8 ผูบริหารบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 9 ผูบริหารสามารถนําภาพรวมทีเ่ ปนจุดเดนและจุดดอยของสถานศึกษามาใชเปนประโยชน
ในการบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 10 ในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถใชเทคนิคคลี่คลายบรรยากาศให
แจมใสได
ตัวบงชี้ที่ 11 ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่ทรี่ ับผิดชอบดวยความมุงมั่น
ตัวบงชี้ที่ 12 ผูบริหารยอมรับความผิดพลาดและเต็มใจรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ที่ 13 ผูบริหารสามารถนําขอเสนอแนะของผูรวมงานมาปรับปรุงพัฒนา การทํางาน
ตัวบงชี้ที่ 14 ผูบริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 15 ผูบริหาร บริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 16 ผูบริหารมีความสามารถจัดระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาได อยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 17 ผูบริหารมาปฏิบัติงานตรงตอเวลา
ตัวบงชี้ที่ 18 ผูบริหารสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
ตัวบงชี้ที่ 19 ผูบริหารสามารถบริหารงานเปนทีมไดอยางเหมาะสมแบบมีสว นรวม
ตัวบงชี้ที่ 20 ผูบริหารสามารถกระจายงานใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมกับความสามารถ
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ตัวบงชี้ที่ 21
ตัวบงชี้ที่ 22
ตัวบงชี้ที่ 23
ตัวบงชี้ที่ 24

ผูบริหาร มีการนิเทศ กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง
ผูบริหารตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
ของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน
ผูบริหารบริหารงานอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

องคประกอบที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาไทย
ตัวบงชี้ที่ 3 สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย
ตัวบงชี้ที่ 4 สงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5
สงเสริมกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ดงี ามในสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6
สนับสนุนใหนาํ แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 7
ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 8
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมแนะแนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง
ตัวบงชี้ที่ 9
ผูบริหารสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 จัดใหมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกตามความสนใจ
ตัวบงชี้ที่ 11 ผูบริหารจัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหหองสมุด
องคประกอบที่ 3 ความภักดีตอองคกร
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปนของตน
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ตัวบงชี้ที่ 4
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ
ตัวบงชี้ที่ 5
ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ที่ 6
ประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ใี หกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 9

ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางานใหกับสถานศึกษา
ผูบริหารอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร ผูเรียนและผูท ี่มีสวนเกีย่ วของกับ
สถานศึกษา
ผูบริหารสงเสริมใหครูรักและภูมใิ จในสถานศึกษา

องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวิชาการแกบคุ คลภายนอก ชุมชน และองคกร
ภายนอก
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารจัดใหมีการประเมินระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธกบั ชุมชน
ในการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4
ผูบริหารจัดใหบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบในการสงเสริมความสัมพันธ รวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
ตัวบงชี้ที่ 5
ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจในการปรับปรุงระบบกลไกในการสราง
ความสัมพันธกบั ชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 6
สงเสริมใหมีกจิ กรรมประชาสัมพันธเพื่อใหชมุ ชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
รวมกัน
จัดใหมีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 8
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูการศึกษาทองถิ่น
องคประกอบที่ 5 การวิจัยและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารมีความสามารถจัดทํานโยบายของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสามารถจัดการดานการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 6 วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณไดดี ไมแสดงสีหนาหรืออาการฉุนเฉียวเวลาที่
ไมพอใจ
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ตัวบงชี้ที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4

ผูบริหารมีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีอารมณขันในการบริหารงานเพือ่ ไมใหเกิดความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีความสงบ ใจเย็นแมในสถานการณที่ผูอื่นแสดงความรุนแรง

องคประกอบที่ 7 หลีกเลี่ยงอบายมุข
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติด
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืมหนาที่การงาน
องคประกอบที่ 8 บุคลิกภาพและการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูบริหารมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคติดตอรายแรง
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและ
รายละเอียดตางๆ ของการวิจัยโดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห
ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแบงตามภูมิภาค ในเมือง นอกเมือง
และ 3) การยื น ยั น ของผู เ ชี่ ย วชาญในการพิ จ ารณาตรวจสอบวิ ธี ก ารซึ่ ง การได ม าของตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ กํ า หนดกรอบแนวคิ ด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหเอกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก และการบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สัมภาษณผูบริหาร
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา (องค ก ารมหาชน) เพื่อนํามาเปนสว นหนึ่งในการสรางเปนกรอบแนวคิ ดในการวิจัย
หลัง จากนั้น นํ าข อสรุ ปที่ ไ ดม าสั ง เคราะหเ ปน ข อ กระทงคํา ถามตัว บ งชี้ ป ระสิท ธิ ภ าพความเป น
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ไดตัวบงชี้จํานวน 101 ขอ 3) นําขอคําถามที่ไดจากการสังเคราะห
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และจากการสัมภาษณมาวิเคราะห ทั้งนี้เนื่องจากตัวบงชี้บางตัวยังเปนตัว
แปรแฝง ผูวิจัยจึงไดจัดทําเปนตัวบงชี้ที่สังเกตไดใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมจํานวนตัวบงชี้ทั้งสิ้น 145 ตัว
บงชี้ 4) นําตัวบงชี้ทั้ง 145 ตัวบงชี้เสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้
เมื่อผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลว ผูวิจัยไดรวบรวมผลจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมาหา
คาความสอดคลอง (IOC=Index of Item objective congruence) โดยผูวิจัยพิจารณาจากคาตั้งแต
0.67 ขึ้นไปซึ่งผลการวิเคราะหขอกระทงคําถามที่สมบูรณที่สุดมีจํานวนทั้งสิ้น 122 ขอ 5) ผูวิจัยได
นําไปทดลองกับสถานศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะใชจริง จํานวน 10 แหง มีผใู ห
ขอมูลแหงละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.987 6) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริงกับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไดรับการรับรองรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
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และประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับดีมาก ผลคะแนนระหวาง 3.70-4.00 (ขนาดของ
โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน 1-300 คน) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 397 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย กรรมการสถานศึกษา
จํานวน 1,191 คน 7) นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคัดเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ไดแบบสอบถามรวม 1,059 ฉบับ จํานวน 353 แหง คิดเปนรอยละ 88.92
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบ
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาบันทึกขอมูลและวิเคราะหองคประกอบโดยใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบใช ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(exploratory factor analysis) เพื่อหาองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ซึ่งผลการวิเคราะหได
8 องคประกอบหลัก และมีตัวบงชี้ยอยจํานวนทั้งสิ้น 73 ตัวบงชี้
สําหรับการวิเคราะหตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก แบงตาม
ภูมิภาค ในเมือง นอกเมืองนั้น ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก แบงตามภูมิภาคแลวพบวามีองคประกอบที่แตกตางกันในดานการสงเสริม
และสนั บ สนุ น ศั ก ยภาพของผู เ รี ย น ด า นการวิ จั ย และการจั ด การศึ ก ษา และด า นการหลี ก เลี่ ย ง
อบายมุข โดยพบวามี 1 คูที่แตกตางกันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง
ขั้นตอนที่ 3 การยืน ยันของผูเ ชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบจํานวน 5 คน ผลการ
วิเคราะหการประเมินทั้ง 4 ดานคือ ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความถูกตอง และ
การใช ป ระโยชน พ บว า ผู เ ชี่ ย วชาญให ก ารยื น ยั น ตั ว บ ง ชี้ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ ม ากที่ สุ ด จํ า นวน 8
องคประกอบ 67 ตัวบงชี้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ตัวบงชี้ประสิทธิภาพ ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สรุปไดดังนี้
1. องคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ผลการศึกษาองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก พบวามี 8 องคประกอบ 73 ตัวบงชี้คือ 1) องคประกอบดานการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 28 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของผูเรียน มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 11 ตัวบงชี้ 3) องคประกอบดานความภักดีตอองคกร มีตัวบงชี้
ยอยจํานวน 9 ตัวบงชี้ 4) องคประกอบความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน มีตัวบงชี้ยอย
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จํานวน 10 ตัวบงชี้ 5)องคประกอบดานการวิจัยและการจัดการศึกษา มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 4 ตัว
บ ง ชี้ 6) องค ป ระกอบด า นวุ ฒิ ภ าวะความมั่ น คงทางอารมณ มี ตั ว บ ง ชี้ ย อ ยจํ า นวน 4 ตั ว บ ง ชี้
7) องคประกอบดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 4 ตัวบงชี้ และ 8) องคประกอบ
ดานบุคลิกภาพและการศึกษา มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 3 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวบงชี้
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามรายภูมิภาคพบวา
ภาคเหนือ ในภาพรวมมีองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ดานการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข และดานบุคลภาพและการศึกษาในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแตละตัว
บงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแลวพบวาตัวบงชี้ในดานความภักดีตอ
องคกรคือผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปนของตน ผูบริหารไมแอบอางผลงานของ
ผูอื่น และ การรักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ มีระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ ( X = 4.52) (S.D=0.661) , ( X = 4.51) (S.D=0.549) และ ( X = 4.52) (S.D=0.592)
ตามลําดับ ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข ตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุดคือผูบริหารไมมั่วสุมเรื่อง
การพนันและยาเสพติด มีคาเฉลี่ยเทากับ ( X ) 4.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D) 0.661
และในดานบุคลิกภาพและการศึกษาตัวบงชี้ที่มีระดับมากที่สุดคือผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับ
วุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา และผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะมี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.58) (S.D=0.587) และ ( X = 4.50) (S.D=0.537)
ตามลําดับ
ภาคตะวันออก ในภาพรวมมีองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข และดานบุคลภาพและการศึกษาในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาใน
แตละตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแลวพบวาในดานการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ ตัวบงชี้ผูบริหารบริหารโดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามมีระดับมากที่สุดมี
คาเฉลี่ยเทากับ ( X ) 4.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D) 0.583 ในดานความภักดีตอ
องคกร ตัวบงชี้ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานเปนมาเปนของตน และไมแอบอางผลงาน
ของผูอื่นอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.61) (S.D=0.602)
และ ( X = 4.58) (S.D=0.650) ตามลําดับ ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุขพบวาตัวบงชี้ทุกตัวอยูใน
ระดับมากที่สุดคือ ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ ผูบริหารไมมั่ว
สุมเรื่องการพนันและยาเสพติด ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว และผูบริหารไมหลงใหลสิ่ง
บั น เทิ ง เริ ง รมย จ นลื ม หน า ที่ ก ารงาน มี ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานคื อ ( X = 4.50)
(S.D=0.669) , ( X = 4.62) (S.D=0.745) , ( X = 4.55) (S.D=0.913) และ ( X = 4.66) (S.D=0.702)
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ตามลําดับ ในดานบุคลิกภาพและการศึกษามีตัวบงชี้ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.67) (S.D=0.527) และ ( X = 4.61)
(S.D=0.602) ตามลําดับ
ภาคใต ในภาพรวมมีองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ดานการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข และดานบุคลภาพและการศึกษาในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแตละตัว
บงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแลวพบวาในดานการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ ตัวบงชี้ผูบริหารบริหารโดยยึดมั่นในความถูกตองดีงาม และตัวบงชี้ผูบริหารมีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานมีระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.63)
(S.D=0.501) และ ( X = 4.54) (S.D=0.577) ตามลําดับ ในดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของผูเรียน ตัวบงชี้การสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรค
ของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X ) 4.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D)
0.534 ในดานความภักดีตอองคกร ตัวบงชี้ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานเปนมาเปนของ
ตน ไมแอบอางผลงานของผูอื่น เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา รักษา
ไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ อุทิศเวลาในการทํางานใหกับสถานศึกษา และสงเสริมใหครูรัก
และภูมิใจในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.65)
(S.D=0.480) ,( X = 4.61) (S.D=0.507),( X = 4.54) (S.D=0.517), ,( X = 4.59) (S.D=0.557), ,( X =
4.55) (S.D=0.562) และ ( X = 4.54) (S.D=0.517) ตามลําดับ ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุขพบวา
ตัวบงชี้ ทุกตัว อยูในระดั บมากที่สุดคือ ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติ ไมได แมนอกเวลา
ราชการ ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติด ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว และ
ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืมหนาที่การงาน มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ
( X = 4.57) (S.D=0.545) , ( X = 4.67) (S.D=0.609) , ( X = 4.59) (S.D=0.627) และ ( X = 4.58)
(S.D=0.678) ตามลําดับ ในดานบุคลิกภาพและการศึกษามีตัวบงชี้ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย
เหมาะสมกับกาลเทศะ และผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา
อยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.53) (S.D=0.563) และ ( X =
4.66) (S.D=0.508) ตามลําดับ
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ภาคกลาง ในภาพรวมมีองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ดานการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข และดานบุคลภาพและการศึกษาในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแตละตัว
บงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแลวพบวาในดานการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ ตัวบงชี้ผูบริหารบริหารโดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามอยูระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานคื อ ( X = 4.58) (S.D=0.527) ในด า นความภั ก ดี ต อ องค ก ร ตั ว บ ง ชี้
ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานเปนมาเปนของตน ไมแอบอางผลงานของผูอื่น รักษาไวซึ่ง
ผลประโยชน ข องทางราชการ ประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ใ ห กั บ บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นใน
สถานศึ ก ษา อุ ทิ ศ เวลาในการทํ า งานให กั บ สถานศึ ก ษา และส ง เสริ ม ให ค รู รั ก และภู มิ ใ จใน
สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ( X = 4.65)(S.D=0.559),
( X = 4.59) (S.D=0.561),( X = 4.55)(S.D=0.548),( X = 4.55 (S.D=0.555),( X = 4.50) (S.D=0.591)
และ ( X = 4.50) (S.D=0.545) ตามลําดับ ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุขพบวาตัวบงชี้ทุกตัว อยูใน
ระดับมากที่สุดคือ ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ ผูบริหารไมมั่ว
สุมเรื่องการพนันและยาเสพติด ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว และผูบริหารไมหลงใหลสิ่ง
บั น เทิ ง เริ ง รมย จ นลื ม หน า ที่ ก ารงาน มี ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานคื อ ( X = 4.55)
(S.D=0.567) , ( X = 4.66) (S.D=0.586) , ( X = 4.58) (S.D=0.722) และ ( X = 4.63) (S.D=0.605)
ตามลําดับ ในดานบุคลิกภาพและการศึกษามีตัวบงชี้ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.66) (S.D=0.545) และ ( X = 4.65)
(S.D=0.504) ตามลําดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมมีองคประกอบดานความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุ ม ชน ดา นการหลี ก เลี่ย งอบายมุ ข ด า นบุค ลิ ก ภาพและการศึ ก ษา และด า นการวิ จั ย และการจั ด
การศึกษาและเมื่อพิจารณาในแตละตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
แลวพบวาในดานความภัคดีตอองคกรตัวบงชี้การรักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการอยูใน
ระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X ) 4.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D) 0.612 และใน
ดานบุคลิกภาพและการศึกษามีตัวบงชี้ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
ผูบริหารมี วุฒิการศึกษาหรือได รับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( X = 4.58) (S.D=0.592) และ ( X = 4.60) (S.D=0.649)
ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาคพบวา มีองคประกอบที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี 1 คูที่แตกตางกัน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางและเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานศึกษาในเมืองและนอกเมืองพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน โดยพบวามีความแตกตางกันในดานการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและองคประกอบดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข
และเมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียนที่อยูนอกเมืองมีคาเฉลี่ยของตัว
บงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุดในดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข และบุคลิกภาพและการศึกษา โดยในดานการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการมี 1 ตัวบงชี้คือผูบริหารบริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.50 (S.D.=.608) ในดานความภักดีตอองคกรมีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัว
บงชี้คื อ ผูบริ ห ารไมเ บี ย ดบัง สมบั ติข องหนว ยงานมาเปน ของตน มี คาเฉลี่ ย ( X ) เท ากั บ 4.55
(S.D.=.651) ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D.=.595) และการ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.53 (S.D.=.585) ในดานการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข มีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชู
สาว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.63 (S.D.=.592) ผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนักและยาเสพติดมี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55 (S.D.=.757) และผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลา
ราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.56 (S.D.=.684) และในดานบุคลิกภาพและการศึกษา มีตัวบงชี้ที่
อยูในระดับมากที่สุด 2 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.60 (S.D.=.588) และ ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหาร
การศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.67 (S.D.=.552)
สําหรับโรงเรียนที่อยูในเมืองมีคาเฉลี่ยของตัวบงชี้ความเปนผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับมากที่สุดในดาน ความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข และดาน บุคลิกภาพและ
การศึกษา ซึ่งในดานความภักดีตอองคกรมีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 3 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไม
เบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปนของตน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.54 (S.D.=.659) รักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของทางราชการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.51 (S.D.=.596) และผูบริหารไมแอบอาง
ผลงานของผูอื่น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.50 (S.D.=.625) ในดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข มีตัวบงชี้
ที่อยูในระดับมากที่สุด 2 ตัวบงชี้คือ ผูบริหารไมประพฤติผิดในเรื่องชูสาว มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ
4.54 (S.D.=.700) และผูบริหารไมมั่วสุมเรื่องการพนักและยาเสพติด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.55

239

239
(S.D.=.729) ในดานบุคลิกภาพและการศึกษา มีตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด 2 ตัวบงชี้คือ ผูบริหาร
แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.59 (S.D.=.564) และ
ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาหรือไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.61
(S.D.=.585)
2. ผลการยืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ผลการวิจัย พบวาผูเชี่ยวชาญไดพิจารณายืนยันองคประกอบของตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 8 องคประกอบ โดยพิจารณาตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีความสมบูรณที่สุด รวมตัวบงชี้จํานวน 67 ตัวบงชี้คือ
1) องค ป ระกอบด า นการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การ มี ตั ว บ ง ชี้ ย อ ยจํ า นวน 22 ตั ว บ ง ชี้
2) องคประกอบดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 11 ตัวบงชี้
3) องค ป ระกอบด า นความภั ก ดี ต อ องค ก ร มี ตั ว บ ง ชี้ ย อ ยจํ า นวน 9 ตั ว บ ง ชี้ 4) องค ป ระกอบ
ความสั ม พั น ธ แ ละความร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน มี ตั ว บ ง ชี้ ย อ ยจํ า นวน 8 ตั ว บ ง ชี้ 5)องค ป ระกอบ
ดานการวิจัยและการจัดการศึกษา มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 4 ตัวบงชี้ 6) องคประกอบดานวุฒิภาวะ
ความมั่นคงทางอารมณ มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 4 ตัวบงชี้ 7)องคประกอบดานการหลีกเลี่ยงอบายมุข
มีตัวบงชี้ยอยจํานวน 4 ตัวบงชี้ และ 8)องคประกอบดานบุคลิกภาพและการศึกษา มีตัวบงชี้ยอย
จํานวน 3 ตัวบงชี้
อภิปรายผล
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่อง ตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
พบวา
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1. องคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กประกอบดวยองคประกอบ
8 องคประกอบคือ 1) องคประกอบดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 2) องคประกอบดานการ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ศั ก ยภาพของผู เ รี ย น 3)องค ป ระกอบด า นความภั ก ดี ต อ องค ก ร
4) องคประกอบความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 5) องคประกอบดานการวิจัยและการจัด
การศึกษา 6) องคประกอบดานวุฒิภาวะความมั่นคงทางอารมณ 7) องคประกอบดานการหลีกเลี่ยง
อบายมุข และ 8) องคประกอบดานบุคลิกภาพ และการศึกษา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละ
องคประกอบแลว จะมีตัวบงชี้ยอยโดย 1) องคประกอบดานการตัดสินใจในการบริหารจัดการจะ
ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 24 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว พบวามีความสอดคลองกับ
แนวคิดของดนัย เทียนพุฒ ที่ไดกลาวถึงผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถที่สั่งสม
กันมาจากการเรียนรู มองการณไกล สามารถคาดการณปญหาหรือเหตุการณตางๆ ไดอยางเปนระบบ
มีความรับผิดชอบ รูจักหนาที่ของตนเอง กลาตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
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สอดคลองกับแนวคิดของสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ที่พบวาผูบริหารที่มีประสิทธิภาพวาจะตองมีความกลา
หาญและมุ ง มั่ น ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ไม ดี ใ ห เ ป น สิ่ ง ที่ ดี แ ม จ ะยากลํ า บากเพี ย งใด รู จั ก ใช ค น
สอดคลองกับประเวศ วะสี ไดกลาวถึงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตองเปนคนฉลาด เรียนรูอยาง
ตอเนื่องในทุกสถานการณ เรียนรูทั้งในตัวเองและบอกตัวเองอยางเชื่อมโยง เห็นแกสวนรวม เปนที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ สอดคลองกับสงวน นิตยารัมภพงศ พบวาบทบาทของผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพวาจะตองเปนผูที่มีความรู มีวิสัยทัศน มีการขวนขวายความรูใหม สรางบรรยากาศการ
เรียนรูรวมกันในองคกร สอดคลอง กับธิติพร ดนัยโชติ ที่กลาววาลักษณะที่ดีของผูบริหารจะตอง
ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา ฝกใหผูบังคับบัญชา ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใหไดผลดี
ตัดสินใจอยางมีความรอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึกในหนาที่และความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีไหวพริบและใจกวาง สอดคลองกับสมถวิล ชูทรัพย ได
ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพในดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบดวย การรูบทบาทของตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลา
ทํ า และกล า ตั ด สิ น ใจ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสามารถในการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได มี
ความสามารถในการวิ เ คราะห ป ญ หาในการทํ า งาน มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ สามารถ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มีความ สามารถในการจูงใจคน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและมีความเด็ดขาดและยืดหยุนไดขึ้นอยูกับสถานการณ สอดคลองในดานการบริหาร ซึ่ง
ผูบริหารจะตองเปนผูจัดการ มีหลักการและมีเหตุมีผล มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภายในองคกร มีประสบการณในการบริหาร สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของสถาน ศึกษา สามารถจัด
องค ก ร โครงสร า งการบริ ห าร กํ า หนดภารกิ จ ของครู แ ละบุ ค ลการทางการศึ ก ษาได เ หมาะสม
สอดคลองกับจักรพรรดิ วะทา ไดศึกษาลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพวาจะตอง
เปนผูที่มีความสามารถ มีไหวพริบ ตื่นตัว ทันตอเหตุการณ เปนผูริเริ่มสรางสรรค แสวงหาความรู
เปนผูมีความรับผิดชอบ และตัดสินปญหาไดดี สอดคลองกันนิธินาถ สินธุเดชะ ไดศึกษาศักยภาพ
ของผูบริ หารว าต องมีความสามารถในการพัฒนาคน มี ความสามารถในการแกป ญ หาและการ
ตัดสินใจ สอดคลองกับ เนเซวิค (Knezevick) ไดศึกษาบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวา
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูกระตุน ความเปนผูนํา เปนนักวางแผน เปนผูตัดสินใจที่ดี เปน
นัก จั ด การองค ก าร เป น ผู จัด ให มี ก ารเปลี่ย นแปลง เปน ผู แ ก ความขั ด แยง แก ป ญ หา และเป น ผู
ประเมิ นผล สอดคล องกับสํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาแห งชาติ ได กลา วถึ งบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําทางวิชาการ บริหารงานแบบมี
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สวนรวม 2) องคประกอบดานการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน ประกอบดวยตัวบงชี้
จํานวน 11 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวามีความสอดคลองกับสมถวิล ชูทรัพย ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพวาผูบริหารควรเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชน
เขามา มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน และชุมชน ระดมทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา ผูบริหารควรใหการสนับสนุน สรางสิ่งแวดลอมที่
สงเสริม และเอื้อตอการพัฒนาองคกรทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา จรรยาบรรณที่ดี นักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งทางดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม อยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูอํานวยความสะดวก จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหแก บุคลากรและผูที่ เกี่ยวของทั้งทางด านวิชาการ แหล งเรียนรู ตลอดจน การ
ให บ ริ ก ารด า นการจั ด สภาพแวดล อ มการจั ด บรรยากาศที่ มี ต อ การเรี ย นรู ให ก ารส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ใน
โรงเรียนใหมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 3) องคประกอบดานความภักดีตอองคกร
ประกอบดวย ตัวบงชี้จํานวน 9 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว พบวามีความสอดคลองกับ
วิจิต ศรีสะอาน ไดกลาวถึงผูบริหารทางการศึกษาที่ดีควรมีความภักดีตอองคกร มีความซื่อสัตย
สุจริต สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารวาผูบริหารควรมีความ
จงรักภักดีตอองคกร รักษามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาประสิทธิผลของวิชาชีพ มีความซื่อสัตย
ยุติธรรม ไมใชตําแหนง แสวงหาผลประโยชนสวนตัว สอดคลองกับชูศรี อุดมกุศลศรี ที่ไดทําการ
วิจัยและพบวาการเปนผูบริหารที่ดีจะตองรักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชา ใครดีพยายาม
สนับสนุน อยากีดกันหรือพยายามสกัดกั้น ใครเดือดรอนพยายามหาทางชวยเหลือเอาใจใสทุกขสุข
สวนตัว จะทําใหผูใตบังคับบัญชารักองคกร 4) องคประกอบความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชน ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวามีความสอดคลอง
กับดนัย เทียนพุฒ ไดศึกษาถึงผูบริหารที่ดีตองมีมนุษยสัมพันธสูง มีความสามารถในการรวมคนให
ทํางานรว มกั นได ในลักษณะที่ก อใหเ กิดความรวมมือรวมใจและประสานงานกั นให บรรลุ ตาม
เปาหมายขององคกร สอดคลองกับ ประเวศ วะสี ที่ศึกษาวาผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองเปน
คนที่ติดตอสื่อสารกับผูคนรูเรื่อง ทําใหเกิดความเขาใจ ความเขาใจของคนจํานวนมากเปนพลัง
อํานาจที่ยิ่งใหญที่จะทําใหสิ่งยากๆไดสําเร็จ เปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําใหการทํางาน
ในองคการราบรื่น มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมถวิล ชูทรัพย ที่ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพวาเปนผูที่สรางความสัมพันธระหวางบุคคล ใหเกียรติแกบุคลากร
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ทุกคนชื่นชมความสําเร็จของงานของผูรวมงานตอสาธารณะเปนประจํา เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน มีความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน ติดตอสื่อสารกับผูแทน
ของแตละกลุมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับ
เชื่อถือของชุมชน สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ทั้งระดับบุคคล และระดับกลุม เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของโรงเรียน ขอความรวมมือจากฝายตางๆ ทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สามารถสรางเสริมกิจกรรม
ความรวมมือในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธดันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไป
ชวยเหลือชุมชน สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน ที่ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารวาผูบริหาร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธิ์ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร สอดคล อ งกั บ สมชาย
เทพแสง ที่ศึกษาวาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนนักประชาสัมพันธที่ดี สอดคลอง
กับสแตท (Stadt) ที่ศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารที่ดีจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถในการ
สื่อความคิด สอดคลองกับ เจมส (James) ที่ไ ดทํ าการวิจัยและพบวาการสรางบรรยากาศมนุษ ย
สัมพันธโดยวิธีการจูงใจจะทําใหคนสามารถทํางานเพิ่มขึ้นประมาณ 80-90 เปอรเซ็นต ซึ่งตามปกติ
คนเราทํางานเพียง 20-30 เปอรเซ็นตเทานั้น สอดคลองกับชูศรี อุดมกุศลศรี ที่ไดทําการวิจัยและ
พบวาผูบริหารจะตองมีมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาโดยตองรูจัก ควบคุมตนเอง รูจักสงเสริม
กําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา รูจักการใหรางวัล รูจักวิพากษวิจารณ คือ ไมตําหนิตอหนาคนอื่น
รูจักฟง สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบวาผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําการเผยแพรประชาสัมพันธโดยใหความสําคัญ
กั บ การเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารของโรงเรี ย นให ชุ ม ชนและสาธารณชนรั บ ทราบ ด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายเพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
5) องค ป ระกอบด า นการวิ จั ย และการจั ด การศึ ก ษา ประกอบด ว ยตั ว บ ง ชี้ จํ า นวน 4 ตั ว บ ง ชี้
เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวามีความสอดคลองกับสมถวิล ชูทรัพย ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพว า ผู บ ริ ห ารต อ งมี ค วามสามารถในการกํ า หนดนโยบาย
วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม สามารถ ทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปสูการปฏิบัติและสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ
วาผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการวิจัย
ในชั้นเรียน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การสรางกระบวนการเรียนรูและองคความรูใหมให
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เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 6) องคประกอบดานวุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณประกอบดวยตัวบงชี้
จํานวน 4 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว พบวามีความสอดคลองกับสมชาย เทพแสง ได
กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพวา ผูบริหารตองมีอารมณขัน แกสถานการณที่ตึงเครียดได
ทําให ก ารทํ า งานมี ค วามสุ ขไม เคร ง เครีย ด สอดคลอ งกับ แนวคิ ด ของคอร แ มนและทานอฟสกี้
(Korman and Tanofsky) ที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพวาควรมีลักษณะที่มี
จิตใจมั่นคง เชื่อตนเองและมีวุฒิภาวะ สอดคลองกับแนวคิดของแคมปแบลและคณะ(Campbell and
other) ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพวาควรมีอารมณขัน สอดคลองกับนักวิจัย
แหงสถาบันซีแอลแอล (the center of creative leadership) กลาววาผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมีลักษณะ5 ประการคือ ความมั่นคงทางอารมณ การปองกันขอผิดพลาดในการทํางาน ความ
ซื่อสัตย การทํางานรวมกับผูอื่นและทักษะดานความรูความเขาใจ 7) องคประกอบดานการหลีกเลี่ยง
อบายมุข ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวามีความสอดคลอง
กับกอรตัน (Gorton) ที่กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนวาผูบริหารจะตองเปนผูที่มีวินัย รักษา
วินัย ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในเรื่องระเบียบวินัยนับวาเปนบทบาทที่
สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครองและนักเรียน 8) องคประกอบดาน
บุคลิกภาพและการศึกษา ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 3 ตัวบงชี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว
พบวามีความสอดคลองกับสมถวิล ชูทรัพย ที่ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพวา คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารจะตองวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ
เปนกันเอง ไมถือตัว มีความทะเยอทะยาน ที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองที่ จ ะทํ า งานให สํ า เร็ จ มี ค วามสุ ขุ ม เยื อ กเย็ น มี ค วามอ อ นน อ ม ถ อ มตนและรู จั ก การ
ประนีประนอม มีความกระตือรือรน และตื่นตัวที่จะทํางานอยูเสมอ มีบุคลิกลักษณะที่ดี สุภาพ
เรียบรอย นาเคารพนับถือ เชื่อถือ และศรัทธา แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะกับกาลเทศะ วาจาสุภาพ
เรียบรอยและมีวาทศิลปในการพูด สอดคลองกับสมชาย เทพแสง กลาววาผูบริหารมืออาชีพจะตอง
มีบุ คลิ ก ที่ ดี ตั้ งแตก ารแต งกาย การเดิ น ยิ้ มแย มแจม ใส มี ม ารยาท วางตั ว เหมาะสม สอดคล อ ง
กับสแตท (Stadt) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่ดีจะตองมีสุขภาพแข็งแรง มีสติปญญาดี สอดคลอง
กับแนวคิดของแคมปแบลและคณะ(Campbell and other) ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพวาควรมีสุขภาพทางกายสมบูรณ สอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass) ที่ไดทําการ
สํารวจคุณลักษณะของผูบริหารวาควรมีสุขภาพแข็งแรง สงา มีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมที่ดี เปน
ที่ยอมรับยกยองจากบุคคลอื่น
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2.
การยืนยันองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 4 ดานคือดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและการใชประโยชนพบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาองคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ทั้งในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและการนําไปใชประโยชนมที ั้งหมด 8 องค
ประกอบ 67 ตัวบงชี้ คือ องคประกอบที่ 1 การตัดสินใจในการบริหารจัดการ มี 24 ตัวบงชี้คือ
ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วทันตอความ
ตองการ สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง สามารถสรุป
ประเด็นความสนใจของผูอื่นได มีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น
สามารถวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองและเหมาะสม ใหความหวงใยกับผูใตบังคับ
บัญชาไดในทุกสถานการณ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึด
หลักการมีสวนรวมของบุคลากร สามารถนําภาพรวมทีเ่ ปนจุดเดนและจุดดอยของสถานศึกษามาใชเปน
ประโยชนในการบริหารในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถใชเทคนิคคลี่คลายบรรยากาศให
แจมใสได ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบดวยความมุง มั่น ยอมรับความผิดพลาดและเต็มใจรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน สามารถนําขอเสนอแนะของผูรวมงานมาปรับปรุงพัฒนาการ
ทํางาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางตอเนื่อง บริหารโดยการยึดมั่นใน
ความถูกตองดีงาม มีความ สามารถจัดระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ มา
ปฏิบัติงานตรงตอเวลาสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
สามารถบริหารงานเปนทีมไดอยางเหมาะสมแบบมีสวนรวม สามารถกระจายงานใหกับบุคลากรอยาง
เหมาะสมกับความสามารถ มีการนิเทศกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนือ่ ง
ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน
และชุมชน บริหารงานอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สามารถประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของผูเรียน มี 11 ตัวบงชี้คือ สงเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนให
เต็มศักยภาพ สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย
สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย สงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสรางสรรคของผูเรียน สงเสริมกิจกรรมทีแ่ สดงใหเห็นถึงคานิยมที่ดีงามในสถานศึกษา
สนับสนุนใหนําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน ผูบริหารสงเสริมใหมีการ
จัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมกี ิจกรรมแนะแนวและดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางทัว่ ถึง ผูบริหารสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกตามความสนใจ ผูบริหารจัดหาทรัพยากรการเรียนรูใ หหองสมุด
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องคประกอบที่ 3 ความภักดีตอองคกรมี 9 ตัวบงชี้คือ ไมเบียดบังสมบัตขิ องหนวยงานมาเปนของตน
ไมแอบอางผลงานของผูอื่น เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา รักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของทางราชการ เปดโอกาสใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติ งาน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา อุทิศเวลาใน
การทํางานใหกับสถานศึกษา อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร ผูเรียนและผูที่มสี วนเกีย่ วของกับ
สถานศึกษา สงเสริมใหครูรักและภูมิใจในสถานศึกษา องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนมี 8 ตัวบงชี้คือ ใหการสนับสนุนดานวิชาการแกบุคคลภายนอก ชุมชน และองคกร
ภายนอกจัดใหมีการประเมินระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน สงเสริมใหมีการจัด
ทําแผนงานเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธกบั ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา จัดใหบุคลากรในสถาน
ศึกษารับผิดชอบในการสงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนนํา
ผลการประเมินมาใชตัดสินใจในการปรับปรุงระบบกลไกในการสรางความสัมพันธกับชุมชนเพือ่
พัฒนาการศึกษา สงเสริมใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
รวมกัน จัดใหมีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการ
เรียนรูการศึกษาทองถิ่น องคประกอบที่ 5 การวิจัยและการจัดการศึกษามี 4 ตัวบงชี้คือ มีความรู
ทางดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความ
สามารถจัดทํานโยบายของสถานศึกษา สามารถจัดการดานการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 6 วุฒิภาวะความมั่นคงทางอารมณมี 4 ตัวบงชี้คือสามารถควบคุมอารมณไดดีไม
แสดงสีหนาหรืออาการฉุนเฉียวเวลาที่ไมพอใจ มีความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มีอารมณขันในการบริหารงานเพื่อไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน มีความสงบ ใจเย็นแมใน
สถานการณทผี่ ูอื่นแสดงความรุนแรง องคประกอบที่ 7 หลีกเลี่ยงอบายมุข มี 4 ตัวบงชี้คือไมดื่มสุรา
จนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ ไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติดไมประพฤติผิดใน
เรื่องชูสาวและไมหลงใหลสิง่ บันเทิงเริงรมยจนลืมหนาทีก่ ารงาน องคประกอบที่ 8 บุคลิกภาพและ
การศึกษา มี 3 ตัวบงชี้คือ มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคติดตอรายแรง มีวุฒิการศึกษาหรือ
ไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ
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ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ งตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก นี้
มีความสําคัญเปน อย างยิ่งในยุคป จจุบัน เนื่ องจากจํานวนสถานศึ กษาขนาดเล็กในประเทศไทย
มีอยูเปนจํานวนมาก และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองที่ผานมา พบวา
โรงเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สว นใหญมั ก จะเปนโรงเรี ยนขนาดเล็ก ดังนั้นขอคนพบจากการวิจัย ครั้ง ผูวิจัย จึงขอเสนอแนะ
แนวทางเพื่อเปนแนวทางในการเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้
1. การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดย
คํานึงถึงการยึดมั่นในความถูกตองดีงามและความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
2. การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหาร
โดยคํานึงถึงการสงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปนประชาธิปไตย
3. ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดย
คํานึงถึงการไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมาเปนของตน ไมแอบอางผลงานของผูอื่น เปดเผย
ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน อ ย า งตรงไปตรงมา รั ก ษาไว ซึ่ ง ผลประโยชน ข องทางราชการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา อุทิศเวลาในการทํางาน
ใหกับสถานศึกษา และสงเสริมใหครูรักและภูมิใจในสถานศึกษา
4. ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดย
คํานึงถึงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาสาระการเรียนรูการศึกษาทองถิ่น
5. การวิจัยและการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดยคํานึงถึง
ความสามารถในการจัดทํานโยบายของสถานศึกษา
6. วุฒิภาวะ ความมั่นคงทางอารมณ ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดยคํานึงถึง
ความอดทนตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. การหลีกเลี่ยงอบายมุข ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดยคํานึงถึงการไมดื่ม
สุราจนเมามาย คุมสติไมไดแมนอกเวลาราชการ ไมมั่วสุมเรื่องการพนันและยาเสพติด ไมประพฤติ
ผิดในเรื่องชูสาว และไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืมหนาที่การงาน
8. บุคลิกภาพและการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กควรบริหารโดยคํานึงถึงสุขภาพ
และวุฒิการศึกษาหรือการไดรับวุฒิบัตรทางดานการบริหารการศึกษา
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ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกในแตละภูมภิ าคถึงตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กโดย
ภาคเหนือ มุงเนนตัวแปรเกีย่ วกับความภักดีตอองคกร บุคลิกภาพและการศึกษา รวมไป
ถึงการหลีกเลี่ยงอบายมุข
ภาคตะวันออก มุงเนนตัวแปรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ความภักดีตอ
องคกร บุคลิกภาพและการศึกษา รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงอบายมุข
ภาคใต มุงเนนตัวแปรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การสงเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของผูเรียน ความภักดีตอองคกร บุคลิกภาพและการศึกษา รวมไปถึงการ
หลีกเลี่ยงอบายมุข
ภาคกลาง มุงเนนตัวแปรเกีย่ วกับการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ความภักดีตอองคกร
บุคลิกภาพและการศึกษา รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงอบายมุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุง เนนตัวแปรเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชน ความภักดีตอองคกร บุคลิกภาพและการศึกษา การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการวิจยั และการ
จัดการศึกษา
2. ควรศึกษาการแบงกลุมตามพื้นที่ (Cluster) เชน ในเมือง นอกเมือง โดยในเมืองควร
พิจารณาประเด็นหลักคือความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา
สําหรับนอกเมืองควรพิจารณาประเด็นหลักคือการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ความภักดีตอ
องคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข บุคลิกภาพและการศึกษา
3. ควรศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยพิจารณาถึงตัวแปรหลักคือความภักดีตอองคกร การหลีกเลี่ยงอบายมุข
บุคลิกภาพและการศึกษา เนื่องจากองคประกอบดังกลาวอยูในระดับมากที่สุดในทุกภูมิภาคและใน
เมือง นอกเมือง
4. ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพความเปนผูบ ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
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ภาคผนวก ก
รายชื่อสถานศึกษาที่ใหสัมภาษณ
หนังสือขอความอนุเคราะหการใหสัมภาษณและประเด็นในการสัมภาษณ
เพื่อนําขอมูลมาประกอบในการกําหนดกรอบการวิจยั
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รายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใหสัมภาษณ
(สถานศึกษาขนาดเล็กที่ผานการประเมินรอบสอง มีผลการประเมินตั้งแต 3.80 ขึ้นไป)
1. ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง (แรผดุงวิทยา)
ม.6 บานสําพะเนียง ต.สําพะเนียง อ.บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา (3.85)
2. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาเนะ
ม.1 บานกาเนะ ต.บานควน อ.เมือง จ.สตูล (3.84)
3. ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสวาง
ม.6 บานโคกสวาง ต.นาสวรรค อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย (3.82)
4. ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสีนวน
ม.17 บานนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (3.83)
5. ผูอํานวยการโรงเรียนบานสงยาง
ม.1 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี (3.83)
6. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่ออุปถัมภ)
ม.5 บานบางนางรา ต.นวพัฒนศีกษา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (3.89)
7. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)
หมู 8 ต.หวยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม (3.86)
8. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาโมก (วัดโบสถสายทอง)
42 ม.4 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (3.80)
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แบบสัมภาษณความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
1. ทานบริหารงาน (4 งาน) อยางไรถึงทําใหโรงเรียนของทานไดรับการรับรองจาก สมศ.
ในระดับดีมาก
2. ทานคิดวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอยางไร
3. ทานมีหลักการในการทํางานของทานอยางไร
4. ทานคิดวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในปจจุบันตองมีพฤติกรรมและบทบาทในการบริหาร
โรงเรียนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ติรกานันท
หัวหนาภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. อาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน
หัวหนาภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
4. อาจารย ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัยฃ
ภาควิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. อาจารย ดร.ดวงใจ ชวยตระกูล
กลุมพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง ตัวบงชีป้ ระสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปน
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพความเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
การตอบแบบสอบถามของทานจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในอนาคต คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ การนําเสนอขอมูลจาก
แบบสอบถามจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําเสนอในภาพรวมไมพาดพิงถึงผูตอบแบบสอบถามบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
จึงขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และหวังวาคงจะไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานดวยดี
3. เมื่อทานตอบแบบสอบถามแลว ขอความกรุณาสงคืนที่
คุณอรพรรณ ตูจินดา เลขที่ 141 หมู 15 ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 (ทั้งนี้ไดแนบซองสงคืนมาดวยแลว)
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวอรพรรณ ตูจินดา 081-8178127

269

แบบสอบถาม
ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

 ชาย

2. อายุ

………… ป

 หญิง

3. การศึกษาสูงสุดที่ทานไดรับ
 ต่ํากวาปริญญาตรี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................
4. สถานภาพ
 ผูบริหารสถานศึกษา

 กรรมการสถานศึกษา

 ครู/อาจารย
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................
5. ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษา ………………….ป
6. สถานศึกษาตั้งอยูในเขต

 อําเภอเมือง

 อําเภออื่น ๆ

7. จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของทาน
 ต่ํากวา 100

 101 - 120

 121 – 150

 151 - 200

 201 - 250

 251 - 300

8. สถานศึกษาตั้งอยูในจังหวัด................................................เขต..................................
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตัวบงชี้ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย 9ลงในชองที่ทานเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติงานในระดับใดดังตอไปนี้

ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

1

ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบดวย

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



ความมุงมั่น
2

ผูบริหารมาปฏิบัติงานตรงตอเวลา

3

ผูบริหารยอมรับความผิดพลาดและเต็มใจรับ
ฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

4

ผูบริหารใหความใสใจบุคคลอื่นไดในทุก
สถานการณ

7



ผูบริหารสามารถจับประเด็นความสนใจของ
ผูอื่นได

6



ผูบริหารมีความอดทนตอปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน

5






ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร
จัดการงานภายใน สถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว



ทันตอความตองการ
8

สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงาน
ภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง

9



ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

10

ผูบริหารมีความราเริงแจมใส



11

ผูบริหารสามารถวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติ
หนาที่ไดถูกตองและเหมาะสม



12

ผูบริหารมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไข
ปญหาตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น



13

ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะกับ
กาลเทศะ



14

ผูบริหารมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
หรือเจ็บปวยบอยๆ



15

ผูบริหารมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหาร
การศึกษา



16

ผูบริหารไดรับความรวมมือจากครู



17

ครูยินดีปฏิบัติงานตามที่ผูบริหารมอบหมาย



18

ผูบริหารสามารถประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา



19

ผูบริหารสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและ



ภาษา ตางประเทศไดทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
20

ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางผลผลิตใหมๆ



เพื่อแกปญหางานที่ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
21

ผูบริหารสามารถนําภาพรวมที่เปนจุดเดนและ
จุดดอยของสถานศึกษามาใชเปนประโยชน
ในการบริหาร
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

22

ผูบริหารสามารถนําขอเสนอแนะของ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



ผูรวมงานมาปรับปรุงพัฒนาการทํางาน
23

ใหความชวยเหลือชุมชน ผูปกครอง บุคลากร



ภายนอกสถานศึกษา
24

เมื่อตองตัดสนใจในเรื่องสําคัญ ผูบริหารไม



แสดงอาการลังเลหรือรูสึกไมแนใจ
25

ผูบริหารสามารถกระจายงานใหกับครูอยาง



เหมาะสม
26

ผูบริหารมีความสามารถจัดระบบการบริหาร



งานภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ
27

ในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถ



ใชเทคนิคคลี่คลายบรรยากาศใหแจมใสได
28

ผูบริหารสามารถบริหารงานกลุมไดอยาง



เหมาะสม
29

ผูบริหารสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดโดย



ไมมีปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน
30

ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว



(3 ป , 5 ป) ใหกับสถานศึกษา
31

ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงานในระยะสั้น



(1 ป) หรือเรงดวนใหกับสถานศึกษา
32

แสดงออกถึงความคิดใหมๆ ที่กาวหนากวา
ผูอื่น
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

33

สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนา

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



สถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
34

ผูบริหารบริหารงานโดยใชทรัพยากรที่มีอยู



ในสถานศึกษาอยางประหยัด
35

ผูบริหารบริหารงานอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอน



ในการปฏิบัติงาน
36

ผูบริหารติดตามและประเมินผลการ



ปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง
37

ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดหลัก



ความสามารถและความเสมอภาค
38

ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบจาก



คุณภาพของผลงาน
39

ผูบริหารสามารถวางแผนกลยุทธและ



แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษา
40

ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว



ไดอยางครบถวน ทันตอการใชงาน
41

ใชความใจเย็นแมในสถานการณที่ผูอื่นแสดง



ความรุนแรง
42

ไมแสดงสีหนาหรืออาการฉุนเฉียวเวลาที่ไม
พอใจ
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

43

ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



เรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน(ตาม หมวด 4 พรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542)
44

ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธาน



การแตงตั้งกรรมการ และการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สถานศึกษา
45

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ



เรียนการสอนอยางตอเนื่อง
46

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต /



ใชสื่ออยางหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน
47

ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการ



อยางตอเนื่อง
48

ผูบริหารวางระบบและกลไกในการประกัน



คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมมือกับ
ชุมชน
49

ผูบริหารรักและภูมิใจในสถานศึกษา



50

ผูบริหารสงเสริมใหครูรักและภูมิใจใน



สถานศึกษา
51

ผูบริหารสามารถนิเทศงานใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษาเขาใจ
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

52

ผูบริหารสามารถพูดใหครูเขาใจงานที่ปฏิบัติ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



ไดงาย
53

ผูบริหารนิเทศ กํากับ และติดตามผลการ



ปฏิบัติงานของบุคลากร
54

ผูบริหารมีอารมณขันในการบริหารงานเพื่อ



ไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
55

ผูบริหารใหความเคารพในความคิดเห็นของ



ผูรวมงาน
56

ผูบริหารใหความใกลชิด สนิทสนมกับ



ผูรวมงานตามความเหมาะสม
57

ผูบริหารใหความเคารพกฎระเบียบของ



สถานศึกษาอยางเครงครัด
58

ผูบริหารสามารถปองกันขอผิดพลาดที่เกิด



จากการปฏิบัติงาน
59

ผูบริหารสามารถประสานประโยชนตางๆ



ใหกับสถานศึกษา
60

ผูบริหารสามารถปกปองผลประโยชนของ



สถานศึกษา
61

รักษาไวซึ่งผลประโยชนของทางราชการ



62

ผูบริหารไมเบียดบังสมบัติของหนวยงานมา



เปนของตน
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย

63

ผูบริหารไมแอบอางผลงานของผูอื่น



64

ผูบริหารสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ



เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
65

ผูบริหารตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ



โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน
66

ผูบริหารมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ



ปฏิบัติตามไดเต็มศักยภาพ
67

ผูบริหารสามารถพัฒนาแผนงานของโรงเรียน



ใหปฏิบัติไดเกิดผลจริง
68

ผูบริหารพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร



จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
69

ผูบริหารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเปนระบบ



70

ผูบริหารแสวงหาและใชขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยในการพัฒนาสถานศึกษา



71

ผูบริหารสรางโอกาสในการพัฒนาใหกับ
โรงเรียนไดทุกสถานการณ



72

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากร
และนักเรียนในสถานศึกษา



73

ผูบริหารบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึด



หลักการมีสวนรวมของบุคลากร
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

74

ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูที่มีสวน

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



เกี่ยวของสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน
75

ผูบริหารเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน



ประโยชนอยางตรงไปตรงมา
76

ผูบริหารอุทิศเวลาในการทํางานใหกับ



สถานศึกษา
77

ผูบริหาร บริหารโดยการยึดมั่นในความถูกตอง ดี



งาม
78

ผูบริหารอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร



ผูเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
79

ผูบริหารสงเสริมการพัฒนาครูตามความถนัด



ของครู
80

84. ผูบริหารติดตามขาวสารสารสนเทศทาง



การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองอยางตอเนื่อง
81

ผูบริหารนําสารสนเทศทางการศึกษา



เศรษฐกิจ การเมืองมาประยุกตใชในการ
พัฒนาสถานศึกษา
82

ผูบริหารใชจายอยางเหมาะสม ไมฟุมเฟอย



83

ผูบริหารไมหลงใหลสิ่งบันเทิงเริงรมยจนลืม



หนาที่การงาน
84

ผูบริหารไมดื่มสุราในเวลาราชการ/สํานักงาน
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

85

ผูบริหารไมดื่มสุราจนเมามายนอกเวลา

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



ราชการ
86

ผูบริหารไมเลนการพนัน



87

ผูบริหารจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการ



สงเสริมความสัมพันธ รวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
88

ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดทําแผนงานเพื่อ



เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษา
89

ผูบริหารจัดใหมีระเบียบรองรับการสงเสริม
ความสัมพันธ รวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา



90

ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวิชาการแก
บุคคลภายนอก ชุมชนและองคกรภายนอก



91

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระ
การเรียนรูการศึกษาทองถิ่น



92

ผูบริหารจัดใหมีการประเมินระบบกลไกใน
การสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน



93

ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจใน
การปรับปรุงระบบกลไกในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา



94

สงเสริมใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อให
ชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
รวมกัน
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

95

จัดใหมีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยาง

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



เหมาะสม
96

ผูบริหารมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนอยาง



สม่ําเสมอ
97

ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและ



แบบฝกหัดไดทันเวลาตามที่สถานศึกษาที่
กําหนด
98

ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและ



แบบฝกหัดไดในราคาที่ประหยัด
99

ผูบริหารจัดหาและจัดซื้อหนังสือและ



แบบฝกหัดไดอยางเหมาะสม
100

ผูบริหารจัดหาสื่อการเรียนการสอนให



หองสมุด
101

ผูบริหารจัดใหมีแผนภูมิจัดองคกรและ
โครงสราง



การบริหารเปนลายลักษณ

อักษรชัดเจน
102

จัดใหมีคําสั่งมอบหมายงานและผูรับผิดชอบชัดเจน



103

ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการ



สถานศึกษา รวมกันทําแผนกลยุทธ และ
หลักสูตรทองถิ่นรวมกัน
104

จัดใหมีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
และการใชทรัพยากรของสถานศึกษา



280

ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

105

จัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



และโปรงใส
106

ผูบริหารสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและ



นอกสถานศึกษา
107

ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดประสบการณ



การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
108

จัดใหมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให



ผูเรียนเลือกตามความสนใจ
109

สนับสนุนใหนําแหลงการเรียนรูและภูมิ



ปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน
110

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมแนะ



แนวและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง
111

สงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง



วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน
112

สงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ



และความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
113

สงเสริมกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่ดี
งาม



114

สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานและ
สรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาไทย



115

สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความเปน
ประชาธิปไตย
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ขอกระทงคําถาม

ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มากที่สุด

116

ผูบริหารมีความสามารถจัดทํานโยบายของ

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย



สถานศึกษา
117

ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนา



หลักสูตรสถานศึกษา
118

ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนา



คุณภาพการศึกษา
119

ผูบริหารสรางบรรยากาศการบริการที่อบอุน



มั่นคงและปลอดภัย
120

ผูบริหารสามารถจัดการดานประกันคุณภาพ



ไดอยางมีประสิทธิภาพ
121

เปนผูที่มีความสามารถในการสรางความ



สามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ
122

ผูบริหารใชวาจาสุภาพ ถอมตน ไมโออวด
ตัวเอง
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การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.987

122

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if
Deleted

Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Total Correlation

if Item Deleted

VAR00011

488.5667

2919.564

.767

.987

VAR00012

488.6667

2932.713

.537

.987

VAR00013

488.8333

2901.316

.755

.987

VAR00014

488.7000

2911.666

.666

.987

VAR00015

488.9000

2904.093

.776

.987

VAR00016

488.9667

2910.585

.648

.987

VAR00017

489.0333

2898.447

.802

.987

VAR00018

488.7333

2910.064

.744

.987

VAR00019

488.5000

2903.362

.784

.987

VAR00020

488.8000

2987.407

-.203

.987

VAR00021

488.9000

2916.369

.715

.987

VAR00022

488.9333

2898.133

.792

.987

VAR00023

488.1667

2935.454

.586

.987

VAR00024

488.6667

2965.402

.061

.987

VAR00025

488.0667

2966.202

.106

.987

286
Scale Mean if Item Scale Variance if
Deleted

Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Total Correlation

if Item Deleted

VAR00026

488.6333

2918.654

.709

.987

VAR00027

488.7333

2934.823

.442

.987

VAR00028

488.5667

2905.978

.705

.987

VAR00029

489.2000

2944.372

.342

.987

VAR00030

488.9667

2906.861

.811

.987

VAR00031

488.9000

2900.507

.818

.987

VAR00032

488.9667

2911.413

.753

.987

VAR00033

488.5333

2909.361

.657

.987

VAR00034

488.9000

2939.266

.544

.987

VAR00035

488.8333

2901.247

.693

.987

VAR00036

488.9000

2891.610

.769

.987

VAR00037

489.0333

2900.654

.742

.987

VAR00038

488.9000

2916.300

.771

.987

VAR00039

488.7667

2926.392

.503

.987

VAR00040

488.9000

2909.266

.680

.987

VAR00041

488.6333

2908.930

.739

.987

VAR00042

489.0667

2908.961

.716

.987

VAR00043

488.8000

2921.545

.650

.987

VAR00044

488.6333

2912.930

.691

.987

VAR00045

488.6333

2909.826

.773

.987

VAR00046

488.8333

2893.247

.887

.987

VAR00047

488.7667

2908.392

.745

.987

VAR00048

488.9000

2891.748

.692

.987

VAR00049

488.9000

2915.197

.731

.987

VAR00050

488.8667

2920.464

.677

.987

VAR00051

488.8000

2928.372

.495

.987

VAR00052

489.0667

2929.237

.544

.987

VAR00053

488.6333

2943.689

.403

.987

VAR00054

488.5000

2948.603

.349

.987

VAR00055

488.6000

2910.731

.792

.987

VAR00056

488.7667

2920.806

.565

.987

VAR00057

488.7333

2950.478

.318

.987

287
Scale Mean if Item Scale Variance if
Deleted

Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Total Correlation

if Item Deleted

VAR00058

488.7333

2904.754

.809

.987

VAR00059

488.4333

2921.771

.792

.987

VAR00060

488.5000

2916.259

.772

.987

VAR00061

488.7000

2908.838

.782

.987

VAR00062

488.8333

2919.040

.665

.987

VAR00063

488.8667

2891.154

.816

.987

VAR00064

489.0000

2920.966

.667

.987

VAR00065

488.6667

2906.989

.782

.987

VAR00066

488.7667

2928.806

.619

.987

VAR00067

488.5333

2917.361

.776

.987

VAR00068

488.7667

2920.806

.680

.987

VAR00069

488.5333

2922.189

.706

.987

VAR00070

488.4667

2936.809

.641

.987

VAR00071

488.4667

2936.947

.512

.987

VAR00072

488.4000

2909.490

.723

.987

VAR00073

488.3667

2929.620

.641

.987

VAR00074

488.5000

2920.879

.771

.987

VAR00075

488.5333

2906.326

.810

.987

VAR00076

488.5667

2916.806

.694

.987

VAR00077

488.6333

2909.551

.832

.987

VAR00078

488.9333

2913.857

.734

.987

VAR00079

488.7667

2926.323

.720

.987

VAR00080

488.6333

2957.620

.223

.987

VAR00081

488.7333

2929.237

.803

.987

VAR00082

488.5000

2911.155

.844

.987

VAR00083

488.6333

2908.033

.676

.987

VAR00084

488.7000

2904.907

.707

.987

VAR00085

488.4667

2931.361

.656

.987

VAR00086

488.4000

2922.524

.698

.987

VAR00087

488.5000

2910.190

.796

.987

VAR00088

488.4667

2919.775

.707

.987

VAR00089

488.4667

2931.775

.734

.987

288
Scale Mean if Item Scale Variance if
Deleted

Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Total Correlation

if Item Deleted

VAR00090

488.6333

2965.068

.119

.987

VAR00091

488.7667

2942.599

.460

.987

VAR00092

488.2667

2963.444

.121

.987

VAR00093

488.4000

2911.903

.737

.987

VAR00094

488.2000

2926.855

.502

.987

VAR00095

488.3667

2916.723

.526

.987

VAR00096

488.3000

2933.597

.389

.987

VAR00097

488.7333

2923.857

.576

.987

VAR00098

488.6333

2927.551

.637

.987

VAR00099

488.8000

2944.441

.351

.987

VAR00100

488.7667

2935.357

.524

.987

VAR00101

488.7667

2915.289

.754

.987

VAR00102

488.8333

2909.454

.701

.987

VAR00103

488.8333

2920.557

.646

.987

VAR00104

488.7000

2934.493

.585

.987

VAR00105

488.6333

2935.482

.522

.987

VAR00106

488.7000

2937.803

.486

.987

VAR00107

488.4333

2943.220

.410

.987

VAR00108

488.4000

2948.731

.355

.987

VAR00109

488.3333

2960.644

.210

.987

VAR00110

488.5333

2941.913

.519

.987

VAR00111

488.4000

2959.628

.209

.987

VAR00112

488.3667

2942.930

.400

.987

VAR00113

488.7000

2950.976

.273

.987

VAR00114

488.7667

2931.771

.532

.987

VAR00115

488.5667

2922.530

.723

.987

VAR00116

488.3667

2930.033

.635

.987

VAR00117

488.3667

2925.551

.645

.987

VAR00118

488.6000

2919.972

.593

.987

VAR00119

488.4333

2929.771

.559

.987

VAR00120

488.4000

2926.317

.704

.987

VAR00121

488.6333

2924.171

.687

.987

289
Scale Mean if Item Scale Variance if
Deleted

Item Deleted

Corrected Item-

Cronbach's Alpha

Total Correlation

if Item Deleted

VAR00122

488.7000

2929.321

.608

.987

VAR00123

488.5000

2951.638

.336

.987

VAR00124

488.4000

2948.800

.396

.987

VAR00125

488.6000

2926.662

.628

.987

VAR00126

488.6667

2915.678

.775

.987

VAR00127

488.6667

2923.954

.718

.987

VAR00128

488.8667

2921.499

.663

.987

VAR00129

488.8333

2909.316

.790

.987

VAR00130

488.6333

2930.723

.729

.987

VAR00131

488.9333

2920.685

.694

.987

VAR00132

488.5000

2918.259

.811

.987

Scale Statistics
Mean
492.7000

Variance
2972.079

Std. Deviation
54.51678

N of Items
122
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Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

109818.860

df

7381

Sig.

.000

Communalities
Initial

.980

Extraction

item1

1.000

.590

item2

1.000

.642

item3

1.000

.599

item4

1.000

.626

item5

1.000

.679

item6

1.000

.665

item7

1.000

.661

itme8

1.000

.650

item9

1.000

.659

item10

1.000

.638

item11

1.000

.650

item12

1.000

.666

item13

1.000

.586

item14

1.000

.603

item15

1.000

.614

item16

1.000

.739

item17

1.000

.773

item18

1.000

.673

item19

1.000

.560

item20

1.000

.661

item21

1.000

.637

item22

1.000

.664

item23

1.000

.601

item24

1.000

.559

item25

1.000

.667

item26

1.000

.695

item27

1.000

.694

item28

1.000

.647

item29

1.000

.587

item30

1.000

.662

item31

1.000

.633
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item32

1.000

.695

item33

1.000

.645

item34

1.000

.678

item35

1.000

.643

item36

1.000

.693

item37

1.000

.695

item38

1.000

.669

item39

1.000

.716

item40

1.000

.619

item41

1.000

.669

item42

1.000

.672

item43

1.000

.640

item44

1.000

.668

item45

1.000

.711

item46

1.000

.650

item47

1.000

.677

item48

1.000

.697

item49

1.000

.702

item50

1.000

.759

item51

1.000

.729

item52

1.000

.704

item53

1.000

.669

item54

1.000

.707

item55

1.000

.744

item56

1.000

.729

item57

1.000

.633

item58

1.000

.668

item59

1.000

.729

item60

1.000

.746

item61

1.000

.723

item62

1.000

.675

item63

1.000

.649

item64

1.000

.706

item65

1.000

.746

item66

1.000

.728

item67

1.000

.713

item68

1.000

.675

item69

1.000

.663

item70

1.000

.649

item71

1.000

.606

item72

1.000

.653
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item73

1.000

.705

item74

1.000

.723

item75

1.000

.717

item76

1.000

.689

item77

1.000

.742

item78

1.000

.678

item79

1.000

.648

item80

1.000

.711

item81

1.000

.744

item82

1.000

.659

item83

1.000

.679

item84

1.000

.761

item85

1.000

.807

item86

1.000

.738

item87

1.000

.700

item88

1.000

.733

item89

1.000

.762

item90

1.000

.745

item91

1.000

.712

item92

1.000

.786

item93

1.000

.759

item94

1.000

.710

item95

1.000

.692

item96

1.000

.729

item97

1.000

.771

item98

1.000

.775

item99

1.000

.803

item100

1.000

.673

item101

1.000

.703

item102

1.000

.688

item103

1.000

.704

item104

1.000

.746

item105

1.000

.747

item106

1.000

.689

item107

1.000

.746

item108

1.000

.686

item109

1.000

.673

item110

1.000

.676

item111

1.000

.753

item112

1.000

.769

item113

1.000

.715
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item114

1.000

.729

item115

1.000

.759

item116

1.000

.754

item117

1.000

.807

item118

1.000

.733

item119

1.000

.756

item120

1.000

.762

item121

1.000

.740

item122

1.000

.719

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
Total Variance Explained
Component

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0

18

Extraction Sums of Squared

Initial Eigenvalues
% of Variance

Loadings
Cumulative
%

Total

%

Cumulative

of Variance

%

Rotation Sums of Squared Loadings
Total

%
of Variance

Cumulative %

55.145

45.201

45.201

55.145

45.201

45.201

18.931

15.517

15.517

4.915

4.028

49.229

4.915

4.028

49.229

12.194

9.995

25.513

3.701

3.034

52.263

3.701

3.034

52.263

11.668

9.564

35.077

2.249

1.844

54.107

2.249

1.844

54.107

9.722

7.969

43.046

2.118

1.736

55.843

2.118

1.736

55.843

4.771

3.911

46.956

1.994

1.635

57.477

1.994

1.635

57.477

3.952

3.239

50.195

1.700

1.394

58.871

1.700

1.394

58.871

3.659

3.000

53.195

1.655

1.356

60.227

1.655

1.356

60.227

2.873

2.355

55.550

1.498

1.228

61.455

1.498

1.228

61.455

2.640

2.164

57.714

1.334

1.093

62.548

1.334

1.093

62.548

2.240

1.836

59.550

1.328

1.089

63.637

1.328

1.089

63.637

2.130

1.746

61.296

1.213

.994

64.631

1.213

.994

64.631

2.017

1.653

62.949

1.187

.973

65.604

1.187

.973

65.604

1.725

1.414

64.363

1.185

.971

66.575

1.185

.971

66.575

1.661

1.361

65.724

1.133

.929

67.504

1.133

.929

67.504

1.491

1.357

67.081

1.099

.901

68.405

1.099

.901

68.405

1.471

1.392

68.473

1.075

.881

69.286

1.075

.881

69.286

1.384

1.281

70.754

.982

.805

70.091
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

.930

.762

70.853

.882

.723

71.576

.850

.697

72.273

.809

.663

72.936

.782

.641

73.576

.770

.631

74.208

.741

.608

74.816

.735

.603

75.418

.703

.576

75.994

.689

.565

76.559

.677

.555

77.114

.663

.544

77.658

.653

.535

78.193

.647

.530

78.723

.624

.512

79.235

.618

.507

79.741

.601

.493

80.234

.585

.479

80.714

.574

.471

81.184

.571

.468

81.652

.555

.455

82.107

.539

.442

82.549

.526

.432

82.981

.507

.415

83.396

.491

.403

83.799

.482

.395

84.194

.471

.386

84.580

.467

.383

84.963

.457

.375

85.338

.445

.365

85.703

.442

.362

86.065
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

.433

.355

86.420

.427

.350

86.770

.413

.339

87.109

.412

.337

87.446

.403

.330

87.776

.389

.319

88.095

.386

.316

88.412

.384

.315

88.727

.375

.307

89.034

.373

.306

89.340

.362

.297

89.636

.356

.292

89.928

.344

.282

90.210

.336

.276

90.486

.331

.271

90.757

.322

.264

91.021

.316

.259

91.280

.309

.253

91.534

.303

.248

91.782

.301

.246

92.028

.297

.244

92.272

.290

.238

92.510

.288

.236

92.746

.285

.234

92.980

.276

.226

93.206

.270

.222

93.427

.262

.214

93.642

.259

.212

93.854

.255

.209

94.064

.249

.204

94.268

.246

.202

94.470

297
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

.242

.198

94.668

.237

.194

94.862

.232

.190

95.053

.228

.187

95.239

.225

.184

95.424

.217

.178

95.602

.214

.176

95.778

.211

.173

95.951

.205

.168

96.119

.202

.165

96.284

.195

.160

96.444

.193

.159

96.603

.190

.156

96.759

.189

.155

96.914

.184

.150

97.064

.178

.146

97.210

.176

.144

97.355

.174

.143

97.497

.170

.140

97.637

.169

.138

97.775

.166

.136

97.911

.161

.132

98.043

.158

.130

98.173

.154

.126

98.299

.149

.122

98.421

.147

.120

98.542

.141

.115

98.657

.133

.109

98.766

.132

.108

98.874

.130

.106

98.980

.124

.102

99.082

298
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

.123

.101

99.183

.117

.096

99.278

.112

.092

99.371

.108

.089

99.459

.106

.087

99.547

.105

.086

99.633

.101

.083

99.715

.095

.078

99.793

.091

.075

99.867

.085

.070

99.938

.076

.062

100.00
0

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix
Component
1
item7

.719

itme8

.688

item5

.675

item12

.669

item20

.666

item11

.665

item32

.649

item6

.649

item9

.644

item73

.636

item21

.632

item27

.610

item1

.610

item3

.601

item22

.598

item36

.596

item77

.588

item26

.588

item2

.585

2

3

4

5

6

7

8

9
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item33

.563

item28

.563

item25

.550

item53

.547

item98

.541

item65

.538

item99

.525

item35

.527

item18

.523

item40
item38
item52
item24
item30
item29
item51
item23
item67
item68
item34
item48
item37
item39
item31
item19
item69
item112

.730

item114

.705

item115

.693

item111

.684

item113

.681

item109

.633

item107

.632

item110

.631

item106

.617

item108

.580

item99

.525

item100

.524

item102
item103
item105

300
item62

.682

item63

.628

item75

.622

item61

.617

item74

.596

item72

.578

item76

.518

item78

.516

item50

.505

item79
item66
item49
item55
item64
item60
item59
item122
item57
item89

.744

item90

.737

item92

.717

item88

.693

item87

.672

item 93

.667

item94

.614

item95

.592

item91

.561

item81

.501

item104
item96
item71
item118

.625

item117

.620

item116

.586

item120

.559

item119
item121
item42

.650

item4

.630

item54

.565

item41

.523

301
item10
item56
item85

.839

item86

.797

item84

.773

item83

.517

item44

.553

item46
item43
item47
item45
item14

.679

item15

.614

item13

.546

item58
item17
item16
item97
item70
item101
item80
item82

Extraction Method : Principal Component Analysis.
Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.
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ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละภูมิภาค ในเมือง และนอกเมือง
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ภาคตะวันออก factor 1

Statistics
item itme item item item item item item item item item item item
7
8
5 12 20 11 32 6
9 73 21 27 1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

N Valid
Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.14 4.20 4.06 4.25 3.96 4.13 3.99 4.22 4.47 4.39 4.04 3.98 4.39

Std.
Deviation

.751 .654 .642 .646 .630 .659 .758 .675 .627 .633 .615 .691 .619

item item item item item item item item item item item item item item
22 36 77 26 2 33 28 25 53 98 99 35 18 3
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.18 3.96 4.54 4.18 4.32 4.04 4.10 4.08 3.96 4.45 4.38 4.17 4.44 4.18
.632 .696 .583 .698 .682 .696 .579 .667 .657 .611 .683 .623 .652 .618

factor 2

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item item
112 114 115 111 113 109 107 110 106 108 100
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.18 4.25 4.25 4.22 4.18 4.28 4.32 4.25 4.30 4.08 4.11

Std.
Deviation

.659 .726 .702 .648 .711 .710 .617 .663 .651 .742 .738
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factor 3

N Valid
Missing

Statistics
item item item item item item item item item
62 63 75 61 74 72 76 78 50
41 41 41 41 41 41 41 41 41
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.61 4.58 4.32 4.45 4.26 4.48 4.46 4.44 4.33

Std.
Deviation

.602 .650 .672 .625 .705 .613 .654 .666 .725

factor 4

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item
89 90 92 88 87 93 94 95 91 81
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

3.90 3.99 3.97 4.05 4.06 3.96 4.11 4.13 4.18 3.95

Std.
Deviation

.787 .758 .722 .636 .720 .677 .648 .659 .686 .689

factor 5

N Valid
Missing

item item item item
118 117 116 120
41 41 41 41
0

0

0

0

Mean

4.04 4.11 4.26 4.18

Std.
Deviation

.728 .696 .652 .694
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factor 6

N Valid
Missing

item item item item
42 54 41 4
41 41 41 41
0

0

0

0

Mean

4.04 3.94 4.25 4.25

Std.
Deviation

.872 .779 .698 .649

factor 7

N Valid
Missing

item item item item
83 84 85 86
41 41 41 41
0

0

0

0

Mean

4.50 4.62 4.55 4.66

Std.
Deviation

.669 .745 .913 .702

factor 8

N Valid
Missing

item item item
13 14 15
41 41 41
0

0

0

Mean

4.67 4.22 4.61

Std.
Deviation

.527 .784 .602
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ภาคเหนือ factor 1

N

Valid
Missing

item itme item item item item item item item item item item
7
8
5 12 20 11 32 6
9 73 21 27
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.22 4.16 4.10 4.19 4.01 4.14 4.02 4.09 4.30 4.43 4.06 4.00

Std.
Deviation

.694 .567 .581 .652 .659 .609 .659 .667 .651 .676 .675 .590

item item item item item item item item item item item item item item item
1
3
22 36 77 26 2 33 28 25 53 98 99 35 18
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.36 4.22 4.01 4.12 4.40 4.15 4.32 4.17 4.15 4.07 4.06 4.35 4.31 4.16 4.33
.587 .597 .714 .751 .634 .683 .656 .646 .603 .732 .671 .538 .528 .722 .659
factor 2

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item item
112 114 115 111 113 109 107 110 106 108 100
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.21 4.40 4.32 4.23 4.31 4.40 4.35 4.27 4.40 4.27 4.23

Std.
Deviation

.709 .614 .647 .646 .603 .654 .595 .608 .572 .657 .613
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factor 3

N Valid
Missing

item item item item item item item item item
62 63 75 61 74 72 76 78 50
54 54 54 54 54 54 54 54 54
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.52 4.51 4.43 4.52 4.43 4.47 4.44 4.37 4.49

Std.
Deviation

.661 .549 .566 .592 .638 .612 .630 .677 .592

factor 4
item item item item item item item item item item
89 90 92 88 87 93 94 95 91 81
N Valid
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Missing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mean
4.10 4.09 4.05 4.21 4.24 4.04 4.25 4.23 4.22 4.16
Std.
.671 .629 .629 .594 .598 .593 .524 .595 .618 .610
Deviation
factor 5
item item item item
118 117 116 120
N Valid
54 54 54 54
Missing
0
0
0
0
Mean
4.13 4.15 4.26 4.21
Std.
.670 .626 .574 .594
Deviation

308
factor 6
item item item item
42 54 41 4
N Valid
54 54 54 54
Missing
0
0
0
0
Mean
3.93 3.94 4.12 4.23
Std.
.797 .707 .708 .574
Deviation
factor 7
item item item item
83 84 85 86
N Valid
54 54 54 54
Missing
0
0
0
0
Mean
4.40 4.49 4.46 4.51
Std.
.634 .680 .765 .707
Deviation
factor 8
item item item
13 14 15
N Valid
54 54 54
Missing
0
0
0
Mean
4.50 4.13 4.58
Std.
.537 .781 .587
Deviation

309
ภาคกลาง factor 1

N Valid
Missing

item itme item item item item item item item item item item
7
8
5 12 20 11 32 6
9 73 21 27
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.22 4.27 4.23 4.38 4.16 4.28 4.16 4.23 4.45 4.48 4.19 4.05

Std.
Deviation

.619 .618 .567 .563 .607 .588 .639 .646 .584 .568 .590 .646

Item item item item item item item item item item item item item item item
1
3
22 36 77 26 2 33 28 25 53 98 99 35 18
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.47 4.33 4.20 4.17 4.58 4.28 4.35 4.24 4.19 4.28 4.10 4.46 4.45 4.23 4.38
.550 .572 .555 .636 .527 .589 .628 .577 .521 .600 .614 .595 .590 .606 .591

factor 2

N

Valid
Missing

item item item item item item item item item item item
112 114 115 111 113 109 107 110 106 108 100
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.38 4.47 4.47 4.38 4.42 4.45 4.46 4.41 4.48 4.26 4.36

Std.
Deviation

.612 .580 .574 .590 .574 .601 .573 .595 .585 .731 .645
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factor 3

N

Valid
Missing

item item item item item item item item item
62 63 75 61 74 72 76 78 50
96 96 96 96 96 96 96 96 96
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.65 4.59 4.45 4.55 4.39 4.55 4.50 4.42 4.50

Std.
Deviation

.559 .561 .560 .548 .587 .555 .591 .587 .545

factor 4

N

Valid
Missing

item item item item item item item item item item
89 90 92 88 87 93 94 95 91 81
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.10 4.12 4.09 4.21 4.12 4.13 4.25 4.23 4.25 4.17

Std.
Deviation

.720 .672 .679 .629 .691 .615 .572 .598 .604 .627

factor 5

N Valid
Missing

item item item item
118 117 116 120
96 96 96 96
0

0

0

0

Mean

4.23 4.27 4.38 4.34

Std.
Deviation

.673 .597 .574 .581
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factor 6

N Valid
Missing

item item item item
42 54 41 4
96 96 96 96
0

0

0

0

Mean

4.06 4.02 4.26 4.39

Std.
Deviation

.647 .724 .629 .586

factor 7

N

Valid
Missing

item item item item
83 84 85 86
96 96 96 96
0

0

0

0

Mean

4.55 4.66 4.58 4.63

Std.
Deviation

.567 .586 .722 .605

factor 8

N

Valid
Missing

item item item
13 14 15
96 96 96
0

0

0

Mean

4.66 4.27 4.65

Std.
Deviation

.545 .791 .504
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ภาคอีสาน factor 1

item itme item item item item item item item item item item item
7
8
5 12 20 11 32 6
9 73 21 27 1
119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

N Valid
Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.12 4.14 4.06 4.23 4.05 4.22 4.15 4.08 4.39 4.41 4.11 3.97 4.45

Std.
Deviation

.843 .756 .756 .760 .764 .763 .825 .803 .729 .758 .776 .814 .654

item item2 item item item item item item item item item item item item
3
2
36 77 26 2 33 28 25 53 98 99 35 18
119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.22

4.12 4.04 4.41 4.16 4.30 4.16 4.13 4.08 4.04 4.41 4.39 4.15 4.31

.763

.766 .790 .700 .836 .735 .754 .718 .817 .790 .636 .652 .737 .727

factor 2

N

Valid
Missing

item item item item item item item item item item item
112 114 115 111 113 109 107 110 106 108 100
119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.30 4.43 4.44 4.34 4.41 4.38 4.42 4.37 4.40 4.21 4.35

Std.
Deviation

.652 .626 .627 .626 .620 .645 .643 .647 .666 .710 .685
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factor 3

N

Valid
Missing

item item item item item item item item item
62 63 75 61 74 72 76 78 50
119 119 119 119 119 119 119 119 119
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.42 4.47 4.33 4.50 4.33 4.43 4.44 4.40 4.44

Std.
Deviation

.759 .660 .712 .612 .759 .730 .703 .674 .699

factor 4

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item
89 90 92 88 87 93 94 95 91 81
119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.15 4.18 4.11 4.27 4.22 4.15 4.22 4.23 4.23 4.23

Std.
Deviation

.687 .678 .780 .658 .729 .781 .730 .714 .720 .670

factor 5

N

Valid
Missing

item item item item
118 117 116 120
119 119 119 119
0

0

0

0

Mean

4.17 4.32 4.36 4.29

Std.
Deviation

.787 .688 .691 .689
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Factor 6

N

Valid
Missing

item item item item
42 54 41 4
119 119 119 119
0

0

0

0

Mean

3.96 4.01 4.14 4.29

Std.
Deviation

.827 .791 .759 .717

factor 7
item item item item
83 84 85 86
N
Valid 119 119 119 119
Missi
0
0
0
0
ng
Mean
4.35 4.44 4.40 4.46
Std.
.744 .746 .870 .822
Deviation
factor 8

N Valid
Missing

item item item
13 14 15
119 119 119
0

0

0

Mean

4.58 4.36 4.60

Std.
Deviation

.592 .776 .649
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ภาคใต Factor 1
Statistics

item itme item item item item item item item item item item
7
8
5 12 20 11 32 6
9 73 21 27
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

N Valid
Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.17 4.25 4.15 4.26 4.14 4.20 4.11 4.20 4.54 4.48 4.09 4.03

Std.
Deviation

.571 .554 .540 .600 .579 .616 .606 .616 .577 .518 .530 .642

item item item item item item item item item item item item item item item
1
3
22 36 77 26 2 33 28 25 53 98 99 35 18
43 43
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.48 4.25

4.19 4.14 4.63 4.25 4.37 4.20 4.16 4.30 4.19 4.41 4.44 4.27 4.33

.533 .550

.580 .660 .501 .624 .619 .584 .575 .652 .647 .600 .531 .590 .636

factor 2

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item item
112 114 115 111 113 109 107 110 106 108 100
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.36 4.48 4.50 4.34 4.40 4.43 4.49 4.42 4.53 4.30 4.44

Std.
Deviation

.576 .533 .534 .542 .555 .530 .534 .543 .548 .612 .561
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factor 3

N Valid
Missing

item item item item item item item item item
62 63 75 61 74 72 76 78 50
43 43 43 43 43 43 43 43 43
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.65 4.61 4.54 4.59 4.39 4.48 4.55 4.48 4.54

Std.
Deviation

.480 .507 .517 .557 .583 .534 .562 .564 .517

factor 4

N Valid
Missing

item item item item item item item item item item
89 90 92 88 87 93 94 95 91 81
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

4.10 4.12 4.14 4.19 4.21 4.14 4.19 4.25 4.30 4.16

Std.
Deviation

.743 .675 .719 .647 .671 .647 .672 .594 .652 .656

factor 5

N Valid
Missing

item item item item
118 117 116 120
43 43 43 43
0

0

0

0

Mean

4.15 4.30 4.34 4.28

Std.
Deviation

.651 .512 .542 .518
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factor 6

N Valid
Missing

item item item item
42 54 41 4
43 43 43 43
0

0

0

0

Mean

4.05 4.10 4.21 4.33

Std.
Deviation

.666 .697 .646 .552

factor 7

N Valid
Missing

item item item item
83 84 85 86
43 43 43 43
0

0

0

0

Mean

4.57 4.67 4.59 4.58

Std.
Deviation

.545 .609 .627 .678

factor 8

N Valid
Missing

item item item
13 14 15
43 43 43
0

0

0

Mean

4.53 4.25 4.66

Std.
Deviation

.563 .777 .508
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factor 1 ในเมือง

item itme item item
7
8
5 12
N Valid 174 174 174 174
Missing 0
0
0
0
Mean
4.09 4.24 4.09 4.24
Std.
.774 .744 .731 .782
Deviation

item item item item item item item item item
20 11 32 6
9 73 21 27 1
174 174 174 174 174 174 174 174 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06 4.26 4.09 4.18 4.47 4.41 4.07 3.99 4.44

item
22
174
0
4.12
.723

item
28
174
0
4.12
.731

item
36
174
0
4.07
.812

item
77
174
0
4.45
.650

item
26
174
0
4.20
.865

item
2
174
0
4.44
.603

item
33
174
0
4.20
.654

.758 .735 .789 .743 .694 .746 .768 .822 .622
item
25
174
0
4.20
.804

item
53
174
0
4.03
.797

item
98
174
0
4.39
.660

item
99
174
0
4.43
.592

item
35
174
0
4.21
.765

item
18
174
0
4.37
.666

item
3
174
0
4.23
.740

factor 1 นอกเมือง
item itme item item
7
8
5 12
N Valid 885 885 885 885
Missing 0
0
0
0
Mean
4.19 4.19 4.13 4.28
Std.
.711 .642 .629 .639
Deviation

item item item item item item item item item
20 11 32 6
9 73 21 27 1
885 885 885 885 885 885 885 885 885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08 4.20 4.12 4.15 4.41 4.45 4.13 4.01 4.44

item
22
885
0
4.15
.659

item
28
885
0
4.16
.593

item
36
885
0
4.09
.701

item
77
885
0
4.50
.608

item
26
885
0
4.21
.677

item
2
885
0
4.31
.686

item
33
885
0
4.17
.669

.656 .652 .707 .701 .644 .637 .647 .678 .594
item
25
885
0
4.15
.700

item
53
885
0
4.07
.675

item
98
885
0
4.42
.592

item
99
885
0
4.40
.611

item
35
885
0
4.18
.651

item
18
885
0
4.35
.661

item
3
884
1
4.25
.631
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factor 2 นอกเมือง
item
112
N Valid 885
Missing 0
Mean
4.30
Std.
.642
Deviation

item
114
885
0
4.42

item
115
885
0
4.42

Statistics
item item item
111 113 109
885 885 885
0
0
0
4.33 4.37 4.42

item
107
885
0
4.43

item
110
885
0
4.36

item
106
885
0
4.43

item
108
885
0
4.22

item
100
885
0
4.31

.627 .618 .613 .620 .632 .598 .621 .619 .706 .665

factor 2 .ในเมือง
item
112
N Valid 174
Missing 0
Mean
4.32
Std.
.663
Deviation

item
114
174
0
4.44

item
115
174
0
4.39

Statistics
item item item
111 113 109
174 174 174
0
0
0
4.27 4.40 4.32

item
107
174
0
4.39

item
110
174
0
4.36

item
106
174
0
4.43

item
108
174
0
4.25

item
100
174
0
4.38

.553 .614 .619 .567 .616 .624 .608 .611 .684 .640

factor 3 ในเมือง
Statistics
item item item item item item item
75 61 74 72 76 78 50
174 174 174 174 174 174 174
0
0
0
0
0
0
0
4.41 4.51 4.35 4.46 4.48 4.39 4.42

item item
62 63
N Valid 174 174
Missing 0
0
Mean
4.54 4.50
Std.
.659 .625 .579 .596 .736 .677 .605 .623 .629
Deviation
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factor 3 นอกเมือง
Statistics
item item item item item item item
75 61 74 72 76 78 50
885 885 885 885 885 885 885
0
0
0
0
0
0
0
4.40 4.53 4.37 4.49 4.47 4.42 4.47

item item
62 63
N Valid 885 885
Missing 0
0
Mean
4.55 4.55
Std.
.651 .595 .637 .585 .657 .623 .647 .640 .626
Deviation
factor 4 นอกเมือง
Statistics
item item item item item item item
88 87 93 94 95 91 81
885 885 885 885 885 885 885
0
0
0
0
0
0
0
4.21 4.18 4.10 4.22 4.22 4.23 4.16

item item item
89 90 92
N Valid 885 885 885
Missing 0
0
0
Mean
4.09 4.13 4.09
Std.
.711 .680 .707 .639 .678 .680 .640 .646 .655 .645
Deviation
factor 4 ในเมือง
Statistics
item item item item item item item
88 87 93 94 95 91 81
174 174 174 174 174 174 174
0
0
0
0
0
0
0
4.18 4.16 4.12 4.18 4.23 4.25 4.17

item item item
89 90 92
N Valid 174 174 174
Missing 0
0
0
Mean
4.11 4.09 4.05
Std.
.733 .674 .766 .637 .766 .707 .655 .640 .692 .698
Deviation
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factor 5 ในเมือง
Statistics
item item
118 117
N Valid 174 174
Missing 0
0
Mean 4.11 4.09
Std. Deviation .564 .733
Statistics
item item
118 117
N Valid 174 174
Missing 0
0
Mean 4.18 4.23
Std.
.655 .640
Deviation

item
116
174
0
4.05
.674

item
120
174
0
4.11
.766

item
116
174
0
4.25

item
120
174
0
4.17

.692 .698

factor 6 นอกเมือง
Statistics
item item item item
42 54 41 4
N Valid 885 885 885 885
Missing 0
0
0
0
Mean
4.01 3.99 4.21 4.31
Std.
.754 .749 .691 .623
Deviation
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factor 6 ในเมือง
Statistics
item item item item
42 54 41 4
N Valid 174 174 174 174
Missing 0
0
0
0
Mean
3.98 4.08 4.09 4.30
Std.
.808 .741 .723 .699
Deviation

factor 7 ในเมือง
Statistics
item item item item
83 84 85 86
N Valid 174 174 174 174
Missing 0
0
0
0
Mean
4.47 4.63 4.55 4.56
Std.
.758 .592 .757 .684
Deviation
factor 7 นอกเมือง
Statistics
item item
83 84
N Valid 885 885
Missing 0
0
Mean
4.45 4.54
Std.
.634 .700
Deviation

item item
85 86
885 885
0
0
4.49 4.55
.804 .729
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factor 8 นอกเมือง
Statistics
item item
13 14
N Valid 885 885
Missing 0
0
Mean
4.59 4.28
Std.
.564 .773
Deviation

item
15
885
0
4.61
.585

factor 8 ในเมือง
Statistics
item item
13 14
N Valid 174 174
Missing 0
0
Mean
4.60 4.20
Std.
.558 .840
Deviation

item
15
174
0
4.67
.552
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ภาคผนวก ซ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบกลวิธีการไดมาซึ่งตัวบงชี้
ประสิทธิภาพความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบกลวิธกี ารไดมาของตัวบงชี้ประสิทธิภาพ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
1. ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร.จํารัส นองมาก
ที่ปรึกษาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ดร.คมศร วงษรักษา
รองผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. อาจารย ดร.พรรณี สุวัตถี
กลุมพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ดร.สมเดช สีแสง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 1

326

327
ประวัติผูวจิ ัย
ชื่อ –สกุล

นางสาวอรพรรณ ตูจินดา

ที่อยู

141 หมู 15 ตําบลจรเขสามพัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 71260

ที่ทํางาน

โรงเรียนวัดหนองหลุม ตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2533

สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2536

สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการแนะแนวมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.2544

สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2553

สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2533 - 2535 อาจารย 1 โรงเรียนบานนาขาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
พ.ศ.2535 - 2536 อาจารย 1 โรงเรียนบานสํานักแจง อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2538 - 2539 อาจารย 1 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2539 - 2544 ครูใหญโรงเรียนวัดใหมพิณสุวรรณ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2544 - 2547 ครูใหญโรงเรียนบานหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2547 - 2548 ครูใหญโรงเรียนวัดกกมวง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2548 - 2549 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกกมวง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2549

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอคู อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.2549 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

