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54252201 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงองคการ/การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พรรณิดา นาคะผิว : ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และ ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร. 192 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใน
โรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 โดยใช โ รงเรี ย น
ประถมศึก ษาของรัฐ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวย
วิเ คราะห กลุ ม ตัวอยางไดแ ก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สัง กั ด สํานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูล โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน และครู รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 194 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของ เบิรคและลิทวิน (Burke
and Litwin) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตามขอบังคับ
คุรุสภาวาดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1) ปจ จัยการเปลี่ยนแปลงองคก ารในโรงเรียน สัง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2) การปฏิบั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พครู ใ นโรงเรีย น สั ง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3) ปจจัยการเปลีย่ นแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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54252201 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : ORGANIZATIONAL CHANGE / TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE
PANNIDA NAKAPEW : ORGANIZATIONAL CHANGE FACTORS AND TEACHER
PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE IN SCHOOL UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.PRASERT INTARAK,
Ed.D., ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 192 pp.
The purposes of this research were to identify; 1) the organizational change
factors in school under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, 2) the
teacher professional standards performance in school under Nakhon Pathom Primary
Educational Service Area Office 1, and 3) the relationship between the organizational
change factors and the teacher professional standards performance in school under
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1. The public schools under
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 were the unit of analysis for this
study. The samples were 97 schools under Nakhon Pathom Primary Educational Service
Area Office 1. There were two respondents from each school consisted of administrator or
representative and teacher, totally 194 respondents. The research instrument was a
questionnaire concerning organization change factors on Burke and Litwin’s concept and
teacher professional standards performance based on the Teachers Council of Thailand
Regulation on Professional Standards and Ethic B.E. 2548. The statistical used for analyze
the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s
product-moment correlation coefficient.
The results of this research were as follows :
1. The organizational change factors in school under Nakhon Pathom Primary
Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual were at a high level.
2. The teacher professional standards performance in school under Nakhon
Pathom Primary Educational Service Area Office 1, as a whole and as an individual were at
a high level.
3. There were significant correlation between organizational change factors
and the teacher professional standards performance in school under Nakhon Pathom
Primary Educational Service Area Office 1 as a whole at .01 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ในสภาวะปจจุบันโลกอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูง ซึ่งนับวัน
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ องคการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะ
ไดรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้ โดยได รับผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ สัง คมและการเมือง อันจะเห็นไดชัดจากปญ หาและสภาพของวิก ฤติก ารณทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาในสภาวะแบบนี้ องคการควรมี
การปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีสันติ
สุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูได1
จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมา สง ผลใหห ลาย
ประเทศทั่วโลกตองเผชิญกับความหลากหลายทั้งดานสังคมและระบบเศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
เปนอยางมาก ทําใหห ลายประเทศตอ งเรง เตรียมพรอมโดยการสรา งกลไกและพัฒ นาคนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น ใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหประเทศชาติ
กาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและเทาเทียม จากสภาพแวดลอมมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ทําใหนัก
บริหารตองมีการปรับตัวใหทันตอสภาวะแวดลอม เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการ
สูญเสียไดไมวาจะเปนเงินทุน สินคา ทักษะ เวลา กําลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งนักบริหาร
จะตองตัดสินใจวาเวลาใดควรจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือเวลาใดจะตองทําการเปลี่ยนแปลงกล
ยุท ธ โดยนัก บริหารจะตอ งมีก ารเรียนรูและมีความคิดสรางสรรคองคการจําเปนจะตองมีความ
ยื ด หยุ น มี รู ป แบบองค ก ารที่ ทั น สมั ย และมี ก ารพั ฒ นาเตรี ย มพร อ มเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการบริหารความเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจําเปนตอนักบริหารอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
เมื่อโลกไดกาวเขาสูยุคของขอมูล ขาวสารและเทคโนโลยี ซึ่งทําใหก ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและการคาดการณเพื่อเตรียมวางแผนไวลวงหนาทําไดยาก
ดัง นั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในฐานะที่เ ปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญ ที่สุดจะตอ งมีการ
บริห าร และจัดการเพื่อใหเ กิ ดการเปลี่ยนแปลงและภายใตภ าวะการณที่เ กิดการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลหลักที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไมปลอยใหการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
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แพรภัทร ยอดแกว, ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เขาเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เขาถึงไดจากhttp://elearning.siam.edu/mod/resource/view.
php?id=1884
1

2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม มีการจัดระเบียบเศรษฐกิจการคาโลกใหม เกิดการรวมตัวของ
กลุมประเทศคูแขงทางการคา เกิดการโยกยายฐานการผลิตและแรงงาน เพื่อเสริมสรางความ เขมแข็ง
ในการแขงขันในเวทีโลก เศรษฐกิจโลกเปลีย่ นแปลง เปนเศรษฐกิจยุคใหมที่มีเงื่อนไขแหงความรวดเร็ว
แตมีความยืดหยุน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) มาใชในกระบวนการผลิต การคาและการ
บริ ก ารอย างกว างขวาง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กลา วทํา ให เ กิ ด ความตอ งการกํ า ลัง คนที่ มี ความรู 
ความสามารถสูงขึ้น อีกประการหนึ่ง การพัฒนาขีดความสามารถในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ที่เปนวิทยาการสมัยใหม มีความเจริญ
พัฒนาชนิดกาวกระโดด ทําใหมนุษยมีความสามารถยนระยะทางและเวลาในการสื่อสารรวมทั้งถูกนํามา
เปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ระบบ และวิธีการทางการศึกษา การสืบคนและการ
ถายทอดองคความรูเกิดขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่แตกตางจากเดิม การจัดการศึกษาจึง ตอง
ปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการตั้งแตก ารจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางนิสัยใฝรู ใฝเรียน และการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วนี้ แตใน
ขณะเดียวกัน คุณภาพการจัดการศึกษาของคนไทย ยังอยูในภาวะถดถอย ไมสามารถปรับตัวเขากับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม การพัฒนาคุณภาพคนใหกาวทันโลกและเทคโนโลยี
จึงตองกระทําอยางเปนขั้นตอน มีความพรอมทั้งความรูดานเทคนิค ภาษา วิทยาการ สามารถปรับ
นําเอาเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได จากสถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นถึงการ
พัฒนาที่ขาดสมดุลในดานคุณภาพ "จุดออน" ของ การพัฒนาที่สําคัญ คือ คุณภาพการศึกษาของคน
ไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควร ไมส ามารถปรับ ตัวใหรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม ทั้งฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังออนแอ สงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของคนไทย
ลดลง2 ไมเอื้อตอการพัฒนา รวมทั้งความสามารถในดานการบริหารจัดการธุรกิจยังดอยประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการแขงขันลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความออนแอของสังคมไทยที่ตกอยูใน
กระแสวัตถุนิยม ยังกอใหเกิดปญหาทางสังคมมากขึ้นดวย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใต
สถานการณ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคสว นในสั ง คม และมุ ง ให “คนเป น ศู นย ก ลางการพั ฒ นา” พร อ มทั้ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒ นา” ตอเนื่องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 8 สําหรับ แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 10
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “กรอบวิสัยทัศน และ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ตามมติคณะรัฐมนตรี,” (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 17.

3
(พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ และให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9
และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน”
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนที่มีอยู ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ ภายในประเทศ เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน3
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาแลวสงผลกระทบตอการบริหารองคการ ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานบริหารองคการ เนื่องจากองคการจําเปนตอง
ปรับตัวเพื่อความอยูรอด โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอองคประกอบ
ดานตาง ๆ ขององคการใหต องมีการเปลี่ยนแปลง เชน ดานโครงสราง (structure) มีลัก ษณะ
เปลี่ยนไปเปนแบบแนวนอนมากขึ้น เกิดรูปแบบโครงสรางใหม ๆ เนนการใชเทคโนโลยีและทีมงาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานคานิยมในการทํางานมากขึ้น พนักงานจะมีคุณวุฒิและมีความรูสูงขึ้น เพื่อ
สามารถรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีท รงประสิท ธิภาพ รวดเร็ว มีการเขาถึง และใช
สารสนเทศรวมกันไดรวดเร็วมากขึ้น เกิดวิธีการใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร องคการตองมี
โครงสรางที่ยืดหยุนพรอมที่จะปรับตัวได พนักงานขององคการตองมีความคลองตัวพรอมที่จะเผชิญตอ
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (fast-paced change) อันเนื่องมาจากภาวะไมแนนอนที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกองคการ ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได
สําหรับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคใหการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จึงไดกระจายอํานาจการบริหารใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเปนผูดูแลใน
สวนของโรงเรีย นระดับ ประถมศึก ษา เพื่อ ใหก ารจั ดการศึก ษาในโรงเรียนประถมศึก ษามีความ
เจริญกาวหนาและทั่วถึง4 แตเนือ่ งจากมีโรงเรียนเปนจํานวนมาก และมีขอบขายความรับผิดชอบ ที่สูง
ทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินงานมาก ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาดานคุณภาพของโรงเรียน
อีกทั้งงบประมาณมีจํากัด คุณภาพของโรงเรียนก็มีความแตกตางกัน จึงทําใหโรงเรียนประถมศึกษา
บางสวนขาดประสิทธิผล โดยเฉพาะปญหาในดานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ในดานการปฏิบัติงานของครูเพื่อใหมคี ุณภาพและประสิทธิภาพนั้น คุรุสภาในฐานะองคกร
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533 ประกอบดวย
เกณฑ 4 ดานคือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณมุ ง มั่นพัฒ นา เนื่อ งจากเกณฑดัง กลาวมี
ลักษณะเปนนามธรรม ยากแกการปฏิบัติและการประเมินในป พ.ศ. 2537 คุรุสภาไดพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 4 ดาน เปน 11 มาตรฐาน ซึ่งเกณฑมาตรฐานใหมครอบคลุมเกณฑเดิม
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9, เขาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf
4
กรมสามัญศึกษา, ขอมูลนักเรียน 9 เมษายน 2546, เขาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555,
เขาถึงไดจาก http://www.ge.go.th/indexnon_prov.php

4
สามารถปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของครูได ตอมาป พ.ศ. 2544 คุรุสภาไดมีการ
เพิ่มเติมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเปน 12 มาตรฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2544 เกณฑมาตรฐานทั้ง 12 มาตรฐานกําหนดขึ้นบน
พื้นฐานของความเชื่อที่วา “เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได”ครูจึงตองคํานึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนเปน
สําคัญ ครูสามารถเลือกวิธีการสอนใหเหมาะ สมกับ การพัฒนาการเรียนรู และสามารถสรางใหผูเรียน
ไดเรียนรูในสถานการณ เมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุง และชื่นชมตอความสําเร็จ
ของผูเ รียน เกณฑมาตรฐานทั้ง 12 มาตรฐานนี้เปนเกณฑของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครู เพื่อประกันคุณภาพการทํางานและ การประกอบอาชีพครู5
การพัฒนาตนเองของครูเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานสอนจาก พระราช บัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 7 วาดวยเรื่องครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิต มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ ชั้นสูง ระบุใหมีองคกรวิชาชีพ
ครูทําหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้งใหมีการพัฒ นาวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษาตองมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
กําหนด6 คุรุส ภาซึ่ง เปนองค ก รทางการศึ ก ษาเปนสภาของครูไดพยายามยกระดั บ และปรับ ปรุ ง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไวรวม 12 มาตรฐาน ซึ่งกลาวกัน
วา ครูที่ผาน เกณฑม าตรฐานตามที่คุรุส ภากําหนดไว จะเปนครูมืออาชีพ เปนครูที่มีคุณภาพและ
สามารถพัฒ นาผูเ รียนใหเปนไปตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึก ษาเปาหมายที่สําคัญที่สุดของ
การศึกษาคือ การมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง โดยครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ครูเ ปนบุคคลสําคัญที่สุดในการดําเนินงานดานการศึกษา ครูตองพัฒนาตนเอง เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้นเกี่ยวของกับครูจํานวนมากกวา 8 แสน
คน “เปนการปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรู” ของคนไทยทั้ง ชาตินับ เปนงานที่ย ากและเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของชาติ7 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญของผู
ประกอบวิชาชีพที่จะตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีตอผูบริการอันถือเปนเปาหมายหลักของการ
ประกอบวิชา ชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึ กษาเพื่อ ใหเกิดความรูความเขาใจที่
ถูก ตองใหส ามารถนําไปใชใน การประกอบวิชาชีพ ใหส มกับ การเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับ การ
ยอมรับ ยกยองจากสังคม
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สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุ
สภาลาดพราว, 2549), 37.
6
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (กรุงเทพฯ : คุรสุ ภา, 2542), 24 - 25
7
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาชาติ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ
: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 416.

5
ปญหาการวิจัย
สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 เปนหนวยงานในสัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การดําเนินงาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปแตก็ยังประสบปญหาอุปสรรคเชนเดียวกัน สําหรับปญหา
อุปสรรคบางประการที่ควรสนใจ มีดังนี้
ปญหาดานผูบริหาร
1. ปญหาดานภาระงานผูบริหาร พบวามีผูบริหารจํานวนมากถึงรอยละ 44.60 ที่มีภาระ
งานสอนดวย และมีตําแหนงงานในชุมชนดวย และจากการสํารวจผูบริหารรอยละ 64.30 ไมสามารถ
เขาโรงเรียนไดครบทุกวัน อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน อันเนื่องมาจากติดประชุมภายนอกโรงเรียน
รองลงมาคือการตองไปรวมกิจกรรมตางๆภายนอกโรงเรียน และมีการตองเขาอบรมเพิ่มพูนความรู
สําหรับภาระงานที่หนักใจมากที่สุดคือ การขอความรวมมือจากสวนกลางและสพท.8
2. ปญหาดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึก ษาตามแนวทางการกระจาย
อํานาจพบวาสถานศึกษาในสังกัดไดรบั การนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอย คือ จํานวน 54 โรง จาก 127 โรง คิด
เปนรอยละ 42.18 ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดทั้ง 5 สาระวิชา
หลักไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด9
3. มี ป ญ หาด า นการกํ า หนดนโยบายในการย า ยครู คื น ถิ่ น มี ผ ลกระทบต อ จํ า นวน
อัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ และเกินเกณฑ รวมถึงการบริหารอัตรากําลังของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. ในสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญ ยังมีอัตรากําลังเกินเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนดเนื่องจาก
ปริมาณนักเรียนลดลง แตยังไมสามารถโยกยายอัตรากําลังออกจากสถานศึกษาได10
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, “รายงานการวิจัย ติดตาม
สภาวการณครูร ายจัง หวัด(Teacher watch) และการสรางตัวแบบการพัฒ นาครูที่ส นองตอบ
สภาวการณและปญ หาในการทํางานของครู , ” งานวิจัยโดย ศูนยบ ริก ารวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550, 74.
9
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “รายงานการจัดการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2554” (เอกสารกลุมนโยบายและแผน, 2554), 76.
10
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “รายงานการบริหารงาน
บุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (เอกสารกลุมการบริหารงาน
บุคคล 1/2556), 31.

6
5. ปญหาดานภาระหนี้สินของผูบริหาร พบวา ผูบริหารสวนใหญมีที่พักและรถยนตเปน
ของตนเอง และจากการสํารวจพบวาผูบริหารเปนหนี้สหกรณครู รอยละ 73.80 และเปนหนี้นอก
ระบบรอยละ 33.4011
6. ปญ หาการบริหารจัดการในโรงเรียนพบวาครูในจัง หวัดนครปฐมมีความสุขในการ
ทํางานกับผูบริหารมีคาเฉลี่ยเพียง 3.61 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล12
7. จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาในบางโรงเรียนมีคุณภาพต่ํากวาระดับดี ในประเด็นดังตอไปนี้
7.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา อยูในระดับพอใช แสดงใหเห็นวาผูบริหารของโรงเรียน
ยังขาดการจัดการเรื่องโครงสรางองคกร ระบบขององคกร และการบริหารองคกร
7.2 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ อยูใน
ระดับพอใช แสดงใหเห็นวาผูบริหารยังขาดเรื่องภาวะผูนํา13
สําหรับปญหาดานมาตรฐานวิชาชีพครู พบวามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูใน
หลายๆประเด็น พอสรุปไดดังนี้
ปญหาดานครู
1. ดานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว า
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาสวนใหญยังมีผลงานระดับ ชาติและระดับนานาชาติไมถึ ง
เปาหมายที่กําหนด14
2. ภาระงานครู พบวาครูมีภาระงานสอนเฉลี่ยประมาณ 22 ชั่วโมงตอสัปดาห มีจํานวน
วิชาสอนเฉลี่ยคนละ 4 วิชา นอกจากนั้นพบวามีบางคนสอนทุกวิชาและไดสอนกิจกรรมเสริมทัง้ ลูกเสือ
เนตรนารี และกิจกรรมการแนะแนว รวมแลวสูงสุดถึง 10 วิชา อีกทั้งครูยังมีภาระงานดานธุรการ เชน
งานด า นการเงิ น พั ส ดุ รวมทั้ ง ครู ยั ง มี ภ าระงานในชุ ม ชน เช น เป น ที่ ป รึ ก ษากองทุ น หมู บ า น
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เปนตน สําหรับการเขาสอนของครูนั้นตองขาดสอนเฉลี่ยสัปดาหละ 1
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11

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, “รายงานการวิจัย ติดตาม
สภาวการณครูร ายจัง หวัด(Teacher watch) และการสรางตัวแบบการพัฒ นาครูที่ส นองตอบ
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู ” งานวิจัยโดย ศูนยบ ริการวิชาการแหง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550, 75.
12
เรื่องเดียวกัน,76.
13
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), บทสรุป
ผูบริหาร(สมศ.), เขาถึงเมื่อ 25 มกราคม 2556, เขาถึงไดจากhttp://www.onesqa.or.th/
onesqa/th/Report/index.php
14
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “รายงานผลการจัด
การศึกษา ปงบประมาณ 2555” (เอกสารกลุมนโยบายและแผน, 2555), 95.

7
คาบ สาเหตุเนื่องมาจากติดประชุมในโรงเรียน มีการเขาอบรมเพิ่มพูนความรู และการเขารวมกิจกรรม
ตางๆภายในโรงเรียน สําหรับเวลาที่ครูใชไปในการทํางานธุรการนั้นจะพบมากที่สุด15
3. จากการสํารวจพบวาครูในจังหวัดนครปฐมมีหนี้สหกรณครู รอยละ 54.43 และมีหนี้
นอกระบบรอยละ 41.2516
4. ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ครูในจังหวัดนครปฐมหนักใจ ครูมีทั ศนะตอปญหานักเรียน
โดยปญหาพฤติก รรมที่ครูหนักใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีพื้นฐานความรูออน คิดเปนรอยละ 3.55
สวนรองลงมาเปนเรื่องความไมมีวินัย ไมรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 2.7517
5. จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาในบางโรงเรียนมีคุณภาพต่ํากวาระดับดี ในประเด็นดังตอไปนี้
5.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับพอใช
5.2 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับ งานที่รับ ผิดชอบและมีครู
เพียงพอ อยูในระดับพอใช
5.3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน อยูในระดับพอใช
5.4 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อยูในระดับพอใช18
6. ปญหาดานการพัฒนาครู ในเขตจังหวัดนครปฐมพบวา ยังมีครูรอยละ 7.50 ที่ยังไมได
รับการอบรมในระยะเวลา 1 ป19 และหลักสูตรและวิธีการอบรมไมเหมาะสมทําใหครูบางสวนปฏิบัติ
ไมได และบางสวนยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน อีกทั้งผูสอนในหลักสูตรฝกอบรมขาดความพรอ ม
นอกจากนั้นยังพบวาการพัฒนาครูโดยวิธีการตางๆนี้ไดกอใหเกิดปญหาตอครูตอการเรียนการสอน
เชน ทําใหขาดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเพราะมีครูไมครบชั้น การจัดบุคลากรเขารับการ
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15

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, “รายงานการวิจัย ติดตาม
สภาวการณครูรายจังหวัด(Teacher watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่สนองตอบ
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู” งานวิจัยโดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550, 74.
16
เรื่องเดียวกัน, 75.
17
เรื่องเดียวกัน, 176.
18
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), บทสรุป
ผูบริหาร(สมศ.), เขาถึงเมื่อ 25 มกราคม 2556, เขาถึงไดจากhttp://www.onesqa.or.th/
onesqa/th/Report/index.php
19
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, “รายงานการวิจัย ติดตาม
สภาวการณครูร ายจัง หวัด(Teacher watch) และการสรางตัวแบบการพัฒ นาครูที่ส นองตอบ
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู ” งานวิจัยโดย ศูนยบ ริการวิชาการแหง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550, 134.

8
อบรมไมตรงตามงานที่รับผิดชอบ หลังจากเขารับการอบรมไมไดนํามาขยายผลเพียงแตทํารายงานสง
ผูบ ริ ห ารเทา นั้ น รวมทั้ง ไมมี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามผลหลั ง เข า รั บ การอบรมสั ม มนา และครู ตอ งใช
งบประมาณสวนตัวในการเขารับการอบรม20
7. ปญหาดานความสัมพันธกับ ชุม ชนทองถิ่น ครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น โดยครูมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการถายโอนโรงเรียนและความมั่นใจใน
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลโรงเรียนในระดับที่นอยที่สุด21
8. ป ญ หาด า นการเรี ยนการสอน ในภาพรวมการเรี ย นการสอนที่ค รู พ บคือ ระบบ
อินเตอรเน็ตในโรงเรียน พบวา สามารถใชไดดีในระดับนอยถึงปานกลาง ทําใหนักเรียนมีความสามารถ
และโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตไดนอยถึงปานกลางเชนกัน สวนความรูดานการจัดทําหลักสูตรการนํา
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน และความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน
นั้น พบวา ครูสามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลาง22
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ปญหาดานอื่นๆ
1. ปญหาดานสภาพแวดลอมภายนอก (อุปสรรค) โรงเรียนพบปญหาอุปสรรคบางประการ
กลาวคือ การอพยพของประชากร เปนอุป สรรคในการสงเสริมการศึกษาของนักเรียน มีนักเรียน
บางสวนยายออกไป หรือยายมาเขาเรียนในแตละปการศึกษาเปนจํานวนหลายคน ทําใหตองปรับตัว
กับการจัดการศึกษาในวัฒนธรรมของโรงเรียนใหม เกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน อีกทั้ง
ผูปกครองและประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรและรับจางในโรงงาน มีรายไดนอย
ทําใหไมมีเวลาในการสงเสริม สนับสนุนและดูแลนักเรียน
2. สภาพแวดลอมภายใน(จุดออน)โรงเรียนพบปญหาอุปสรรคบางประการ กลาวคือ ในชวง
10 ปหลัง มีการเปลี่ยนผูบริหารบอย ทําใหขาดการตอเนื่องในเรื่องนโยบาย สื่อ นวัตกรรม ยังไม
เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรบางสายงานขาดความตอเนื่อง ขาดบุคลากรในบางกลุมสาระการเรียนรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูในเกณฑคอนขางนอย นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงคลดลง นิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช
ICT ไมทั่วถึง ไมเปนไปตามยุคสมัย
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานดานตางๆ ถึงแมวาโรงเรียนมีความพยายาม
บริหารจัดการเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากภาคีเครือขายและชุมชน และไดรับการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง แตยังมีขีดจํากัดเนื่องจากเปนชุมชนเกษตรกรรม ผูปกครองมีรายไดนอย ทําใหงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอการพัฒนา
20

2552”,17.

21

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, “รายงานประจําป

สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึก ษา, “การวิจัย การติดตาม
สภาวการณครูร ายจัง หวัด(Teacher watch) และการสรางตัวแบบการพัฒ นาครูที่ส นองตอบ
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู” กันยายน 2550, 96.
22
เรื่องเดียวกัน, 90.

9
จากสภาพปญหาและอุป สรรคทั้ งด านการบริ หารการเปลี่ ยนแปลงและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยผูวจิ ัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อ ทราบปจ จัย การเปลี่ย นแปลงองค ก ารในโรงเรีย น สัง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยผูวจิ ัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังนี้
1. ป จ จั ย การเปลี่ย นแปลงองคก ารในโรงเรี ยน สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับใด
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับใด
3. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธกันหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเพื่อเปนพื้นฐานใน
การทําวิจัยไวดังนี้
1. ป จ จั ย การเปลี่ย นแปลงองคก ารในโรงเรี ยน สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับปานกลาง
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับปานกลาง
3. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธกัน

10
ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
แคทซและคาหน (Katz and Kahn) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
(University of Michigan) มีแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบเปด (open system) วาเปนการจัด
องคก ารที่คํานึง ถึง ความสัม พันธระหวางบุคคลในองคการกับ โครงสรางขององคก าร และเชื่อวา
สิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีอิทธิพลตอการพัฒนาองคการในดานความมี
ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพขององคการ การศึกษาองคการและการบริหารจึงครอบคลุมทุกสวน
ที่เกี่ยวของกับองคการและการบริหาร ปจจัยที่ประกอบเขาดวยกันในระบบหนึ่ง ๆ ขององคการนั้น
ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และสามารถสงผลกระทบถึงกันได ซึ่งแคทซและคาหน (Katz and
Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) วา องคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวย
ระบบยอย ๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยการ
นําเขา(input) จากสิ่งแวดลอม (context) ผานกระบวนการ(process) เปลี่ยนแปลงใหกลายเปน
ผลผลิต (output) 23 ลูเนนเบิรกและออนสไตน (Lunenberg and Ornstein) กลาวถึงทฤษฎีเชิง
ระบบขององคการขั้นพื้นฐานวาจะประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (input) ไดแก
บุคลากร งบประมาณ นโยบายหนวยเหนือ โครงสรางตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัส ดุ
อุปกรณ ทฤษฏีและการเรียนรู 2) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (transformation process) เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาตาง ๆ ใหเปนผลผลิต ไดแก กระบวนการบริหาร เชน การ
วางแผน การจัดองคการ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องคการ กระบวนการเรียนรู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความสามารถในการชวยเหลือสังคม การ
พัฒ นาองคก าร 3) ผลผลิต (output) เป นผลิตผลที่ได จ ากระบบ หรือ ผลการปฏิบัติง านที่ มี
ประสิทธิผลขององคการ แบงเปน ความสําเร็จหรือ ความกาวหนาของบุคลากร ความสัมพันธระหวาง
หนวยงานกับบุคลากร ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับชุมชน และความพึงพอใจของบุคลากร 4)
ปจจัยแวดลอมภายนอก (external environment) สิ่งแวดลอม เปนสภาพสังคมรอบ ๆ องคการ เชน
การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอองคการเปนสิ่งที่มีปฏิกิริยากับผลผลิตและ
กลายเปนขอมูลยอนกลับสําหรับระบบ 5) ขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่มีผลกระทบตอ
ผลผลิตและกระบวนการที่ทาํ ใหกระบวนการหรือผลผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอมูลยอนกลับนี้จะทํา
ใหการปฏิบัติง านขององคก ารมีความสมบูรณ นํามาเปนขอมูลใหผูบริหารใชสําหรับการวางแผน
ตอไป24 การที่จะทําใหเกิดความสําเร็จสมบูรณตามเปาหมายที่กําหนดอยางมีประสิทธิผลนั้นผูบริหาร
ตองอาศัยหนาที่หลักทางการบริหารไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การนํา การประสานงาน
การพัฒนาบุคลากร การกํากับ ติดตาม การควบคุม และที่สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน
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Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of
Organizations (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20.
24
Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration :
Concept and Practice (California : A Division of Wadsworth, 1991), 18.
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และพัฒนาบุคลากรใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะเปนการเพิ่มประสิทธิผลขององคการ25 ใน
เรื่องนี้รอบบินสและคัลเตอร (Robbins and Coulter) ใหแนวคิดวาระบบบริหารเปนองคประกอบที่
มีปฏิสัมพันธตอกัน(interrelated)และขึ้นตอกัน(interdependent) ในองคการแบบเปดจะไดรับ
อิทธิพลอยางมากจากสิ่งแวดลอม
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดศึกษาคนควาเชิงระบบ พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง เปน
แรงผลัก ดันหรือปจจัยภายนอกขององคการที่มีอิท ธิพลตอการปฏิบัติงานขององคการในระยะสั้น
แรงผลักดันนี้ซึ่งรวมถึงปจจัยตางๆเชน การบังคับใชกฎหมาย, การแขงขันและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ทั้งหมดเหลานี้จะมีผลสําหรับองคการ และสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนปญหาจะสงผลกระทบตอผูบริหารและองคการ 2) พันธกิจและกลยุทธ เปนสิ่งที่พนักงานเชื่อวาจะ
เปนจุดประสงคหลักขององคกรและเปนวิธีการที่จะทําอยางไรเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคใน
ชวงเวลาหนึ่ง โดยการนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปนเปาหมายขององคการและกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงแผนงานในแตละหนวยงานและมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐาน
ความรูขององคการ 3) ภาวะผูนํา เปนการที่ผูบริหารระดับสูงเตรียมกําหนดทิศทางขององคกรโดย
ภาพรวม และทําหนาที่ บทบาท และพฤติกรรมที่เปนแบบอยางสําหรับพนักงานทุกคน สามารถสอนงาน
และ เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 4) วัฒนธรรม
องคการ วิธีการที่คนในองคการปฏิบัติกันเปนประจํา อาจรวมถึงกฎระเบียบ คานิยม และหลักการซึ่ง
เปนเครื่องชี้นําในพฤติกรรมขององคการ และสิ่งซึ่งไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตร ประเพณี และ
แนวปฏิบัติตางๆ 5) โครงสรางองคการ หมายถึง การจัดหนาที่ และบุคคลเขาประจําในสวนตางๆ และ
กําหนดความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ ความสัมพันธซึ่งเปนหลักประกันใหวิสัยทัศนและภารกิจ
ขององคการไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเกิดผล 6) การบริหาร หมายถึง เปน สิ่งที่ผูบริหารทําในเหตุการณ
ปกติที่เกิดขึ้น โดยการใชทรัพยากรมนุษยและวัสดุที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อที่จะดําเนินการตามกลยุทธ
ขององคกร โดยการปฏิบัติงานในองคการรวมถึงดานตางๆเชนพฤติกรรมการบริหารงาน จรรยาบรรณ
ในการทํางาน ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร การวางแผน การสื่อสารและการควบคุม 7) ระบบของ
องคการ หมายถึง เปนนโยบายและกลไกมาตรฐานที่อํานวยความสะดวกในการทํางานเปนหลักที่เห็น
อยางชัดเจนในระบบการใหรางวัลขององคกรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบการ
ควบคุม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย และการพัฒนางบประมาณ และการจัดสรร
ทรัพยากรมนุษย รูปแบบประเภทนี้จะครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก การอางอิงบางประการชวยอธิบาย
ความหมายถึงหมวดหมูยอยรวมถึงระบบการใหรางวัล ในระบบการควบคุมมีความเชื่ อมโยงกับ
ระบบ+การบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการปฏิบัติตามกลยุทธขององคกร 8) บรรยากาศในการ
ทํางาน ความประทับใจ ความคาดหวังความรูสึกของสมาชิกในหนวยงาน ซึ่งมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางหัวหนางาน ความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน หรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน 9)
ทักษะและความสามารถของบุคลากร หมายถึง ระดับที่มีความสอดคลองกันระหวางความตองการของ
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กรมสามัญศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.), 39.
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งานหนึ่ง, บทบาท, และความรับผิดชอบ และความรู, ทักษะ, และความสามารถของแตละบุคคล 10)
ความตองการและคุณคาของบุคลากร เปนปจ จัยที่ส นองความคิด ความตองการแกบุคคล เพื่อให
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถ
ตอบสนองได 11) แรงจูงใจ เปนการกระตุนพฤติกรรมที่มีแนวโนมนําไปสูเปาหมาย ดําเนินการตาม
ความตองการที่จําเปนที่มีอยูจนกวาจะบรรลุความพึงพอใจ แรงจูงใจที่สําคัญของมนุษยดานอื่นๆ มี
ความเกี่ยวของกันโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบสําหรับการทําความเขาใจแรงจูงใจในสถานทีทํางานซึ่งมี
หลายแงมุม 12) การปฏิบัติง านของบุคคลและองคก ารเปนผลของการปฏิบัติง าน ความสําเร็จ
ผลผลิตที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ การบริการที่มีคุณภาพ ตรงเปาหมายขององคการ26
ในดานการปฏิบัติงานของครูนั้น คุรุสภาไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิช าชี พ พ.ศ. 2548 โดยกํา หนดมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านของครู 12 ข อ ซึ่ ง
ประกอบดวย 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4)
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นใน
สถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ27 ดังแผนภูมิที่ 1
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W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008) 186–196.
27
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุ ุ
สภา, 2548), 13-15.
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สภาพแวดลอม (context)

ปจจัยนําเขา (input)
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ
ขนาดของ
องคการ
เทคโนโลยี

กระบวนการ (Process)
การบริหาร
- ปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการ
การจัดการเรียนการสอน
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพครู

ผลผลิต (output)
- สถานศึกษามีความ
สามารถในการจัด
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
ของนักเรียน

การนิเทศ
การวัดผลและประเมินผล
ขอมูลยอนกลับ (feedback)
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา
: Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of
Organizations (New York : John Wiley & Sons, 1978), 3-4.
: สตีเฟน รอบบินส และแมรี คัลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, แปลโดย วิรัช
สงวนวงศวาน (กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน อินโนไชนา, 2546), 5-6.
: W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008) 186–196.
: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ
สภา, 2548), 13-15.
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของเบิรคและลิทวิน
(Burke and Litwin) 12 ดาน ไดแก 1) สภาพแวดลอมภายนอก 2) พันธกิจและกลยุทธ 3) ภาวะผูนํา
4) วัฒนธรรมองคการ 5) โครงสรางองคการ 6) การบริหาร 7) ระบบขององคการ 8) บรรยากาศใน
การทํางาน 9) ทักษะและความสามารถของบุคลากร 10) ความตองการและคุณคาของบุคลากร
11) แรงจูงใจ 12) การปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ สวนตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ผูวิ จัยใชมาตรฐานการปฏิบั ติงานของครู 12 ขอ จากขอบังคับคุ รุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 ซึ่งประกอบดวย 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผเู รียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชน
อยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ทุกสถานการณ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ

1. สภาพแวดลอมภายนอก(X1)
2. พันธกิจและกลยุทธ (X2)
3. ภาวะผูนํา (X3)
4. วัฒนธรรมองคการ (X4)
5. โครงสรางองคการ (X5)
6. การบริหาร (X6)
7. ระบบขององคการ (X7)
8. บรรยากาศในการทํางาน (X8)
9. ทักษะและความสามารถของบุคลากร(X9)
10. ความตองการและคุณคาของบุคลากร(X10)
11. แรงจูงใจ (X11)
12. การปฏิบตั ิงานของบุคคลและองคการ(X12)

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1)
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน (Y2)
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
(Y3)
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง (Y4)
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5)
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6)
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบ (Y7)
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (Y8)
9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค (Y9)
10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยาง
สรางสรรค (X10)
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา (Y11)
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ (Y12)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา
: W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008) 186–196.
: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุ
สภา, 2548), 13-15.
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหความเขา ใจความหมายเฉพาะ ของคําที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้ จึง ไดกําหนดนิยาม
ความหมายไวดังนี้
1. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนองคการซึ่งครอบคลุม
วิสัยทัศน ระบบบริหารและโครงสรางองคการ รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ จากสภาพใน
ปจจุ บันไปสูภาพอนาคต เพื่อนํ าองคการ ใหกาวทันกับบริบทสังคมที่เ ปลี่ยนแปลงไปในแตล ะยุ ค
ประกอบด วย 12 ดาน คื อ 1) สภาพแวดล อมภายนอก 2) พั นธกิ จ และกลยุท ธ 3) ภาวะผู นํ า
4) วัฒนธรรมองคการ 5) โครงสรางองคการ 6) การบริหาร 7) ระบบขององคการ 8) บรรยากาศในการ
ทํ างาน 9) ทั ก ษะและความสามารถของบุ คลากร 10) ความต อ งการและคุ ณค าของบุ คลากร
11) แรงจูงใจ และ 12) ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การทํางานในหนาที่และการปฏิบัติตน
ของครู โดยใชมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ประการ จากขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เปนเกณฑ ดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผู เรียน
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
9) ร วมมื อกั บผู อื่นในสถานศึกษาอย างสรางสรรค 10) รวมมือกับ ผูอื่ นในชุม ชนอยางสร างสรรค
11) แสวงหาและใช ข อมู ล ข าวสารในการพั ฒ นา และ 12) สรา งโอกาสให ผู เ รียนไดเ รี ยนรู ในทุ ก
สถานการณ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หมายถึง หนวยงานทางการ
ศึก ษาของรัฐที่ ดูแลรั บ ผิดชอบการจั ดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ในพื้นที่ อําเภอเมื องนครปฐม อํ าเภอ
กําแพงแสน อําเภอดอนตูม รวมทั้งสิ้น 127 โรง

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งนี้ ผูวิจัย
ศึก ษาเอกสาร หลั กการ ทฤษฎี ที่เ กี่ ยวของ ซึ่ง ประกอบดวย1) แนวคิดและทฤษฎี เ กี่ยวกับ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การเปลี่ยนแปลงองคการ
ในปจจุบัน องคการตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือองคการเอกชน ลวนจําเปนตองปรับตัว
เพื่อความอยูรอดและเจริญกาวหนาในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ภายใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ ธุรกิจที่เคยรุงเรืองและเติบโตอยางรวดเร็ว กลับตองลมละลายเลิกกิจการไปเปนจํานวน
มาก หนวยราชการที่เคยกุมอํานาจการบริหารทั่วประเทศมาเปนรอยๆ ป ก็ตองถูกตัดทอนถายโอน
อํานาจออกไปจนเกือบไมเหลือภารกิจใดที่จะดําเนินตอไป ประเทศทีเ่ คยดํารงคงเอกราชมาเปนศตวรรษ
ก็อาจตองสูญ เสียกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต เชน ทุน ที่ดิน แรงงาน และการประกอบการใหแก
ตางชาติไดภายในเวลาไมกี่เดือนองคการทีไ่ มสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อปรับตัวให
ทันกับสภาพแวดลอมได มักจะพบกับความเสื่อม สวนองคการที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับตัวใหเทาทันกับความผันแปรของสภาพแวดลอมไดก็จะสามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว ความสามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองคการ จึงเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถของ
ผูบริหาร1
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงองคการ
ป ณ รส มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา ได ใ ห ค วามหมายว า การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
(Management of Change) คือ การจัดการกับกลไกสวนประกอบตางๆ ขององคการใหสามารถ
เรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้ง ภายนอกและภายในองคก าร เพื่อให

1

ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา, การบริหารการเปลี่ยนแปลง : ประเด็นยุทธศาสตรของ
องคการภาครัฐในยุคปจจุบัน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2553), 3.
17
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องค ก ารไดรั บ ผลดี และลดผลกระทบในทางที่ไ มดี ของการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง จะชว ยใหอ งค ก าร
ดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่อง ราบรื่น สามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไปได2
บุญ ใจ ศรี ส ถิ ตนรากู ร ใหความหมายวา การเปลี่ ยนแปลงองคการ (Organizational
change) หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนองคการซึง่ ครอบคลุมวิสัยทัศน ระบบบริหารและโครงสราง
องคการ รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ จากสภาพในปจจุบันไปสูภาพวาดในอนาคต เพื่อ
นําองคการ ใหกาวทันกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุค3
เซอรโต ไดใหความหมายวา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงสภาพปจจุบันขององคการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภพและประสิทธิผลขององคการ ซึ่งเซอรโตไดชี้เห็นถึงความสําคัญในการปรับปรุง
องคการนั้น มีจุดเนนอยูที่การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และรวมถึง
การติดตอสื่อสารระหวางสายงานหลักขององคกร4
ฮอดจ แอนโธนี และเกลส ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงไววา “เปนความจงใจ
และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่บุคลากรในองคการจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงไป”5
สวน Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language
ไดบัญญัติไววา การเปลี่ยนแปลง (Change) มีความหมายตรงกับหลายคํา อาทิเชน Transformation
หรือ Modification หรือ Alteration สวนความหมายของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองมากที่สุดที่
นิยามไวคือ การเปลี่ยนแปลง หมายถึง “การเปลี่ยนรูป แบบ ลักษณะ หรือเนื้อหาสาระอื่น ๆ ให
แตกตางไปจากเดิม หรือตางไปจากที่ควรจะเปน”6
ดานนักการศึกษาตางประเทศราฟ (Ralf) ไดอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน หมายถึง
ความพยายามที่จ ะปรับปรุงหนาที่ตางๆขององคการทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งขององคการเพื่อ
ประสิทธิผลขององคการ7
รอบบินส (Robbibs) ชี้ใหเห็นวา การเปลีย่ นแปลงองคการ คือการทําสิ่งที่แตกตาง แผนการ
เปลี่ยนแปลง คือ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนด8
2
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21 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 15.
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วิลเลียมส (Williams) ใหแนวคิดเสริมวา การเปลี่ยนแปลง เปนพลังที่จะทําให ผลผลิต
เกิดความแตกตางจากรูปแบบเดิม ทั้งดานคุณภาพและเงื่อนไขขององคการ9
จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อน
องคการซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน ระบบบริหารและโครงสรางองคการ รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค ก าร จากสภาพในป จ จุ บั น ไปสู ภ าพอนาคต เพื่ อ นํ า องค ก าร ให ก า วทั น กั บ บริ บ ทสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุค
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพองคการ
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนกระบวนการเพื่อการอยูรอดหรือการปรับเปลี่ยนสภาพที่
เปนอยูใหสามารถทานตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนสถานภาพองคการอาจเปนการ
เปลี่ยนเฉพาะรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอัน หมายถึงพฤติกรรมการทํางานหรือการเปลี่ยน
เนื้อหาและรูปแบบไปพรอมกันได ในอดีตการปรับเปลี่ยนสถานภาพองคการเปนเรื่องใหญ เปนสิ่งที่
ยุงยาก ผูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงจะถูกตอตานรุนแรงจากสมาชิกองคกร
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพองคกร เปนการแกปญหา หรือตองการพัฒนาใหดีขึ้น หรือ
เปนการปฏิเสธระเบียบเกาที่ไมทันตอสถานการณปจจุบัน (old order) การเปลี่ยนแปลงนี้ควรมีการ
วางแผน โดยตองคิดทบทวนวา จะทํา อยา งไรที่จ ะทําใหองคก รสามารถดํ าเนิ นงานไปไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ ขอตระหนักคือการจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพองคการมิใชจะตองมีการประกาศอยาง
โจง ครึ่ม หรือเปดเผยโดยยัง ไมถึงเวลาที่เ หมาะสม กลาวคือการวางแผนเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
องคการจําเปนตองประมวลเปนความคิกที่จัดระเบียบไวในใจกอน (long term keep in mind)
เพราะหากขอมูล รั่วไหลและสมาชิกองคก รทราบไมครบถวน อาจเกิดแรงตอตานทําใหยากตอการ
เปลี่ยนแปลงได เพราะสมาชิกองคการจะรูเฉพาะหนาที่งานของตน นอยคนนักจะเขาใจภาพรวมขอ
องคการได ผูปรับเปลี่ยนตองเปนผูที่มีความคิดรวบยอด (comprehensive thinking) หากรูเฉพาะ
หนาที่ที่ตนเองรั บผิดชอบ หรือมีประสบการณงานมาเฉพาะอยาง อาจทําใหองคก ารที่ไดจากการ
เปลี่ยนแปลงไมมั่นใจวาจะดีกวาเดิม เนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลงตอ งตระหนัก ถึงอุป สรรคทั้ง ทาง
กายภาพและสภาพจิตใจของพนักงานไปพรอมๆกันแมผูเปลี่ยนแปลงจะมั่นใจวาองคการใหมจะเปน
ประโยชนทําใหองคการเขมแข็ง และสรางโอกาสความกาวหนาในงานแกพนักงานก็ตาม
ปจจุบันและอนาคตการเปลีย่ นแปลงโครงสรางองคการจะกลายเปนเรื่องปกติวิสัยสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดทุกวัน หรือวันละมากกวาหนึ่งครั้งก็ไดถามั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความ
เขมแข็งและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานขององคการ
ตัวการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสถานภาพองคการมีอยู 2 ตัวการไดแก
1. ตัวเรงในการเปลี่ยนแปลง (change catalysts) หมายถึง เหตุการณที่ทุกคนไม
คาดคิดมากอน และสรางความวุนวาย สับสนจนผูคนมีคําถามเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว
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2. ผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change agents) เราจะพบวาการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไป จะมีตัวการที่เ รียกวา ผูนํา ที่ทําหนาที่นําในการเปลี่ยนแปลงและผูนําจะรวมเอา
บุคคลที่เ ห็นดวย อาจจะเปนผูรวมขบวนการในฐานะผูรวมอุดมการณหรือผูสนับ สนุน ดัง นั้นผูรวม
ขบวนการอาจมาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณห รือ เปนคน
นาเชื่อถือก็ได ขอดีของการนําผูรวมขบวนการมาจากภายนอกทําใหสามารถวิเคราะห หรือสามารถ
มองปญหาไดรอบดานอยางรอบคอบโดยมีขอแมวาบุคคลภายนอกทีเ่ ขามารวมตองมีความเปนกลางใน
การใชดุลยพินิจ10
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นทุกสถานที่ ทุกกาลสมัย มีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง
จากวิวัฒนาการอันเปนการเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนอยางมีระบบ
ที่มนุษยมักจะกระทําใหเกิดขึ้น องคการ ก็เชนเดียวกันไมอาจจะหลีกเลี่ยงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไป
ได ไมวาองคการนั้นจะอยูในภาครัฐหรือเอกชนจะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการเพื่อรองรับกับ
สภาพแวดลอมภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยเฉพาะในชวงทศวรรษ
ของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
การตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)
สืบเนื่องจากการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําและตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลจาก
การพัฒนาที่รวดเร็ว มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ทําใหเ กิดแรงกดดัน จากการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการของโรงเรียนในฝน ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงเชิงพัฒนาสูง
และตอเนื่อง ทําใหการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีแรงตอตาน ซึ่งแรงตอตานนี้เกิดขึ้นเพื่อ
ตองการใหทุกอยางเหมือนเดิม หรือใหอยูในภาวะสมดุล การตอตานการเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุที่
สําคัญมาจากการขัดผลประโยชน กลัวในสิ่งที่ไมรู ตองการทาทายตออํานาจและอิทธิพลของผูบริหาร
ความรูและทักษะไมทันสมัย มีปญหาดานการปรับตัว มีทรัพยากรจํากัด เกิดการรวมกันเพื่อ ตอรอง
หรือมีสาเหตุมาจากโครงสรางขององคการเอง รอบบินส (Robbins) กลาวเสริมวา การเปลี่ยนแปลงที่
สงผลกระทบทางลบในองคการอาจจะมีสาเหตุมาจาก 3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทําให เกิด
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมแนนอน 2) การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหผูปฏิบัติงานเสียผลประโยชน 3) มี
ความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงนั้นไมสอดคลองกับเปาหมายและผลประโยชนขององคการ11
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ประเวศน มหารัตนสกุล, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2554),
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รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
คาสทและโรเซ็นวิคส (Kast and Rosenzweig) ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการที่
เกี่ยวของกับสิ่งเราซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองคการ
และนอกองคการในหลายดาน สําหรับบุคลากรของรัฐ โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข ในการศึกษา
การพัฒ นาองคก ารในหลายๆรูป แบบ ซึ่ง นําไปสูก ารพัฒ นางานสาธารณสุขใหครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคประกอบหลายประการ ทั้งสิ่งแวดลอมที่อยูเหนือระบบและจากระบบยอย
อื่นๆ เชน เปาหมาย คานิยมวิชาการ โครงสราง จิตวิทยาสังคม และการจัดการ สิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงในองคการพอสรุปได 7 ประการ คือ
1. ดานสภาพแวดลอม (environment) การเปลี่ยนแปลงขององคการถูกกระตุนใหเกิดขึ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงหลายประการในสภาพแวดลอมโดยทั่วไป เชน ปจจัยทางดานวิชาการ ทางดาน
เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง ประชากรศาสตรนิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นอยูในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทุกที
2. เปาหมายและคานิยม (goals and values) เปนสิ่งเราอีกอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
มาจากเปาหมายขององคการเอง การเปลี่ยนแปลงในคานิยมตางๆ เปนสิ่งสําคัญดวยเหมือนกัน เพราะจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือถาเปาหมายยังคงเหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงในคานิยมก็สามารถ
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม เชนกฎเกณฑขององคการจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพสังคมบุคลิกลักษณะ จะกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญนอยในองคการที่มุงเนนไปที่
การปฏิบัติงาน มากกวาจะใหความสําคัญกับบุคคล
3. ดานเทคโนโลยี (technical) เทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญที่เห็นไดชัดในการเปลี่ยนแปลงองคการ
วิธีการใหมๆ ในการผลิตวัตถุ และขอมูล สามารถเปนตัวอยางที่นาสนใจได เชน เครื่องจักร เครื่องยนต
กลไก และคอมพิวเตอร มีอิทธิพลอยางกวางขวางตอองคการ การเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ ไมวา
จะเปนในดานรูปแบบหรือการใหบริการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกันกับรูปแบบของกระบวน
การการคาดการณในอนาคต กําลังไดรบั ความสนใจมากยิ่งขึ้นทุกทีเปนความพยายามขององคการ ที่
จะจัดการกับสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
4. ดานโครงสราง (structural) มูลเหตุอื่นๆ ของการเปลีย่ นแปลงองคการ คือ ระบบยอยที่
เกี่ยวกับโครงสรางแตอยางไรก็ตามการปรับทางดานโครงสรางบางที่อาจจะเหมาะสม เมื่อดานตางๆ
ทั้งหมดมีความคงที่การแบงงาน หรือวิธีการอยางใหมในการประสานงาน สามารถออกแบบมาเพื่อที่
จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สําหรับองคการขนาดใหญ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานโครงสรางมักใช เพื่อใหหนวยปฏิบัติมีขนาดเล็กลง และมีแนวโนมที่สํานักงานจะมีคนลนงาน
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้สามารถจะแพรขยายไป และกอใหเกิดผลที่คงอยูนาน
5. ดานจิตวิทยาสังคม (psychosocial) การเปลี่ยนแปลงในองคการหลายครั้ง ที่มาจาก
ระบบความสําเร็จในการทําใหเปาหมายขององคการบรรลุจุดประสงคขึ้นอยูกับขอบเขตของปจจัยที่
เกี่ยวกับมนุษยและความเขมขนทางดานศักยภาพที่ซอนเรนของมนุษยสามารถทําใหเกิดความแตกตาง
ในเรื่อง ความพยายามขององคการ ดังนั้น การเปลีย่ นแปลงทางดานขวัญกําลังใจ และการจูงใจของแต
ละบุคคลหรือหมูคณะ จะมีผลกระทบอยางสําคัญการลดดานกําลังแรงงาน การทําใหหยุดงานเปน
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ผลกระทบในระยะสั้นและยาว ในการดําเนินการ พลวัตรกลุม (group dynamics) สามารถจะเพิ่ม
หรือลดการปฏิบัติหนาที่ขององคการได
6. ดานการจัดการ (managerial) เปนการวางแผนควบคุมกิจกรรมตางๆบทบาทของการ
จัดการ เกี่ยวของกับความสมดุลระหวางความตองการความมั่นคงขององคการ ความตอเนื่องและ
ความตองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ผูจัดการตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกที่อยูนอกเหนือระบบ และระบบยอย สิ่งเหลานี้มีผลตอการจัดการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว นําไปสูความซับซอนที่เพิ่มขึ้นทุกที
7. ดานการปรึกษา (consultants) สิ่งกระตุนที่แข็งขันมาก สําหรับการเปลี่ยนแปลงของ
องคการอาจจะมาจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เชน ที่ปรึกษา สิ่งที่สงไปรษณียมาถึงโดยตรงวารสารธุรกิจ
เอกสารโฆษณาทางการคา จะนําขาวสารขอมูลซึ่งจะชวยใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งเรา
อาจจะทําใหมีการสืบคนคําถาม หรือวิธีการแกปญหา ทําใหมีการมองปญหา12
ปจจัยของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองคการ
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดเสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใน
องคการโดยศึกษาองคประกอบทีส่ ําคัญสําหรับขอบเขตการเรียนรูจากภายนอกคือภาวะผูนําวัฒนธรรม
พันธกิจ กลยุทธ โครงสรางและการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการเรียนรูจากภายนอกไดแก
การดําเนินงานดานการจัดการระบบองคการบรรยากาศในการทํางานการจูงใจและโครงสรางองคการ
ลวนแตมีบทบาทตอการเรียนรูองคการทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม แตละปจจัยไดมีนักวิชาการกําหนดสาระ
สําคัญไว13 ดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
การบริหารองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนในปจจุบันผูบริ หารตองเผชิญกับ
สิ่ง แวดลอ มตางๆ ที่สง ผลกระทบตอการตัดสินใจและการดําเนิ นการการที่ผูบ ริห ารตระหนัก ถึง
ความสําคัญ และปรับเปลี่ยนใหทันกับสิ่งแวดลอมยอมกอใหเกิดโอกาสที่จะวางแผนสิ่งตางๆ ไดใน
อนาคตหากผูบ ริหารละเลยเพิกเฉยไมสนใจสิ่งแวดลอมในการบริหารองคการแลว จะเกิดความเสี่ยงและ
ทําใหกิจการลมเหลวได
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง เปน
แรงผลักดันหรือปจจัยภายนอกขององคการที่มีอิท ธิพลตอ การปฏิบัติงานขององคการในระยะสั้น
แรงผลักดันนี้ซึ่งรวมถึงปจจัยตางๆเชน การบังคับใชกฎหมาย, การแขงขันและเศรษฐกิจ และการ
12

Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organizational and
Management. A Systems and Contingency Approach (Singapore:Mcgraw-Hill, 1985)
,612-635.
13
W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 186–196.
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เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ทั้งหมดเหลานี้จะมีผลสําหรับองคการ และสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปนปญหาจะสงผลกระทบตอผูบริหารและองคการ14
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง
แรงผลักดันตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารงาน เปนสภาพทั่วไปที่มีอิทธิพลตอโรงเรียน15
เซอรโต (Certo) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
องคการ สภาพแวดลอม ขององคการประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายนอก(External Environment)
เปนแรงกดดันที่อยูภายนอกองคการที่สงผลกระทบถึงศักยภาพของการบริหารจัดการองคการและ
ความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการแบงออกเปน 1.1) สภาพแวดลอมทั่วไป(General
Environment)เปนสวนของสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งมีแรงกดดันทั่วไป ไมเจาะจงตอองคการ โดยทั่วไป
นํามาใชในการบริหารองคการในระยะยาว 1.2) สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการโดยตรงหรือตอ
การทํางาน(Task Environment)เปนสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลกระทบโดยตรงตอองคการ
และการดําเนินงานขององคการมากกวาสภาพแวดลอมทั่วไป 2) สภาพแวดลอมภายในองคการ
(Internal Environment) เปนแรงกดดันภายในองคการซึ่งมีอิทธิพลตอองคการและการดําเนินงานของ
องคการ16
ดับเบิลยู เชิรชแมน ( W. Churchman) ไดใหความหมายไววา คือ องคประกอบที่ไมเพียงแต
อยูภายนอกระบบการควบคุม แตยังมีสวนกําหนดวิธีการปฏิบัติงานของระบบ17
ดังนั้นสภาพแวดลอ มภายนอกขององคกร จึงไดแกองคประกอบทั้งหมดที่อยูภายนอก
องคกรซึ่งสงผลตอการดําเนินงานสวนหนึ่งสวนใด หรือ ทั้งหมดของธุรกิจเปนพลังผลักดันจากภายนอก
องค ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสามารถในการบรรลุ เ ป าหมายขององค ก าร ซึ่ ง พลั ง เหล า นี้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและกอใหเกิดทั้งที่เปนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
ตอการดําเนินงานขององคการโดยสามารถจัดแบงสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรไดดังนี้
1. สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงาน (Task Environment) จะเปนสภาพแวดลอมใน
ดานตางๆ ที่ สง ผลตอ การดําเนินงานของธุร กิจ โดยตรงในการบรรลุเ ป าหมาย สภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับงาน ไดแก คูแขงขัน ผูจําหนายปจจัยการ ตลาดแรงงาน ผูใชสินคาและ บริการ ลูกคาเปน
ตน
2. สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) จัดเปนสภาพแวดลอมที่สงผล
กระทบตอการดําเนินการของธุรกิจ ในทางออม (Indirectly Interactive Forces) แมวาจะเปน

14

Ibid., 191.
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice, 4th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 56 – 57.
16
Samuetl C. Certo, Modern Management, 8th ed. (New Jersey: Prentice
Hall, 2000), 108.
17
อํานาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มาเธอร บอส แพค
เก็จจิ้ง, 2553), 116.
15
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สภาพแวดลอมที่ไมไดสงผลกระทบโดยตรงแตสภาพแวดลอมในแตละดานดังกลาวก็จะสงผลตอธุรกิจ
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปไดแก เศรษฐกิจ รัฐบาล วัฒนธรรมสังคม เทคโนโลยี เปนตน
2.1 เศรษฐกิจ (Economic) ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญ ตอการ
ประกอบธุรกิจ เปนอยางยิ่ง หากสภาพเศรษฐกิจ ดีก็จะเอื้ออํานวยตอ การประกอบธุรกิจ ใหประสบ
ความสําเร็จ ในทางตรงกันขาม ถาสภาพเศรษฐกิจมีแนวโนมถดถอยหรือตกต่ํา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยากที่จะพยากรณซึ่งมีผลทําใหการประกอบธุรกิจหยุดชะงัก ลมเหลว
หรืออาจจะตองเลิกกิจการได
2.2 เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของ
เทคโนโลยีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต มี
ความสําคัญตอองคการธุรกิจมาก โดยมีการนําเอาปจจัยทางเทคโนโลยีมาพิจารณาเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อชวยใหธุรกิจมีเทคนิคและระบบการผลิตที่ทันสมัยขึ้น สามารถลดตนทุน
การผลิตลงและเพิ่มกําลังผลิต ชวยใหสามารถจัดการ และมีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นชวยให
ธุรกิจสามารถผลิตสินคาใหมๆ ทําใหส ามารถตอบสนองความตองการของลูก คาไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปจจัยระหวางประเทศก็สงผลกระทบโดยตรงตอหลายธุรกิจและเริ่มมีความสําคัญ
มากขึ้นในปจจุบัน
2.3 การเมืองและกฎหมาย (Political Law) ไดแก การเมือง กฎขอบังคับ
นโยบายของรัฐบาลแนวโนมการออกกฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ ไดแก กฎหมายภาษีอากร
พระราชบัญญัติคาแรงขั้นต่ํา พระราชบัญญัติการโฆษณา พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของ
องคการ
2.4 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) ไดแก ทัศนะคติทางสังคม
คานิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เชน การศึกษา และ
อัตราการเกิด นับไดวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอการขายสินคาและการหากําไร
ของกิจการ ดังนั้นผูบริหารจึงควรตรวจสอบและใหความสนใจแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะ
ไดโอกาสใหม หรืออาจจะพบอุปสรรคที่สําคัญก็ได18
สรุปไดวา สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง แรงผลักดันหรือปจจัยภายนอกขององคการที่
สงผลกระทบถึงศักยภาพของการบริหารจัดการองคการและความสามารถในการบรรลุเปาหมายของ
องคการ และสงผลใหองคการไมสามารถดําเนินการควบคุมใหเปนไปในทิศทางที่ตองการได
2. พันธกิจและกลยุทธ (Mission and Strategy)
ความหมายของพันธกิจ คําวา พันธกิจ (mission) หมายถึง หนาที่โดยรวมขององคการ
เปนการตอบคําถามที่วาองคการตองการบรรลุอะไร พันธกิจอาจกําหนดโดยผูเรียน ผูมีสวนไดเสีย

18

เรื่องเดียวกัน, 118-122.
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หรือตลาดเปาหมายที่องคการใหบริการ ความสามารถที่ดีเดนขององคการ หรือเทคโนโลยีที่องคการ
ใช19
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะกลาววา พันธกิจ เปนการระบุจุดมุง หมายซึ่ง แสดงความ
แตกตางขององคการหนึ่งจากอีก องคการหนึ่ง ขอความพันธกิจจะระบุขอบเขตการปฏิบัติการของ
องคการผลิตภัณฑและการตลาดคําถามพื้นฐานซึ่งผูกําหนดกลยุทธตองเผชิญ คือองคการของเราคือ
อะไร ขอความพันธกิจที่ชัดเจนจะอธิบายถึง คานิยมและลําดับความสําคัญตางๆ ขององคการ การ
พัฒนาขอความพันธกิจขึ้นอยูกับผูกําหนดกลยุทธ เพราะตองคิดเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการ
ปฏิบัติการในปจจุบัน เพื่อประเมินการจูงใจที่มีศักยภาพของตลาดและกิจกรรมในอนาคต การกําหนด
พันธกิจขอบเขตของงานองคการ เพื่อเปนภาพรวมและดําเนินการวินิจฉัยออกมาตามประเภทของ
องคการแตละแบบแลวจึงเขียนคุณสมบัติเฉพาะที่เปนเปาหมายขององคการออกมา20
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา พันธกิจและกลยุทธเปนสิ่งที่พนักงานเชื่อ
วาจะเปนจุดประสงคหลักขององคกรและเปนวิธีการที่จะทําอยางไรเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
ในชวงเวลาหนึ่ง โดยการนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปนเปาหมายขององคการและกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงแผนงานในแตละหนวยงานและมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐาน
ความรูขององคการ21
ความสําคัญของพันธกิจ
ความสําคัญในการกําหนดพันธกิจใหชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารเชิงกล
ยุทธ ดังนี้ 1) เพื่อใหสามารถระบุจุดมุงหมายภายในองคการได 2) เพื่อกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานใน
การจัดสรรทรัพยากรองคการ 3) เพื่อกําหนดบรรยากาศทั่วไปขององคการ 4) เพื่อเปนหลักสําคัญใน
การกํ าหนดจุด มุง หมายขององคก ารและทิศ ทางขององค ก าร 5) เพื่อ ความสะดวกในการแปล
ความหมายของวัตถุประสงคในโครงสรางการทํางาน การออกแบบงานและกําหนดความรับผิดชอบ
ภายในองคการ 6) เพื่อกําหนดจุดมุงหมายขององคการและการแปลความเปนจุดประสงค ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน จะสามารถประเมินและควบคุมได องคการตองใชความพยายามที่จะเขาใจและคาดคะเน
กลยุทธขององคการ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอพันธกิจ
การจัดประเภทปจจัยซึ่งมีผลกระทบตอพันธกิจไดแก
1. ขนาดขององคการ ประกอบดวย องคการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
2. ขอบเขตดานภูมิศาสตร เชน ระดับทองถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลก
19

สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2545), 60.
20
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ : ธีระ
ฟลมและไซเท็กซ, 2546), 25-31.
21
W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 191.
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3. จํานวนและการกระจายธุรกิจภายในบริษัท และขอความพันธกิจ จะเกี่ยวของกับผูท ี่
ไดประโยชนจากองคการเปนกลุมตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจและนโยบายขององคการ เชน ลูกคา
พนักงาน ชุมชนในทองถิ่น และผูถือหุน
ขอ ความพันธกิจ บอกถึง ทัศนคติและภาพรวมที่ม ากกวาขอความที่ร ะบุร ายละเอียดที่
เจาะจงโดยทั่วไปจะครอบคลุม เหตุผ ลสําคัญ คือ ขอความพันธกิจ ที่ดีเ ปนการสรางและพิจารณา
วัตถุประสงคที่เปนทางเลือก มีความเฉพาะเจาะจง หรือสวนประกอบ 9 ดาน ดังนี้
1. ลูกคา (customers) การกําหนดพันธกิจดานลูกคาจะตองตอบคําถามวา ใครคือ
ลูกคา
2. ผลิตภัณฑหรือบริการ (products or services) การกําหนดพันธกิจผลิตภัณฑหรือ
บริการ ตองตอบคําถามวา ผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจที่สําคัญคืออะไร
3. ตลาด (markets) การกําหนดพันธกิจดานตลาดจะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจมีการ
แขงขันในตลาดใด
4. เทคโนโลยี (technology) การกําหนดพันธกิจดานเทคโนโลยีจะตองตอบ คําถาม
ที่วาเทคโนโลยีพื้นฐานของธุรกิจอะไร
5. เกี่ยวของกับความอยูรอด ความเจริญเติบโต และสามารถสรางกําไร การกําหนด
พันธกิจดานนีจ้ ะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจตองการบรรลุวัตถุประสงคเชิงธุรกิจใด
6. ปรัชญา (philosophy) การกําหนดพันธกิจจะตองตอบคําถามที่วาความเชื่อคานิยม
ความพึงพอใจ และลําดับความสําคัญของปรัชญาธุรกิจคืออะไร
7. แนวความคิดสวนตัว (self-concept) การกําหนดพันธกิจดานนี้จะตองตอบคําถาม
ที่วา ความสามารถที่โดดเดนหรือขอไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจคืออะไร
8. ความเกี่ยวของกับภาพลักษณชุมชน (concern for public image) การกําหนด
พันธกิจ ดานนี้จ ะตองตอบคําถามที่วา ธุรกิจมีก ารตอบสนองตอสัง คม ชุม ชน และสภาพแวดลอม
หรือไม
9. ความเกี่ยวของกับพนักงาน (concern for employees) การกําหนดพันธกิจดานนี้
จะตองตอบคําถามที่วา พนักงานไดรับการพิจารณาวาเปนสินทรัพยที่มีคุณคาทางธุรกิจ หรือไม
ความหมายของกลยุทธ
กลยุทธเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายและใชคําที่แตกตางกันไป เชน ยุทธวิธี กุศโลบาย
หรือในวงการทหารใชคําวากลยุทธ เปนตน นักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความไว ดังนี้
ลุสซิเออร (Lussier) กลาววา กลยุทธ (strategy) เปนแผนดําเนินการตามพันธกิจเพื่อให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคการกําหนด22 ขณะที่ฟดเลอร (Fidler) ใหคําจํากัด
ความของกลยุท ธ (strategy) วาเปน ทิศทางและขอบขายขององคก ารในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่ง เป น
ความสําเร็จ หรือ เปน ประโยชนตอขอบขายของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรภายในองคการ และ

22

Robert N. Lussier, Management Fundamentals, 2nd ed. (Canada : SouthWestern, a division of Thomson, 2003), 547.
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สภาพแวดลอมที่ตรงตามความตองการของตลาด (market) และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholder)23
วัฒนา วงศเกียรติรัตน ใหความหมายของกลยุทธวา เปนการนําทางใหองคการโดยรวมมี
ทั้งจุดมุงหมายและวิธีการวาจะตองทําอะไรใหสําเร็จและทําอยางไร 24 ขณะที่กลยุทธ เปนแผนงาน
ระยะยาวที่กําหนดขึ้นเพื่อการบรรลุภารกิจและเปาหมาย ใชความไดเปรียบทางการแขงขัน ลดขอเสีย
เปรียบ องคการตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนขององคการเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงการ
ปรับปรุงที่สําคัญหรือการแขงขัน โดยทั่วไปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมักจะมุงเนนภายนอกองคการและ
เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด การบริการ หรือโอกาสและความ ทาทายทางเทคโนโลยีองคการ
ตองบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันกับหนวยงานอื่น ซึ่งจะตอง
กําหนดทิศทางในระยะยาว และเปนแนวทางในการจัดสรรและกระจายทรัพยากร25
สรุปไดวา พันธกิจและกลยุทธ หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกที่มีการคิดอยางเปนระบบ
นําวิสัยทัศน สวนตัวมารวมเปนเปาหมายขององคการและกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึง ถึง
แผนงานในแตละหนวยงาน สามารถใหหนวยงานภายนอกตรวจสอบไดสรางองคความรู และมีการเผย
แพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐานความรูขององคการ
ขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธ
การวิเ คราะหเ ชิง กลยุท ธ(strategic analysis) เปนพื้น ฐานของกระบวนการบริห าร
เชิงกลยุทธ ขั้นตอนในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมาย วิสัยทัศน พันธ
กิจเปาหมายวัตถุประสงค และนโยบายขององคการ
1. จุดมุงหมาย (purpose) หมายถึงสิ่งที่องคการตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตจุดมุงหมาย
สามารถกําหนดได 4 ประการคือ 1) วิสัยทัศน (vision) 2) พันธกิจ (mission) 3) เปาหมาย(goals)
4) วัตถุประสงค (objectives) การจัดลําดับขั้นตอนของการกําหนดจุดมุงหมาย เริ่มจากเจาะจงนอยที่สุด
คือวิสัยทัศน (vision) ไปยังเจาะจงมากที่สุดคือวัตถุประสงค (objective) ทั้ง 4 ประการ เปนแนวทาง
ที่สําคัญของกระบวนการกําหนดกลยุทธจากแนวความคิดอยางกวาง ไปยังการกําหนดกลยุทธเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคเฉพาะอยาง (specific objectives) การลําดับขั้นตอนของจุดมุงหมาย (hierarchy of
purposes) ขององคการ 4 ประการคือ 1) วิสัยทัศน (vision) 2) พันธกิจ (mission) 3) เปาหมาย
(goals) 4) วัตถุประสงค (objectives) จุดมุงหมาย 4 ประการนี้จะชวยเปนแนวความคิดอยาง
กวางขวางในการกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอยางวัตถุประสงคเหลานี้จะชวยธุรกิจ
ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและควบคุม
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Brain Fidler, Strategic Management For School Development (London :
Paul Chapman, 2002), 9.
24
วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ, การวางแผนกลยุทธ ศิลปะการกําหนดแผนองคการ
สูความเปนเลิศ, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟกส, 2546), 16.
25
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 2545 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2545), 64.
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การลําดับขั้นตอนของกลยุท ธ (hierarchy of strategies) มีส วนประกอบ 3 สวนคือ
1) กลยุทธระดับบริษัท 2) กลยุทธระดับธุรกิจ 3) กลยุทธระดับหนาที่
2. วิสัยทัศนขององคการ (organization’s vision) หมายถึง เปาหมายที่มีลักษณะ กวางขวาง
ซึ่งเปนความตองการในอนาคตโดยไมไดกําหนดวิธีการไว วิสัยทัศนเปนการสรางความคิดโดยการใช
คําถามซึ่งมักจะเปนคําถามถึงสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งใหญที่สุดเปนขอความทั่วไป
3. พันธกิจ (mission) เปนพื้นฐานของการกําหนดการจัดลําดับ กลยุทธแผน และการ
ออกแบบงานจุดเริ่มตนของการออกแบบงานการบริหาร การออกแบบโครงสรางการบริหารไมมีสิ่งใดงาย
หรือปรากฏชัดเจนที่จะทราบพันธกิจขององคการคืออะไรพันธกิจองคการ (organizational mission)
เปนขอความที่เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมขององคการและลักษณะงานขององคการ
4. เปาหมาย (goal) หมายถึงการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคการจะตองพยายามให
เกิดขึ้นเปนการกําหนดภารกิจในรูปของผลลัพธสําคัญที่ตองการเปาหมาย มีความเฉพาะเจาะจง นอย
กวาวัตถุประสงค (objectives) ที่ถูกกําหนดขึ้น หลังจากกําหนดเปาหมายแลว เปาหมายเชิงกลยุทธ
จะชวยผูบริหารใหคิดเกี่ยวกับสิ่งซึง่ ธุรกิจตองการบรรลุผลตามเปาหมาย เปนการกําหนดสิง่ ที่ตองการใน
อนาคตซึ่งองคการพยายามใหเกิดขึ้นเปนสวนประกอบของการวางแผนในอนาคตที่องคการตองการบรรลุ
ถึง สวนเปาหมายเชิงกลยุทธเปนขอความที่กําหนดอยางกวางเพื่อใหบรรลุผลพันธกิจ (mission) เปน
ความมุงหมายขององคก ารหรือหลักเหตุผลซึ่งอยู บนพื้นฐานของความอยูร อดหรือการคาดคะเนใน
ระยะยาวถึงสิ่งที่องคการตองการใหเกิดขึ้นหรือเปนการกําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission)
และวัตถุประสงค (objectives) ซึ่งเปนจุดมุงหมายในการใชความพยายามขององคการ เพื่อใชเปนเปา
หมายเชิงกลยุทธ
5. วัตถุประสงค (objectives) หมายถึงเปาหมายในระยะสั้นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง
เปนผลลัพธที่สามารถวัดได ลักษณะของวัตถุประสงคจะเกี่ยวของในประเด็นตอไปนี้ 1) อาจเปน ได
ทั้งวัตถุประสงคการเงินและไมใชการเงิน 2) เปนเปาหมายที่ตองใชความพยายาม 3) การกําหนด
วัตถุประสงคจะตองเกี่ยวของกับเวลา 4) วัตถุประสงคจะเปนทางเลือกที่มีเหตุผล 5) วัตถุประสงค
จะลดขอขัดแยง 6) วัตถุประสงคสามารถวัดได
6. นโยบายขององคการ(organizational policy) เปนขอเสนอแนะอยางกวางขวางที่
กําหนดขึ้นเพื่อชวยเหลือผูบริหารในการพิจารณาเปาหมายเชิงกลยุทธและวัตถุประสงค ตลอดจน
กําหนดการปฏิบัติการ และกลยุทธการควบคุมนโยบาย จะระบุถึงลักษณะอยางกวางเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายและวัตถุประสงค กําหนดการปฏิบัติการ และการควบคุมกลยุทธที่ประสบความสําเร็จตาม
นโยบาย สวนใหญจะมีผลกระทบในองคการแตจะไมมีขอบเขตนโยบายจะชวยใหสมาชิกขององคการ
โดยเฉพาะผูบริหารใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ
1. การวางแผนเชิงกลยุทธ(strategic planning) เปนวิธีการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ระยะยาว การกําหนดกลยุทธทางเลือกและเลือกทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุท ธ
(strategies) ที่สําคัญ โดยทั่วไปจะเปนแผนระยะยาว เพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคเ ชิง กลยุท ธ และ
ตอบสนองวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการกลยุทธจะระบุถึงรูปแบบการตัดสินใจที่เปนอันหนึ่งอัน

29
เดียวกันและสอดคลอ งกั นเพื่อบรรลุจุดมุ ง หมายขององคก ารการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ ใหบ รรลุ
จุดมุงหมายเหลานี้ในระดับธุรกิจการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธขององค
การจะสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ พันธกิจ (mission) วิสัยทัศน (vision) เปาหมาย (goals) นโยบาย
(policy) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (internal and external environment) การกําหนด
กลยุทธ อาจหมายถึงการวางแผนเชิง กลยุทธ(strategic planning) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนด
กลยุทธประกอบดวย 1) พันธกิจของธุรกิจ (business mission) ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน (vision)
พันธกิจ (mission) เปาหมาย (goal) วัตถุประสงค (objectives) จุดมุงหมาย (purpose) นโยบาย
(policies) และกลยุทธ(strategies) 2) โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (external opportunities
and threats) 3) จุดแข็งและจุดออนจากภายใน (internal strengths and weaknesses) ปจจัย 3
ประการนี้ใชเพื่อการกําหนดกลยุทธ(strategy formulation)
2. ระดับชั้นของการวางแผนกลยุทธ การวางแผนเปนพันธกิจของทุกระดับชั้นในองคการ
หากเราจะพิจารณาจําแนกบุคคลในองคการเปน 3 ระดับคือระดับสูงระดับกลางและระดับตนบุคคล
ทั้ง 3 ระดับ ยอมมีสวนในการวางแผนกลยุทธทั้งสิ้นโดยระดับสูงจะทําหนาที่วางแผนกลยุทธระดับ
องคการ(corporate-level strategic planning) ระดับกลางจะทําหนาที่วางแผนใหสอดคลองกับ
แผนกลยุท ธร ะดับ สูง และเรีย กการวางแผนในระดับ นี้ว า การวางแผนกลยุท ธร ะดับ หนวยธุร กิจ
(strategic business unit-level strategic planning) สวนระดับตนจะตองวางแผนใหสอดคลองกับ
แผนระดับหนวย และเรียกการวางแผนระดับนี้วาการวางแผนกลยุทธระดับหนาที่ (functional-level
strategic planning)
2.1 การวางแผนกลยุทธระดับองคการ (corporate level) เปนกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคของแผนดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจขององคการ (organizational mission) และ
จัดสรรทรัพยากรตางๆใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นการวางแผนระดับนี้เปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงซึ่งอาจประกอบดวยคณะกรรมการบริหารประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการฝายตางๆขององคการและในการวางแผนระดับนี้ ผูวางแผนจะตองวางแผน
ดําเนินการโดยตอบคําถามใหไดวาอะไรคือวัตถุประสงคขององคการอะไรคือสิ่งที่องคการควรจัดทํา
จะใชทรัพยากรที่มีอยูขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวัตถุประสงคขององคการไดอยางไร
2.2 การวางแผนกลยุทธระดับหนวยงาน (unit level) ซึ่งเปนการวางแผนดําเนินงาน
ของแตละหนวยงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการเปนไปตามนโยบายของฝายหนึ่งฝายใดใน
องคการนั้นกลาวคือหากเปนแผนงานของหนวยงานบุคคลจะตองเปนไปตามนโยบายการบริหารบุคคล
ของระดับสูง เปนตนการวางแผนกลยุทธระดับหนวยงานหมายถึงกระบวนการกําหนดวิธีการกําหนด
งานของแตละหนวยงานตามสายการบังคับบัญชาการวางแผนระดับนี้เปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารระดับกลางซึ่งทําหนาที่กึ่งนโยบายและกึ่งปฏิบัติผูวางแผนจะตองดําเนินการโดยตอบ
คําถามใหไดวา อะไรเปนการบริการหรือพันธกิจเฉพาะของหนวยงานใครเปนผูรับบริการหรือลูกคา
ของหนวยงานทําอยางไรหนวยงานจึงจะปฏิบัติไดสอดคลองกับอุดมการณและปรัชญา
2.3 การวางแผนกลยุท ธระดับหนาที่ (functional level) หมายถึงกระบวนการ
กําหนดมาตรการการปฏิบัติเปนการกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการนั่นเอง เชน
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รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของฝายบุคคลรายละเอียดการทําบัญชีรับ-จายและอื่นๆ
เปนตนการวางแผนระดับนี้เปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับตนในองคการ
3. องคประกอบของแผนกลยุท ธ การวางแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติพันธกิจใดๆของ
องคการจะแวดลอมดวยองคป ระกอบที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ 1) องคประกอบภายนอกแผน ซึ่ง
หมายถึงสภาวะแวดลอมตางๆที่อยูภายนอกแตมีผลกระทบตอการวางแผนเชนสภาพสังคมสภาวะทาง
การเมืองระเบียบและกฎหมาย 2) องคประกอบภายในแผน หมายถึงสวนตางๆของแผนกลยุทธ ซึ่ง
มีสวนประกอบที่เปนไปตามลําดับขั้นดังนี้
3.1 เปาหมายขององคการ (organization goals) เปนการบอกใหทราบวาองคการ
หรือหนวยงานจะดําเนินงานไปตามทิศทางใด มีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร
3.2 พันธกิจขององคการ (missions) เปนสวนที่แสดงถึงขอบขายของกิจ กรรมวา
องคการหรือหนวยงานจะตองทําอะไร
3.3 กลยุทธ (strategies) เปนสวนที่แสดงใหทราบวาองคการจะเลือกวิธีการใดในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
3.4 นโยบาย (policies) เปนสวนที่แสดงถึงขอเสนอแนะในการนําไปสูเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่องคการตองการในการปฏิบัติงาน
3.6 การลงมือปฏิบัติ (actions) เปนสวนที่แสดงถึงการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน
4. กระบวนการวางแผนกลยุทธ มีแนวคิด 4 ประการ คือ
4.1 การกําหนดพันธกิจของหนวยงาน (mission determination) เปนแนวคิดแรกที่
จะกําหนดวาอะไรคือสิ่งที่จะตองทําใหสําเร็จและทําขึ้นเพื่อใคร และเมื่อทําแลวจะกอใหเกิดประโยชน
ตอ องคก ารมากนอ ยเพียงใด การกําหนดพั นธกิจ ของหนวยงานจะตอ งคํานึง ถึ ง ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อขององคการดวย
4.2 การประมาณการสภาพแวดลอมของหนวยงาน (environmental assessment)
หมายถึงการพิจารณาถึงสิ่งที่อยูภายนอกแตอาจมีผลหรือมีอิทธิพลตอหนวยงานเชนการแขงขันจาก
หนวยงานอื่นๆเศรษฐกิจการเมืองสังคมคานิยมทัศนคติและปจจัยอื่นๆเปนตน
4.3 การประมาณการความสามารถของหนวยงาน (organizational assessment)
หมายถึงการพิจารณาถึงสภาวะตางๆภายในหนวยงานเชนความสามารถของบุคคลขอไดเปรียบและ
จุดออน ของหนวยงานเปนตน
4.4 การกําหนดวัตถุประสงค (objective setting) เมื่อประมาณการตางๆทั้งภายนอก
และภายในองคก ารไดแลวผูบ ริห ารตอ งตัด สินใจวาจะทําอะไร ทําอยางไรซึ่งจะตองกําหนดเปน
แนวทางหรือทิศทางการดําเนินงานใหชัดเจนและมีความเปนไปได
เมื่อองคประกอบทั้ง 4 ถูกพิจารณาและกําหนดขึ้นอยางเปนเหตุเปนผลแลวการกําหนด
แนวทางและกลยุทธในการปฏิบัติ(strategy setting) ในลักษณะเปนมาตรการและรายละเอียดจึงจะมี
ความเปนไปได
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3. ภาวะผูนํา (Leadership)
การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับงาน องคการ ผูรวมงาน และผูนํา สิ่งสําคัญที่
หนวยงานจะขาดเสียไมได คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไว ผูนําอาจเปนผูบริหารหรือไมใชผูบริหารก็ได ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารนี้เปนองคประกอบ
สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตางๆ ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสราง
ภาวะผูนําที่ดีนั้น เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน26
ความหมายของผูนํา
วิโรจน สารรัตนะ กลาววา ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา (leadership) เปนกระบวนการที่
ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายของ
องคการ27ซึ่งกอนหนานี้ มัลลิกา ตนสอน กลาววา ภาวะผูนํา เปนความสามารถที่บุคคลหรือกลุมจะ
มีอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ใหผูอื่นปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว 28
แทนเนนบอม และคณะ(Tannenbaum and others) ไดใหความหมายของผูนําไวดังนี้
ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคล ที่มีอํานาจอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคนให
ปฏิบัติตามความคิด เห็น ความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น29
ฮาลปน (Halpin) ไดใหความหมายผูนําไว 5 ประการดังนี้ 1) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาท
หรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอื่น 3) ผูนํา คือ ผู
ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการอํานวยการใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) ผูนํา คือ บุคคลที่
ไดรับเลือกจากผูอื่นใหเปนผูน ํา 5) ผูนํา คือ บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน30
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Robert Tannenbaum and others, Leadership and Organization (New
York : McGraw-Hill, Book Company,1961), 24.
30
Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York :
McMilland Company, 1966), 43.

32
เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blandchard) ใหความเห็นวา ความเปนผูนํา
เปนกระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่
กําหนด ถาสถานการณเปลี่ยนแปลง ความเปนผูนําก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย31
กรีนเบิรกและบารอน (Greenberg and Baron) กลาววาภาวะผูนํา หมายถึงคุณลักษณะ
ของผูนําที่มีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว เปนความสามารถที่บุคคลคน
หนึ่งมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมในอันที่จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคการได32
เบิรคและลิท วิน (Burke and Litwin) กลาววา ภาวะผูนํา เปนการที่ผูบริหารระดับสูง
เตรียมกําหนดทิศทางขององคกรโดยภาพรวม และทําหนาที่ บทบาท และพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง
สําหรับพนักงานทุกคน สามารถสอนงานและ เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ33
ความสําคัญของภาวะผูนํา
ภาวะผูนําหรือการเปนผูน ํา เปนเรื่องเกี่ยวกับผูบริหารหรือผูนําโดยตรง เพราะการดําเนินงาน
ขององคการ สามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดมากนอยเพียงใดและมีประสิทธิภาพเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํานั่นเอง ดังที่ ลิบแฮม และฮอช (Lipham and Hoch) ได
กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับภาวะผูนําวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่
สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของงานทางการศึกษา ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการ
สรางภาวะผูนําที่ดีนั้น เปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน34 นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ
กลาววา ความเปนผูน ํา เปนสิ่งทีส่ ําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จในงานดานตาง ๆ ขององคการ ผูนําที่ไมมี
ความสามารถ ยอมจะเปนผูทําลายขวัญของคนงานเอง และจะเปนผลทําใหการทํางานดานตาง ๆ
ขาดประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขาม ผูนําที่มีความสามารถ อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของ
คนงานใหกลับกลายเปนกลุมที่มีความขยันขันแข็งและชวยใหองคการประสบผลสําเร็จได35
31
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2543), 403.
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จากแนวความคิดของนักวิชาการ และผลการวิจัยของนักวิจัย อาจสรุปความสําคัญของ
ภาวะผูนําหรือการเปนผูนํา ไดดังนี้คือ
1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมตางๆ ในการ
ตัดสินใจสั่งการ เพื่อที่จะทําใหผูรวมงานดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ที่วางไว
2. ภาวะผูนําเปนสิ่งที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นได และขึ้นอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ผูนําที่มี
ภาวะผูนําสูง ตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนํา และความมีอิทธิพลตอผูรวมงานในทุกสถานการณ
3. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change agent) ภายในหนวยงานหรือกลุม ภาวะผูนําจึง
มีผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการ หรือสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่งกอใหเกิดความ
มีประสิทธิผลหรือดอยประสิทธิผล
4. ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักบริหารในการที่จะนําหนวยงานหรือ
กลุมองคการไปสูความสําเร็จ
บทบาทและหนาที่ของผูนํา
ภาระหนาที่ของผูนํานั้นมีมากมายหลายประการ และไดมีผูจําแนกแยกไวเปนหลายแบบ
โดยทั่วไปหนาที่ของผูนําควรจะมีดังนี้
1. ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน (maintenance of membership)
หมายถึง ผูนําจะตองอยูใกลชิดกับกลุม มีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนในกลุม
ทําใหกลุมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
2. ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (objective attainment) หมายถึง
ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานดวยความมั่นคง และจะตองทําใหกลุม
ทํางานบรรลุเปาหมาย
3. ผูอํานวยการใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (group interaction facilitation)
หมายถึงผูนําจะตองปฏิบัติงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธ และปฏิบัติตอ
กันดวยดีของสมาชิกภายในกลุม การติดตอสื่อสารที่ดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการชวยใหหนาที่นี้
บรรลุเปาหมาย36
จากบทบาทและหนาที่ของผูน ําที่นักวิชาการไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาบทบาทของผูนํามี
ความสําคัญตอการบริหารงานขององคการเปนอยางมาก ในการที่จะนําองคการไปสูจุดมุง หมายผู
ที่จะเปนผูนําไดตองมีหนาที่สําคัญหลายประการ มีความสามารถมากกวาสมาชิกในกลุม ใชอิทธิพลตอ
ผูรวมงานเพื่อการปฏิบัติงาน ใชความสามารถในการตัดสินใจ การใชแรงจูงใจ การสรางอุปนิสัยเปนผูรู มี
ความรับผิดชอบ ตอบสนองความตองการของผูรวมงาน ตองทําใหกลุมปฏิบัติอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน
และเหมาะสม
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เอ็ม. มหานคร, 2543), 98.
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ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (Quality Leadership)
กระบวนการของภาวะผู นํ า จะมี พ ฤติ ก รรมภาวะผู นํ า หรื อ ไม นั้ น ขึ้ น กั บ 3
องคประกอบคือ ผูนํา (leader) ผูใตบังคับบัญชา (follower) และสถานการณ (situation) อยางไรก็ดี
การศึกษาถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (quality leadership) นั้น จะศึกษาใน 3 ลักษณะคือ (1)
ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (trait theories) ซึ่งกลาวถึงคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณสมบัติพิเศษ
ของผูนําที่มีป ระสิทธิภาพ (2) ทฤษฎีพฤติก รรมผูนํา (behavioral theories) ซึ่ง กลาวถึง การ
แสดงออกของผูนําที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ (3) ทฤษฎีทางสถานการณ (situational
theories) กลาวถึงผูนําที่ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณใดสถานการณ
หนึ่ง
ทฤษฎีผูนํา
มีนัก วิชาการไดศึกษาทฤษฎีผูนําแตกตางกันไป ตามประเด็นหรือหัวขอที่ศึก ษา ซึ่ง
พอจะสรุปไดดังนี้
1. ทฤษฎีวาดวยลักษณะผูนํา (trait theories) ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะผูนํา เชน
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ รูปรางหนาตา ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน จากการศึกษาพบวา ความ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของผูนํา
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา(personnel behavioral theories) มีนักวิชาการศึกษา
ตามแนวทาง นี้อยูหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งพอสรุปไดวา ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือผู
อยูใตบังคับบัญชาหรือใหผูอยูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางานมากกวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงาน หรือผูนําแบบเผด็จการ
3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (situational theories หรือ contingency
theories)นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางนี้พบวา ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรเปนผูที่
สามารถปรับตัว ใหเขากับสถานการณที่แปรเปลี่ยนได และสามารถเลือกใชแบบผูนําใหต รงกับแตละ
สถานการณ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
สต็อกดิลล (Stogdill) ไดใหทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําไวดังนี้
1. Great man Theory ทฤษฎีนี้เหมือนกับทฤษฎีที่วาดวย Trait Theory of
Leadership ที่เชื่อวาลักษณะความเปนผูนํานั้นมีมาตัง้ แตกําเนิด
2. Environment Theory เชื่อว าลักษณะความเปนผู นํานั้นเกิดจากสภาวะ
แวดลอม เวลา สถานที่ และโอกาส
3. Personal-Situational Theory มีความเชื่อวาความเปนผูนํานั้น นอกจาก
สถานการณและสภาวะแวดลอมแลว ความสามารถเฉพาะตัวมีสวนประกอบดวย ทั้งนี้ผูนําจะตองมี
ความฉลาด ความ สามารถ รวมทั้งมีผูรวมงานที่ดีดวย
4. Interaction-Expectation Theory ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับองคประกอบ 3
ประการ คือ การกระทํา (action) การปฏิสัมพันธ (interaction) และเจตสิก (sentiment) โดยเชื่อ
วาผูที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมีความสามารถในการกระทํา มีมนุษยสัมพันธ และมีการควบคุมทาง
จิตใจที่ดี เหมาะกับสถานการณ
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5. Humanistic Theory เชื่อวาผูนํานั้นจะตองเปนผูมีความเขาใจในลักษณะทาง
ธรรมชาติของจิตมนุษยวามีความตองการอะไร บุคคลแตละคนในกลุมมีความนึกคิดและตองการอะไร
หากผูที่ เปนผูนําเขาใจและสามารถสนองตอบความตองการเหลานั้นได ก็จะสามารถทําใหกลายเปน
ผูนําในกลุมอยางแทจริง
6. Exchange Theory เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยนั้นจะคิดอยูเสมอ
วา การที่ตนใหอะไรแกผูอื่นนั้นยอมตองการไดสิ่งตอบแทนที่คุมคากันหรือดีกวา ฉะนั้นผูที่เปนผูนําจะถูก
ผูตามคิดอยูเสมอวา ถาตนใหความรวมมือตามที่ผูนําขอรองแลว ผลตอบแทนควรจะคุมคากันดวย ถา
ผูนําสามารถใหผลตอบแทนที่คุมคากันไดแลว ผูนํายอมเปนที่ยอมรับของผูตามคนอื่น ๆ ในกลุมดวย37
นาเปยร (Napier) และเกอรเซนฟลด (Gershenfeld) กลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํามีอยู 4 ประการ คือ
1. Leadership – as Trait ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรมเปนสิ่งที่
ติดตัวมาแตกําเนิด
2. Leadership – as position ความเปนผูนําเกิดขึ้นไดเนื่องมาจากตําแหนง
หนาที่การงาน การทํางานในตําแหนงใด ยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องมาจากการดํารงตําแหนง
นั้นตามมา
3. Leadership – as situation ความเปนผูนําที่ไดมาเนื่องจากบางสถานการณ
ที่ตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอมอยูแลว ก็จะกลายเปนผูนําได
4. Leadership – as Functional Roles of Members พฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุมทําให เกิดความตองการ และวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้นๆ ขึ้นมา
ฉะนั้นการที่จะมีผูนําแบบใด จึงขึ้นอยูกับวาพฤติกรรมของกลุมเปนไปแบบใด38
ทัศนะเกี่ยวกับความเปนผูนําในปจจุบัน
ปจจุบันไดมีการกลาวถึงรูปแบบความเปนผู นําใหมๆ ขึ้นอีกหลายรูปแบบ เชน ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง(transformational–transactional leadership) ผูนําที่มีบารมี (charismatic visionary
leadership) และผูนําที่ทํางานเปนทีม (Team Leadership)
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational – Transactional Leadership) หมายถึง
ผูนําที่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
1) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leaders) หมายถึง ผูนําที่สามารถชี้แนะ จูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติไปในแนวทางที่มุงไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งพฤติกรรม หรือ
บทบาทที่พนักงานควรปฏิบัติ และทั้งการปฏิบัติงานที่พนักงานคนนั้นตองรับผิดชอบ
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38
Redney W. Napier and Matti K. Gershenfeld, Groups :Theory and
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2) ผูนําแบบเปลีย่ นสภาพ (Transformational Leaders) หมายถึง ผูนําที่สามารถบันดาลใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูใตบังคับบัญชาเอง ทั้งดานความคิด ความเชื่อ คานิยม
โลกทัศนตาง ๆ และนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ ทําใหองคการดีขึ้น หรือทําเพื่อองคการมากขึ้น ผูนําแบบ
Transformation จึงตองเปนผูมี “บารมี” (charisma) ไดรับความรัก ความเคารพ ความศรัทธา และ
ความชว ยเหลือ เกื้อกูล จากบรรดาผูใตบั ง คับ บัญ ชาอยูเ สมอ จึง จะสามารถเปลี่ ยนความคิดและ
พฤติกรรมของ พนักงานไดทั้ง “กาย” และ “ใจ”
Transformation Leadersจึงเปนผูม ีความสามารถและลักษณะดังนี้
- มีอิทธิพลอยางลึกซึง้ (profound effect) ตอผูใตบงั คับบัญชา
- เปนผูที่มีความเอื้ออาทรตอผูใตบงั คับบัญชา
- สามารถเปลี่ยนความคิดของผูใตบังคับบัญชา
- กระตุนและดลใจผูใตบังคับบัญชาใหทุมเททํางานไดมากเปนพิเศษ
- เพิ่มและเสริมประสิทธิภาพผูใตบงั คับบัญชาในสวนที่เหนือวาระดับ transaction
- มีผลเปนทีป่ ระจักษในหลายองคการจากผูนําแบบ transformational วา
เหนือกวาแบบ transactional
จากการศึกษาพบวาผูนําแบบ transformational ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิผลกวา
แบบ transaction องคการที่ผูนําเปนแบบ transformational จะมีอัตราการลาออกของพนักงานต่ํา
กวา มีผลิตภาพ (productivity)สูง และพนักงานในองคการจะมีความพึงพอใจสูงดวย
ผูนําบารมี (charismatic – visionary leadership) คือ ผูนําที่มีความกระตือรือรน มี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง มีบุคลิกภาพและการกระทําที่มีอิทธิพลใหปฏิบัติตามที่ตองการ โดยทั่วไปมี
ลักษณะ 5 ประการ คือ1) มีวิสัยทัศน 2) สามารถอธิบายหรือถายทอดวิสัยทัศนได 3)กลาเสี่ยงที่
จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 4)ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและความตองการ
ของผูใตบังคับบัญชา 5) กลาแสดงออกในลักษณะที่แตกตางจากผูอื่นซึ่งแนวคิดของความเปนผู นํา
บารมีจะมีลักษณะคลายกับความเปนผูนําตามคุณลักษณะ(trait theory) แตจากการศึกษาพบวา บุคคล
สามารถเรียนรูและฝกฝนใหเปนผูที่มีบารมีได
ความเปนผูนําบารมีจะกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทําใหผูใตบังคับบัญชายินดี
ทุมเทปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เสียสละ ผูนําที่มีบารมี จะมีบทบาทสูงและชวยแกไขปญหาในบาง
สถานการณไดดี เชน สถานการณตึงเครียดหรือความไมแนนอนสูง ไดแก สถานการณเกี่ยวกับการเมือง
ศาสนา หรือสถานการณที่ธุรกิจกําลังอยูในภาวะวิกฤตกับความอยูรอด
สําหรับผูนําที่มีวิสัยทัศน (visionary leadership) ถึงแมจะมีความเชื่อมโยงกับผูนําที่
มีบารมีดังกลาวมาแลว แตผูนําที่มีวิสัยทัศน ตองมีความเหนือกวาในความสามารถดานมีวิสัยทัศน ที่
มีความนาเชื่อถือ นาดึงดูดใจ ซึ่งสามารถและนําไปปฏิบัติใหไดผลจริง รวมทั้งตองใชความมีวิสัยทัศน
ทําใหการดําเนินงานขององคการในสถานการณปจจุบันดีขึ้นไดดวย
ผูนําที่มีวิสัยทัศน จึงเนน การมองการณในอนาคต การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การกําหนดแนวทางการปฏิบัติและปรับองคการใหสอดคลองกับสถานการณ
และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดอยางถูกตอง
ผูนําที่มีวิสยั ทัศน จึงควรมีทักษะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
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1. สามารถอธิบายวิสัยทัศนของตนใหชัดเจนเปนรูปธรรมสามารถนําไปสูการปฏิบัตไิ ด
2. ตองสามารถจูงใจ หรือกําหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศนได ไมเพียงแตแสดงออกทางวาจาเทานั้น แตรวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรม
3. สามารถขยายหรือประยุกตวสิ ัยทัศนใหผูบริหารฝายตางๆ ที่จะตองเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติไดสานงานตอได
ผูบริหารที่จะประสบผลสําเร็จเปนผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ดี คือผูที่สามารถใชความ
เปนผูนําหรือภาวะผูนําในการบริหารงาน โดยสามารถปรับสภาวะแวดลอมใหผูใตบังคับบัญชาหรือผู
รวมงานมีจิตใจรวมกันปฏิบัติใหเปนประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด39
4. วัฒนธรรมองคการ (Culture)
วัฒนธรรมองคการ เปนแนวคิดที่กวางขวางซับซอนและมีหลายความหมาย บางครั้งจึงสับสน
สวนใหญจะใชในความหมายที่เปนระบบของกฎบรรทัดฐานและสัญลักษณ ที่สมาชิกเห็นพองตองกัน
และเปนพื้นฐานของการกระทํา เปนปจจัยที่ทําใหสมาชิกหรือบุคลากรและผูบริห ารตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมวางแผนและปฏิบัติงานไปในแนวทางที่พึงกระทํา
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววาวัฒนธรรมองคการ วิธีการที่คนในองคการ
ปฏิบัติกันเปนประจํา อาจรวมถึงกฎระเบียบ คานิยม และหลักการซึ่งเปนเครื่องชี้นําในพฤติกรรมของ
องคการ และสิ่งซึ่งไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตร ประเพณี และแนวปฏิบัติตางๆ40
พิทรและซิม (Pitre and Sims) กลาววาวัฒนธรรมเปนแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาบุคคล
และกลุมบุคคล41ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้จะกําหนดเปนกรอบของการแปลความหมายสําหรับ
การสรางจิตสํานึกรวมกันของสมาชิกในองคการสวน
อีเวอรและลาคอมสกี (Evers and Lakomski) กลาววา วัฒนธรรมองคการ เปนกลุมของ
ความหมายรวมเพื่อใหสมาชิกในกลุมสามารถแปลความหมายและการกระทําภายในสภาพแวดลอมของ
ตน42
39
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รอบบินส (Robbins) ใหแนวคิดวาวัฒนธรรมขององคการ หมายถึงคานิยมสําคัญที่องคการ
ยอมรับเปนรูปแบบของการสรางคานิยมรวมความเชื่อและความคาดหวังรวม ที่จะกําหนดวิถีทางให
สมาชิกในองคการแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูบรรทัดฐาน ขณะเดียวกัน วัฒนธรรม เปนความคาดหวัง
รวม ที่สรางบรรทัดฐานการมีอิทธิพลที่จะกําหนดพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลในองคการ43
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
ชายน (Schein) ไดใหแนวคิดวาวัฒนธรรมองคการจะตองมีความหมายลึกซึ้งในระดับ คติ
ฐานหรือความเชื่อของสมาชิกในองคการที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึกรวมกันเปนไปตามวิถีทางสภาพแวดลอม
ของแตละองคการเพื่อตอบสนองตอปญหาของกลุม 2 ประการไดแก 1) ปญหาการปรับตัว ใหเขากับ
สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อความอยูรอดขององคการเนื่องจากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอองคก ารตองสามารถปรับ ตัวหรือ เปลี่ยนแปลงและมุ ง พัฒ นาใหเ กิดความสอดคลองกับองค
ประกอบตางๆในองคการ 2) ปญหาการบูรณาการภายในใหเกิดความสอดคลองตรงกันในการสราง
ความเขาใจในความหมายรวมของสมาชิก ไดแก ภาษาและความคิดขอบเขตของกลุม อํานาจและ
สถานภาพความสั ม พั น ธร ะหวา งกลุ ม รางวั ล และการลงโทษอุ ด มการณแ ละความเชื่ อ เมื่ อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง จึงเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะคนหาวิธีการแกปญหา และสรางสรรคพัฒนา
จนเกิดความรู ความเขาใจความคิดความรูสึกและการยอมรับรวมกันเปนรูปแบบวัฒนธรรมใหม ชายน
(Schien) แบงวัฒนธรรม ออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 สิ่งประดิษฐและผลงานสรางสรรค (artifacts or artifacts and creations)
หมายถึงสิ่งทีม่ นุษยประดิษฐคิดคนและสรางขึ้นสามารถมองเห็นได เปนสภาพทางกายภาพและเปนผล
ของเทคโนโลยีของกลุมเชนภาษาสิ่งประดิษฐทางศิลปะและพฤติกรรมเปดเผยทีส่ ังเกตไดงาย
ระดับที่ 2 คานิยม (values) เปนความเชื่อที่เกิดจากกระบวนการถายโยงความรู ความเขาใจ
ในความสําเร็จจากการแกปญหา เปนความคิดความรูสึก และยอมรับรวมกันวาอะไรสําคัญควรทําอยางไร
และอธิบายหรือใหเหตุผลเกี่ยวกับคานิยมที่สามารถวัดไดทดสอบได และพิสจู นได
ระดับที่ 3 คติฐานเบื้องตน (basic underlying assumption) คือคานิยมทีพ่ ฒ
ั นาอยาง
44
ตอเนือ่ งจนเกิดการยอมรับและรูสกึ รวมกัน ซึ่งจะชี้นําพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม
สรุป ไดวา วัฒ นธรรมองคการ วัฒ นธรรมองคก าร เปนวิถีก ารประพฤติปฏิบัติงานของ
สมาชิกที่มีคานิยมแหงการแลกเปลี่ยนความรูการมีอิสระในการเรียนรูกลาเสีย่ งและทดลองสิง่ ใหมมีความ
เปนเอกภาพในองคการ ยอมรับและเขาใจเปาหมายขององคการ
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5. โครงสรางองคการ (Structure)
เรซและจีเวล (Reitz and Jewell) กลาววาโครงสรางองคการเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การจัดการองคการการควบคุมและการประสานงานโครงสรางองคการจะชวยทําใหเกิดความแนนอน
ในการประสานงานกันแมวาจะมีความซับซอนในองคการ แตผูบริหารและสมาชิกในองคการสามารถ
ทํางานรวมกันไดง ายขึ้น เพราะโครงสรางองคการจะชวยใหก ารดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ ทําใหการปฏิบัติงานชัดเจนขึ้น ชวยในการติดตอสื่อสารลดชองวางลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงานชวยใหบุคลากรแตละคนไดเห็นทางกาวหนาในสายงานของตนชัดเจนและสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาองคการ45
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา โครงสรางองคการ การจัดหนาที่ และ
บุคคลเขาประจําในสวนตางๆ และกําหนดความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ ความสัมพันธซึ่งเปน
หลักประกันใหวิสัยทัศนและภารกิจขององคการไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเกิดผล46
โครงสรางของหนวยงาน
สถาบัน เปนองคประกอบของระบบสังคม เปนองคการตามแบบ (formal organization)
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชนเดียวกับโครงสรางขององคการในโรงเรียน ที่ใชทฤษฎี “ประเพณีนิยม”
(classical organization theory) ซึ่งเปนโครงสรางแบบขาราชการและเปนจุดเริม่ ตนที่ดี มีโครงสราง
ขององคการที่แนนอน และกําหนดความรับผิดชอบไวชัดเจน ซึ่งฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)
ไดนํารูปแบบองคการขาราชการของเวบเบอร (Weberian model of bureaucracy) มาประยุกตใช
ในหนวยงาน ซึ่งองคการของเวบเบอร ประกอบดวย
1. การแบงงานกันทําเฉพาะดาน โดยบุคคลแตละคนจะมีความชํานาญในแตละอยางเทานั้น
โดยถือวาหนาที่ของใคร คนนั้นเปนผูมีความชํานาญมากที่สุด
2. ความไมเปนสวนตัว องคการแบบราชการจะมุงเนนความเปนระเบียบ สิ่งที่คาดหวัง
และความมีเหตุผล ทําใหละเลยปญหาดานบุคคล ซึ่งบุคคลในองคการแบบนี้จะถูกกําหนดใหเปนสิ่งที่ไมมี
ชีวิต ไมมีความรูสึก บุคคลตองมีความสําคัญรองลงมาจากองคการ จะตองมีบุคลิกภาพตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ และมาตรฐานขององคการเทานั้น
3. ลําดับชั้นของอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติเปนบางสวน
การแบงงานมักจะแบงเปนระดับแลวมอบงานและความรับผิดชอบใหชัดเจน และตองมอบอํานาจใหผู
ที่ปฏิบัติงานดวยจึงจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี การจัดแบงอํานาจหนาที่ และ ความรับ ผิดชอบ
คํานึงถึงหลักของความแตกตางระหวางบุคคล ถาผูบังคับบัญชาแบงงานโดยคํานึงถึงบทบาทหนาที่และ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใชคนใหเหมาะแกง านยอมนําไปสูความพอใจในการทํางาน
และ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางยิ่ง
45

Joseph H. Reitz and Linda N. Jewell, Managing (Glenview, Illinois :
Scott, Foresman and Company,1985), 348.
46
W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 193.
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4. ระเบียบขอบังคับ ระบบราชการถูกควบคุมดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ พฤติกรรม
ตองขึ้นอยูกับวินัยและการควบคุม การใชอํานาจ และการบังคับบัญชาถูกควบคุมดวย ระเบียบ ขอบังคับ
ขององคการ
5. ความกาวหนา จะเปนการสงเสริมใหบุคคลมีความกาวหนาทางตําแหนงหนาที่อยาง
เปนไปตามลําดับ ชั้น การเลื่อนตําแหนง เปนไปตามลําดับ อาวุโ สและความสําเร็จ ผูบัง คับ บัญ ชา
ตัดสินใจดวยดุลยพินิจ องคการแบบราชการนี้จะใหความมั่นคงทางอาชีพมากที่สุด
6. ประสิทธิภาพ องคการแบบระบบราชการจะมุงเนนการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลและ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความชํานาญจะนําไปสูความเปนสากล เปนการบริห ารแบบ
ตรงไปตรงมา การแบงงานตามความสามารถเฉพาะจะนํามาซึ่งความชํานาญ และความชํานาญของ
บุคลากรจะนํามาซึ่งความถูกตอง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริง ระดับของ
อํานาจถูกนํามาใชอยางตรงไปตรงมาภายใตกรอบของ กฎ ระเบียบ ระบบความรวมมือที่ดีสนับสนุน
ใหเปนแบบเดียวกันอยางถาวรในการปฏิบัติงานขององคการ ทายที่สุดคือความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การทํางานที่ทําใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ซึ่งจะทําใหเกิดความพยายามเพิ่มผลผลิตให
สูงขึ้น คุณลักษณะของหนาที่เหลานี้ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพราะการตัดสินใจของ
ผูชํานาญการที่ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลทําใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งความมีวินัยของการรวมมื อ
รวมใจกันทํางาน
7. ความเปนเลิศ (ideal type) องคการแบบราชการในความคิดเห็นของเวบเบอร ที่ฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel) นําเสนอ คือ องคการแหงความเปนเลิศ (ideal type) ซึ่งไมสามารถ
พบไดในโลกแหงความเปนจริง จุดเดนที่เปนจุดเนนขั้นพื้นฐานที่แทจริงขององคการนี้ คือ แนวทาง
สําหรับชวยในการตัดสินใจกําหนดนโยบายขององคการแบบราชการ บางองคการจะมีโครงสรางเปน
แบบองคการราชการมากกวาองคการอื่นๆ ภายใตเงื่อนไขและทิศทางแหงความเปนราชการที่สัมพันธ
กับการเพิ่มขยายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด47
การจัดโครงสรางองคการโดยทั่วไปนิยมจัดโครงสรางองคการเปน 4 ลักษณะคือ
1. โครงสรางองคการแบบสายงานหลัก (line organization structure) เปนโครงสราง
ที่มีลักษณะของการอํานวยการและการควบคุมสายการบังคับบัญชาโดยตรงจากผูบริหารองคการ ไป
ยังผูใตบังคับบัญชา รูปแบบของหนวยงานจะไมซ้ําซอนพรอมที่จะขยายตัวในอนาคตการจัดโครงสราง
องคการแบบสายงานหลัก มีขอดีและขอเสีย ดังตารางที่ 1

47

Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice. 4th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 104 – 106.
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ตารางที่ 1 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบสายงานหลัก
ขอดี
1. โครงสรางงายตอการเขาใจ
2. สายการบังคับบัญชาเดนชัด
3. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเห็นไดชัด
พิจารณาไดงาย
4. การติดตอประสานงานทําไดรวดเร็ว สะดวก
แกการควบคุม
5. สามารถเปลีย่ นแปลงหรือขยายองคการได
โดยไมยุงยาก

ขอเสีย
1. ขาดการทํางานในลักษณะเฉพาะ
2. การดําเนินงานอาจไมครอบคลุมขอบเขตงาน
ทัง้ หมดเพราะถูกจํากัดจากโครงสราง
3. หัวหนางานไมสามารถแบงเบาภาระหนาที่ไปยัง
ผูบงั คับบัญชาขั้นรองได เพราะลักษณะการ
ควบคุมเปนไปโดยตรง
4. ขาดคําแนะนําในลักษณะกาวหนา จาก
หนวยงานที่ปรึกษา

ที่มา
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice. 4thed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 104 – 106.
2. โครงสร างองคก ารแบบสายงานหลัก และสายงานที่ป รึก ษา (line and staff
organization) เปนผลมาจากการขยายตัวขององคการธุรกิจทั้งแนวตั้ง หรือแนวกวาง ที่เรียกวา ครบ
วงจร ซึ่งจะชวยแกปญหาเรื่องการขาดคําแนะนํา โดยการเพิ่มหนวยงานที่ปรึกษา การจัดโครงสราง
องคการแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา มีขอดีและขอเสีย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบสายงานหลักและสายงานทีป่ รึกษา
ขอดี
1. มีหนวยงานที่จะใหคําปรึกษาหารือเฉพาะ
2. การบริหารงานเปนวิทยาศาสตร มากขึ้น
3. ทําใหสายการบังคับบัญชาไดผลดีขึ้น
4. มีการประสานงานกันดีขึ้น
5. มีการแบงภาระหนาที่ของฝายบริหาร

ขอเสีย
1. การจัดองคการมีลักษณะซับซอนมากขึ้น
2. มักเกิดการขัดแยงระหวางงานหลักกับงานที่ปรึกษา
3. สายการบังคับบัญชาซับซอน การสื่อสารลาชา

ที่มา
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice. 4thed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 104 – 106.
3. โครงสรางองคการแบบหนาที่งาน (functionalized organizational structure)
โครงสรางองคการแบบนี้ จะจัดแบงหนวยงานตามลักษณะของงานแตละประเภทที่ปฏิบัติกันอยู โดย
มอบอํานาจหนาที่ใหแตละหนวยงานเฉพาะ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับหนวยงานหลัก โครงสราง
องคการแบบหนาที่งาน มีขอดีและขอเสีย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบหนาที่งาน
ขอดี
1. สรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นโดยอาศัยหลัก
ความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization)
2. ชวยพัฒนาความชํานาญใหเกิดขึ้นสําหรับ
หนาที่งานแตละอยาง
3. งายตอการแยกแยะงานทีต่ องทํา สะดวกตอ
การมอบหมายงานใหบุคคลที่เกี่ยวของกันไปทํา
4. สามารถรักษาการควบคุมแบบรวมอํานาจ
ที่สวนกลางไวไดในเรื่องสําคัญ ๆ บางเรื่อง
5. องคการใหการสงเสริมและสนับสนุนตอ
หนวยงานหลักขององคการไดอยางเต็มที่

ขอเสีย
1. สนับสนุนการสรางงานตามความชํานาญเฉพาะอยาง
ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน
2. อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
หนวยงานไดเพราะปกติจะมีการแขงขันกันทํางาน
3. การประสานงานระหวางหนวยงานจะยุง ยาก
การตัดสินใจเปนไปดวยความลําบาก
4. อาจเกิดขอขัดแยงระหวางหนวยงานที่เปน
หนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษาได

ที่มา
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice. 4thed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 104 – 106.
4. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ (matrix organization structure) โครงสราง
องคการลักษณะนี้นิยมจัดในองคการขนาดใหญที่มีผลิตภัณฑและโครงการตาง ๆ หลากหลาย กลาว
โดยสรุ ป เป น รู ป แบบที่ จั ด ให มี ช อ งทางของอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ 2 ทาง คื อ
พนักงานจะไดรับมอบหมายงานจากหนวยงานที่เขาสังกัดอยู และจากผูจัดโครงการหรือผลิตภัณฑที่
จัดตั้งขึ้นมาดวย การจัดโครงสรางองคการแบบเมทริกซ มีขอดีและขอเสีย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขอดี ขอเสียของโครงสรางองคการแบบแมทริกซ
ขอดี

1. ชวยรองรับองคการที่มีการทําโครงการตาง ๆ
ไดเปนอยางดี
2. ชวยใหการใชทรัพยากรมนุษยขององคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหเกิดการคิดคนสรางสรรคและสราง
ความหลากหลายใหเกิดขึ้นในองคการ
4. ชวยใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสพัฒนา
ตนเองใหเปนนักวางแผนกลยุทธที่ดี

ขอเสีย

1. อาจสรางความสัมพันธ ความขัดแยง ความไมเขาใจ
ใหเกิดขึ้นกับพนักงานไดเพราะพนักงานตองรับผิดชอบ
งานสองดาน
2. จําเปนตองใชระบบการประสานงานทั้งแนวนอนและ
แนวดิ่ง เปนอยางมากซึ่งอาจเกิดปญหาขึ้นได

ที่มา
: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory,
Research, and Practice. 4thed. (Singapore : McGraw-Hill, 1991), 104 – 106.
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องคการจะดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ การจัดองคการที่ดีและเหมาะสมกับองคการ โครงสรางขององคการเปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหรูถึงอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและภาระผูกพันตอขายงานตางๆ อีกทั้งทําใหผูบริหารงาน
สามารถบริห ารงานขององคการไดงายยิ่ง ขึ้น การจัดองคการเปนกระบวนการสรางความสัม พันธ
ระหวางหนาที่ การงาน บุคคล และทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงปจจัยตางๆ ในองคการใหเหมาะสม ปจจัย
ที่สําคัญไดแก การจัดโครงสรางองคการที่เหมาะสม การจัดแบ งหนาที่เอกภาพในการบังคับบัญชา
ความรวมมือรวมใจเนื่องจากมีเปาหมายเดียวกันการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ ซึ่งผูบริหารจะตอง
ศึกษารายละเอียดเพื่อการดําเนินการไดอยางเหมาะสม กระบวนการจัดองคการมีขั้นตอน 3 ประการ
คือ การกําหนดรายละเอียดของงาน การมอบหมายงานตามความชํานาญ และการประสานงานใหตาง
ฝายตางปฏิบัติงานไปไดดวยความราบรื่น รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคขององคการ 48 สเตียร(Steers)
กลาวถึงเรื่องโครงสรางของโรงเรียนไววา จะตองมีการกระจายอํานาจ(decentralization)ไปตามขั้นตอน
ของการบังคับบัญชาเพื่อใหมีการตัดสินใจรวมกัน จะทําใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น บุคคลในองคการก็จะ
มีสวนรวมมากขึ้นและมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมในอนาคตขององคการ 49ใน
ขณะเดียวกันถามีการแบงงานตามความชํานาญการใหพนักงานแตละคนไดมีความเชี่ยวชาญ(expertise)
เฉพาะอยาง จะทําใหผลการทํางานของแตละคนนําไปสูเปาหมายเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความเปนทางการ
(formalization)ในองคการ ระเบียบ กฎเกณฑ มีแบบแผนมากเกินไป อาจเปนอุปสรรคตอความมี
ประสิทธิผลได การจัดองคการที่ยืดหยุนมีแบบแผนนอยอาจทําใหองคการมีผลงานเพิ่มสูงขึ้น ขนาด
ขององคการ(organization size) ก็มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการเชนกัน ขนาดขององคการที่
เพิ่มขึน้ มีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานแตอาจทําใหความผูกพันที่มีตอองคการ
ลดลง เชนเดียวกันกับขนาดของกลุมทํางาน(work unit size) ถามีขนาดกลุมงานเล็ก แตใหโอกาส
สรางความสัมพันธคนุ เคย ผูปฏิบัติจะมีความพึงพอใจในการทํางานไดมากกวากลุมทํางานขนาดใหญที่
มีแตความเปนแบบแผน สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ ใหแนวคิดวา องคการสวนใหญใชทฤษฎี ประเพณี
นิยม (classical organization theory) ในการสรางโครงสรางขององคการเหมาะสม ยอมทําใหเกิด
ความราบรื่นในการทํางาน และการบริหารงานมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามการบริหารงานที่ดีนั้น
ยอมตองมีองคประกอบที่ดีและแนนอน เชนมีก ารแบงอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวชัดเจนแต
ตอมามีการแกไขปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จัดทําแผนภูมิที่แสดงถึงตําแหนงตางๆทั้งหมด
ในองคก ารแสดงความสัม พันธของอํานาจหนาที่ของแตล ะหนวยงานหรือ แสดงตําแหนง ตางๆ ที่
เชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทฤษฎีประเพณีนิยม จัดโครงสรางโดยถือหลักวาลักษณะงานใดที่
คลายกันจะอยูในกลุมเดียวกัน เปนกรมเปนกองหรือแผนกเดียวกัน เพื่อจะไดรับทราบรวมกัน วาจะ
48

เรื่องเดียวกัน
Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View
(California: Goodyear Publishing Company, 1977), 5.
49
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รับผิดชอบเรื่องอะไร จะกําหนดสายงานบังคับบัญชาการสื่อสารตามสายงาน เอกภาพในการบังคับ
บัญชา ขอบเขตของการบังคับบัญชา การแบงงานตามความรูความสามารถ การแบงอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบและการประสานงาน การจัดสวนประกอบขององคการแตละสวนใหเหมาะสม ยอม
กอใหเกิดความสัมพันธเปนอยางยิ่ง50
6. การบริหารจัดการ (Management Practices)
การบริหารกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะในยุคโลกาภิวัตน มีความจําเปนตองอาศัย
ผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําใหกิจการ ธุรกิจตาง ๆ เหลานั้นดําเนินไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนดไว ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไป
อยางรวดเร็ว ไรพรมแดน และสงผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลก
ความหมายของการบริหารจัดการ
นักวิชาการดานการบริหารจัดการไดใหความหมายของการบริหารไวคลายคลึงกันดังนี้
รอบบิ น ส แ ละคอลเตอร (RobbinsandCoulter) ได ใ ห ค วามหมายของการบริ ห าร
management) วาเปนกระบวนการประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล51
โบวี และคณะ (Bovee et.al.) กลาววาการบริหารหมายถึงกระบวนการเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการโดยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (organizing) การนํา(leading)
และการควบคุม(controlling) มนุษย สภาพแวดลอมทางกายภาพการเงินทรัพยากร ขอมูลของ
องคการ อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ52
มัลลิกา ตนสอน กลาววาการบริหาร (management) เปนกระบวนการในการทํางานให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการสั่งการและทํางานรวมกับ
คนอื่น53
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) การบริหาร หมายถึง เปนสิ่งที่ผูบ ริห ารทําใน
เหตุการณปกติที่เกิดขึ้น โดยการใชทรัพยากรมนุษยและวัสดุที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อที่จะดําเนินการตาม

50

สุทัศนา สุทธิกุลสมบัต,ิ โครงสรางขององคการ, เขาถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555, เขาถึง
ไดจากhttp://web.riudon.ac.th/~sutad18/f1.htm
51
Stephen P. Robbins and Marry Coulter, Management 7th ed. (New
Jersey : Prentice Hall, 2002), 6.
52
Courtland L. Bovee, Management (New York : McGraw-Hill, 1993), 5.
53
มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม. พิมพครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ:ธรรกมลการพิมพ,
2545), 9.
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กลยุท ธขององคกร โดยการปฏิบัติง านในองคก ารรวมถึงดานตางๆเชนพฤติกรรมการบริห ารงาน
จรรยาบรรณในการทํางาน ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร การวางแผน การสื่อสารและการควบคุม54
ขณะที่ วิโรจน สารรัตนะ ใหความเห็นวา การบริหาร เปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การวางแผน (planning)
การจัดองคการ (organizing) การนํา (leading) และการควบคุม (controlling)55
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
การศึกษาทฤษฎีการจัดการสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได ดังนี้
1. แนวทางการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ดการแบบคลาสสิ ค (classical management
approach) เปนทฤษฎีการบริหารโดยมุงที่องคการโดยสวนรวมตลอดจนวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการผลิตผลลัพธที่ตองการโดยใชตนทุนต่ําสุดสวน
ประสิทธิผลหมายถึงความสามารถขององคการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ใน
บางครั้งไมไดคํานึงถึงปริมาณทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน เปนการบริหารจัดการแบบคลาสสิค
ไดแก
1.1 การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร (scientific management) มีแนวคิดการบริหาร
ซึ่งมุงที่การศึกษางานโดยใชหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรการ
บริหารตามหลักวิทยาศาสตรถือวาเปนการบริหารแบบคลาสสิค (classical management) 56 ผูที่
เกี่ยวของกับแนวคิดนี้ไดแก เทเลอร(Taylor) แกนท(Gantt) และกิลเบิรท(Gilbreth)เปนตน
1.2 ทฤษฎีระบบราชการของเวบเบอร (Weber’s Theory of Bureaucracy) มี
แนวคิดการบริหารที่มุงการกําหนดลักษณะโครงสรางองคการตําแหนงและอํานาจหนาที่มีการกําหนด
ไวตามกฎเกณฑอยางชัดเจนและมีหลักเกณฑสําหรับนําไปปฏิบัติ Weber เชื่อวาอํานาจการจัดการ
ขึน้ อยูกับตําแหนงในองคการมากกวาบุคคลในตําแหนงนั้น
1.3 ทฤษฎีองคการแบบคลาสสิค (classical organization theory) มีแนวคิดการ
บริหารจัดการซึ่งมุงที่องคการโดยสวนรวมวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักทฤษฎีที่มี
ทัศนะเกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดแก ฟาโยล (Fayol), เวบเบอร (Weber) เออรวิค(Urwick), กูลิค (Gulick)
และ บารนารด (Barnard) เปนตน
2. แนวทางการบริห ารจัดการเชิง พฤติก รรมศาสตร (behavioral management
approach) มีการศึกษาคนควาหลายแนวคิดดังนี้

54

W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 193.
55
วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษาและบท
วิเคราะหองคการทางการศึกษาไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสทุ ธิ์, 2545), 1.
56
Stephen P. Robbins and Marry Coulter, Management 7th ed. (New
Jersey : Prentice Hall, 2002),15-16.
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2.1 การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (industrial psychology) มุ นสเตนเบิร ก
(Munstenberg) ไดชื่อวาเปนบิดาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม (the father of industrial psychology)
ใหความสําคัญกับการนําพฤติกรรมศาสตรมาใชในการจัดการตามหลักวิทยาศาสตรสมัยใหมคนพบวา
1) วิธีการคนหาบุคคลที่มีคุณภาพดานจิตใจที่เหมาะสมกับงานที่เขาทํา 2) ลักษณะสภาพทางจิตวิทยา
ที่ทําใหเกิดผลผลิตที่นาพึงพอใจสูงสุดและมากที่สุด 3) วิธีการธุรกิจมีอิทธิพลตอคนงาน เพื่อใหเกิด
ผลลัพธที่ดีที่สุด เทเลอร (Taylor)ไดใหความสนใจในคานิยมรวมกันระหวางผูบริหารงานและคนงาน
วิธีเนน ที่ตัวคนงานและทานหวังที่จะลดเวลาทํางานแตเพิ่มคาจางและคุณภาพชีวิต
2.2 การศึ ก ษาหลั ก สั ง คมในการจั ดการ (the sociological approach to
management) ฟาโยล (Fayol)ไดศึกษาแนวความคิดและการวิจัยการปฏิบัติงานเพื่อใหคนเปนผลผลิต
ของพฤติกรรมกลุม (group behavior) ซึ่งบางครั้งเรียกวาวิธกี ารศึกษามนุษยสังคม (social man) ใน
การจัดการ ทานไดรับการยกยองเปนบิดาของทฤษฎีองคการ (fathers of organization theory)
วิธีการทางระบบสังคมในการจัดการซึ่งเปนผลงานที่โดดเดนของนักคิด 3 คนคือ ฟาโยล(Fayol), เวบ
เบอร พาเรโต (Weber Pareto) และ แมกซ เวบเบอร (Max Weber) ซึ่งมีความชํานาญในดาน
ศาสนาการปกครองการทหารและธุรกิจเชื่อวาการลําดับชั้นการบังคับบัญชาขององคการ (hierarchy)
อํานาจหนาที่ (authority) และระบบราชการ (bureaucracy) เปนพื้นฐานขององคการทางสังคม
2.3 การศึกษาระบบสังคมในการจัดการและทฤษฎีระบบสังคมมุงเนนการตัดสินใจใน
ความเปนผู นําและการยอมรับอํานาจของสติป ญญาที่เกิดจากประสบการณในการจัดการซึ่ง ไดรับ
อิท ธิพลจาก พาเรโต(Pareto) และ เมโย (Mayo)และสมาชิ กคนอื่นๆของมหาวิทยาลัย ฮาวาร ด
(Havard)โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหระบบสังคม (social systems approach) เพื่อทําความ
เขาใจและวิเคราะหหนาที่ของผูบริหารมองงานที่สําคัญในระบบสังคมผูบริหารจะพยายามรักษาความ
รวมมือในองคการแบบเปนทางการโดยระบุเหตุผลและธรรมชาติของระบบความรวมมือ (cooperative
systems)
2.4 ความเคลื่อนไหวทางดานมนุษยสัมพันธ (the human relations movement)
หมายถึงทัศนะการจัดการซึ่งมองวาพนักงานมีการตอบสนองตอกระบวนการระหวางบุคคลภายใน
หนวยงานดังนั้นผูบริหารควรใชทักษะดานสังคมที่ดี (good social skills) เพิ่มเติมจากทักษะดานเทคนิค
(technical skills) นักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนะดานมนุษยสัมพันธ คือมาสโลว(Maslow) และแมคเกร
เกอร (McGregor )
2.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความตอ งการหรือทฤษฎีจูง ใจของมาสโลว( Maslow)ในชวงป
ค.ศ.1908-1970 เปนผูเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการซึ่งเปนความคิดที่วา บุคคลไดรับการกระตุนโดย
ความตองการ เพื่อใหไดรับการตอบสนองตามลําดับความตองการของมนุษย โดยไดกําหนดทฤษฎี
ลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of needs theory) ซึ่งเสนอวาบุคคลมีสิ่งกระตุนที่ตอบสนอง
ตามลําดับขั้นความตองการของมนุษย 5 ประการคือ 1) ความตองการดานกายภาพ (physiological)
2) ความตองการดานความปลอดภัย (safety) 3) ความตองการดานสังคม (social) 4) ความตองการ
ดานการยกยอง (esteem) 5) ความตองการดานการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization)
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงตองคํานึงถึงความตองการทั้ง 5 ประการของมนุษย

47
2.6 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ในชวงป ค.ศ.1906-1964 แมคเกรเกอร (McGregor)ผูคน
หลักเกณฑการจัดการในทัศนะดานสังคมไดพัฒนาทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งผูบริหารมีความสัมพันธ
กับบุคลากรคือทฤษฎี X เนนปรัชญาการจัดการแบบดั้งเดิมโดยมองวาพนักงานเกียจครานไมกระตือรือรนไม
ชอบงานและพยายามหลีกเลีย่ งงาน ทฤษฎี Y เนนปรัชญาการจัดการโดยมองวาพนักงานมีความรับผิดชอบ มี
ความคิดริเริ่มในการแกปญหาในการทํางาน และไมมีความเบื่อหนายในการทํางานผูบริหารควรให
พนักงานควบคุมตัวเองมากกวาใหบุคคลอื่นควบคุม พนักงานสามารถเลือกวิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุ
จุ ดมุ งหมายขององคการ ไววางใจพนั ก งานและใหมี ส วนรวมในองคการ ทฤษฎี ของแมคเกร เ กอร
(McGregor)สอดคลองกับทฤษฎีของมาสโลว(Maslow)เกี่ยวกับความตองการประสบความสําเร็จ โดยทั้ง
สองแนวคิดนี้มุงความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากรตลอดจนศักยภาพของแตละบุคคล
3. แนวทางการบริหารเชิงปริมาณ (the quantitative management approach)เปน
ทัศนะการจัดการซึ่ง นําเทคนิคคณิตศาสตร เครื่องมือสถิติและขอมูล เพื่อชวยแกปญหาการจัดการ
การศึก ษาเรื่องนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการตามหลักคณิตศาสตรในการวัด และการใชสูตรคณิต
ศาสตรในการ แกปญหาตางๆ การจัดการเชิงปริมาณ ประกอบดวยศาสตรทสี่ ําคัญ 3 ประการคือ1) ศาสตร
การจัดการ 2) การจัดการปฏิบัติการ3) ระบบการปฏิบัติการ 4) ระบบขอมูลการจัดการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ศาสตรก ารจัดการ (management science) หรือการวิจัยการปฏิบัติการ
(operations research) เปนแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณที่ประยุกตใชโมเดลคณิตศาสตรในสถาน
การณของการตัดสินใจ ศาสตรนี้ผูตัดสินใจจะมีหลักเกณฑเชิงปริมาณในการเลือกระหวางทางเลือก
ตา งๆโดยเฉพาะ ในการวางแผนซึ่ง มี ความหมายที่ แตกตางกับ การจั ดการตามหลั กวิ ทยาศาสตร
(scientific management) ซึ่งใหความสําคัญที่การศึกษาวีธีการทํางานตามหลักวิทยาศาสตร หรือ
หลักเหตุผลเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทํางานโดยหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางาน
3.2 การจัดการปฏิบัติการ (operations management) เปนการจัดการใชเทคนิคเชิง
ปริมาณเพื่อปรับปรุงผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาหรือการบริการ เปนการออกแบบการ
ปฏิบัติการและการควบคุมกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรใหเปนสินคาสําเร็จรูปและการบริการ ผู
ผลิตมักใชเทคนิคการจัดการเชนการจัดการสินคาคงเหลือ (inventory management) และโมเดล
เครือขาย(network modeling) เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการจําหนายและการปฏิบัติการ
นอกจากนี้ยังชวยองคการในการควบคุมคุณภาพและเทคนิคตารางเวลาเพื่อชวยในการวางแผนการ
ผลิต
3.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS)
เปนเครื่องมือการจัดการซึ่งมุงที่การเก็บรวบรวมกระบวนการและการสงขอมูล เพื่อสนับสนุนหนาที่การ
จัดการโดยใชระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อชวยผูบริหารในดานการคนหาขอมูลที่ตรงกับ
ความตองการใหไดในระยะเวลาสั้นและประหยัดคาใชจายผูบริหารใช MIS มากกวางานวิเคราะหเชิง
ปริมาณโดยใช MIS เกี่ยวของกับองคการความตองการของลูกคาและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางมี
ระบบ MIS จึงกลายเปนสวนรวมของหนาที่การจัดการในทุกระดับการจัดการ
4. แนวคิดการศึกษาในยุคปจจุบันทัศนะการจัดการแบบคลาสสิคแบบพฤติกรรมศาสตร
และเชิงปริมาณ ไดมีการนําไปใชในปจจุบันนักทฤษฎีและนักปฏิบัติในปจจุบันไดระลึกวา สิ่งแวดลอม มี
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อิทธิพลตอการจัดการมากขึ้นดังนั้นการจัดการใหม ๆจึงประสมประสานทั้งสามทัศนะรวมอยู ในสิ่ง
แวดลอมขององคการเกิดทัศนะใหมในดานการบริหารดังนี้
4.1 ทฤษฎีระบบ (systems theory) เปนแนวคิดการจัดการซึ่งมององคการเปนระบบ
ตามหนาที่ สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทฤษฎีนี้เปนกลุมที่เกี่ยวของกัน ซึ่งตองการบรรลุจุดมุงหมายรวมกันทุก
ระบบองคการ ประกอบดวย 4 สวนที่เกี่ยวของคือ 1) ปจจัยนําเขา (inputs) ไดแก ทรัพยากรบุคลากร
สิ่ง แวดลอมงบประมาณและขอมู ล เพื่อ การผลิ ตและการบริ ก าร 2) กระบวนการแปรสภาพ
(transformation process) ไดแก การบริหาร เทคโนโลยีและการปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนปจจัยนําเขาเปน
ผลผลิต 3) ผลผลิต (outputs) ไดแก สินคาการบริการกําไรขาดทุนพฤติกรรมของบุคคลและผลที่
คาดหวังอื่นๆซึ่งเปนความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 4) การปอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับผลผลิตที่นํามาวิเคราะห ผูใช ปรับปรุงปจจัยนําเขากระบวนการแปรสภาพเพื่อใหไดผลผลิตที่
พึงพอใจตอทุกฝายทฤษฎีระบบ ชวยผูบริหารในการกําหนดขอบเขตองคการและการใชระบบยอย
(subsystems) ซึ่งเปนระบบตางๆภายในระบบที่มีปฏิกิริยาตอกันผูบริหารมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบโดย
มององคการในลักษณะมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอมในกรณีที่เปนระบบปด (closed system) จะไมมี
ปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอม โดยมีความสมบูรณในตัวเองสวนระบบเปด (open system)เปนระบบที่มี
ปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอม และไดรับการปอนกลับ
4.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ (contingency theory of management) เปน
ทัศนะการจัดการมุง ที่การปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณเฉพาะของแตละองคการ
ประกอบ ดวยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมภายนอก และบุคคลทัศนะนี้แตกตางจากทฤษฎีการจัดการแบบ
คลาสสิค (classical management theory) ถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งถาหลักการจัดการเปน
สากลซึ่งสามารถประยุกตใชไดในทุกกรณีโดยไมไดคํานึงถึงสถานการณเฉพาะอยาง ทั้งนี้นักทฤษฎีการจัดการ
แบบคลาสสิคไมไดตั้งใจใหหลักเกณฑคงที่ ฟาโยล(Fayol)ไดกําหนดเพื่อเปนแนวทางทั่วไปไมใชกฎที่
แนนอนตายตัวนักทฤษฎีเชิงสถานการณไดรวบรวมหลักเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งผูบริหารจะนํามาใชไดอยางมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้เปนการประสมประสานแนวคิดของการบริหาร 3 แนวคิดที่สําคัญคือ
1) หลักวิทยาศาสตร (scientific) 2) หลักพฤติกรรมศาสตร 3) เชิงปริมาณ (quantitative)
4.3 ทฤษฎี Z ของโอชิ (Ouchi ) ที่ไดพัฒนาทฤษฎี Z หลังจากศึกษาการจัดการของ
ธุรกิจญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาโดยไดอธิบายทัศนะการจัดการดังนี้
(1) ทฤษฎีAแทนทัศนะการจัดการของสหรัฐอเมริกาซึ่งองคการเนนการจางระยะสั้น
ความรับผิดชอบและการตัดสินใจเฉพาะบุคคลโดยไมมีสวนรวมจากพนักงาน
(2) ทฤษฎี J แทนทัศนะการจัดการของญี่ปนุ ที่เนนการจางงานตลอดชีพ ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจรวมกัน
(3) ทฤษฎี Z แทนทัศนะการจัดการประสมประสานระหวางญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเนนการจางงานตลอดชีพความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลและการตัดสินใจรวมกัน
4.4 ทฤษฎีคุณภาพทั่วทั้งองคการ TQM (Total Quality Management) เปนแนวคิดที่
ตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งองคการเปนแนวคิดของนักวิชาการดานคุณภาพเชิง
สถิติคือ เดมมิ่ง (Deming)โดยใชแนวคิดการทํางานเปนทีม เนนกลุ มคุณภาพในทุกระดับ และเปน
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กระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเปนแนวคิดที่ญี่ปนุ ไดนํามาใชอยางกวางขวางและเปนที่ยอมรับวา
สามารถพัฒนา การบริหารงานไดเปนอยางดี
4.5 วงจรบริหารแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนกิจกรรมพื้นฐานตามแนวคิด
ของการพัฒนาคุณภาพทั้งองคการ เพื่อใชในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงานซึ่ง
ประกอบดวย ขั้นตอน 4 ขั้น คือวางแผน(Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ(Check) ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรม (Act) การดําเนินการ PDCA อยางเปนระบบครบวงจรอยางตอเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ
ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด วงจร PDCA นี้ไดพัฒนา
ขึ้นโดย ดร.ชิวฮารท ตอมาดร.เดมมิ่งไดนํามาเผยแพรจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ขั้นตอนแตละขั้น
ของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 วงจร PDCA
ที่มา
: รอบบินส และคอลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, วิรัช สงวนวงศวาน แปล
(กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2546), 220-222.
การวางแผน(plan)หมายรวมถึงการกําหนดเปาหมาย /วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
วิธีการและขั้นตอนที่จาํ เปน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ในการวางแผนจะตองทําความเขาใจ
กับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจนเปาหมายที่กําหนดตองเปนไปตาม นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจ
ขององคการเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคการการวางแผนในบางดาน
อาจจําเปนตอง กําหนดมาตรฐานของวิธีก ารทํางาน หรือ เกณฑมาตรฐานตางๆ ไปพรอ มกันดวย
ขอกําหนดที่เปนมาตรฐานนี้จะชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใชเปนเกณฑในการ
ตรวจสอบไดวา การปฏิบ ัติง านเปน ไปตามมาตรฐานที่ไดร ะบุไ วใ นแผนรอบบิน สแ ละคัล เตอร
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(Robbins and Coulter) ใหแนวคิดวา การวางแผนเปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมายขององคการ
การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และการกําหนดแผนยอยเพื่อการประงานขององคการโดยรวม
การวางแผนจึงเกี่ยวกับผลลัพธ คือ เปาหมายของสิ่งที่จะทํา และวิธีการปฏิบัติ57
ปฏิบัติ (do) หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว กอนที่จะปฏิบัติงานใดๆ
จําเปนตองศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตาง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวของเสียกอนในกรณีที่เปนงานประจําที่
เคยปฏิบัติหรือเปนงานเล็กอาจใชวิธีการเรียนรูศึกษาคนควาดวยตนเอง แตถาเปนงานใหมหรืองาน
ใหญที่ตองใชบุคลากรจํานวนมากอาจตองจัดใหมีการฝกอบรมกอนที่จะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะตอง
ดําเนินการไปตามแผนวิธีการ และขั้นตอน ที่ไดกําหนดไวและจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวดวยเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
ตรวจสอบ (check) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลวามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไมมี
ปญหาเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ขั้นตอนนี้มีความสําคัญ เนื่องจากการดําเนินงานใด ๆ
มักจะเกิดปญหาแทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเ สมอ ซึ่ง เปนอุป สรรค ต อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตามการตรวจสอบและการประเมินปญหาจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงานตอไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะตองตรวจสอบ
ดวยวาการปฏิบัตินั้น เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไมทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพของงาน
การปรับปรุง (Act) เปนกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลว
การปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนาหรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิมการปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่
ตางจากเดิม เมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม ขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยให
การวางแผนมีความสมบูรณและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไดดวย
การบริหารงานในระดับตาง ๆทุกระดับ ตั้งแตเล็กสุด คือการปฏิบัติงานประจําวันของ
บุคคลคนหนึ่งจนถึงโครงการในระดับใหญที่ตองใชกําลังคนและเงินงบประมาณจํานวนมาก ยอมมี
กิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบาง ไมครบวงจรบาง แตกตางกัน
ตามลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ในแตละองคการจะมีวงจร PDCA อยูหลายวงวง
ใหญสุด คือ วงที่มีวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรขององคการเปนแผนงาน (P) แผนงานวงใหญสุดนี้
อาจครอบคลุม ระยะเวลาตอ เนื่อ งกันหลายปจึ ง จะบรรลุผ ลการจะผลัก ดันใหวิสัยทัศนและแผน
ยุทธศาสตรขององคการปรากฏเปนจริงไดจะตองปฏิบัติ (P) โดยนําแผนยุทธศาสตรมากําหนดเปนแผน
การปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานตาง ๆขององคการ แผนการปฏิบตั ิงานประจําปจะกอใหเกิดวงจร
PDCA ของหนวยงานขึ้นใหมหากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนมาก ก็ จะตอง
แบงกระจายความรับผิดชอบไปยังหนวยงานตาง ๆ ทําใหเกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆวงโดยมี
ความเชื่อมโยงและซอนกันอยู การปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งหมดจะรวมกันเปน (D) ขององคการนั้น
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รอบบินส และคอลเตอร, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, วิรัช สงวนวงศวาน
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ซึ่งองคการจะตองทําการติดตามตรวจสอบ (C) และแกไขปรับปรุงจุดที่เปนปญหา หรือ อาจตองปรับ
แผนใหมในแตละป (A) เพื่อใหวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรระยะยาวนั้นปรากฏเปนจริงทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวมขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
7. ระบบขององคการ (System)
โรงเรียนเปนองคการหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะเปนองคการระบบเปด (open systems)
ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการในสวนงานตาง ๆ สามารถจัดในรูปแบบ
เชิงระบบ แคทซและคาหน (Katz and Kahn) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) ของ
องคการวา องคการที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวยระบบยอย ๆ ภายในองคการที่มีความสัมพั นธ
กับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยการนําเขา (input) จากสิ่งแวดลอม (context) มี
กระบวนการ(process)เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลผลิต (output)58
สอดคลองกับที่ดันแฮมและเพียรส (Dunham and Pierce) ที่ไดกลาวไววา “ระบบ” เปน
หนึ่งในสาระสําคัญและแนวความคิดที่เ ปนคุณประโยชนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ องคการ
ระบบ หมายถึง กลุม ของความสัมพันธขององคป ระกอบที่ทําหนาที่เสมือนเปนหนวยที่มีเ ปาหมาย
เฉพาะ59
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดกลาววาระบบขององคการ หมายถึง เปนนโยบาย
และกลไกมาตรฐานที่อํานวยความสะดวกในการทํางานเปนหลักที่เห็นอยางชัดเจนในระบบการให
รางวัลขององคกรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบการควบคุม เชน การประเมินผล
การปฏิบัติง าน เปาหมาย และการพัฒ นางบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรมนุษย รูป แบบ
ประเภทนี้จะครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก การอางอิงบางประการชวยอธิบายความหมายถึงหมวดหมู
ยอยรวมถึงระบบการใหรางวัล ในระบบการควบคุมมีความเชื่อมโยงกับระบบ+การบริหารทรัพยากร
มนุษย และมีการปฏิบัติตามกลยุทธขององคกร60
ทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) เปนการนําเสนอภาพขององคการที่ตองศึกษาทั้งหมด
นําไปสูการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ขององคการกับสิ่งแวดลอมภายนอก ลูเนนเบิรก
และออนสไตน (Lunenberg and Ornstein) กลาวถึงทฤษฎีเชิงระบบขององคก ารขั้นพื้นฐานวา
ประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก 1) ปจจัยนําเขา (inputs) ไดแก บุคลากร งบประมาณ นโยบายหนวย
เหนือ โครงสรา งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัส ดุอุปกรณ ทฤษฏีแ ละการเรียนรู 2)
กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (transformation process) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา
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ตาง ๆ ใหเปนผลผลิต ไดแก กระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ แรงจูงใจ ภาวะ
ผูนํา การตัดสินใจ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการ กระบวนการเรียนรู การทําให
นักเรียนกลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความสามารถในการชวยเหลือสังคม การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาองคการ 3) ผลผลิต (outputs) เปนผลิตผลหรือการบริการที่มีประสิทธิผลขององคการ
แบ ง เป นความสําเร็จ ของนัก เรียน ความก าวหน าของนัก เรี ยน การออกกลางคัน การขาดเรีย น
ความกาวหนาของบุคลากร การลาออก การขาดงาน ความสัม พันธระหวางโรงเรียนกับ บุคลากร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุม ชน ความรูสึกที่นักเรียนมีตอโรงเรียน และความพึงพอใจของ
บุคลากร 4) ปจจัยแวดลอมภายนอก (external environment) สิ่งแวดลอม เปนสภาพสังคมรอบ ๆ
องคการ เชน การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอองคการ เปนสิ่งที่มีปฏิกิริยากับ
ผลผลิต และกลายเปนขอมูลยอนกลับสําหรับ ระบบ 5) ขอมูล ยอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่ มี
ผลกระทบตอผลผลิตและกระบวนการที่ทําใหกระบวนการหรือผลผลิต เกิดการเปลี่ยนแปลง ขอมูล
ยอนกลับนี้จะทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความสมบูรณ อีกทั้งยังเปนขอมูลใหผูบริหารใชสําหรับ
การวางแผนตอไป 61
องคประกอบของระบบ
ระบบประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวนคือสิ่งที่ปอนเขาไปหรือปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process) และผลงาน (output) หรือผลผลิต (product) ซึ่งทั้งสามองคประกอบนี้จะมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันจะขาดสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดมิไดแ ละจะทํางานรวมกันเปนวัฏจัก ร เมื่อสวนใด
สวนหนึ่งมีปญหาหรือไมทํางานสวนอื่นก็จะหยุดชะงักไปดวยนอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมอยางใกลชิดชนิดที่อาจกลาวไดวาระบบจะไดรับขอมูลนําเขาจากสภาพแวดลอมและ
ระบบจะสรางหรือผลิตผลงานใหกับสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน62
ปจจัยนําเขา (input) หมายถึงปจจัยหรือองคประกอบแรกที่จะนําไปสูการดําเนินงานของ
ระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆอันเปนที่ตองการของระบบนั้นดวยในระบบการศึกษาตัว
ปอนเขาไปไดแก นักเรียนสภาพแวดลอมของนักเรียน โรงเรียนสมุดดินสอและอื่นๆเปนตน
กระบวนการ (process) เปนองคประกอบที่สองของระบบหมายถึงวิธีการตางๆที่จะนําไป
สูผลงานหรือผลผลิตของระบบและในระบบการศึกษาไดแก วิธีการสอนตางๆเปนตน
ผลงาน (output) หรือผลิตผล (product) ซึ่งเปนองคประกอบสุดทายของระบบหมายถึง
ความสําเร็จในลักษณะตางๆที่มีประสิทธิภาพในระบบการศึกษาไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในลักษณะตางๆหรือนักเรียนที่มีความรู ความสามารถที่จะดํารงชีวิตในสังคมได
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Concept and Practice (California : A Division of Wadsworth, 1991), 18.
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Philip C. Semprevivo, System Analysis : Definition, Process and Design
(Chicogo, Illinois : Science Research Associates, 1976), 2.
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แผนภูมิที่ 4 องคประกอบและวัฏจักรของระบบ
ที่มา
: Philip C. Semprevivo, System Analysis : Definition, Process and Design
(Chicogo, Illinois : Science Research Associates, 1976), 2.
กระบวนการวิเคราะหระบบ
การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการศึกษาถึงขอบขายการปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบ
หรือหนวยงานตางๆภายในองคการ กระบวนการวิเคราะหระบบ ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมาย (problem definition)
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล (data collection and analysis)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหระบบทางเลือก (analysis of systems alternatives)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดความเปนไปได (determination of feasibility)
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาเคาโครงละเอียดของระบบ (development of the systems
proposal)
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบนํารองหรือระบบตนแบบ (pilot or prototype systems
development)
ขั้นตอนที่ 7 การออกแบบระบบ (systems design)
ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาโครงการ (program development)
ขั้นตอนที่ 9 การใชระบบ (systems implementation)
ขั้นตอนที่ 10 การติดตามประเมินผลระบบ (systems follow-up)63
สรุปไดวา ระบบขององคการ หมายถึง หลักการและแนวทางการทํางาน รวมทั้งการที่
องคการมีระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และ
การฝกอบรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก
63

ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี, พิมพครั้งที่ 8
(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ, 2547), 73-77.
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8. บรรยากาศในการทํางาน (Climate)
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ (organization climate) นั้น นักวิชาการได
กําหนดคําที่ใชเรียกแตกตางกันไป ไดแกบรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate), วัฒนธรรม
องคการ (organizational culture) บุคลิกภาพองคการ (organizational personality) บรรยากาศ
ในการทํางานและบรรยากาศองคการ (organizational climate)64
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดก ลาววา บรรยากาศในการทํางาน ความ
ประทับใจ ความคาดหวังความรูสึกของสมาชิกในหนวยงาน ซึ่งมีผลตอความสัมพันธระหวางหัวหนา
งาน ความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน หรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน65
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหความหมายของบรรยากาศองคการวา ลักษณะ
ภายในที่ทําใหองคการหนึ่งแตกตางไปจากองคการอื่น และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ66
เซอรจิโอแวนนี(Sergiovanni) ใหความหมายของบรรยากาศองคการ คลายกัน แตเนนถึง
เฉพาะบรรยากาศองคการในสถานศึกษา โดยกลาววา บรรยากาศองคการในสถานศึกษาเปนลักษณะ
ที่บอกถึงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากโรงเรียนอื่นๆ และมีผลตอพฤติกรรมของครู
และนักเรียน หรืออาจจะหมายถึง ความรูสึกของครูและนักเรียนที่มีตอโรงเรียน67
จะเห็นไดวาความหมายของบรรยากาศในลักษณะหนึ่งที่คลายคลึงกันคือ จะเนนถึงสิ่งแวดลอม
ภายในองคการ และลักษณะของความรูสึก หรือการรับรูของบุคคลภายในองคการ
ความสําคัญของบรรยากาศองคการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการ ตองอาศัยสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการปรับปรุง คือ บรรยากาศในองคการ บรรยากาศองคการเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่มองเห็น
ของแตละบุคคลซึ่งเขาใจถึงสิ่งตาง ๆ ภายในองคการที่เปนอยู สเตียร (Steers) กลาววา ลักษณะของ
สภาพแวดลอมภายในองค การ (internal environment) ซึ่ง หมายถึง บรรยากาศองคก ารนั้นมี
ผลกระทบ ตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน68 สวนกิบสัน (Gibson) ไดจําลองแบบบรรยากาศ
องคการวา มีอิทธิพลเหนือบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานขององคการทั้งหมด ดังนั้น
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James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Organizations
: Structure, Process, Behavior (Dallas, Texas : Business Publication, 1973), 313.
65
W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 194.
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Research, and Practice, 4thed. (Singapore : McGraw-Hill. 1991), 144.
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บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิผลแตกตางกันไปดวย ทั้งนี้เพราะบรรยากาศที่แตกตางกัน
ยอมมีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปร
หนึ่งขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัวแปรดานพฤติกรรม, โครงสราง หรือกระบวนการ
บรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน อาจจะมีผลในเชิงบวกหรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะ
เกี่ยวโยงไปหรือมีอิท ธิพลตอการปฏิบัติงานคือประสิท ธิผ ลขององคการดวย เชนกัน 69 นอกจากนี้
สเทียร (Steer) กลาวถึงความสําคัญของบรรยากาศองคการวา ถาบรรยากาศองคการสอดคลองกับ
ความต องการของบุ คคล เชน มุง ที่บุ คคลและการบรรลุเ ปา หมาย แล วก็ค าดวา พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานที่มีทิศทางไปสูเปาหมายก็คงจะมีมาก แตในทางตรงขามหากบรรยากาศมีลักษณะตอตาน
หรือตรงขามกับเปาหมายสวนตัว ความตองการ และสิ่งจูงใจของบุคคลแลว ก็อาจจะคาดไดวา ทั้ง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจก็คงลดนอยลง70อีกทั้งบรรยากาศองคการ ทําใหเกิดความ
แตกตางกันของบุคคลสองประเด็นดวยกันคือ 1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 2) ผล
การปฏิบัติงาน (job performance)71นอกจากนี้ กิบสัน (Gibson) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ
บรรยากาศองคการวา เปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางองคประกอบดานระบบองคการ และองคประกอบดาน
ความมีประสิทธิภาพ72บุคคลในองคก ารรูสึกวาบรรยากาศองคก ารเกิดมาจากองคประกอบตาง ๆ
ดวยกัน บางอยางมาจากโครงสรางองคการ บางอยางมาจากยุทธวิธีการจูงใจภายในองคการ ในขณะ
ที่องคประกอบอื่น ๆ มาจากพฤติกรรมกลุมบุคคล แสดงใหเห็นวาองคประกอบดานระบบองคการและ
ดา นพฤติ ก รรมกลุ ม บุ คคล มีป ฏิ สัม พัน ธกั นและกอ ให เ กิ ดบรรยากาศองคก ารขึ้น ซึ่ ง จะนํ าไปสู
ปรากฏการณท างพฤติกรรมตาง ๆ ไดแก กิจ กรรมการมีปฏิสัม พันธกั น ความรูสึก ทางดานจิตใจ
ปรากฏการณทางพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ จะกอใหเกิดสิ่งที่ติดตามมา ซึ่งแตกตางกัน เชน การผลิต
ความพึงพอใจ การขาดงาน และการเปลี่ยนงาน73
วิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีบรรยากาศองคการ
การศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศ เริ่มปรากฏเปนรูปรางในป พ.ศ. 2473 โดย เลวิน (Lewin)
ซึ่งเรียกชื่อบรรยากาศองคการวา บรรยากาศทางจิตวิทยา (psychological climate) ทั้งนี้เพื่อศึกษา
และอธิ บ ายถึ ง ความเปลี่ ยนแปลงที่ สํ าคั ญ ซึ่ ง เกิด จากพฤติ ก รรมของบุค คลกั บ แรงกระตุ นจาก
สิ่งแวดลอม เลวิน (Lewin) กลาววา การที่จะอธิบ ายจิตวิท ยา ใหเ จาะจงไดนั้น ตองคํานึงถึง
เปาหมาย แรงกระตุน ความตองการ ความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเหมือนกับลักษณะของบรรยากาศ
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(เชน ความเปนมิตร ความขัดแยง หรือความเปนปฏิปกษกัน) สิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญทางจิตวิทยา
คลายบรรยากาศทางจิตวิทยา เปนความจริง และขอเท็จจริงที่ส ามารถอธิบ าย และพิสูจ นไดดวย
หลักการทางวิทยาศาสตร74 ซึ่งตอมาลิคเคิรท (Likert) ไดทําการคนควาและสรางทฤษฎีระหวางระเบียบ
วิธีการขึ้นใหม ลิคเคิรทพยายามศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริหารกับระบบองคการที่มีประสิทธิภาพ ใน
ระยะแรกจะเปน มโนทัศนในการดําเนินการเฉพาะในองคการธุรกิจ แตสามารถนํามาประยุก ตใช
ประโยชนกับองคการประเภทอื่น ๆ เชน โรงเรียนได75
ลิคเคิรท (Likert) ไดสรางแกนตอเนื่องของระบบองคการตามลักษณะความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) และผูใตบังคับบัญชา (ผูรวมงาน) แบงความแตกตางของระบบการบริหาร
ซึ่งทําใหเกิดบรรยากาศองคการได 4 ประเภท คือ บรรยากาศแบบเผด็จการ บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย
บรรยากาศแบบปรึกษา และบรรยากาศแบบมีสวนรวม บรรยากาศองคการแบบตางๆนี้ ตั้งอยูบน
พื้นฐานการบริหาร 8 ประการ คือ 1) กระบวนการภาวะผูนํา (leadership) หมายถึง พฤติกรรม
เปน ผูนํา ของผูบ ริห ารวา เปน ไปในทางสง เสริม การปฏิบ ัติง านของบุค คลในองคก ารมากนอ ย
เพียงใด 2) การจูง ใจ (motivation) คือ ลัก ษณะของการใชสิ่ง จู ง ใจหรือวิธีก ารกระตุนในแบบ
ตา งๆ 3) การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูลการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ บุ ค ลากร ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามจุ ด มุ ง หมายขององค ก าร 4)การปฏิ สั ม พั น ธ
(interaction) หมายถึงการรวมมือรวมใจปฏิบตั ิงานของบุคคลในองคการ 5)การตัดสินใจ (decision
making) หมายถึง ระดับของการตัดสินใจภายในองคการ ผูบริหารควรจะรวมอํานาจในการตัดสินใจ
หรือกระจายอํานาจในการตัดสินใจไปสูบุคคลอื่นในระดับตาง ๆ กัน 6) การกําหนดเปาหมาย (goal
setting) หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลในองคการ ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของการ
ปฏิบัติงาน หรือเปาหมายขององคการ 7) การควบคุมบังคับบัญชา (control) หมายถึง ระดับอํานาจ
หนาที่ในองคการ ซึ่ง ผูบ ริห าร ควบคุม ตรวจตรา การปฏิบัติง านในหนาที่ม ากนอ ยเพียงใด 8)
เปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม(performance goals and training) หมายถึง ระดับ
เปาหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารตองการใหองคการบรรลุผลสําเร็จ76 จากพฤติกรรมของผูบริหาร
ทั้ง 8 ดาน ซึ่งเปนองคประกอบของบรรยากาศ ลิคเคิรท(Likert) ไดแบง บรรยากาศขององคการ
ออกเปน 4 แบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเผด็จการ (exploitive authoritative) บรรยากาศในองคการระบบนี้
ผูบริหารมีความเชื่อมั่น มีความจริงใจ และมีความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาเพียงเล็กนอยหรือแทบ
ไมมีเลย พฤติกรรมการสนับสนุนซึ่งกันและกันมีนอยมาก บุคคลในองคการมีแนวโนมที่จะถูกขมขู
หรือการลงโทษทางวินัย การติดตอสื่อสารเริม่ จากเบือ้ งบนมาสูเบื้องลาง นโยบาย กฎเกณฑ และการ
ตัดสินใจถูกกําหนดโดยผูบริหาร แตอาจจะมีการรวมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจไดเพียงเล็กนอย
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และตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว การควบคุมบังคับบัญชาจะถูกรวมไวที่ผูบริหาร
ระดับสูงเทานั้น ในบรรยากาศแบบเผด็จการนี้ทําใหเปาหมายในการปฏิบัติงานของบุคคลต่ํา
2. บรรยากาศแบบบูรณาธิปไตย (benevolent authoritative) เปนบรรยากาศองคการที่
ผูบริหารแสดงถึงทาทีไววางใจและมีความจริงใจตอบุคคลในองคการ มีวิธีการจูงใจดวยการใหรางวัล
บาง แตบ างครั้ง ก็มีการบัง คับ มีก ารใหความชวยเหลือ และความรวมมือกันในองคก าร ระหวาง
ผูบริหารกับบุคคลากร ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมใหมีการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางได
บาง
3. บรรยากาศแบบปรึกษาหารือ (consultative climate) ผูบริหารจะมีพฤติกรรมใหการ
ไววางใจและมีความจริงใจตอบุคคลากรในองคการ มีการขอคําแนะนําและใหคําปรึกษา เพื่อกําหนด
แนวทาง หรือใชในการตัดสินใจอยูเสมอ นอกจากจะเปนบรรยากาศที่ใหการยกยองและปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการที่กําหนด ดังนั้น จึงมีการรวมมือรวมใจกันในองคการ มี ความ
ขัดแยงเกิดขึ้นไดเปนครั้งคราว และอาจมีความพึงพอใจสูงพอสมควรเกี่ยวกับความสําเร็จของตนเอง
เปนบรรยากาศซึ่ง เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) กลาววา เหมาะในการใหคําปรึกษาดานการพัฒนา
องคการในโรงเรียน กอใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน ตรงกับความตองการและสนอง
ตอบตอครู ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
4. บรรยากาศแบบมีสวนรวม (participative climate)ผูบริหารใหการสนับสนุนไววางใจและ
จริงใจตอบุคคลในองคการ สงเสริมใหมีการนําความคิดในเชิงสรางสรรค มีการจูงใจในการทํางาน ดวย
การใหรางวัล และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การติดตอสื่อสารไหลผานเครือขายแบบสองทาง
มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางแนนแฟน อบอุนฉันทมิตร มีการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคการสูงมาก77
9. ทักษะและความสามารถของบุคลากร (Individual Skills/Abilities)
ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคนอื่นๆ ซึ่ง
นําไปสูระดับการปฏิบัติตามที่ตองการ
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดกลาววา ทักษะและความสามารถของบุคลากร
หมายถึง ระดับ ที่มีความสอดคลองกันระหวางความตองการของงานหนึ่ง , บทบาท, และความ
รับผิดชอบ และความรู, ทักษะ, และความสามารถของแตละบุคคล78
โรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz) ไดวิเคราะหความรูความสามารถของผูบริหารโดย
ใชวิธีการที่เรียกวา “three skills method” หรือ “ทฤษฎีสามทักษะ” พบวา ผูบริหารจะ ประสบ
ความสําเร็จมากนอยกวากันหรือไมขึ้นอยูกับทักษะสามประการคือ 1) ทักษะดานเทคนิค (technical
77

Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Value
(New York : McGraw - Hill, 1967), 76.
78
W. Burke, and G. Litwin, “A Causal Model of Organizational
Performance and Change.” Organization Change Theory and Practice, 2nd ed.
(California : Sage Publication, 2008), 194.
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skills) หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานใหบรรลุผล ใน
ปจ จุบันถือวาการบริหารงานดานเทคนิคที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ทักษะทางดานการวางแผน
(planning skills) (2) ทักษะทางดานกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อสาร (group process and
communication skills) และ(3) ทักษะทางดานการจัดการและการจัดองคการ (management
and organization skills) 2) ทักษะดานมนุษย (human skills) หมายถึง ความสามารถในการ
เสริมสรางพลังความรวมมือระหวางสมาชิก ของหนวยงาน 3) ทัก ษะดานมโนภาพ (conceptual
skills) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานในทุกลักษณะเห็นความสัมพันธ
ระหวางงานและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้งความสัมพันธระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่น
ๆ ทัก ษะนี้เ ป นทัก ษะที่พัฒ นาในตัว ผูบ ริห ารได ยากที่สุ ดและเปนทัก ษะที่ผู บ ริห ารระดับ หัวหน า
หนวยงานจะขาดเสียไมไดกับการบริหารงานซึ่งผูบ ริหารจะตองใชทักษะนี้ในกิจกรรมสองอยางคือ การ
ตัดสินใจและการขจัดความขัดแยง79
การใชทักษะการบริหารทั้งสามดานนี้มากนอยแตกตางกัน โดยผูบริหารระดับสูงนั้นเปน
ตําแหนงที่ตองกําหนดวัตถุประสงคตัดสินใจและอนาคตขององคการ ซึ่งตองมีและใชทักษะดานมโน
ภาพมากกวาผูบริหารระดับกลางและระดับลาง สวนผูบริหารระดับกลางที่ตองเปนผูประสานนโยบาย
ของหนวยเหนือไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นผูบริหารระดับกลางจึงตองใชทักษะดานมนุษยมากกวาทักษะอื่นสวนผูบริหารระดับลางและ
ผูปฏิบัติงานในฐานะเปนผูล งมือปฏิบัติง านโดยตรงเพื่อใหง านบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือ
หนวยเหนือ จึงตองใชทักษะดานเทคนิคมากกวาทักษะอื่นและมากกวาผูบริหารระดับสูงขึ้นไป80

แผนภูมิที่ 5 ทักษะการบริหารที่จําเปนของผูบริหารระดับตาง ๆ
ที่มา
: Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational
Behavior : Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : Prentica– Hall, 1993),
117.
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ตอมา แฮรริส (Harris) ไดนําทักษะของโรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz)มาขยาย
ความวา ทักษะคลายกับกระบวนการ แตมีความแนนอนและงายกวาและใชไดกับงานทั้งหลาย เชน
ทางดานการบริหาร ทางดานการนิเทศการศึกษา เขาไดแยกแยะใหเห็นรายละเอียดของแตละทักษะ
ดังตอไปนี้คือ 1) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) ประกอบดวยการเห็นภาพพจนโดย
สว นรวม (visualizing) การวิ เ คราะห (analysis) การวินิ จ ฉั ย (diagnosing)การสั ง เคราะห
(synthesizing) การรูจักวิพากษวิจารณ (criticizing) และการรูจักใชคําถาม(questioning) 2) ทักษะ
ดานมนุษย (human skills) ประกอบดวยความเขาอกเขาใจ การรูจักสัมภาษณ การรูจักสังเกต การ
รูจักนําอภิปราย ความสามารถสะทอนความรูสึกและความคิดการมีสวนรวมในการอภิปรายและการ
แสดงบทบาทสมมติ และ3) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) ประกอบดวยการพูด (speaking)
การเขียน (writing) การอาน (reading) การฟง(listening) การจัดลําดับเรื่อง (outlining) การเขียน
แผนภูมิ (graphing) การวาดภาพ(sketching)การคํานวณ (computing) และการเปนประธานที่
ประชุม (chairing a meeting)81 และเฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ไดกลาว
วา ทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารนั้นมิใชเฉพาะสามทักษะเทานั้นอาจมีทักษะอื่นๆ ที่จําเปนอีกแต
จําเปนอยางนอยที่สุดสามทักษะนี้82
เดรคและโรว (Drake and Roe) ไดเสนอแนะวา ทักษะที่จําเปนในการบริหารสถานศึกษา
หรือโรงเรียนนั้นควรมีหาทักษะ โดยเพิ่มจากทฤษฎีสามทักษะ (three skills method) ของโรเบิรต
แอล แคทซ (Robert L. Katz) อีกสองทักษะคือ 1) ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills)
หมายถึง ความรูและความชํานาญในการใชความรูความคิดสติปญญาและวิสัยทัศนในการบริหารงาน
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะพัฒนาไดและเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางทักษะดานอื่ น ๆ
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความรูความคิด มีปญญา และวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาจะไม
เปนผูนําที่มีประสิทธิผลได ถาปราศจากความรูและไมสามารถใชความรูนั้นในทางที่มีความหมายและ
สรางสรรค และ 2)ทักษะดานการศึกษาและการสอน (instructional skills) หมายถึง ความรูและ
ความชํานาญในการจัดและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน เปนทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปน
จะตองมีผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองเปนผูน ําทางการศึกษา ตองมีความรูความเขาใจในการสอน
และ การเรียน ตองมีภูมิรูและนักวิชาการที่ดี
ทักษะทั้งหา ตามแนวคิดของ เดรคและโรว (Drake and Roe) สามารถแสดงเปนแผนภูมิ
ประกอบไดดังนี้83
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แผนภูมิที่ 6 ทักษะทั้ง 5 ในการบริหารสถานศึกษาของเดรคและโรว (Drake and Roe)
ที่มา : Thelbert L. Drake and William H. Reo, The Principalship, 3rd ed. (New York:
Macmillan, 1986), 30.
คิมบอลล ไวลล (Kimball Wiles) กลาววา ทักษะทางการบริหารที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
คือ 1) ทักษะในความเปนผูนํา (skill in leadership) 2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ (skill in human
relation) 3) ทักษะในกระบวนการกลุม (skill in group process) 4) ทักษะในการบริหารบุคคลใน
การบริหาร(skill in personal administration) 5) ทักษะในการประเมินผล(skill in evaluation)84
นักบริหารและนักการศึกษาไทยไดกลาวถึงทักษะการบริหารดังนี้ พยอม วงศสารศรี ได
เสนอแนวคิดวา งานของฝายบริหารจําเปนตองอาศัยทักษะในการดําเนินการอยางดี ไมวาจะเปนการ
จัดการธุรกิจ สถานศึกษา ลวนตองการการจัดการที่ดี ฝายจัดการมักจะกลาววา เขาจะสามารถประสบ
ความสําเร็จเมื่อสามารถทําใหบุคคลที่รวมงานที่มีความสามารถและชํานาญในเรื่องตางๆ รวมแรงรวม
ใจกันทํางานใหกับ องคก ารดวยความราบรื่น หนาที่ สําคัญของฝายจัดการ คือ สามารถสรางไมตรี
ประสานงาน ประนีประนอม ประเมินความคิดเห็นตาง ๆ และนําความสามารถพิเศษของสมาชิกใน
องคการใหทํางานตามเปาหมายขององคการได ซึ่งหนาที่ดังกลาว ฝายจัดการสามารถพัฒนาและสราง
ขึ้ น ได ด ว ยทั ก ษะที่ จํ า เป น ที่ ค วรปลู ก ฝ ง และพั ฒ นาแก ฝ า ยจั ด การ คื อ ทั ก ษะด า นการจั ด การ
(managerial skills) ไดแก 1) ทักษะดานเทคนิค(technical skills) 2) ทักษะดานมนุษย (human
skills)และ 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills)85
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทักษะการบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งกับผูบริหารในทุกระดับและทุก
องคกร และการเปนผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการนั้นขึ้นอยูกับ
84

Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs,
N.J. : Prentice - Hall, 1955), 125.
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ทักษะสามประการคือ 1) ทักษะดานเทคนิค (technical skills) 2) ทักษะดานมนุษย (human skills)
และ 3) ทักษะดานมโนภาพ (conceptual skills) ซึ่งผูบริหารจําเปนตองฝกฝน ทักษะทั้งสามประการ
ให เ กิด ความชํา นาญ แตเ นื่ องจากความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกที่ สง ผลต อ องค ก รและต อ ง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีทักษะการ
บริหารที่บูรณาการการบริหารการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหสอดคล องกับบริบทแหงความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งตองมีทักษะการบริหารที่สําคัญ 5 ประการตามแนวคิดของเดรคและโรว (Drake and
Roe) คือ 1) ทักษะดานความรูความคิด (cognitive skills) 2 ) ทักษะดานเทคนิค (technical skills)
3) ทักษะดานการศึกษาและการสอน (instructional skills) 4) ทักษะดานมนุษย (human skills)
และ 5) ทักษะดานมโนภาพ(conceptual skills)
10. ความตองการและคุณคาของบุคลากร (Individual Needs and Values)
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดใหความหมายวา เปนปจจัยที่สนองความคิด
ความตองการแกบุคคล เพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยา
ก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองได86
11. แรงจูงใจ (Motivation)
การบริหารงานในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําปจจัยตางๆ
ที่จ ะสง เสริม สนับ สนุน ใหบ ุค ลากรในโรงเรีย นเกิด ความพึง พอใจที่จ ะปฏิบ ัต ิง านใหป ระสบ
ความสําเร็จตามที่กําหนดไว นอกจากนี้ผบู ริหารโรงเรียนจะตองมีความคิดริเริ่มในการวางแผนจัดการ
บริหารภายในองคการอยางหลากหลาย ตลอดทั้งแสวงหาปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่จะทําใหโรงเรียนได
พัฒนาตามเปาหมายของโรงเรียน ภาระหนาที่สําคัญก็คือ พยายามชักชวน โนมนาวจิตใจใหผูอยูใต
บังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ และรวมมือรวมใจกันที่จะปฏิบัติหนาที่ จึงจะทําใหงานตาง ๆ ในโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ
ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจหมายถึง การกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูจูงใจตองการ โดย
ใชความตองการของมนุษยเปนสื่อโดยมีหลักการในการจูงใจคือตองพยายามคนหาความตองการที่
แทจริงของบุคลากรในองคการ เนนวิธีการทางบวกมากกวาทางลบยึดมั่นในความยุติธรรม ใครทําดี
ตองไดดี 87
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วรูม (Vroom) ใหแนวคิดวา การจูงใจเปนผลที่บุคคลมีความตองการตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปน
การคาดคะเนตอความนาจะเปนของการกระทําทีจ่ ะนําไปสูสงิ่ นั้นประกอบดวยความพอใจ (valence)ความ
คาดหมาย (expectancy) และผลลัพธ (outcomes)88
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ใหความหมายวา แรงจูงใจเปนการกระตุนพฤติกรรม
ที่มีแนวโนมนําไปสูเปาหมาย ดําเนินการตามความตองการที่จําเปนที่มีอยูจนกวาจะบรรลุความพึงพอใจ
แรงจูงใจที่สําคัญของมนุษยดานอื่น ๆ มีความเกี่ยวของกันโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบสําหรับการทําความ
เขาใจแรงจูงใจในสถานทีทํางานซึ่งมีหลายแงมุม
การจูงใจเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นแกบุคคลในการใชความพยายาม (Effort) ผลักดันให
เกิดการกระทําอยางตอเนื่อง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แนนอน เพื่อไปสูเปาหมาย
(Goal) ที่ตองการ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ ความพึง พอใจในการทํางานมีห ลายทฤษฎี จากการศึกษาพบวา
ทฤษฎีการจูงใจ แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกเปนทฤษฎีการจูงใจที่มุงเนนปจจัยที่เปนความ
ตอ งการของมนุษย ซึ่ง เรียกอีก นัยหนึ่ง วา ทฤษฎีเ นื้อ หาของการจูง ใจ (Content theories of
motivation) สวนกลุมหลังเปนทฤษฎีการจูงใจที่มุงเนนดานกระบวนการ (Process theories of
motivation) ที่บงชี้รายละเอียดวา การจูงใจเกิดขึ้นไดอยางไร โดยจะแยกกลาวแตละกลุม ดังนี้
ทฤษฎีแรงจูงใจที่เนนเรื่องความตองการ
ในที่นี้จะกลาวถึง ทฤษฎีการจูง ใจที่เกี่ ยวกับ ความตองการที่สําคัญ เพียง 5 ทฤษฎี โดย
ทฤษฎีเหลานี้ ตางพยายามระบุประเภทความตองการของมนุษย และศึกษาวาเงื่อนไขอยางไรที่ความ
ตองการแตละประเภทจะกอใหเกิดการจูงใจขึ้นแกบุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความ
ตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะ
อยาง ดังรายละเอียดในแตละทฤษฎีความตองการ ดังนี้
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว
เปนทฤษฎีการจูงใจของมนุษย ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว (Maslow) ไดเสนอ
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (hierarchy of need theory) ซึ่งเปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วามนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด
ความตองการมีลําดับขั้นตามความสําคัญ ซึ่งมีขั้นของความตองการของมนุษยจากขั้นต่ําถึงขั้นสูงรวม 5
ระดับ ไดแก
1. ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน และ
จําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย เปนความตองการที่จะตองไดรับการตอบสนองกอนความ
ตองการอื่น ๆ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความตองการดานรางกายไดรับ
การตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความตองการความปลอดภัย เปนความรูสึกที่ตองการความมั่นคง การ
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ไดรับความคุมครอง การไดอยูในสังคมที่เ ปนระเบียบ มีกฎหมายที่ จะชวยคุมครองใหพนอันตราย
ตางๆ
3. ความตองการดานสังคม (social needs) เปนความตองการที่จะมีมิตรสัมพันธกับ
บุคคลทั่ว ๆ ไป ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในสังคม
4. ความตองการภาคภูมิใจในตนเอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยอง
เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเชื่อในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ ความเปนอิสระ และ
เสรีภาพ
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิตหรือตามความนึกคิด (the needs for
self - actualization) มนุษยจะเกิดความตองการอยากจะเปนในสิ่งที่ตนอยากเปนอยางสูงสุด89
จากทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) ปจ จัยที่เ ปนความตองการระดับ ลาง เชน ความ
ตองการทางรางกายก็ดี หรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก
(Extrinsic motivation) ในขณะที่ความตองการระดับสูง เชน ความตองการไดรับการยกยองนับถือ
หรื อความตอ งการความสํ า เร็ จ ดั ง ใจปรารถนาก็ดี มีลั ก ษณะเปน สิ่ง จู ง ใจจากภายใน (intrinsic
motivation) มาสโลว(Maslow) เชื่อวา มนุษยจ ะตองไดรับ การตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความ
ตองการทางรางกายกอน จึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นตอไป คือดานความมั่นคงปลอดภัย และ
ความตองการทางสังคมตามลําดับ เมื่อไรก็ตามที่ความตองการเหลานี้ยังไมไดรับการตอบสนอง ก็จะ
เปนพลังที่สงผลกระทบตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แตถาความตองการระดับใดไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการระดับนั้นจะไมเปนแรงจูงใจอีก โดยผูนั้นจะแสวงหาความตองการระดับ
ที่สูง ขึ้นตอไป ทั้งนี้ ยกเวนความตอ งการขั้นสูงสุด คือ ความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนา
แมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความตองการขั้นนี้แลวก็ตาม และผลวิจัยชี้วา มนุษยแตละคนมี
ระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจ สามารถตอบสนองความตองการในระดับสูง จากการทํางาน
ทฤษฎีอีอารจีของแอลเดอเฟอร
แอลเดอเฟอร (Alderfer) ไดเสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการ เรียกวา
ทฤษฎี อีอารจี (ERG) ซึ่งคลายกับทฤษฎีของมาสโลว แตจัดระดับความตองการใหมใหเหลือเพียง 3
ระดับ ซึ่งแทนดวยอักษรยอดังนี้
1. ความตองการเพื่อการคงอยู (E = Existence Needs) ซึ่งเปนความตองการการ
ตอบสนองดวยปจจัยทางวัตถุ จึงมีความคลายกับความตองการระดับที่ 1 และ 2 ของมาสโลว ที่เปน
ความตองการทางรางกายกับความตองการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการตองตอบสนองดวยเงื่อนไขที่
เปนวัตถุ เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เงินคาจาง และความปลอดภัยในการทํางาน
2. ความตองการดานความสัมพันธ (R = Relatedness Needs) ซึ่งเปนความตองการที่
สามารถตอบสนองไดดวยการสื่อสารอยางเปดเผยและการไดแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึกกับ
สมาชิกคนอื่นในองคการ จึงเปนระดับความตองการที่ใกลเคียงกับความตองการเปนสมาชิกของสังคม
และบางสวนของขั้นความตองการไดรับการยกยองนับถือ
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3. ความตองการดานความงอกงาม (G = Growth Needs) เปนความตองการสวนบุคคล
ในการไดใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพื่อทํางานอยางเต็มศักยภาพที่มีอยู รวมทั้ง ไดมี
โอกาสใชความสามารถในการสร างสรรคสิ่ง ใหมไดอยางเต็ม ที่ส อดคลองกับ ทฤษฎีของมาสโลว ที่
เกี่ยวกับความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนา กับบางสวนของ ความตองการไดรับการยกยองนับ
ถือในแงการไดรับความสําเร็จ (Achievement) และไดรับผิดชอบ(Responsibility)90
ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก
ทฤษฎีส องปจ จัยของเฮอรซ เบอรก ซึ่ง เปนทฤษฎีจูง ใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีห นึ่ง ที่มาจาก
ผลงานวิ จัยของ เฮอร ซ เบอร ก (Herzberg) เพื่อศึก ษาถึง ป จ จัยตา ง ๆ ที่ เ ชื่อ มโยงเกี่ย วกับ งาน
โดยเฉพาะปจ จัยที่ทําใหเกิดความพึง พอใจ เฮอรซ เบอรก (Herzberg) ทําการเก็บ ขอมูล จากกลุม
ตัวอยางที่เ ปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมืองพิสเบอรก ของสหรัฐ จํานวนประมาณ 200 คน โดย
แนวทางการสัมภาษณนั้นเปนการขอรองใหผูถูกสัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมีความรูสึกดีเปน
พิเศษ (Satisfied) และชวงที่รูสึกไมดีมาก ๆ ในการทํางาน (Dissatisfied) จากนั้นจึงนําคําตอบที่
ไดมาวิเคราะหตามหลักวิชาการ พบคําตอบที่นาฉงนใจวา ปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพึงพอใจตองาน
เปนคนละปจจัยกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจตองาน
ปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสึกที่ดี หรือเกิดความพึงพอใจตองานนั้น พบวา สวนมากเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทํา (Job content) สวนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความรูสึกที่ไมดีหรือเกิด
ความไมพึง พอใจตอ งาน ปรากฏวา สวนใหญเ ปนประเด็นที่เ กี่ยวกับ สภาพที่อยูลอมรอบงานนั้น
เฮอรซเบอรก สรุปวา ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้นจะสัมพันธลักษณะในเนื้องาน โดย
เฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivators) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจใน
งาน (Job dissatisfies) นั้น จะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัย
นี้วา ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance factors) ซึ่งประกอบดวยประเด็น
สําคัญดังในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจตามทฤษฎีเฮอรซเบอรก
ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อการคงอยู
ปจจัยจูงใจ
(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจูงใจภายนอก)
(ลักษณะในเนือ้ งาน ตัวจูงใจภายใน)
ความสําเร็จ
สถานภาพ
การไดรับการยอมรับ
นโยบายและการบริหารงานของบริษัท
ความกาวหนา
คุณภาพการควบคุมบังคับบัญชา
ตัวงานเอง
สัมพันธภาพกับผูควบคุมบังคับบัญชา
ความเปนไปไดที่จะเจริญเติบโต
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
ความรับผิดชอบ
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา
ความมั่นคงในงาน
สภาพการทํางาน
คาจาง
ที่มา
: Frederick Herzberg, The Motivation - Hygiene Concept and Problems of
Manpower : Personnel Administration (Cleverland : World Publishing, 1964), 113115.
เฮอรซเบอรก เชื่อวาปจจัยสุขอนามัยเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญยิ่งของงานที่จะรักษาคน
ไวในองคการ ในลัก ษณะที่ทําใหเขาพอที่จ ะทํางานได กลาวคือ ถาปจ จัยสุขอนามัยไมไดรับ การ
ตอบสนองก็จะเปนสาเหตุใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน แตถึงแมวาปจจัยสุขอนามัยจะไดรับการ
ตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเทานั้น และแมผูบริหารจะ
พยายามลดสิ่งที่ทําใหบุคคลไมพอใจในการทํางานลงมาจนถึงระดับศูนยและพยายามตอบสนองความ
ตองการเกี่ยวกับปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็ตาม ก็เปนเพียงปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้นเทานั้น
แตจะไมส ามารถนําไปสูความพอใจในงาน ดังนั้นทฤษฎีเฮอรซ เบอรก จึงเสนอวา การใหบุคคลได
ทํางานที่มีลักษณะที่ทาทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยางแทจริง
จากทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลว จะพบวามีเนื้อหาสาระสําคัญสวนใหญที่
คลายคลึงกัน จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทานั้น โดยแตละทฤษฎีก็ยังคงมีการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมอยูตอไปไมจบสิน้ ดังนั้นในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงตองรูจักประยุกตประเด็นการจูง
ใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม91
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12. การปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ (Individual and Organizational Performance)
เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ไดใหความหมายวา เปนผลของการปฏิบัติงาน
ความสําเร็จ ผลผลิตที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ การบริการที่มีคุณภาพ ตรงเปาหมายขององคการ92
ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการ (Organization Change Theory)
การเปลี่ยนแปลงองคกร 3 ขั้นตอน ของเคิรท เลวิน (Kurt Lewin)
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีนักวิชาการหลายทานที่นําเสนอไวแตทฤษฎีที่ไดรับการ
ยอมรับและนํามาใชในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนื่องจากสามารถทําใหเกิด การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสําเร็จ คือ ทฤษฎีก ารเปลี่ยนแปลงของ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin)
นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ไดแบงขั้นตอนของกระบวนการใหการเปลี่ยนแปลงออกเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะยอมรับถึงความจําเปน (Unfreezing) ระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) และระยะ
รักษาสภาพใหมใหอยูกับองคการไดถาวร (Refreezing)
1. ระยะยอมรับถึงความจําเปน (Unfreezing) เปนขั้นตอนที่เงื่อนไขสภาพแวดลอมและ
สถานภาพเดิมที่องคการเปนอยูขณะนั้นเกิดปญหาทําใหการดําเนินกิจการไมเปนที่นาพอใจ ซึ่งอาจเกิด
จากการมีโครงสราง การจัดรูปแบบงาน หรือเทคโนโลยีที่ขาดประสิทธิผลหรือการที่พนักงานขาด
ทักษะและเจตคติที่เหมาะสม การเกิดวิกฤตการณเปนตัวเรงใหฝายตาง ๆ ยอมรับและเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง เชนการชุมนุมประทวงอยางรุนแรงของพนักงาน หรือยอดตัวเลข
การขายสินคาตกลงอยางฮวบฮาบหรือการเกิดกรณีฟองรองทางกฎหมายกับบริษัท เปนตน อยางไรก็ดี
การยอมรับ ถึงความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมจําเปนตองมีวิกฤตการณเกิดขึ้นก็ได แต
อาจจะมาจากการไดขอมูลจากแหลงอื่น เชน การสํารวจทัศนะของลูกคา พนักงานหรือดูจากบัญชี
การเงินของบริษัท เปนตน ขอมูล เหลานี้ส ามารถใชในการคาดเหตุการณลวงหนาเพื่อดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงกอนที่จะเกิดภาวะวิกฤตได
2. ระยะดําเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) เปนขั้นตอนของการนําแผนงานวิธีการและ
เทคนิคต าง ๆ ลงสูก ารปฏิบัติ เ พื่ อให เ กิด การเปลี่ ยนแปลงไปสู ส ภาพที่ ตองการ อย างไรก็ดี ก าร
เปลี่ยนแปลงบางอยางสามารถทําไดทันทีโดยไมจําเปนตองมีแผนงานก็ได เชน การจัดฝกอบรมทักษะ
การทํางาน การปรับขั้นตอนการสรรหาพนักงาน เปนตน ซึ่งเกี่ยวของกับคนไมกี่คน แต ถาเปนการ
เปลี่ยนแปลงใหญที่ตองเกี่ยวกับคนจํานวนมาก เชน การปฏิรูปปรับรื้อองคการใหม การปรับนโยบาย
จากรวมศูน ยไ ปเปน การกระจายอํ านาจความรั บ ผิ ดชอบในการตั ดสิ นใจลงสู ร ะดับ ลา งเปน ต น
จําเปนตองมีแผนและดําเนินการอยางรอบคอบ
3. ระยะรักษาสภาพใหมใหอยูกับองคก ารได ถาวร (Refreezing) กลาวคือ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว พรอมทั้งไดมีการพัฒนาดานพฤติกรรมและเจตคติของพนักงานหรือปรับ
โครงสรางใหมแลว ในขั้นตอนจากนี้ก็คือ การทําใหการเปลี่ยนแปลงใหมในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นคงอยู
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และกลายเปนสวนหนึ่งขององคการตอไป ซึ่งมีสิ่งที่ตองพิจารณาก็คือ การเปลี่ยนแปลงใหมที่เกิดขึ้นมี
ประสิทธิผลหรือไม และขั้นตอนตอเนื่องที่จะตองเปลี่ยนแปลงตอไปเปนอยางไร แนวคิดในการบริหาร
ปจจุบันจึงใหความสําคัญตอการสรางองคการแหงการเรียนรู (Learning organization) เพื่อกระตุน
ทุกคนในองคการใหมีนิสัยการเรียนรูตลอดเวลาและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเสมอ93
การเปลี่ยนแปลงองคกร 8 ขั้นตอนของคอตเตอร (Kotter)
มีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอยูหลายทฤษฎี แตที่โดดเดนมากอันหนึ่งคือหลัก 8 ขั้นตอนของ
การเปลี่ยนแปลงโดยคอตเตอร (Kotter) ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงในบริษัทขนาดใหญรอยกวาบริษัท
แลวเขียนเปนหลักการนี้ออกมา ซึ่งมีสาระโดยยอดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางภาวะจําเปนเรงดวนขึ้นมา การไมไดส รางสํานึก วานี่เ ปนเรื่องเรงดวน
(sense of urgency) ใหมากพอ เปนเหตุใหกวา 50% ของบริษัทที่พยายามกอการเปลี่ยนแปลง
ลมเหลว คือไปประเมินความยากของการขับ เคลื่อนคนออกจาก “สิ่ง เดิมๆที่เ ขาคุนเคย” ไวต่ําไป
องคกรบริหารสวนใหญเต็มไปดวยคนเปนผูจัดการแตขาดคนผูนําที่แทจริง เผอิญการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ตองใชผูนําตัวจริงเสียดวย ผูนําที่กลาหารือเรื่องที่หนักอกที่ไ มมีใคร
อยางไดยินอยางเปดเผยและจริงใจ ผูนําที่สามารถทําใหทุกคนมองเห็นวาการอยูเฉยๆในที่เดิมๆเปนไป
ไมไดแลว เพราะมันมีอันตรายยิ่งกวาการเปลี่ยนไปสูสิ่งใหมๆ
การจะกอการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ คนทั้งองคกรตองอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ
จึงจะสําเร็จ การกอหวอดใหมีความรูสึกวาตองเปลี่ยนแปลงอยางเรงดวนจะชวยใหจุดประกายการ
ขับเคลื่อนไดงายขึ้น เรื่องนี้ไมไดงายๆแคแสดงยอดขายที่ตกต่ําลงมา หรือพูดถึงการแขงขันที่เพิ่มความ
รุนแรงขึ้น แตตองเปนการพูดคุยกันอยางเปดเผยจริงใจวาจริงๆแลวองคกรของเรากําลังประสบปญหา
หนักหนวงเพียงใด เมื่อผูคนตระหนักถึงความหนักหนาของปญหาความสํานึกวามันเปนเรื่องเรงดวนจะ
เกิดขึ้นเอง สิ่งที่พึงทําก็คือชี้ตัวภาวะคุกคามใหทุกคนเห็น และวาดฉากสมมุติวามันอาจจะกอใหเกิด
อะไรขึ้นไดบางในอนาคต ถาไมมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะตองอาศัยการยืนยันจากลูกคาหรือคนใน
อุตสาหกรรมเดียวกันทีไ่ มไดเปนผูม ีสว นไดเสียในบริษัทเพื่อใหมคี วามหนักแนนขึ้น คอตเตอรเสนอแนะ
วาการจะเปลี่ยนแปลงใหไดสําเร็จจะตองทําใหคนระดับผูบริหารและผูจัดการในองคกรเอาดวย (buy
in) สัก 75% ดังนั้นควรลงทุนลงแรงทํางานหนักเพื่อใหทุกคนมองเห็นความเรงดวนของปญหา อยา
เพิ่งรีบขามขั้นไปทําขั้นตอไป บางองคกรใชวิธีสรางวิกฤตการณปลอมยอย ๆขึ้นมา เพื่อสรางสํานึกของ
ความเรงดวน เชน
(1) ปลอยใหปญหาการเงินเล็กๆกอหวอดขึ้นโดยไมแกไขปญหาจนกระทั่งลุกลามเปน
ปญหาที่ชัดเจน แลวชี้ปญหานั้นเพื่อกอใหเกิดการตื่นตัว
(2) แกลงกําหนดเปาหมายใหสูงกวาเดิม เพื่อใหทุกคนเกิดความตระหนักวาวิธีการที่
ใชปฏิบัติแบบเดิมๆ จะไมสามารถบรรลุเปาหมายได ตองมีการปรับเปลี่ยนหาแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อใหบรรลุหรือสอดคลองกับเปาหมายใหมที่ตั้งไว เปนตน
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(3) เปลี่ยนนโยบายไปเนนการประเมินผลการปฏิบัติงานรวม มากกวาการเนนไปที่
ผลงานของแตล ะหนวยงาน เพื่อใหกอใหเกิดการทํางานเปนทีมใหญที่เ กิดจากประสานกันของทุก
หนวยงาน
(4) ปลอยขอมูลใหพนักงานรูถึงสถานการณและวิกฤตการณตางๆ ที่องคการเผชิญ
อยู เชน ผลกําไรตก ขอเสียเปรียบคูแขง ขอมูลที่บงชี้วาลูกคาไมพอใจ โดยสรางเหตุการณใหพนักงาน
ไดมีโอกาสสอบถามจากลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆโดยตรง
ขั้นที่ 2 จัดตั้งแกนนําที่แข็งแกรง เปนธรรมดาที่การเปลีย่ นแปลงจะเริ่มตนดวยคนเพียง
คนเดียวหรือสองคน แตภายในเวลาไมนานจะตองสะสมกลุม ผูนําการเปลีย่ นแปลงใหไดจํานวนที่มีพลัง
รวมใหไดมากพอ กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงเมื่อรวมกันแลวจะตองมีพลังทั้งในแงของตําแหนงหนาที่
อํานาจการบังคับบัญชา ขอมูลที่มีอยูในมือ ความรูความชํานาญ ความสัมพันธกับผูคนในองคกร และ
การเปนตัวแปรที่สําคัญในแงการเมืองภายในองคกร เมื่อไดตัวคนครบแลวก็เอาคนเหลานี้มารวมกัน
ประเมินปญหาและโอกาสพัฒนาองคกร เปดโอกาสใหพวกเขาไดสรางความเชื่อถือกันและกันขึ้นมา
ระดับหนึ่งกอนเพื่อใหเกิดความเปนทีม การนําทีมนี้ออกไปคางคืนทํากิจกรรมนอกสถานที่ตั้งก็เปนวิธีที่
นิยมทํากันและไดผลดีองคกรที่ลมเหลวสวนหนึ่งใหหัวหนาหนวยงานสนับสนุน เชน ฝายการบุคคล
หรือฝายคุณภาพเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเพียงลําพังโดยไมมีหัวหนางานสายตรงในสายปฏิบัติการ
รว มอยู ด ว ย ทํ าให ที ม นํ า ขาดอํ านาจสั่ ง การซึ่ ง จํา เป น มากสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลง ทํ า ให ก าร
เปลี่ยนแปลงไมสําเร็จ
ขั้นที่ 3 สรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนเขาใจงายขึ้นมา บริษัทที่ประสบความสําเร็จ ทีมนําจะ
วาดวิสัยทัศนออกมาไดเปนรูปธรรมชัดเจน เขาใจงาย สื่อกันไดงายๆ และผูมีสวนไดเสียทุกคนฟงแลว
เลื่อมใสศรัทธา กฎพื้นฐานคือถาไมสามารถสื่อวิสัยทัศนใหใครสักคนฟงแลวเขาใจหรือจับประเด็นจน
ออกความเห็นวิพากษวิจารณไดภายในเวลาไมเกินหานาที แสดงวาวิสัยทัศนนั้นสื่อสูกันยากเกินกวาที่
จะนํามาใชการไดจริง วิสัยทัศนตองเปนอะไรที่พนไปจากตัวเลขเปาหมาย แตเปนอะไรที่บอกทิศทาง
วาองคก รจะบายหนาไปทางไหน บางครั้ง วิสัยทัศนที่วาดขึ้นมาครั้งแรกอาจจะดูพราๆเบลอๆ แต
หลังจากไดวิเ คราะหขัดเกลารวมกันไปนานพอสมควรอาจจะนานถึงสามเดือน หรือหกเดือน หรือ
แมกระทั่งนานเปนป ก็จะไดวิสัยทัศนที่แจมชัดและยุทธศาสตรที่จะบรรลุวิสัยทัศนอยางจริงจังออกมา
ได วิสัยทัศนที่ดีควรเปนคําพูดสั้นเพียงหนึ่งหรือสองประโยคที่จํางายและเชื่อมโยงแนวคิดดีๆจํานวน
มากของผูคนในองคกรเขาไวดวยกัน วิสัยทัศนที่ชัดเจน จะเปนเครื่องเตือนใจทุกๆคนวาทําไมเราจึง
ตองกอการเปลี่ยนแปลงในองคกร ตัวผูนําและทีมนําตองซอมการพูดถึงวิสัยทัศนบอยๆ และพูดถึงมัน
ทุกครั้งที่มีโอกาส
ขัน้ ที่ 4 ทุมเทสื่อสารวิสัยทัศนออกไปถึงทุกคน การสื่อสารวิสัยทัศนออกไปตองทําผาน
ทุกชองทางการสื่อสารที่องคกรมี ไมใชเพียงแคเรียกประชุมชี้แจงเทานั้น แตตองพูดถึงมันในทุกโอกาส
สื่อผานเครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบที่องคกรมี
นอกจากการสื่อวิสัยทัศนในรูปแบบของคําพูดแลว ยังตองสื่อดวยการกระทําของผูนํา
เอง พฤติกรรมใดที่ผูนําประสงคจะใหเกิดขึ้นเพื่อสนองวิสัยทัศนใหม ตัวผูนําตองเปนคนแรกที่ฝกฝน
ตัวเองใหมีพฤติกรรมเชนนั้นในทุกอิริยาบถของชีวิต
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ผูบริหารจะตองแจงใหพนักงานที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยแจงใหทราบถึง เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่สําคัญในการสื่อสารคือ ใหความสนใจกับบุคากรที่มีแนวโนมวา
จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พึงหลีกเลี่ยงการปลอยใหเกิดความคลุมเครือไม
ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และการพลาดโอกาสสื่อสารถึงความจําเปนที่จะตองทํา
การเปลี่ยนแปลงดวยความนึกคิดคาดเดาเอาแบบอัตวิสัยวาทุกคนในองคการเขาใจดีแลว
การสื่อสารจําเปนตองทําอยางซ้ําๆซากๆ ทําอยางนอยสิบวิธี ทําวิธีละอยางนอยสิบหน
ทุกอยางที่ผูจัดการทํา หรือที่ผูจัดการไมทํา ลวนเปนการสงขาวสาร การสื่อสารเปนเรื่องที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เต็มไปดวยขาวลือ ขาวสารจะตองคงเสนคงวา ชัดเจน
และซ้ําแลวซ้ําอีกไมมีที่สิ้นสุด เปาหมายคือใหพนักงานคนสุดทายซึ่งเปนผูปฏิบัติงานที่ระดับลางสุด
รูจักวิสัยทัศนขององคกร เขาใจยุทธศาสตรที่จะพาองคกรบรรลุวิสัยทัศนนั้น อยางนอยก็ในสวนที่เขา
เกี่ยวของ เชื่อวาแผนนั่นเปนไปไดและจะนําไปสูสิ่งที่ดีกวาสําหรับองคกร และทําใหเขาลงมือทําตาม
การสื่อสารที่ดีเปนการสรางการมีสวนรวม พรอมกันนั้นก็เปนการจูงใจพนักงานให
รวมมือไปดวย การสื่อสารใหทราบถึง ผลกระทบในทางบวกที่จ ะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงนั้น
กอใหเกิดการสนับสนุนไดมากขึ้น และลดปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลงได
ผูนําตองหมั่นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสูวิสัยทัศนใหมขององคกร จับเขาคุยถึงขอกังวล
ของพนักงานอยางเปดเผยจริงใจ นําวิสัยทัศนลงประยุก ตใชกับการใชชีวิตของตัวเอง และกับการ
ทํางานของตนเองทุกเรื่อง หากไมทุมเทสื่อสาร คนสวนใหญขององคกรจะไมรับรู หรือรับรูแตไมเขาใจ
หรือเขาใจแตไมเอาดวย หรือทําทาเหมือนจะเอาดวยแตไมล งมือทําจริง การเปลี่ยนแปลงก็จ ะไม
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากการเปลี่ยนแปลงตองอาศัยการเสียสละของทุกคน จะไมมีใครยอม
เสียสละถาเขาไมเชื่อวาการเปลีย่ นแปลงนั้นเปนไปได ยิ่งยากไปกวานั้นหากการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจไป
กระทบผลประโยชนสวนตนของเขา
ขั้นที่ 5 ลงมือขจัดอุปสรรค บอยครั้งที่ผูคนในองคกรเขาใจวิสัยทัศน เห็นดวย อยาก
ชวย อยากมี สวนรวมกอ การเปลี่ยนแปลง แตอ ยูๆ ก็มีชางมาขวางทางอยู ชางที่วา นี้บ างทีก็เ ป น
ความคิดในหัวของผูคนนั่นเอง บางทีก็เปนโครงสรางขององคกรเชนคาดหมายวาพนักงานจะกอการ
เปลี่ยนแปลงแตไมไดมอบอํานาจดําเนินการให บางทีก็เปนระบบการบริหารงานบุคคล การใหรางวัล
และลงโทษซึ่ ง บีบ ให คนส วนหนึ่ ง ต อ งเสี ย ผลประโยชน ส วนตนหากเดิ น หนา ช วยก อ ให เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนใหม ที่แยกวานั้นคือบางครั้งตัวผูบังคับบัญชาเองกลายเปนอุปสรรคของการ
เปลี่ยนแปลงเพราะไมกลาตัดสินใจใดๆที่อาจยังผลใหบางกลุมบางคนไมพอใจ หรือไมผูนําก็ทําตัวแบบ
มือถือ สากปากถือศีลจนกลายเปนที่เยาะเยยถากถางของพนัก งานสวนใหญ บางครั้ง อุปสรรคคือ
วัฒนธรรมขององคกรที่ไมเคยมีการเผชิญหนากันตรงๆเพื่อแกปญหาแตอาศัยผานความขัดแยงมาดวย
การประนีประนอมมาตลอด จนไมมีใครกลาเสนอวิธีแกปญหาใหญๆดวยวิธีเผชิญหนากับปญหาตรงๆ
ผูนําตองหมั่นตรวจสอบวามีอุปสรรคอะไรขวางกั้นการเปลี่ยนแปลงแลวลงมือขจัด
อุปสรรคที่ตรวจพบทันที ถาอุปสรรคอยูที่ระบบการบริหารงานบุคคลตองปรับแก ถาอุปสรรคอยูที่ตัว
คนบางคน ตองเปลี่ยนคน เมื่อพบวามีพนักงานคนใดทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดจริง ตองรีบให
รางวัล
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ขั้นที่ 6 สรางชัยชนะระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงอยางขุดรากถอนโคนกวาจะสําเร็จยอม
ตองใชเ วลานานหลายปหรือนับสิบป แตหากผานไปหนึ่งหรือสองปแลวผูคนยังไมเ ห็นหรือยังไมได
ฉลองชัยชนะระยะสั้นเลย พวกเขาจะคอยๆถอยกลับไปเขากลุมที่ดื้อดึงตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ภายในเวลาที่นับเปนเดือน หรือไมเกินหนึ่งป ตองสรางชัยชนะระยะสั้นใหทุกคนไดเห็น การสรางชัย
ชนะระยะสั้น เปนคนละเรื่องกับการนั่งรอความหวังใหเกิดชัยชนะระยะสั้น การสรางเปนการจงใจลง
มือทําใหเกิดผลขึ้น ไมวาจะดวยกลยุทธพิเศษใดๆ เชนเลือกผลิตภัณฑที่นําออกตลาดไดเร็วมาทํากอน
เลือกงานที่ทําไดสําเร็จดวยทีมเล็กๆทีม่ ีฝม ือดีขึ้นมาทํากอน เลือกกระบวนการทํางานทีท่ ําไดนอกเหนือ
กฎระเบียบเกาอันยืดยาดขึ้นมาทํากอน เปนตน การสรางชัยชนะระยะสั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด
เพราะไมมีอะไรจะกระตุนคนไดมากเทาความสําเร็จ หากผูค นเชื่อวาการเปลีย่ นแปลงเปนเรือ่ งที่ตองใช
เวลายาวนาน โมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงจะเสียไป พวกนิยมความคิดลบจะเขามามีบทบาท และ
จารีตประเพณีดั้งเดิมที่รอจังหวะหวนกลับอยูแลวก็จะกลับมาแทนที่
ขั้นที่ 7 สรางความเปลี่ยนแปลงที่ใหญก วาบนชัยชนะระยะสั้นอยางตอเนื่อง การ
เปลี่ยนแปลงกวาจะฝงรากไดลึกอาจใชเวลานานถึงหาป หรือสิ บป การรีบประกาศชัยชนะหลังจาก
ทํางานหนักไปไดสองสามปมักกลับกลายเปนผลราย เพราะการฉลองชัยชนะจะฆาโมเมนตัมของการ
เปลี่ยนแปลงไปเสียในทันที เปนการเปดโอกาสใหจารีตนิยมกลับมาแทนที่ ดังนั้นอยารีบประกาศชัย
ชนะ ผูนําควรอาศัยเครดิตที่ไดรับจากชัยชนะระยะสั้นรวบรวมพลังและผูคนเขาผจญกับปญหาที่ใหญ
กวาเดิมขึ้นไปอีกเปนการสรางความสําเร็จใหญๆ ตอยอดบนความสําเร็จเล็กๆ อาจจะเปนปญหาที่ยัง
ไมมีใครกลาแตะมากอนก็ได ดังนั้นทันทีที่ประสบชัยชนะระยะสั้น รีบวิเคราะหวาอะไรที่ไปไดดีแลว
อะไรที่ยังตองปรับปรุงแลวตั้งเปาตอยอดในลักษณะการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดไอเดียใหมสด
อยูเสมอโดยการสรรหาผูกอการเปลี่ยนแปลงหนาใหมๆเขามาเสริมในทีมนํา
ขั้นที่ 8 ฝงการเปลี่ยนแปลงลงบนวัฒ นธรรมองคก รใหแนน การเปลี่ยนแปลงจะไม
ถาวร ตราบใดที่มันยังไมใชวิถีชีวิตที่คนในองคกรใชในการทํางานและในการดําเนินชีวิตอยูทุกเมื่อ
เชื่อวัน ตราบใดที่มันยัง ไมใชวัฒ นธรรมหรือไมใชบ รรทัดฐานทางสัง คมขององคก ร ตราบนั้นสิ่ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปแลวก็จะยอนกลับมาสูวิถีดั้งเดิมอีกได มีสองเรื่องที่สําคัญสําหรับการเสริมรากการ
เปลี่ยนแปลง คือ
(1) ผูนําตองเชื่อมโยงใหผูคนเห็นวาวิธีทํางานแบบใหม พฤติกรรมใหม หรือเจตคติใหม
ทําใหผลงานของบริษัทดีขึ้นอยางไร อยาปลอยใหผูคนสรุปหรือเชื่อมโยงเอาเอง เพราะพวกเขาอาจ
เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลกันผิดพลาดไปมาก ตัวอยางเชนชวงที่นายหาวซึ่งนิสัยมุทะลุเอาแตใจตัว
เปนหัวหนาแผนก แผนกมียอดขายสูงขึ้น พนักงานตางคิดวานายหาวมีฝมือดีทั้งๆยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้น
เปนผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการของพนักงานตางหาก การชวยเชื่อมโยงใหผูคนเห็นความ
เปนเหตุเปนผลของสิง่ ตางๆในลักษณะที่ทําใหผูคนศรัทธาการเปลีย่ นแปลงเปนเรือ่ งทีต่ องทุมเทสื่อสาร
อยางมาก ทุกโอกาส ทุกการประชุมตองใชเปนที่เนนย้ําวาผลงานของบริษัท ดีขึ้นเพราะอะไร การ
เปลี่ยนแปลงทําใหองคกรมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางไร
(2) ผูนําตองทําใหการสนับสนุนจากขางบนมีความตอเนื่อง โดยใหเวลามากพอกับการ
บมเพาะและคัดเลือกผูนําชวงตอไปตองเปนผูที่มั่นในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ไดทําไปแลว ซึ่ง
ยอมตองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ หรือสเปค (specification) ของผูที่จะขึ้นมาเปนผูนํา
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ใหมวาจะตองแตกตางไปจากผูนําในยุคจารีตนิยมดวย หากกอใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงแลว แตไม
เปลี่ยนสเปคของผูนํารุนใหม นั่นหมายถึง การเลือกผูนํารุนตอไปผิดพลาด ซึ่งจะพลอยทําใหความ
พยายามที่ไดทําการเปลี่ยนแปลงมานานปสญ
ู เปลา ในระดับพนักงานก็เชนกัน การวาจางพนักงานใหม
94
ตองใชคานิยมใหมในการคัดเลือก
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิล ฟูแลน (Michael Fullan)
ปจจัยขับเคลื่อนพื้นฐาน
1. การสรางเปาหมายทางคุณธรรม
2. การสรางศักยภาพ
3. ความเขาใจกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลง

4. การพัฒนา
วัฒนธรรมการเรียนรู
8. เสริมสรางการ
พัฒนา Tri-Level

ปจจัยขับเคลื่อนที่
ทําใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

7. การสนับสนุนสราง
ความชัดเจน

5. การพัฒนา
วัฒนธรรมการ
ประเมินผล

6. การเนนความเปน
ผูนําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง

แผนภูมิที่ 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของไมเคิล ฟูแลน (Michael Fullan)
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, “Learning to Lead Change : Building System” ในเอกสาร
ประกอบ การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ สําหรับผูบริหารการศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2549), 6-27.
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 8 ปจจัย คือ
ปจจัยขับเคลื่อนพื้นฐาน
1. การสรางเปาหมายทางคุณธรรม
2. การสรางศักยภาพ
3. ความเขาใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยขับเคลื่อนที่ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงได
4. การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู
5. การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินผล
6. การเนนความเปนผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง
7. การสนับสนุนสรางความชัดเจน
94

คมสัน ขจรชีพพันธุงาม, กลยุทธ และการจัดการเปลี่ยนแปลง, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท, 2556), 9-32.
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8. เสริมสรางการพัฒนา Tri-Level
แรงผลักดันแรก : การกําหนดจุดประสงคเชิงคุณธรรม หลักการแรกที่สาํ คัญที่สดุ คือการมี
คุณธรรมนั่นเอง ในระดับพื้นฐานนั้น คุณธรรมในการปฏิรูปการศึกษา ก็คือการพัฒนาสังคมดวยการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาและการเรียนรูของประชาชนทุกคน คุณธรรมไมไดเปนเพียงแคเปาหมายของ
การเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตยังเปนกระบวนการสําคัญที่จะกระตุนนักการศึกษา ผูนําชุมชน และสังคม
โดยรวมใหมีคุณธรรมในการเปลี่ยนแปลง คุณธรรมเปนเรื่องสําคัญประการแรกและเปนสิ่งที่อยูตรง
ศูนยกลางโดยมีแรงผลักดันอีก 7 ประการเปนสวนประกอบ
แรงผลักดันที่สอง : การสรางศักยภาพ แรงผลักดันที่สองคือการสรางศักยภาพ ซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบาย กลยุทธ ทรัพยากร และ สิ่งตาง ๆ ที่จะชวยเพิ่มอํานาจใหคนพรอมที่จะ
ผลักดันระบบใหเดินหนาตอไป (ระดับโรงเรียน เขต และประเทศ) ซึ่งจะพัฒนา ความรู ทักษะ และ
ศักยภาพ ใหม ๆ รวมทั้งทรัพยากรใหม (เวลา ความคิด วัสดุอุปกรณ) และ แรงกระตุนและความรูสึก
รวมกัน เพื่อชวยกันพัฒนาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนศักยภาพอีกอยาง
หนึ่งที่มีความจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง
แรงผลักดันที่สาม : ความเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเปนตองมีผูนํา
คอยชวยดูวาควรจะทําหรือไมควรทํา สิ่งใด และจะตองมีแผนงานรองรับลวงหนา การเปลี่ยนแปลง
จําเปนตองมีพลัง แนวคิด พันธะสัญญา และความเปนเจาของ ความเปนเจาของไมไดมีตั้งแตตอนเริ่ม
กระบวนการเปลี่ ยนแปลง แตเ ปน สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ระหว างการปฏิบั ติ องคป ระกอบบางประการที่
จําเปนตองใชอยางมากเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ไดแก
- การวางแผนจะชวยในการพัฒนาและปรับปรุงความคิดกับการกระทํา
- แรงกดดันเกิดขึ้นจากการตั้ง เปาหมายที่ยากลําบาก สวนแรงสนับ สนุน คือการ
พัฒนาศักยภาพใหม ๆ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ ๆ ตอง มีทั้ง “แรงกดดันและแรงสนับสนุน” ยิ่ง
แรงกดดันและแรงสนับสนุนทํางานรวมกันไดเ ปนอยางดีมากเทาไร การเปลี่ยนแปลงก็จะประสบ
ผลสําเร็จมากขึ้นเทานั้น
- เมื่อรูวาการดําเนินงานจะตองมีชวงขาลง ก็จะชวยลดความกังวลใจลงได
- จําเปนตองมีการควบคุมเพื่อเอาชนะความกลัว
- เห็นความแตกตางระหวาง “ปญหาทางดานเทคนิค” กับ “ปญหาที่ปรับเปลีย่ นได”
ปญหาที่ปรับเปลี่ยนไดนั้นยุงยากกวาและ บางครั้ง เกินกวาเราจะรูได ปญ หาที่ป รับ เปลี่ยนไดนั้น
ตองการการแกไขที่เกินกวาความสามารถของเราในปจจุบัน เราตองเรียนรูที่จะลดชองวางระหวาง
ความคาดหวังกับความเปนจริง แมวาจะทําไดยากก็ตาม คนที่มีปญหาเปนทั้งปญหานั้นและวิธีแกไข
ปญหานี้ทําใหขาดสมดุลและเกิดการหลีกเลี่ยงตองใชเวลาในการแกไข
- การชัก ชวนบุคคลอื่นเขารวมการเปลี่ ยนแปลงดวยนั้นเปนเรื่อ งที่ตองใชความ
พยายามเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไมได
แรงผลักดันที่สี่ : การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมการเรียนรู ในที่นี้หมายถึงการ
เรียนรูจากผูอื่นและการเรียนรูจากกันและกัน กลยุทธสําหรับการเรียนรูจากผูอื่นมี ดังนี้
- การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูในระดับทองถิ่น โรงเรียน และชุมชน
- การเรียนรูจากโรงเรียนอื่น เขตอื่น ๆ
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เมื่อโรงเรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรูแลว ก็จะหันไปพัฒนาความรูและทักษะของครู
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนแลว กลยุทธที่
ไดผลอยางหนึ่ง ก็คือ การสรางความสามารถในระดับเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนและชุมชนจะเรียนรูจากกัน
และกันในเขตหรือจังหวัดเดียวกัน หรือในระดับที่ใหญกวานั้น หลักการนี้ จะชวยขยายความคิดและ
เสริมสรางความเปน “เรา-เรา” กับภายนอกโรงเรียน การแลกเปลี่ยนความรูและความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวกันเปนพลังสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แรงผลักดันที่หา : การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินผล วัฒนธรรมการประเมินผลจะตอง
ควบคูกับวัฒนธรรมการเรียนรู หนึ่งในกลยุทธสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เกิดขึ้นก็คือ
การประเมินสําหรับการเรียนรู (ไมใชเพียงการประเมินของการเรียนรู) การประเมินสําหรับการเรียนรู
ประกอบดวย
- การเขาถึง และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน
- การเก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจในรายละเอียด
- การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานจากสองประเด็นที่แลวเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
- ความสามารที่จะอธิบายและพูดถึงการปฏิบัติกับพอแม และคนภายนอก
แรงผลักดันที่หก : การเนนความเปนผูนําการเปลีย่ นแปลง ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
จะตองกระจายไปทั่วทั้งองคกร Collins พบวาผูนําที่โดดเดนไมสัมพันธกับความยั่งยืน ผูนําที่ไดชื่อวา
ยอดเยี่ ย ม ขององค ก รจะมีลั ก ษณะ ถ อ มตั ว อย า งมาก และมี ความตั้ ง ใจสู ง Collins กล าวถึ ง
ความสําคัญของภาวะผูนําวาควรจะ สรางความยิ่งใหญไดอยางยาวนาน ให กับองคกรมากกวาหวังผล
แคระยะสั้น
แรงผลักดันที่เจ็ด : สนับสนุนการสรางความชัดเจน ความรูเรื่องการเปลีย่ นแปลงจะชวยให
สิ่งที่มีมากมายดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ตองทําอยางตอเนื่อง ทั้งจัดตําแหนง เชื่อมตอระหวางจุด
และดูวาจะเรียงเปนภาพใหญไดอยางไร เหนือสิ่งอื่นใดคือจะตองลงทุนในการเสริม สรางศักยภาพ
เพื่อใหวัฒนธรรมการเรียนรูและการประเมินผล ไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของผูนํา สามารถมีแบบแผนที่
ชัดเจนของตนเอง
แรงผลัก ดันที่แปด : เสริม สรางการพัฒ นา Tri-Level แรงผลัก ดันที่แปดซึ่ง เปนลําดับ
สุดทายนั้น คื อการพูดถึง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบ ในสามระดับ หรือที่ เ รีย กกวา Tri-Level
Model
Tri-Level Model คํานึงถึงปญหาเหลานี้
- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนและชุมชน
- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับจังหวัด
- อะไรควรจะเกิดขึ้นในระดับประเทศ
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เราจําเปนตองเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และสิ่งที่อยูรอบขางดวยเชนกัน เราตองพัฒนา
ใหคนดียิ่งขึ้น ในขณะที่ก็ตองพัฒนาองคกรและระบบใหดีขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่พูดงายกวาทําและคือสิ่งที่
เราเรียกกันวาการพัฒนา “การปฏิบัติงานของผูคิดระบบ”95
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เป นที่ ยอมรั บ กั นโดยทั่ วไปว าวิ ชาชีพ ครู เ ปน วิช าชี พที่ มีศั ก ดิ์ ศรี แ ละมีเ กีย รติ ในอดี ต
สังคมไทยใหความยกยองนับถือครูมาก ในปจจุบัน แมการยกยองนับถือจะลดนอยลงบาง แตก็ยังเปน
ที่ยอมรับอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท เพราะครูเปนผูเอื้อความรูทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะทางสังคมใหเกิดขึ้นกับทุกคน ดังนั้น สังคมไทยยังหวังวาครูจะตองเปนผูนําที่พัฒนาสังคม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาภูมิปญญาของบุคคลในทองถิ่นที่ครูปฏิบัติหนาที่อยู
ความหมายของครู
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายวา คําวา “ครู” นั้นมาจากราก
ศัพทในภาษาบาลีวา “คุรุ-ครุ” หรือจากภาษาสันสกฤตวา “คุรุ” ในความหมายที่เปนคํานามแปลวา
“ผู สั่ ง สอนศิ ษ ย ห รื อ ผู ถ า ยทอดความรู ใ ห แ ก ศิ ษ ย ”96 พระเทพวิ สุ ท ธิ เ มธี ห รื อ พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ได
อรรถาธิบายความหมายของคําวา “ครู” ไววา ในสมัยโบราณในประเทศอินเดีย ซึ่งเปนเจาของคําๆ นี้
เปนคําที่สูงมาก ครูเปนผูเปดประตูทางจิตวิญญาณ แลวนําใหเดินทางวิญญาณไปสูคุณธรรมเบื้องสูง
เปนเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะ มิไดหมายถึงเรื่องวัตถุหรือมรรยาท หรือแมแตอาชีพ จึงมีนอยมาก ครู
มักจะไปทําหนาที่เปนปุโรหิตของพระราชา หรืออิสระชนซึ่งมีอํานาจวาสนา มีหนาที่การงานอันใหญ
หลวงคําวา “ครู” มักแปลกันมาแตเพียงวาเปนผูควรเคารพ หรือมีความหนัก ที่เปนหนี้อยูเหนือศีรษะ
เป น เจ า หนี้ อ ยู เ หนื อ ศี ร ษะคนทุ ก คน แต เ ดี๋ ย วนี้ ไ ด ก ลายมาเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ อย า งหนึ่ ง97
พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติวา ครู หมายความวา บุคลากร
วิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน98 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
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กระทรวงศึกษาธิการ, “Learning to Lead Change : Building System” ในเอกสาร
ประกอบ การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ สําหรับผูบริหารการศึกษา
และผูบ ริหารสถานศึกษา, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2549), 6-27.
96
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ :
นานมีบุคสพบั ลิเคชันส, 2546), 225.
97
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ), ธรรมสําหรับครู (กรุงเทพฯ : โครงการตําราและ
พัฒนาสื่อ โรงเรียนรุงอรุณ, 2546), 61.
98
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ม.ป.ป.), 3.

75
มาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวา ครู คือ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน
และการส ง เสริม การเรียนรูของผูเ รี ยนด วยวิ ธีก ารตา งๆ ในสถานศึ ก ษาปฐมวัย ขั้นพื้ นฐานและ
อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน99 นอกจากนี้ยังมีนักปราชญและนักการศึกษาไดให
ความหมายของครูไวอีกมากมาย เชน ครูคือปูชนียบุคคล ครูคือผูชี้นําทางความคิด ครูคือแมพิมพของ
ชาติ ครูคือดวงเทียนที่สองสวาง ครูคือผูปนดินใหเปนดาว ครูคือวิศวกรสังคม ครูคือผูสรางโลก ครูคือ
นัก ปฏิ รูป การศึก ษา ครู คือพอ แมคนที่ส องของศิ ษย เปนตน 100 ดัง นั้ นจึง สรุป ได วา ครู หมายถึ ง
บุคลากรวิชาชีพที่มีหนาที่สั่งสอนอบรมศิษยทั้งดานความรูความประพฤติ และสงเสริมการเรียนรูของ
ศิษย เปนผูมีความหนักแนนดานวิชาความรู มีคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนกัลยาณมิตร
โดยปฏิบัติหนาที่อยูในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน
คุณลักษณะของครูที่ดี
คุณลักษณะที่ดีของครูนั้นเปนสวนสําคัญที่จะสงผลถึงคุณภาพทางการศึกษา เพราะการ
เป น ครู นั้ น ไม ใ ช ว า มี ค วามรู หรื อ ท า ทางน า เชื่ อ ถื อ ก็ จ ะมาเป น ครู ไ ด อาชี พ ครู เ ป น อาชี พ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งตองการการอบรม ฝกฝน มาเปนอยางดี นักวิชาการหลายทานรวมถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของไดกลาวถึงคุณลักษณะของครูที่ดีไวดังนี้
ธีรศักดิ์ อัครบวร ไดสรุปลักษณะของครูที่ดี เปนลักษณะสําคัญๆ 3 ดาน คือ
1. ภูมิรู ลักษณะที่ดีของครูในดานนี้ไดแก คุณสมบัติสวนตัว ที่เกี่ยวของกับความรู
ความสามารถทางดานวิชาการที่จะสอนตลอดจนการเปนผูที่มีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหมๆ เปนตน ภูมิรูที่สําคัญอีกประการหนึ่งของครู
ไดแก การสอนดีและปกครองดี สามารถอธิบายไดร วบรัดชัดเจน สอนสนุก ทําเรื่องยากใหงายได
ควบคุมชั้นเรียนใหอยูในระเบียบวินัย เปนตน
2. ภูมิธรรม ลักษณะของครูที่ดีในดานนี้ไดแก การประพฤติดี เวนจากอบายมุขทั้ง
ปวงกระทําแตสิ่งที่ดีที่สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ นอกจากนี้ครูตองมีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง
ซื่อสัตย เสียสละ มีเมตตากรุณา ยุติธรรมและมานะอดทน เปนตน
3. ภูมิฐาน ลักษณะของครูที่ดีในดานนี้ไดแก บุคลิกภาพดี รูปรางทาทางดี แตงกาย
สะอาดเรียบรอย พูดจาไพเราะนุมนวล น้ําเสียงชัดเจน มีลักษณะเปนผูนํา เปนตน นอกจากนี้ ครูยัง
ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น101
พลสัณห โพธิ์ศรีทอง ไดกลาววา ครูยุคใหมที่คาดหวัง ครูเลือดใหม ครูพันธุใหม นาจะมี
ภาพลักษณ คุณลักษณะ ที่สะทอนมาจากหลักการ (principle) 10 ประการ ดังนี้
99

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุ ภา, 2548), 3.
100
ประไพ สิทธิเลิศ, ความเปนครู (กรุงเทพฯ : วรรณสาสน, 2547), 12.
101
ธีรศักดิ์ อัครบวร, ความเปนครูไทย, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ก. พลพิมพ (1996),
2545),75.
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1. มีความเขาใจในเรื่องของแนวคิดหลักแหงวิชาชีพครู มีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของเครื่องมือที่จะใชสําหรับการแสวงหาความรู การสอบถาม มีความเขาใจในโครงสรางของสาขาวิชา
ที่ตนเปนผูส อน และสามารถสรางสรรคประสบการณในการเรียนรูที่จะชวยสงเสริมใหเนื้อหาวิชา
เหลานั้นเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
2. มีความเขาใจในเรื่องของการเรียนรูและพัฒนาของเด็ก รูจักสรางโอกาสในการ
เรียนรูใหเกิดขึ้น เพื่อชวยเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา สังคมและพัฒนาการสวนบุคคล
3. มีความเขาใจถึง ความแตกตางในการเรียนรูของเด็ก และสามารถสรางสรรค
โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะนําไปประยุกตใชกับผูเรียนที่หลากหลายได
4. มีความเขาใจและรูจักใชยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน เพื่อกระตุนใหเด็กไดรูจกั
คิดอยางมีเหตุผล สามารถแกไขปญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ
5. ใชความเขาใจในตัวเด็กแตละบุคคล รวมทั้งการใชทั้งแรงจูงใจและพฤติกรรมของ
กลุมมาสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมในเชิงสรางสรรค มีสวนรวม
อยางกระตือรือรนในการเรียนรูและการสรางแรงจูงใจในตัวผูเรียน
6. รูจักเลือกใชถอยคําที่กอใหเกิดผล สามารถใชอากัปกริยาทาที รวมทั้ง เทคนิค
วิธีการสื่อความหมายที่ชวยกระตุนใหเด็กรูจักถาม รูจักแสวงหาความรู ตลอดทั้งรูจักสรางบรรยากาศ
แหงความรวมมือและปฏิสัมพันธในหองเรียนอยางสรางสรรค
7. รูจักวางแผนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา ความตองการของชุมชน และ
เปาหมายของหลักสูตร
8. มีความเขาใจและใชยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ เพื่อประเมินสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นวา ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้งทางสติปญญาสังคม
และรางกายอยางตอเนื่อง
9. จะตองเปนนักปฏิบัติการทีม่ ีความถี่ถวน รูจ ักประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
และบุคคลอื่นอยางตอเนื่อง (นักเรียน พอแม ผูปกครอง และผูป ระกอบอาชีพอื่นๆ ในชุมชนการ
เรียนรู)พรอมทั้งหาโอกาสสรางความกาวหนาทางวิชาชีพของตนใหเกิดขึ้น
10. จะตองสรางความสัมพันธกับผูรวมงานในสถานศึกษา พอแม ผูปกครอง และ
หนวยงานตางๆ ในชุม ชนขนาดใหญ (ชุมชนที่มีเครือขายมาก) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของเด็ก102
วิวั ฒ น แพรสิ ริ ได ก ลา วว า ครู ของสถาบั นการศึก ษาคาทอลิก ควรจะประกอบด ว ย
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนครูดวยชีวิต คือ ผูที่เปนครูดวยชีวติ ยินดีที่จะเสียสละและอดทน เปนครูดวย
อุดมการณอันสูงสงที่จะชวยพัฒนาเด็ก และเยาวชนไปสูความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานตามที่เขาพึงมี
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พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, อางถึงใน วิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน, การศึกษาไทย-การศึกษา
คาทอลิก (นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2548), 54.
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2. ปฏิบัติในสิ่งที่ตนสอน มิไดเปนครูเฉพาะในหองเรียนเทานั้น แตดําเนินชีวิตเปนครู
ดวยความสํานึกวาการประพฤติปฏิบัติ และกริยาวาจาของตนเปนตัวอยางแกนักเรียนเสมอ นักเรียน
เรียนรูคุณธรรมจากการปฏิบัติของผูที่เขาเคารพนับถือมากกวาจากคําพูดสั่งสอน
3. พัฒนาตนทางวิชาการ เปนผูใฝรูใฝเรียนหมั่นศึกษาและคนควาอยูเสมอ เปนผูที่
รักวิชาการ เห็นคุณคาของความรูและความจริง และเขาใจวาวิท ยาการตางๆ นั้นกาวหนาอยูเสมอ
อยางไมหยุดยั้ง หากตนเองไมติดตามความกาวหนาในวิชาการที่ตนสอนนับวาเปนผูลาหลังไมทันตอ
เหตุการณ
4. พัฒนาวิธีและเทคนิควิธีการสอนและการปกครองนักเรียน ตลอดจนเขาใจหลัก
จิตวิทยาวิธีการที่เขาถึงนักเรียนในวัยตางๆ นัน้ เปนสิ่งที่เรียนรูและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ
ไดครูของสถานศึกษาคาทอลิกเปนผูที่เปดใจกวางที่จะปรับปรุงตนเองในดานนี้อยูเสมอ
5. ปกครองดวยเหตุผล เอกลักษณของสถานศึกษาคาทอลิกในดานการปกครอง
นักเรียนและการอบรมสั่งสอน คือ การใชเหตุผลกับนักเรีย น ครูของสถานศึกษาคาทอลิกเปนผูที่มี
กริยาวาจาสุภาพ แตห นัก แนนมั่นคงดวยความรักและความหวัง ดี มีความสม่ําเสมอในการรัก ษา
ระเบียบวินัยไมเลือกที่รักมักที่ชัง และไมใชอารมณในการตักเตือน ลงโทษนักเรียน
6. การลงโทษดวยความรัก การลงโทษนักเรียน ตองเปนขั้นตอนตามหลักปฏิบัติของ
สถานศึกษา สถานศึกษาคาทอลิกไมยอมรับการเฆี่ยนตีนักเรียน การใชคําพูดรุนแรง น้ําเสียงที่แสดง
ความฉุนเฉียว และการประจานนักเรียนที่กระทําผิด ทั้งนี้เพราะความรุนแรงยอมนําไปสูความรุนแรง
ตอบสนอง และการถูกประจานเหยียดหยามปลูกฝงแตความเคียดแคน ขมขื่นในจิตใจนักเรียน
7. ความรวมมือในการปลูก ฝง ความดีง าม ครูของสถานศึกษาคาทอลิกใหความ
รวมมือในการปลูกฝงคานิยมแกนักเรียนตามแนวทางที่สถานศึกษากําหนดดวยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันตราบใดที่มีการยึดถือและสงเสริมคานิยมอยางเดนชัดในหมูผูใหญในสังคมใดแลว คานิยมนั้น
จึงจะสามารถมีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนในสังคมนั้นได
8. เขารวมการอบรม ครูของสถานศึกษาคาทอลิกยอมรับ การเรียกรอ งจากทาง
สถานศึกษาและใหความรวมมือในการเขารับการอบรมตางๆ อันจะเปนประโยชนแกการเสริมสราง
พัฒนาการแกนักเรียนทั้งในดานจริยธรรมและสติปญญา
9. ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ มนุษยทุกคนพึงใหโอกาสแกตนเองในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเองอยูเสมอ ยอมรับ ความจริงเกี่ยวกับ ตนเอง และพรอมที่จ ะปรับปรุงแกไขในความบกพรอง
คุณลัก ษณะเชนนี้สําคัญ ยิ่งสําหรับ ผูที่เปนครู หากตนเองไมมีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง แลว ก็ยากที่จ ะ
สามารถเขาใจและใหอภัยในความผิดพลาดของผูอื่น และใหโอกาสเขาแกตัวได
10. รักศักดิ์ศรีและอุทิศตน ครูผูมีจิตวิญญาณครูและคานิยมแหงความรักและการรับ
ใชตามจิตตารมณแหงพระวรสาร เปนผูมีความลึกซึ้งในจิตใจ เปนผูปฏิบัติธรรมและยึดมั่นศรัทธาใน
ศาสนาที่ตนนับถือ เปนผูที่เห็นคุณคาของตนเอง รักศักดิ์ศรีของตน และใหการศึกษาอบรมแกนักเรียน
อยางอุทิศตน103
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วิวัฒน แพรสริ ,ิ “กระบวนการนําใชครูพัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพครู,” วารสาร
เซนตโธมัส 5,27 (กันยายน 2549) : 14-15.
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จากที่ก ลา วมาขางตนจะเห็น ไดวา ถึ ง แมวาสภาพสัง คมจะเปลี่ยนแปลงไป แตความ
ตอ งการของสัง คมที่มีตอครูที่ดี ยัง มีความจําเปนในทุกยุคทุกสมัย และในขณะเดียวกันครูยุคใหม
จะตองมีความรูความสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน เชน ครูควรมี
ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีการแสวงหาความรู และการสงเสริม
การเรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายคําวา วิชาชีพ หมายถึง
วิชาที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ104 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา พุท ธศัก ราช 2547 ให ความหมายของ วิ ชาชีพ หมายความวา วิชาชี พครู วิชาชีพ บริห าร
การศึกษาและวิชาชีพบุคลากรางการศึกษาอื่น105 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดใหความหมายวา
วิชาชีพ (Profession) หมายถึง อาชีพที่ใหบริการแกสาธารณชนที่ตองอาศัยความรูความชํานาญเปน
การเฉพาะ ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยผูประกอบวิชาชีพตอง
ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ ตางกับอาชีพ (Career)
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวังคาตอบแทนเพื่อการดํารงชีพเทานั้นวิชาชีพซึ่งไดรับยก
ยองใหเ ป นวิชาชีพ ชั้นสูง ผูป ระกอบวิ ชาชีพยอมตอ งมีความรับ ผิดชอบอยางสูง ตามมา เพราะมี
ผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน จึงตองมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อให
เกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการ
แหงปญญา (intellectual method) ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (long period of
training) มีอิ ส ระในการใช วิชาชีพตามมาตรฐานวิ ชาชี พ(professional autonomy) และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (professional ethics) รวมทั้ ง ตอ งมีส ถาบั นวิชาชีพ (professional
institution) หรือองคกรวิชาชีพ (professional organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรค
จรรโลงวิชาชีพ และไดใหความหมายของ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยวิชาชีพ
ทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความ
เชื่อมั่น ศรัทธาใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ106
จากความหมายดัง กลาวขางตน สรุปไดวา วิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพเฉพาะดาน ดานใด
ดานหนึ่ง ซึ่งมีความชํานาญรอบรูในวิชาชีพนั้น และมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณวุฒิของวิชาชีพใหบริการ
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ :
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หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา ใน
หนวยงานการศึกษาตางๆ
ลักษณะวิชาชีพครู
สมาคมการศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดลักษณะของวิชาชีพ โดยกําหนด
เกณฑไวดังนี้ (1) วิชาชีพนั้นรวมถึงกิจกรรมทั้งหลายที่จําเปนตองใชส ติปญญา (2) วิชาชีพตองใช
ความรูโดยเฉพาะ (3) วิชาชีพตองมีการเตรียมการทางอาชีพ (4) วิชาชีพตองมีการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง (5) วิชาชีพเปนอาชีพตลอดชีวิตและเปนสมาชิกที่ถาวรตลอดไป (6) วิชาชีพสรางมาตรฐาน
ในตัวเอง (7) วิชาชีพเปนงานบริการที่ไดรับ การยกยองเหนือบุค คลทั่วไปจะพึงไดรับ (8) วิชาชีพ
จะตองมีความสัมพันธแนบแนนเปนองคกรแหงวิชาชีพ107 ถาจะพิจารณาจากหลักเกณฑของวิชาชีพ
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา วิชาชีพครูก็จะเปนวิชาชีพหนึ่ง และมีลักษณะเหมือนกับวิชาชีพขั้นสูง
อื่นๆ เชน แพทย ทนายความ วิศวกร และสถาปนิก ดังนี้ ฮอยล(Hoyle) กลาววา การสอนเปนวิชาชีพ
ขั้นสูงเพราะการสอนจะตองมีลักษณะดังนี้ คือ (1) เปนการบริการที่สําคัญแกสังคม (2) ใชวิธีการแหง
ปญญาในการประกอบอาชีพ (3) ตองเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและฝกอบรมอยูเสมอ (4) มีอิสระใน
การปกครองตนเอง (5) มี จ รรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ (6) มี ค วามก า วหน า อยู เ สมอ 108 ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 43 กําหนดวาวิชาชีพครูเปน
วิชาชีพควบคุม หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไมไดรับ อนุญ าตตามพระราชบัญ ญัตินี้
ยกเวน 1) ผูที่เ ขามาใหความรูแกผูเ รี ยนในสถานศึก ษาเปนครั้ง คราวในฐานะวิท ยากรพิเ ศษทาง
การศึกษา 2) ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางการเรียนการสอน แตในบางครั้งตองทําหนาที่สอนดวย
3) ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4) ผูที่ทําหนาที่ส อนในศูนยการเรียนกฎหมายวาดวยการศึก ษา
แหงชาติ หรือสถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึก ษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว
องคก รชุม ชน องคก รปกครองส วนทอ งถิ่น องคก รเอกชน องค ก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด109
ดังนั้นจึงสรุปไดวา วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่ใหบริหารแกสังคมในเรื่องวิธีการแหงปญญา
ตอ งเสียสละ อดทน มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและถือวาเปนวิชาชีพขั้นสูง เปนวิชาชีพ
ควบคุ ม ผู ที่ จ ะเข า มาเป น ครู ต อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ จึ ง จะสามารถทํ า หน า ที่ ส อนใน
สถานศึกษาได
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การพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่จะตองกระทําอยางเปนระบบ
และตอเนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติชัดเจนในมาตรา81
เรื่องการพัฒ นาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู และพระราชบัญญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมมีระบบกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลกรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพ ชั้นสูง โดยพัฒ นาทั้ง บุคลากรใหม และบุคลากรประจําการอยางตอ เนื่อง โดยมี
มาตรฐานวิชาชีพทั้ง 3 ดานเปนกรอบในการพัฒ นา ไดแกมาตรฐานดานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ยุทธศาสตร
การพัฒนาวิชาชีพจะเนนการสรางวัฒนธรรมแบบสรางและสั่งสมความรู กระบวนการมีสวนรวม การ
พัฒนาวิชาชีพที่มีศักยภาพเพื่อสรางความเชื่อมั่น ยอมรับ ศรัทธาและเชื่อถือจากสังคมใหเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง ผูประกอบวิชาชีพมีความมั่นคง ไดรับการยกยองอยางตอเนื่อง คนดี คนเกง เขาสูวิชาชีพมาก
ขึ้น ผูประกอบวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนที่ยอมรับจากผูรับบริการ
และสัง คม โดยมีห ลักการสําคัญ ในการพัฒนาครู คือ 1) ตองใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 2)
พัฒนาระยะสั้นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3) ใหรางวัลแกผูมีความกาวหนาในอาชีพ110
ดังนั้นจึงทําใหมีการดําเนินการตรากฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามา
ตั้ง แตป พ.ศ.2546 โดยมีผ ลบั ง คับ ใชตั้ง แตวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่ง สาระสําคัญ คือ ใหแกไ ข
พระราชบัญ ญัติครูพุท ธศัก ราช 2488 ใหเ ปนกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา
เรียกวา คุรุสภา มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ควบคุม และรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการบริหารของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสง เสริมสวัสดิก าร สวัสดิภาพและสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
นาตยา ปลันธนานนท และคณะกลาววา ครูผูสอนผูมีคุณภาพของรัฐ คอนเนดติกัท ใน
สหรัฐอเมริกา จะตองปฏิบัติงานการสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่กําหนดไวเปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ครูตองมีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่จําเปนตอ การเรีย นรูตลอดชีวิต ไดแก
ความรูทางภาษา การคํานวณ การพัฒนาความเปนพลเมืองที่ดี มีความสามารถในการสืบคนความรู
ใหมๆ และใฝรูใฝเรียนในเรื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของตน
2. ตองรูเรื่องพัฒนาการของนักเรียนและสามารถทําความเขาใจนักเรียนแตละคนที่
รับผิดชอบไดอยางเหมะสมในฐานะที่เขาเปนสมาชิกของสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน
3. ตองสรางสภาพแวดลอมที่เ อื้อตอการเรียนรู สรางแรงจูง ใจใฝรูใฝเรียนใหกับ
นักเรียนและสรางบรรยากาศที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในสังคม
110
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4. สามารถวางแผนการเรียนการสอนที่จัดประสบการณก ารเรียนรูที่มีคุณคาแก
นักเรียนไดอยางเหมาะสม
5. สามารถสื่อสารกับ นักเรียนไดหลายวิธีการเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
6. มีความรูความเขาใจและใชเ ทคนิคการประเมินผลการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมกับการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งดานสติปญญา รางกาย อารมณ และสังคม
7. สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ มีการวิเคราะห ประเมิน แสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจในกรณีตางๆไดอยางประสบความสําเร็จ
8. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรอื่นในโรงเรียน และสามารถให
ความรวมมือทํางานรวมกับผูอื่นในชุมชนไดเปนอยางดี
9. ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบและของสวนรวมอยางชื่อสัตยตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมายและจริยธรรม111
นอกจากนี้ จากการวิจัยเชิงเอกสารของ พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน ซึ่งได
ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูของตางประเทศ โดยพบประเด็นที่นาสนใจโดยสรุปดังนี้
1. มีก ระบวนการสรรหาผูมีความสามารถเปนเลิศเพื่อมาเรียนครูหรือ ประกอบ
วิชาชีพครู และปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูใหทันสมัย
2. มีการประเมินและตออายุใบประกอบวิชาชีพครูเปนระยะๆ รวมทั้งการตรวจสอบ
คุณภาพของครูอยางตอเนื่อง
3. มีการแบงเขตพื้นที่ในการพัฒนาครู โดยมอบหมายใหอยูภายใตการดูแลของแตละ
มลรัฐ ซึ่งมีกฎหมายบัง คับ ใชกับ ครูในพื้นที่ของตน และเนนการพัฒ นาครูโดยใชโ รงเรียนเปนฐาน
(SBM : School-based Management )
4. มีงบประมาณคอนขางสูงในการจัดโครงการพัฒนาครู
5. มีการพัฒนาแบบเครือขายความรวมมือที่มีความเขมแข็ง
6. มี ก ารพั ฒ นาผู บ ริ ห าร เพื่ อ ให ส ามารถบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาครู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
7. มีระบบการรักษาและยกยองครูที่มีผลงานดีเดนใหคงอยูในวิชาชีพครูตลอดชีวิต
โดยพัฒนาระบบการใหรางวัลหรือคาตอบแทนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม
8. กําหนดแนวทางการพัฒนาครูทั้งแบบระดับชาติ ระดับโรงเรียนและระดับบุคคล
ตามสมรรถนะที่จําเปนตองพัฒนา112
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จากที่กลาวมาเบื้องตนจะเห็นไดวาการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูของตางประเทศ
นั้น จะมีความหลากหลายในยุทธศาสตรการทํางาน ซึ่งเปนลักษณะของกระบวนการในเชิงระบบที่เนน
การพัฒนาทั้งกลุมครูกอนประจําการ ครูประจําการ รวมทั้งการรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
โดยการประเมินสมรรถนะอยางตอเนื่องและการสรางขวัญกําลังใจในวิชาชีพ ซึ่งในบางยุทธศาสตรนั้น
ก็นํามาปรับใชในประเทศไทยในปจจุบัน
การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสูง
อื่น เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย ฯลฯ ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพ
เพื่อบริการตอสาธารณชนตามบริบ ทของวิชาชีพนั้นๆ แลว ยังมีบ ทบาทสําคัญตอสังคมและความ
เจริญกาวหนาของประเทศ กลาวคือ
1. สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําใหประชาชน
เปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ
2. พัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย เพื่ อสนองตอบการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ประเทศ
3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง ใหมี
การรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน
จากบทบาทและความสําคัญดังกลาว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึง
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกําหนดให มี
องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ใหมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
ประกอบดวย 1) วิชาชีพครู 2) วิชาชีพผูบ ริห ารสถานศึก ษา 3) วิชาชีพผูบ ริห ารการศึก ษา และ
4) วิชาชีพควบคุมอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงการกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม
จะเปนหลักประกันและคุมครองใหผูรบั บริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ รวมทั้งจะ
เปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงขึ้น113
การประกอบวิชาชีพควบคุม
ในฐานะที่วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น เปนวิชาชีพควบคุม จึงตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและเงื่อนไขของคุรุสภาดังนี้
1. ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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ตามที่คุรุสภากําหนด ผูไมไดรับอนุญาต หรือสถานศึกษาที่รับผูไมไดรับใบอนุญาต เขาประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา จะไดรับโทษตามกฎหมาย
2. ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตองพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อดํารงไวซึ่งความรูความสามารถ และความชํานาญการตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีสิทธิ
กลาวหาหรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น มีสิทธิกลาวโทษผูประกอบ
วิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได
4. เมื่อมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยชี้
ขาดใหยกขอ กลาวหา กลาวโทษ ตัก เตือน ภาคทั ณฑ พักใชใบอนุญ าต หรือ เพิกถอนใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพได และผูถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตไมสามารถประกอบวิชาชีพตอไปได
การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม นับเปนความกาวหนาของวิชาชีพ
ทางการศึก ษา และเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงขึ้น อัน จะเปนผลดีตอผูรับ บริก ารทาง
การศึกษาที่จะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นดวย ซึ่งจะทําใหวิชาชีพและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในสังคม114
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ และคุณภาพที่พึง
ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ
ตาม เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการ
จากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่ก ฎหมายใหความสําคัญ กับ วิชาชีพ
ทางการศึกษา และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใช
ความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมมี าตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขา
มาประกอบวิชาชีพ จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานแสดงว า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเ กิดความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ อย า งน อ ยจะต อ งมี ก ารพั ฒ นาตามเกณฑ ที่ กํ า หนดว า มี ค วามรู
ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได
หรือไม นั่นก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับ การประพฤติตนของผู
ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ
เพื่ อ ดํ า รงไว ซึ่ ง ชื่ อ เสี ย ง ฐานะ เกี ย รติ และศั ก ดิ์ ศ รี แ ห ง วิ ช าชีพ ตามแบบแผนพฤติ ก รรม ตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลว ผูนั้น
อาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 1) ยกขอกลาวหา 2)
ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ 4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป 5) เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํารวจความคิดเห็น จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของ ทั้งดานการผลิต การพัฒนา และการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามากําหนด
เปนสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรสุ ภาในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 และที่ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาครั้งที่ 6/2548 วันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดอนุมัติใหออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548115
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูในปจจุบัน เริ่มจากจรรยาบรรณครูที่สมาคมแหงอาชีพครูไดกําหนด
ขึ้น และมีลักษณะที่เปนจรรยาบรรณแหงอาชีพที่แนนอน116 จรรยาบรรณครูไดมีการกําหนดไวเปน
แนวปฏิบัติ และบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในป พ.ศ. 2506 โดยหมอมหลวงปน มาลากุล
ซึ่งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเปนประธานกรรมการอํานวยการคุรุสภาในสมัยนั้น
ไดออกระเบียบจรรยาบรรณสําหรับครูไทยพรอมกัน 2 ฉบับ เปนครั้งแรก คือ ฉบับที่ 1 ระเบียบคุรุสภา
วาดวยวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2506 จุดเดนที่สําคัญของระเบียบนี้ จะมีลักษณะเปน
วินัยที่ครูทุกคนตองปฏิบัติ ฉบับที่ 2 ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณตามระเบียบประเพณีของครู
พ.ศ. 2506 จุดเดนสําคัญ ของระเบียบฉบับ ที่ 2 คือ มีลักษณะเปนแนวของความประพฤติร ะบุถึง
กิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติ จํานวน 10 ขอ ระเบียบสองฉบับที่ประกาศใชในเวลาเดียวกัน ทําใหยุงยาก
ในการบังคับใช เกิดความสับสนในการปฏิบั ติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัด
สัมมนาวาดวยจรรยาบรรณสําหรับครูขึ้นถึง 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2524 และในที่สุดก็ไดจรรยาบรรณครู
ฉบับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ แตมิไดประกาศใชอยางเปนทางการ มีเนื้อหาสาระ
แบงออกเปน 3 หมวด คือ 1) อุดมการณของครู 2) เอกลักษณของครู และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
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สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุ
สภา,2548), 4-5.
116
มนตรี แกวกํามา, “พัฒนาการของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในประเทศไทย พ.ศ.
2400-2544” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), ก-ข.
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ของครู ในป พ.ศ. 2526 คุรุสภาไดตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงจรรยาบรรณครู และไดจรรยาบรรณ
ครูฉบับใหม เรียกวา “ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู
พ.ศ. 2526”117
ในป พ.ศ. 2533 คุ รุสภาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น ประกอบดวยเกณฑ 4
เกณฑ คือ 1) รอบรู 2) สอนดี 3) มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และ 4) มุงมั่นพัฒนา ตอมาในป พ.ศ.2537 คุรุ
สภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น
ใหม มี 11 ขอ (11 มาตรฐาน) และกระทรวงศึกษาธิการไดรับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาทั้ง
11 ขอ ไปกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.
2539118 ในขณะเดียวกันคุรุสภาไดพัฒนาจรรยาบรรณครูขึ้นใหม มีทั้งหมด 9 ขอ และประกาศใชเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539119 ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 คุรุสภาไดเพิ่มเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นอีก 1 มาตรฐาน ในป พ.ศ.
2544120 และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา49
ซึ่งกํ าหนดให มีมาตรฐานวิ ชาชี พสําหรับ ผูประกอบวิ ชาชี พทางการศึก ษา 3 ด าน ประกอบดวย 1)
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
คุรุสภาจึงไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2548121
สําหรับมาตรฐานวิชาชีพครูนั้นประกอบดวย มาตรฐานความรู 9 ขอ มาตรฐานประสบการณ
ของครู 2 ขอ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ขอ และมาตรฐานการปฏิบัติตน 9 ขอ ดังนี้มาตรฐานความรู
คือ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่ นที่คุรุสภารับรอง โดยมี
ความรู ดังตอไปนี้
1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดการเรียนรู
4. จิตวิทยาสําหรับครู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
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ประไพ สิทธิเลิศ, ความเปนครู (กรุงเทพฯ : วรรณสาสน, 2547), 128-129.
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, จรรยาบรรณครูและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพครุ ุสภา, 2548), 7.
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2542), 91-93.
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(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุ ภา, 2544), 4-16.
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6. การบริหารจัดการในหองเรียน
7. การวิจัยทางการศึกษา
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. ความเปนครู
มาตรฐานประสบการณ ของครู คือ การผา นการปฏิบัติ การสอนในสถานศึ ก ษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังนี้
1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สําหรับมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณของครู คุรุสภาไดกําหนดรายละเอียด
ดวยวา ในแตละเรื่องนั้น ครูจะตองมีสาระความรู และ สมรรถนะอะไรบาง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผล
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรูความสามารถ และ
ความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได ประกอบดวย 12
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับ การประพฤติตนของผูป ระกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไว
ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติก รรม ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด ประกอบดวย
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จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอ
วิชาชีพ เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให
กําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่
ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทาง
กายวาจา และจิตใจ
6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทาง
กายสติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ
7. ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข122
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและระดับคุณภาพ
เนื่ อ งจากคุ รุ ส ภายั ง ไม ไ ด ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครู เพราะยังอยูในขั้นตอนของการดําเนินการ แตอยางไรก็ดี คุรุสภาไดเสนอใหใชระดับ
คุณภาพของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเดิมที่คุรุสภา (ตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488) เคย
กําหนดไวเมื่อ พ.ศ. 2539 (เพิ่มมาตรฐานที่ 12 ในป พ.ศ. 2544) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูที่ประกาศใชใหมนี้ จะเห็นไดวามีความแตกตางกันไมมากนัก 123 โดยกําหนดระดับ
คุณภาพไวเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 เปนลักษณะที่พึ่งผูอื่น ระดับ 2 การปฏิบัติเปนอิสระริเริ่มเอง
ระดับ 3 การปฏิบัติชวยเหลือสังคมและผูอื่นได ดังรายละเอียดตอไปนี้
122
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มาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาคนควา
เพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือ
หนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เปน
ตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
ระดับ 1 แสวงหาความรูเ กี่ยวกับ วิชาชีพครูอยูเ สมอ โดยพิจ ารณาจาก 1) การศึก ษา
เอกสาร ตํารา และสื่อตางๆ 2) การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาชีพครู
ระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 1) การเปนสมาชิกและการ
เขารวมกิจกรรมขององคกร สมาคม ชมรมที่สง เสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการ
จัดตั้ง 2) การเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู 3) การ
เผยแพรความรูทางวิชาการ
ระดั บ 3 เป น ผู นํ า ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยพิ จ ารณาจาก 1) เป น กรรมการ
อนุ ก รรมการ หรื อ คณะทํ า งานขององค ก าร สมาคม ชมรมที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู
นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 2) เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจ กรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพครู 3) เปนผูจัดทําและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม
อบรม สัมมนา 4) มีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือก
อยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียนเฉพาะในดานการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 1) เปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง 2)
เปนกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน 3) เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมที่มีผลใหผูเรียนปฏิบัติ
ตาม
ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน ทั้งในดานการเรียน
การสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 1)
เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยใหความสําคัญกับกิจกรรมที่มีผลตอเด็ก
โดยตรงมากกวากิจกรรมที่มีผลตอเด็กโดยออม
ระดับ 3 ตัดสิ นใจปฏิบัติง านทุก ดา นในหนาที่ครู ใหส อดคลองสัม พันธ กัน และสง ผล
โดยตรงตอการพั ฒ นาผูเ รี ยนทุก ดา น โดยพิ จ ารณาจาก 1) กิจ กรรมทุก อยางมีความสั ม พันธกั บ
พัฒนาการของผูเรียน 2) กิจกรรมและงานตางๆ ในหนาที่ครูสงผลตอการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนทุกดาน 3) กิจกรรมและการปฏิบัติงานตางๆ แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนอยางเปนระบบใหสงผลถึงตัวผูเรียนอยางชัดเจน
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูที่จะ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะห วินิจฉัย
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ปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมรวมทั้งการ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ
ระดั บ 1 มี ก ารแก ไ ขข อ บกพร อ งของผู เ รี ย น โดยพิ จ ารณาจาก 1) การตรวจสอบ
ขอบกพรองของผูเรียน โดยใชเนื้อหาวิชาเปนหลัก 2) การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียน
ระดับ 2 มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น
กวาเดิม โดยพิจารณาจาก 1) การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียนดาน
ตางๆเปนหลัก 2) การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผูเ รียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามดานที่
บกพรองอยางเหมาะสม
ระดับ 3 พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแตละคนอยาง
เป นระบบ โดยพิ จ ารณาจาก 1) การวิ เ คราะห จุด เด น จุด ดอ ยของผูเ รีย นเปน รายคน เป นราย
สมรรถภาพ 2) การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ
ตามลําดับขั้นการพัฒนา 3) การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูหลายรูปแบบอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง
หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
ระดับ 1 เลือกใชแผนการสอนที่มีอยูไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 1) แผนการสอน
ที่ใชมีองคประกอบตางๆ ครบถวน สัมพันธกัน 2) แผนการสอนที่ใชเนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง 3)
แผนการสอนที่ใชเนนกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรูและการสรางความรู
ระดับ 2 ปรั บ ปรุง แผนการสอนที่มีอ ยูใหส อดคล อ งกับ ขอจํา กัดของผูเ รี ยน ครู และ
สถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 1) แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองคประกอบตางๆ ครบถวนสัมพันธกัน 2)
แผนการสอนที่ปรับปรุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น 3) แผนการสอนที่
ปรับปรุงสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและขอจํากัดของสถานศึกษา
ระดับ 3 สรางและพัฒนาแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง โดย
พิจ ารณาจาก 1) แผนการสอนที่ส รางและพัฒ นาขึ้นมีองคป ระกอบตางๆ ครบถวนสัม พันธกัน 2)
แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเนน
ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ และคนหาคําตอบดวยตนเอง 3) แผนการสอนที่สรางและพัฒนาขึ้นสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียนและขอจํากัดของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ คิดคน
ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิม พ เทคนิควิธีก ารตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคของการเรียนรู
ระดับ 1 เลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 1)
ความสัมพันธของสื่อการเรียนการสอนกับองคประกอบของการสอน คือผูเรียน กิจกรรมการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู
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ระดับ 2 ใชสื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสม และให
ผูเรียนมีสวนรวม โดยพิจารณาจาก 1) ความเหมาะสมของสื่อกับผูเรียน กิจกรรม และจุดประสงคการ
เรียนรู  2) ผูเรียนมีสวนรวมในการใช และบํารุง รัก ษา 3) สื่อมีความหลากหลาย ตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน เนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียน 4) ผูเรียนไดใชสื่อการเรียนการสอนตามความรูสกึ
นึกคิดและการตัดสินใจของตนเอง
ระดับ 3 คิดคน ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มผี ลตอการเรียนรู และใหผูเรียน
มีสวนรวม โดยพิจารณาจาก 1) ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิต และใชสื่อการเรียนการสอน 2)
สื่อการเรียนการสอนไดมาจากวัสดุในทองถิ่น 3) ประเมินผลการใชสื่อ และปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
4) เผยแพรผลการใชสื่อการเรียนการสอนที่ใชไดผลแลว
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวย
การปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
ระดับ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเปนหลัก โดยพิจารณาจาก 1) ผูสอน
เปนผูบอกความรู 2) ผูเรียนปฏิบัติตามแบบ หรือทํา ตามตัวอยาง 3) ผูเรียนทําตามขอกําหนด หรือ
คําสั่ง
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด (concept) เปนหลัก โดย
พิจารณาจาก 1) ผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนลงมือทํางานตามกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด 2) ผูเรียนคนหาความรู และสรุปความคิดรวบยอดไดเองตามคําแนะนํา
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและการสรางนิสัยเปนหลัก โดย
พิจารณาจาก 1) ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนคนหาความรูและพัฒนาความรูใหสมบูรณยิ่งๆขึ้นโดย
การใชสถานการณตางๆ อยางหลากหลาย 2) ผูเรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ 3) ผูเรียน
ประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเอง 4) การเรียนการสอนมุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติ จนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และการดําเนินงานที่
เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1. ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการพัฒนา
ผูเรียน
2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
4. ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
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ระดับ 1 เปนรายงานการพัฒ นาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุม ผูเรียน หรือ
หองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 1) ขอมูลสภาพปญหาความตองการ และเปาหมายของการ
พัฒนาที่เปนภาพรวมกลุมใหญ หรือผูเรียนทั้งหอง 2) เทคนิควิธีการ นวัตกรรมที่นําเสนอ เปนเทคนิค
ที่ใชกับ ผูเ รียนเปนแบบเดียวกันทั้ง หอง 3) รายงานผลการใชเทคนิค วิธีก าร หรือนวัตกรรม เปน
ภาพรวมของการพัฒนาผูเรียนทั้งหอง 4) ขอเสนอแนะใหมๆ เปนการเสนอในการปฏิบัติตอผูเรียน
เหมือนกันทั้งหอง
ระดับ 2 เปนรายงานพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู เรียน จําแนกเปนกลุมตางๆ
ของหองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 1) ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ และเปาหมายของ
การพัฒนาผูเรียนที่จาํ แนกเปนกลุม เกง กลุมปานกลาง กลุมออน หรือกลุมเฉพาะอยางอื่นๆ 2) เทคนิค
วิธีก ารและนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒ นาผูเ รียน สนองตอบตอ สภาพของผูเ รียนรายกลุม 3)
รายงานผลการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผูเรียนรายกลุม 4) ขอเสนอในการ
พัฒนาผูเรียนสอดคลองตอการพัฒนาในแตละระดับของผูเรียน
ระดับ 3 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียน จําแนกเปนรายบุคคล
โดยพิจารณาจาก 1) ขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปน
รายบุคคล 2) เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียน สนองตอบตอสภาพความ
แตกตาง ความสนใจ และความตองการของผูเรียนรายบุคคล 3) รายงานผลการใชเทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคล 4) ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และ
ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
ระดับ 1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจาก 1)
การแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับ กาลเทศะ 2) การใชวาจาสุภาพ 3) มีความประพฤติ
เรียบรอย 4) มีความเมตตากรุณาตอผูเรียน 5) รับผิดชอบปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําและแกไขขอบกพรองใน
ลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจ าณาจาก 1) การให
คําแนะนํา 2) การเชิญชวนใหปฏิบัติ 3) การแกไขขอบกพรอง 4) การสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน
ระดับ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูเรียนเกิดศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอยางที่
เลือกสรรแลวเปนปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 1) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของครูในสถานศึก ษา 2) เปดโอกาสใหผูเ รียนตัดสินใจเลือกพฤติก รรมของตนเอง 3)
เสริมแรงทางบวกแกผูเรียน 4) เผยแพรวิธีการที่ถูกตองในการสรางคุณธรรม
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
การรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆของ
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เพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น
ระดับ 1 ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน บรรลุวัตถุประสงคของงานโดย
พิจาณาจาก 1) ความเขาใจงาน 2) ความสําเร็จของงาน 3) ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน
ระดับ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู ความสามารถ และความถนัด
ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 1) การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา 2)
การปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดประโยชนของสวนรวม 3) ความพึงพอใจในบทบาทของตนที่
ชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 4) ผลงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ระดับ 3 มุงมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอยางเปนระบบจนเปนนิสัย โดยพิจารณาจาก
1) การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตามเปาหมาย อยางครอบคลุมและสัมพันธกับงานอื่นที่เกี่ยวของ
2) การเปนผูนําในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 3) การชวยเหลือและพัฒนา
ผูรวมงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกลุม แลวนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานรวมกันดวย
ความเต็มใจ
ระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ตามที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน บรรลุ
วัตถุประสงคของงาน โดยพิจารณาจาก 1) ความรูความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย 2) ความสําเร็จ
ของงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน
ระดับ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรูความสามารถ
หรือความถนัด โดยพิจารณาจาก 1) การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา 2) การปฏิบัติงานอยาง
สรางสรรคโดยยึดถือประโยชนของสวนรวม 3) ความพึงพอใจในระหวางการปฏิบัติงาน 4) ความพึง
พอใจในบทบาทของตนที่ชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย
ระดับ 3 มุงมั่นพัฒ นางานการศึกษาเพื่อชุม ชน และรวมมือกันพัฒ นาชุมชนอยางเปน
ระบบเปนนิสัย โดยพิจารณาจาก 1) การเปนผูนําในการวางแผนพัฒ นาชุม ชนที่ครอบคลุม และ
สัมพันธกับงานอื่นที่เกี่ยวของ 2) การเปนผูนําในการพัฒนางาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพเปนระบบ
3) ชวยเหลือและพัฒนาผูรวมงาน 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม แลวนํามา
ปรับปรุงพัฒนางาน
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ
รวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน
และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
ระดับ 1 สามารถแสวงหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน และนํามาใช
ในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนได ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ สภาพทางการเมือง การ
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ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมในระดับทองถิ่น ในระดับประเทศ และระดับโลก โดยพิจารณาจาก 1) การมี
ขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน
ระดับ 2 สามารถรวบรวมขอมูลขางสารที่จําเปน และนํามาใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนได ไดแก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 1) การวิเคราะหขอมูลและนํามาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ระดับ 3 สามารถจัดระบบขอมูลขาวสาร นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
เปนปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 1) การจัดระบบขอมูลขาวสารได 2) การใหบริการขอมูลขาวสารได
3) การนําขอมูลขาวสารไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
การสรางโอกาสใหผูเ รียนไดเ รียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจ กรรมการ
เรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เ กิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพั ฒนาของผูเรียนที่ถาวร
เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งทีจ่ ะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา ครู
จําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนากําหนดเปนกิจกรรมใน
การพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ไดกลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ มี
สติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหัก
มุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน
ระดับ 1 การพัฒนาหรือการแกปญหาและวิกฤตตางๆ ใชลักษณะเดียว โดยพิจารณาจาก 1)
การพัฒนาหรือการแกปญหาแบบตรงตัว ใชตัวแปรตัวเดียว ลักษณะเดียว มีสูตรตายตัว 2) กําหนด
กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนหรือการแกปญหา มีทางเลือกทางเดียวไมคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ
ระดับ 2 การพัฒนาหรือการแกปญหา ใชองคประกอบรอบดาน โดยพิจารณาจาก 1) นํา
องคประกอบรอบดานมาชวยในการพัฒนาหรือแกปญหา 2) นําเอาขอมูลมารวบรวมสรางทางเลือก
หลายๆ ทาง แลวจึงเลือกทางเลือกที่ดีกวา 3) สรางกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อขจัดปญหา
เดิม ที่จะเกิดขึ้นไดในภายหนา 4) ใชแนวทางในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นมากกวาการแกไข
ระดับ 3 สรางกิจ กรรมการเรียนรูจ ากปญ หา หรือ ความจําเปนในการพัฒ นาไดอยาง
ตอเนื่องโดยพิจารณาจาก 1) มีการนําเสนอองคประกอบตัวแปรที่เกี่ยวของทั้งระบบ 2) ใหผูเรียน
รูจักผลกระทบของการกระทําของตน ประเมินการแสดงของตนวามีผลดี มีจริยธรรม ความงามมาก
นอยเพียงใด 3) ใหผูเรียนสรางแนวทางในการพัฒนาตนเพื่อปองกันปญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไดอยางถาวร124
สรุปไดวา มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญของ ผูประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
จะตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เปน
124

สมบูรณ ระวิวรรณ, แผนปฏิบัติการตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (โรงเรียนขาม
แกนนคร : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1, 2551), 1-13.
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กิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ทั้ง
จากตัวครูและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหครูสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติ งานไดอยางมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิผล ใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับ
การยอมรับยกยองจากสังคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
บริบททั่วไป
สํานั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 เป น หนว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ซึ่ง
เปน พื้นที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง โดยอยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟลิปดา เสนแวงที่
100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร เทากับรอยละ
0.42 ของประเทศ และมีพื้นทีเ่ ปนอันดับที่ 62 ของประเทศอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทาง
ถนนเพชรเกษม ระยะทาง 56 กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี(ถนนปนเกลา - นครชัยศรี)
ระยะทาง 51 กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ ระยะทาง 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตั้งอยูที่บริเวณวัดพระประโทณ
เจดีย ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ดูแลรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในเขตอําเภอเมืองนครปฐม กําแพงแสน และดอนตูม เปนหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวย การ
กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ
2553 เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ การกระจายอํ านาจ การบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุน
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยแบงสวนราชการภายใน ตามโครงสราง
การบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
6. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
8. หนวยตรวจสอบภายใน
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9. ศูนยสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี (e-Automation Office & Technology
Center : e - AOTC)125
ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การศึกษาภาคบังคับ และประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน รวมทั้ง
ประสานสง เสริมและสนับ สนุน การจัดการศึก ษาสถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม ดังนี้
1. สถานศึกษา
ตารางที่ 6 จํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ระดับที่จัดการศึกษา
จํานวนโรงเรียน
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6
108
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
19

รวม

127

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556”, เอกสารกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 7/2555, 8.
2. กลุมโรงเรียน
ตารางที่ 7 จํานวนกลุมโรงเรียน
อําเภอ / กลุม
เมืองนครปฐม (สถานศึกษาสังกัด สพฐ.)
1. กลุมโรงเรียนบูรพาศึกษา
2. กลุมโรงเรียนพระปฐมเจดีย
3. กลุมโรงเรียนเมืองนครปฐม
4. กลุมโรงเรียนปฐมนคร
ดอนตูม (สถานศึกษาสังกัด สพฐ.)
5. กลุมโรงเรียนดอนตูม
6. กลุมโรงเรียนบานหลวง

125

จํานวนโรงเรียน
15
11
14
11

โรง
โรง
โรง
โรง

12 โรง
12 โรง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556,” เอกสารกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 7/2555, 1-3.
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ตารางที่ 7 จํานวนกลุมโรงเรียน (ตอ)
อําเภอ / กลุม
จํานวนโรงเรียน
กําแพงแสน (สถานศึกษาสังกัด สพฐ.)
13 โรง
7. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 1
15 โรง
8. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 2
12 โรง
9. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 3
12 โรง
10. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 4
รวม
127 โรง
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556”, เอกสารกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 7/2555, 8.
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
พิบูล มณีนิล ไดศึกษาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา ดานการจัดเก็บขอมูลทั้งโดย
ภาพรวมและทุกโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด ดานการจัดทําสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด126
ประมวล พฤฑฒิ กุ ล ได ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาตนเองตามแนว
จรรยาบรรณครูกับการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) การ
พัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรีมีระดับการพัฒนาโดย
รวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณตรู
ในระดับมากทุกดานตามลําดับดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน และดานวิชาชีพ 2) การปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรี โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 3 ดานตามลําดับดังนี้
การปฏิบัติต นเปนแบบอยางที่ดีแ กผูเ รียน การปฏิบัติ ง านดานความรวมมื อในสถานศึกษาอยา ง
สรางสรรค และการปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
ตามลําดับ 3) การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรี มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01127
126

พิบูล มณีนิล, “ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นทีก่ ารศึกษาสมุทรสาคร”
(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), บทคัดยอ.
127
ประมวล พฤฑฒิกลุ , “ความสัมพันธระหวางการพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณ
ครูกับการปฏิบัตงิ านของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดราชบุร”ี (สารนิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548),
บทคัดยอ.
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เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ไดศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง(Deming Cycle) ในโรงเรียนวัดวังศาลา โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดาน
กิจ กรรมแนะแนวการกําหนดชั่วโมงและจัดหองแนะแนวใหชัดเจน จัดอบรมสัมมนาประชุม เชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ดานกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ควรมีการสํารวจความตองการของนักเรียน ความพรอม
ของโรงเรียน จัดหาแบบทดสอบความถนัดของผูเรียน ควรใหมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ควรกําหนด
เรื่องกฎระเบียบ การแตงกาย ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม128
กรพินธ ศรีสุภา ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการที่สมั พันธกับองคการ
แหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย
พบวา 1) สถาบัน วิจั ยภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่อ พัฒ นาชนบท มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล มีร ะดั บ การ
เปลี่ย นแปลงการปฏิบั ติง านขององคก ารในภาพรวมอยูในระดับ มาก 2) สถาบั นวิจั ยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยู
ในระดับมาก 3) การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ กับการเปนองคการแหงการเรียนรู มี
ความสัมพันธกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01129
เชษฐา ไชยเดช ไดศึ กษาคุณภาพชี วิตการทํางานของครูที่ สงผลตอการปฏิบั ติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา 1.
คุณภาพชีวิตการทํางานของครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3. คุณภาพชีวิตการทํางานของครูโดยภาพรวม ไมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะที่
คุณภาพชีวิตการทํางานของครูรายดาน คือ การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและการบูรณาการดานสังคม
สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05130
128

เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์, “การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ.
129
กรพินธ ศรีสุภา, “การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการทีส่ ัมพันธกบั องคการ
แหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550),บทคัดยอ.
130
เชษฐา ไชยเดช, “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูทสี่ งผลตอการปฏิบัตงิ านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.
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สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ ไดศึกษาปจ จัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจ จัยที่เ กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1.1) องคประกอบดานผูบริหาร 1.2) องคประกอบดานครู 1.3)
องคประกอบดานบริบทโรงเรียน 1.4) องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน 1.5) องคประกอบ
ดานกระบวนการบริหาร 2) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับ
มาก 3) ปจจัยดานผูบริหาร ดานครู ดานบริบทโรงเรียน ดานความรวมมือของชุมชนและกระบวนการ
บริหารสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถอธิบาย
โดยปจจัยยอยจํานวน 27 ปจจัย131
ชุมพล ทองระอา ไดศึกษาความตองการของบุคลากรสารณสุขตอคุณลักษณะนักวิชาการ
สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการของบุคลากรสารณ
สุขตอคุณลักษณะนักวิชาการสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน ตองการเรื่องคุณลักษณะทีต่ องบมเพาะ
ดานทักษะที่จําเปน และความรูความสามารถทางวิชาการ ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบความตองการ
ของบุคลากรสาธารณสุข ที่มีตอคุณลักษณะนักวิชาการสาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดชลบุรี
จําแนกตามอายุ เพศ การศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวม มีอายุ 41-50
ป เพศหญิ ง ปริ ญ ญาโท ผู ป ฏิ บัติ ง านหรื อ เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุม ชนหรื อ พยาบาลวิ ช าชี พ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 ปขึ้นไป มีความตองการมากที่สุด132
วิสูตร เสพสมุทร ไดศึกษาการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัง หวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 1) การสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดัง นี้
กิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และระบบการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 2) แนวทางการสงเสริมดาน
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
สมุทรสาคร คือดานระบบการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ผูบริหารควรจัดใหมีผูรบั ผิดชอบในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน จัดทําแผนงาน
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน จัดระเบียบรองรับทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ประเมินระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน นําผลการประเมินมาใชใน
การตัดสินใจ ดานแนวทางในการสง เสริมความสัม พันธและความรวมมือกับชุม ชน ในการพัฒ นา
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสาคร ผูบริหารควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อ
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สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ, “ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
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ชุมพล ทองระอา, “ความตองการของบุคลากรสารณสุขตอคุณลักษณะนักวิชาการ
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99
สรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการศึกษารวมกัน จัดกิจกรรมใหบริการชุมชน
อยางเหมาะสม ใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนเปนศูนยกลางในการประสานงาน
กับหนวยงานอื่นในชุมชน แลสถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธชุมชน133
เอกลักษณ ขาวนวล ไดศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒ นาแหลง
เรียนรูที่มีในชุมชนและสถานศึกษาและใชประโยชนใหคุมคา พัฒนาครูใหมีความรูในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบการบริห ารงานบุคคล และผูบ ริห ารตอ งเปนผูนําในการใช
เทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศ จัดระบบประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสรางความตระหนัก
ใหชุมชนรักสถานศึกษาและมีสวนรวมในความเปนเจาของสถานศึกษา134
ชัญญาภัค รําพรรณ ไดศึกษาสมรรถนะของผูนิเทศกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของผูนิเทศในโรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
การประเมินผลการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน และการฝกอบรมครูประจําการ 2) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน
ประชาบํารุง สํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3)
สมรรถภาพของผูนิเทศกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนประชาบํารุง
สํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01135
สุวธา ฤกษเกษม, ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานันทกุล ไดศึกษา การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาครูผูสอน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
เอกชน จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานดานการปฏิบัติตน อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ
มาตรฐานดานการปฏิบัติงานอยูในระดับ 1.1) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก
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100
เมื่อพิจารณามาตรฐาน พบวา ครูผูส อนมีการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโ รงเรียน
เอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติ
ตนแบบอยางที่ดี แ ก นัก เรีย น รองลงมาคื อ มาตรฐานที่ 9 ร ว มมือ กั บ ผู อื่ น ในสถานศึก ษาอย า ง
สรางสรรคและ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงตามลําดับ ยกเวน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกบการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ อยูในระดับปาน
กลาง 1.2) มาตรฐานดานการปฏิบัติตนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ครูผูส อนมีก ารปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จัง หวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานดานการปฏิบัติตน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจรรยาบรรณ
ต อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค า เฉลี่ ย เท า กั น 2 ด า น คื อ ด า นจรรยาบรรณต อ ผู รั บ บริ ก ารและด า น
จรรยาบรรณตอสังคม 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู โรงเรียน
เอกชน จัง หวัด พระนครศรีอยุธ ยา พบวา 2.1) วุฒิก ารศึก ษา พบวา ครูโ รงเรี ยนเอกชนที่มี วุ ฒิ
การศึ ก ษาแตกต า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวม และมาตรฐานดานการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนมาตรฐานดานการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน 2.2) ประสบการณการทํางาน พบวา ครู
โรงเรียนเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2.3) เขตพื้นที่การศึกษา พบวา ครูโรงเรียนเอกชน ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา
แตกตางกัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชนจัง หวัด พระนครศรีอยุธยา
โดยรวมและมาตรฐานดานการปฏิบัติตน แตกตางกันอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
มาตรฐานการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน136
พัชนี รัศมี ไดศึก ษาการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ภาพรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐาน อยูในระดับมาก 2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษากาญจนบุ รี เขต 2 ครูที่มีวุ ฒิการศึก ษาและมีป ระสบการณ ในการ
ปฏิบัติงานตางกัน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม
แตกตางกัน 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สรุปไดวา 3.1) ครูควรมี
การพัฒ นาตนเองอยางสม่ํา เสมอ และปรั บ เปลี่ยนตนเองตามภาวการณปจ จุบัน 3.2) ผูบ ริห าร
สถานศึกษาควรสงเสริมใหขาราชการครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและนําความรู
มาเผยแพรแกบุคคลอื่น และ 3.3) ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกณฑมาตรฐาน
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สุวธา ฤกษเกษม, ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศลานันทกุล, “การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม
2552), 107-108.

101
วิชาชีพครูอยางสม่ําเสมอ ในเชิง ประจัก ษ สง เสริม ใหขาราชการครูที่มีความรูความสามารถเปน
วิทยากร มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนอยางมีระบบ137
วิท ยา จั ก รไชย ไดทํ า การวิ จัย เรื่อ งทัศ นะของครู ที่ มีต อ มาตรฐานการปฏิบั ติ ง านใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวาทัศนะของ
ครูที่มีตอมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร
เขต 1 โดยภาพรวม มีความเห็นวามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติง านในระดับมาก และมี
ความเห็นวามีการปฏิบัติม ากที่สุด ในมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และมี
ความเห็นวามีการปฏิบัตินอยที่สุด ในมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ สวนมาตรฐานอื่นๆ เรียงลําดับจากมีความเห็นวามีการปฏิบัติมากไปหานอย ดังนี้ มาตรฐานที่ 9
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรคในชุมชน มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสแกผูเรียนได
เรียนรูทุกสถานการณ มาตรฐานที่ 3 มุง มั่นพัฒ นาผูเ รียนใหเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานที่ 4
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน และมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ นอกจากนี้ผูวิจัย
ทําการศึกษา ทัศนะของครูที่มีตอมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 โดยจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และทัศนะของครูที่
มีตอมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต
1 โดยจําแนกตามประสบการณก ารทํางาน และจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05138
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ท อง ไดศึกษาการบริห ารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีม ของ
พนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับ มาก 2) การทํางานเปนทีมของพนักงานครู .oสถานศึกษาสัง กัดเทศบาล กลุม
การศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) การบริหารแบบมีสวนรวมของ
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พัชนี รัศมี, “การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552), บทคัดยอ.
138
วิทยา จักรไชย, “ทัศนะของครูที่มีตอมาตรฐานการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552) , 190 - 194.

102
ผูบริหารสถานศึกษากับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 139
กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ ไดศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) บรรยากาศองคการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ 2) แนวทางการพัฒนาองคการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
เปดโอกาสใหผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึก ษาเขามารวมในกิจ กรรม ประชุม ผูป กครองเพื่อ
รับทราบปญหา ใหครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ จัดสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน จัดบรรยากาศการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูมีการ
ทํางานเปนทีม สงครูเขารับการพัฒนาทางวิชาชีพ มีระบบการนิเทศติดตามการทํางาน ครูผูปกครอง
เปนแบบอยางที่ดี สรางแรงจูงใจใหแกครูและนักเรียน สงเสริม การทําวิจัยและศึกษานัก เรียนเปน
รายบุคคล140
พรรณนภา อิงพงษพันธ ไดศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงาน
วิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1)
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่น
ที่ 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 3) การ
บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 141
พระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความ
พึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมภาวะผูนําของ
อาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สวนมากเปนการนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและ
ตัดสินใจ รองลงมาเปนการนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได 2) ความพึง
พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานทุก ดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ จากคามากไปหาคานอย ดังนี้ ตัวงาน เงินเดือน การเลื่อน
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ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง, “การบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของ
พนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ.
140
กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ, “บรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3” (คนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ.
141
พรรณนภา อิงพงษพันธ, “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัตงิ าน
วิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กลุม การศึกษาทองถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554),
บทคัดยอ.

103
ตําแหนง การไดรับ การยอมรับนับถือ ผลประโยชนเ กื้ อกูล สภาพการทํางาน การนิเ ทศงาน เพื่อน
รวมงาน และหนวยงานและการจัดการ 3) พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของ
ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05142
สุภา เจียมพุก ไดศึกษาแรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1)
แรงจูงใจของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 3) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจของครู
กับ การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผูบ ริห ารโรงเรี ยนสัง กัด สํา นักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 143
งานวิจัยในตางประเทศ
เดวิส (Davis) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการแหงการเรียนรูโดยได
ศึกษาในแงการปฏิบัติกิจกรรมของผูบริหารในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และราย
กลุม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมและการปฏิบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลตอการเรียนรู
เปนรายบุคคลและรายกลุม นอกจากนี้ยังพบวา ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) หัวหนาทีมได
ปฏิบัติบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีการสรางบรรยากาศการเรียนรู
โดยการสนับสนุนความรวมมือและนําศักยภาพของทีมมาใช 3) ผูนํามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 4) มี
การทาทายใหทีมมีการตั้งคําถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 5) มีการแบงปนความรูและ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการเรียนรูของทีม 6) ผูนําสงเสริมใหทีมมีโอกาสที่จะเรียนรูภาพรวม และ
วิธีปฏิบัติ รวมทั้งการตัดสินใจทีม่ ีผลตอระบบ 7) ผูนําสงเสริมใหสมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรูความเปน
ผูนําดวยตนเอง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา องคการตาง ๆ ควรที่จะมีการสอนผูบริหารเกี่ยวกับ
บทบาทในการสงเสริมองคการของตนใหเปนองคการแหงการเรียนรู และใหมีการคิดอยางเปนระบบ
รูป แบบการปฏิ บั ติข องผู บ ริห ารมี ผ ลตอ การปฏิ บั ติข องผู ใ ตบั ง คับ บั ญ ชา ผู บ ริห ารควรจะสรา ง
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พระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล, “พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง
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มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ.

104
บรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูในที่ทํางาน ความรูและระบบขอมูลสารสนเทศนับเปนองคประกอบ
สําคัญที่จะกอใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 144
แมคอนาลลี (McAnally) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการซึ่งสนับสนุนหรือไมสนับสนุนใน
การสรางสรรคความเปนองคการแหงการเรียนรู การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในองคการแหงหนึ่งตาม
แนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูของ เซนจ (Senge) เรื่อง องคการแหงการเรียนรู และแนวคิด
ทฤษฎีวัฒนธรรมองคการของชายน(Schein) พบวา พื้นฐานที่สนับสนุนการเปนองคการแหงการเรียนรู
ไดแก โปรแกรมการประสานความรวมมือ (corporate) การเปนพี่เลี้ยง (mentoring) การปฏิบัติการ
ที่ไดรับการเลือกสรร (selection practices) โปรแกรมการฝกอบรมและการพัฒนา (training and
development programs) กระบวนการของแตละบุคคล (individual department processes)
และความลาชาในระยะกาวของธุรกิจ (slowing the pace of the business) สวนพื้นฐานที่ไม
สนับสนุนใหเกิดการเปนองคการแหงการเรียนรู ประกอบไปดวยความแตกแยกในงานและในแผนก
การจํากัดของแหลงขอมูล ระบบการติดตอสื่อสารที่มีจุดออน ความเขมงวดของเวลา รวมทั้งการ
ประสานงานและระยะกาวทางธุรกิจ (the pace of the business) 145
ฟอรด (Ford) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคการระหวางผูนํา และ
เจาหนาที่ในองคการเพื่อปรับเปลี่ยนองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
จะสําเร็จลงไดตองประกอบไปดวยการมีวิสัยทัศนรวมกัน การทํางานเปนทีม การเปดใจซึ่งกันและกัน
และการเคารพขอตกลงในหลักการบางอยางที่ถือปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังไดทําการ
ทดสอบการบริหารจัดการแบบระบบราชการ อีกทั้งไดมีการออกแบบโครงรางหลักการและแนวทางที่
จะผลักดันองคการไปสูแนวทางของการเปนองคการแหงการเรียนรู 146
เฟอรราโร (Ferraro) ไดศึกษาการปฏิบัติเชิงสะทอนและการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากการปฏิบัติ
เชิงสะทอนสามารถเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูกอนประจําการและครูประจําการไดการยอย
งานวิจัยในครั้งนี้ไดทบทวนแนวความคิด ระดับ เทคนิค และประโยชนของการปฏิบัติเชิงสะทอน โดเนลต
สกอน (Donelt Sagon)ไดแนะนําใหรูจักแนวความคิดนี้ในป 1987 และตั้งแตนั้นมาโรงเรียนวิทยาลัย
และภาควิชาการศึกษาเปนจํานวนมาก ไดเริ่มออกแบบครุศาสตรและโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูขึ้น
โดยอาศัยแนวดังกลาวนี้ การปฏิบัติเชิงสะทอนไดรับคํานิยามในดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสอนและ
การเขาเกี่ยวของของเพื่อนรวมงาน ไดแก การปฏิบัติเชิงสะทอนใน 2 ดานซึ่งเห็นไดบอยมากที่สุดใน
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ระดั บ การฝ ก อบรมกอ นประจํ าการ ในระดั บ ประจํ าการนั้นการสะท อ นเชิ ง วิพากษ วิ จ ารณ เ รื่ อง
ประสบการณและการทําหนาที่เปนผูฝกหรือพี่เลี้ยงใหเพื่อน เปนเทคนิคที่ มีประสิทธิผลสําหรับการ
พัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคหลายประการที่ประสบความสําเร็จสําหรับการศึกษาปฏิบัติการสอนที่มีการ
สะทอนเทคนิคเหลานี้ไดแก การพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาการประเมินดวยแฟมสะสม
งาน ประโยชนเบื้องตนของการปฏิบัติการสะทอนสําหรับครู คือ ความเขาใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการ
สอนของตน และในที่สุดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะครูประโยชนจําเพาะอื่น ๆ ไดแก ความถูกตอง
เที่ยงตรงของอุดมคติ ครู การทาทายที่เ ปนประโยชนต อประเพณี ดั้งเดิม และการยอมรับในความ
หลากหลายของการประยุกตใชทฤษฎีในการปฏิบัติในชั้นเรียน147
อิซูมิ (Izumi) ศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถม 8 แหง ในแคลิฟอรเนียจาก
การศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู
ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครูใหญมีภาวะผูนําสูงและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตร
มีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด
โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครูมากกวาใบวุฒิทางการสอนครูใหญของโรงเรียนเหลานี้ยังยืนยัน
ดวยวา คุณภาพของครูเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิส์ ูงขึ้น148
บราวน และมาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครูมืออาชีพ
ใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอน จํานวน 3 ราย ที่เขารวมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูของ
สมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมือง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาครูมืออาชีพ ผลการศึกษาพบวา ครูที่เขารวมโครงการแสดงใหเห็นผลกระทบในทางบวกวา ครูมี
สวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งในระดับของบุคคลและระดับของโรงเรียน รวมทั้งวัฒนธรรม
การเรียนรูของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องในการวางแผนและประเมินผล เพื่อปรับปรุง
พัฒนาและการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน149
ดีสิมอเน (Desimone) และคณะ ศึกษาถึงนโยบายดานกลไกตางๆ และกระบวนการที่เขต
การศึกษาดําเนินการเพื่ อพัฒ นาวิชาชีพ ของครูประจําการใหมีคุณภาพสูง ขึ้น โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนผูประสานงานการพัฒนาวิชาชีพในระดับเขตการศึกษา โดยไดรับเงินทุนจากโปรแกรม
พัฒ นาวิชาชีพไอเซนเฮาว จากการศึก ษาพบวา ยุท ธศาสตรในการจัดการ เชน การจัดการพัฒ นา
วิชาชีพครูใหเปนไปในทางเดียวกันกับมาตรฐานและการประเมินครู ความพยายามในการพัฒนาอยาง
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106
ตอเนื่อง การมีสวนรวมของครูในการวางแผน ทั้ง หมดนี้มีความสัมพันธกับ คุณภาพใน การพัฒนา
วิชาชีพของครูที่สูงขึ้น150
สตีล และเคร็ก (Steel and Craig) กลาวถึงโครงการสําหรับครูรุนใหมในอนาคตที่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด (Harvard University) ผลการวิจัยพบวา ครูจะบรรลุความเปนครูมืออาชีพก็ตอเมื่อการ
ตัดสิ นใจของพวกเขาเชื่ อถือได ผลงานของพวกเขาเป นที่ย อมรับ และไม มีข อตํ าหนิ นอกจากนั้ น
สภาพแวดลอมในการทํางานควรจะตองสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ และสงเสริมภาวะผูนําในหองเรียน
และในสังคมโรงเรียนดวย151
สรุป
จากผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของเบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ซึ่งไดศึกษาคนควา
เชิ ง ระบบ พบว า ปจ จั ยเชิ งสาเหตุ ที่ ทํ าให เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงการปฏิ บั ติ ง านประกอบดวย 1)
สภาพแวดลอมภายนอก 2) พันธกิจและกลยุทธ 3) ภาวะผูนํา 4) วัฒนธรรมองคการ 5) โครงสรางองค
การ 6) การบริหาร 7) ระบบขององคการ 8) บรรยากาศในการทํางาน 9) ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 10) ความตองการและคุณคาของบุคลากร 11) แรงจูงใจ 12) การปฏิบัติงานของบุคคลและ
องคการ
ในดานการปฏิบัติงานของครูนั้น คุรุสภาไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ขอ ซึ่งประกอบดวย 1)
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10)
รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
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L. Desimone and others, “How Do District Management and
Implementation Strategies Relate to the Quality of the Professional Development
That Districts Provide to Teachers?,” Teachers College Record 104,7 (October 2002) :
Abstract.
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Christopher Steel and Elizabeth Craig, “Reworking Industrial Models,
Exploring Contemporary Ideas, and Fostering Teacher Leadership,” Phi Delta Kappan
87, 9 (May 2006) : Abstract.

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมู ลคือ
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของเบิรคและลิทวิน (Burke and
Litwin) และการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว
ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนขั้นตอนการศึกษาคนควาหาขอมูลจาก
เอกสารตําราวรรณกรรมรวมถึงงานวิจัยหรือรายงานของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของแลวนําผลที่ไดมา
จัดทําโครงรางงานวิจยั ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษานําเสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิชาการ
บริหารการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลทดลองและปรับปรุงเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยซึ่งไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่นแลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากรที่กําหนดแลวนํา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณวิเคราะห ขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยโดยการรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ผูค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ ต รวจสอบความถู ก ตอ งปรั บ ปรุ ง แก ไขข อ บกพร อ งตามที่ ค ณะกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะพิ มพและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด
ตางๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
สถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพรรณนา(descriptive research)ใชแผนแบบการวิจัยกลุม
ตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study)
ซึ่งแสดงเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

O

R
เมื่อ

R หมายถึง
X หมายถึง
O หมายถึง

X

กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 127 โรง ซึ่ง เปนโรงเรียนในเขตอําเภอเมือ ง
นครปฐม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจํานวน 97 โรง ไดจากการสุมมาจากประชากร โดยใชตาราง
ประมาณการขนาดตัวอยางของเครซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ในการเลือกกลุมตัวอยาง
97 โรง นั้นผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified random sampling) ตามอําเภอ
ผูใหขอมูล
ผูวิจัยจะทําการศึกษากับผูใหขอมูล (respondent) ในโรงเรียน ซึ่งไดกําหนดผูใหขอมูล
โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครู จํานวน 1 คน รวมผูให
ขอมูลทั้งหมด 194 คน โดยในสวนของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ประชากร กลุม ตัวอยางและผูใหขอมูล จําแนกตามอําเภอ
ผูใหขอมูล

ประชากร

กลุม
ตัวอยาง

ผูบริหาร

ครู

เมือง

51

39

39

39

78

กําแพงแสน

52

40

40

40

80

ดอนตูม

24

18

18

18

36

127

97

97

97

194

อําเภอ

รวม

รวม

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1, “แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556”, เอกสารกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 7/2555, 8.

1

Robert Krejcie, And Daryle W.Morgan, “Determining Sample Size for
Research Activities”, Journal for Education and Psychological Measurement 30,
(November.1970) :608.
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เ กี่ยวกับสถานภาพของผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน
2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ (Xtot) ตามแนวคิด
ของเบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ประกอบดวย 12 ตัวแปรยอย ดังนี้
2.1 สภาพแวดลอมภายนอก (X1) หมายถึง แรงผลักดันหรือปจจัยภายนอกของ
องคการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานขององคการ แรงผลักดันนี้ ไดแก ปจจัยตางๆเชน การบังคับใช
กฎหมาย การแขงขัน เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เปนตน
2.2 พันธกิจและกลยุทธ (X2) หมายถึง ภาระงานที่องคการตองดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามเปาประสงคห ลัก ขององคการ โดยกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหส อดคลองกันกั บ
วิสัยทัศน มีการกําหนดแผนกลยุทธและมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐานขององคการ
2.3 ภาวะผู นํา (X3) หมายถึง การที่ ผูบ ริหารระดับ สูง เตรียมกําหนดทิศทางของ
องคกรโดยภาพรวม และทําหนาที่ บทบาท และพฤติกรรมที่เปนแบบอยางสําหรับพนักงานทุกคน
สามารถสอนงานและ เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนสมาชิกใหปฏิบัติงานสําเ ร็จตามเปาหมายของ
องคการ
2.4 วัฒนธรรมองคการ (X4) หมายถึง วิธีการที่คนในองคการปฏิบัติกันเปนประจํา
อาจรวมถึงกฎระเบียบ คานิยม และหลักการซึ่งเปนเครื่องชี้นําในพฤติกรรมขององคการ และสิ่งซึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตร ประเพณี และแนวปฏิบัติตางๆ
2.5 โครงสรางองคการ (X5) หมายถึง การจัดหนาที่ และบุคคลเขาประจําในสวน
ตางๆ และกําหนดความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ ความสัมพันธซึ่งเปนหลักประกันใหวิสัยทัศน
และภารกิจขององคการไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเกิดผล
2.6 การบริหาร (X6) หมายถึง สิ่งที่ผูบริหารทําในเหตุการณปกติที่เกิดขึ้น โดยการ
ใชทรัพ ยากรมนุษยและวัส ดุที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อที่จ ะดําเนินการตามกลยุทธขององคกร โดยการ
ปฏิบัติงานในองคก ารรวมถึง ดานตางๆเชนพฤติกรรม การบริหารงาน จรรยาบรรณในการทํ างาน
ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร การวางแผน การสื่อสารและการควบคุม
2.7 ระบบขององคการ (X7) หมายถึง นโยบายและกลไกมาตรฐานที่อํานวยความ
สะดวกในการทํางานเปนหลักที่เห็นอยางชัดเจนในระบบการใหรางวัลขององคกรระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS) และระบบการควบคุม เชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปาหมาย และการ
พัฒนางบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรมนุษย เปนตน
2.8 บรรยากาศในการทํ างาน (X8) หมายถึง ความประทั บ ใจ ความคาดหวั ง
ความรูสึกของสมาชิกในหนวยงาน ซึ่งมีผลตอความสัมพันธระหวางหัวหนางาน ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกดวยกัน หรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน
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2.9 ทักษะและความสามารถของบุคลากร (X9) หมายถึง ระดับที่มีความสอดคลอง
กันระหวางความตองการของงานหนึ่ง, บทบาท, ความรับผิดชอบ, ความรู, ทักษะ, และความสามารถ
ของแตละบุคคล
2.10 ความตองการและคุณคาของบุคลากร (X10) หมายถึง ปจจัยที่สนองความคิด
ความตองการแก บุคคล เพื่อใหป ฏิบัติง านไดบ รรลุเ ปาหมาย ความตองการทางกายก็ ดี หรือทาง
จิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองได
2.11 แรงจูงใจ (X11) หมายถึง การกระตุนพฤติกรรม ใหมีความกระตือรือรน ที่มี
แนวโนมนําไปสูเปาหมาย ดําเนินการตามความตองการที่จําเปนที่มีอยูจนกวาจะบรรลุความพึงพอใจ
2.12 การปฏิบัติงานของบุคคลและองคก าร (X12) หมายถึง การดําเนินงานของ
บุคลากรเพื่อใหบรรลุผลที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ การบริการทีมีคุณภาพตรงตามเปาหมายขององคการ
3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่ เ กี่ ยวกั บ การปฏิบัติ ง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot)
จํานวน 12 ตัวแปรยอย ดังนี้
3.1 การปฏิบัติกิ จ กรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับ การพัฒ นาวิชาชีพครูอยูเ สมอ (Y1 )
หมายถึงการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรม
ทางวิชาการ ที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุ ม การอบรม การสัมมนา
และการประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
3.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน (Y2) หมายถึง
การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
3.3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศัก ยภาพ (Y3) หมายถึง การใชความพยายาม
อยางเต็มความสามารถของครู ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ
ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเ รียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่
จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยาง
เปนระบบ
3.4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) หมายถึง การเลื อกใช
ปรับ ปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึ กการสอน หรือเตรียมการสอนในลัก ษณะอื่นๆ ที่ สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
3.5 พั ฒ นาสื่อ การเรียนการสอนใหมี ป ระสิท ธิภาพอยูเ สมอ (Y5 ) หมายถึง การ
ประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆเพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
3.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) หมายถึงการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ ง เนนใหผูเ รียนประสบผลสําเร็จ ในการแสวงหาความรู ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
3.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางมีร ะบบ (Y7 ) หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัยและ
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การดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติ ไดแก ปญหาความตองการของผูเรียนที่
ตองไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม
นั้นๆ ผลการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนตามวิธีก ารที่กํ าหนดที่เกิดกับผูเ รียน และขอเสนอแนะ
แนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
3.8 ปฏิบั ติต นเป นแบบอย างที่ ดี แ ก ผู เ รี ย น (Y8 ) หมายถึง การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ความเปนครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
3.9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบ รรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับ ผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
3.10 รวมมื อ กั บผูอื่ นในชุม ชนอยางสรางสรรค (Y10 ) หมายถึง การตระหนัก ถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
3.11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึง การคนหา สังเกต
จดจําและรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
3.12 สรางโอกาสใหผูเ รียนไดเ รียนรูในทุ กสถานการณ (Y12 ) หมายถึง การสราง
กิจกรรมการเรียนรูโ ดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและ
การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสู การพัฒนาของผูเรียนที่
ถาวร เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤตตางๆ มาเปนโอกาสในการ
พัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปน
กิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญ
ปญหาตางๆ มีสติในการแกไขปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว
ครูสามารถหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล แบบสอบถามมีจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) จํานวน 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา
4) ตําแหนงหนาที่ 5) ประสบการณในการทํางาน
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของ เบิรค
และลิทวิน (Burke and Litwin) มี 12 ดาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
แบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 มี ลักษณะคําถามเป นแบบจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ
ของลิคเคิรท (Likert’s rating scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ มี
ความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ 2 นํา ขอ มู ล ที่ ได จ ากการศึ กษาค นคว ามาประมวลกํ า หนดโครงสรา งตามความ
เหมาะสม เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขอบเขต
เนื้อหาที่กําหนด
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางเสนอตอ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ท าน เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หา (Content validity) และภาษาที่ ใช ของ
แบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC (Index of item Objective Congruence)
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 ชุด
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ขั้นที่ 5 รวบรวมแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช (try out)กลับคืนมา และคํานวณหาคา
ความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2 ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา( D coefficient ) = .990
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผานอาจารยที่ปรึกษา
และภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยใหสงกลับมาใหผูวิจัยโดยตรง ทั้งนี้
ผูวิจัยไดเขียน ชื่อ ที่อยูพรอมติดแสตมปไวเรียบรอยแลว สําหรับโรงเรียนบางแหงที่สะดวกในการเก็บ
รวบรวมวิจัยผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง หรือมอบหมายใหตัวแทนชวยเก็บรวบรวมขอมูล
กลับดวย
การวิเคราะหขอมูล
เมื่ อไดรับ แบบสอบถามทั้ ง หมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจ ารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อ ใหก ารวิเคราะหขอมู ลตรงตามวัตถุป ระสงคของการวิจัยที่ ศึกษาและขอคําถามที่
ตองการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่(frequency)และคา
รอยละ(percentage)
2. การวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใช
มัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

2

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York :
Haper& Row Publisher, 1974),161.
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สําหรับ การวิเคราะห ปจ จัย การเปลี่ยนแปลงองคการกั บการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ถือวาคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนที่ไดรับการตอบแบบสอบถามของผูใชขอมู ลตกอยูในช วงใด แสดงวา ปจจัย การ
เปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1อยูในระดับนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ
เบสท (Best)3 มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ / การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อยูในระดับมากที่สุด
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ใช ก ารวิ เ คราะห ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson’s product-moment
correlation coefficient)
สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุมตัวอยางคือโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
1 คน และครู จํา นวน 1 คน รวมกลุ ม ตั ว อยา งทั้ ง หมด 194 คน โดยในส ว นของผูบ ริ ห าร คื อ
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของ เบิรคและลิทวิน (Burke and
3

1970), 190.

John W. Best, Research in Education ( New Jersey : Prentice-Hall,
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Litwin) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบังคับคุรุ สภาวา
ดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 สถิติที่ใชคือ ความถี่(frequency) รอยละ
(percentage) มัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
และการวิเ คราะห ห าคาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธข องเพีย ร สั น (Pearson’s product-moment
correlation coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย เรื่องปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการ
ปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู ในโรงเรียน สัง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึก ษา
นครปฐม เขต 1 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง
ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน
และครูผูสอน 1 คน รวมผูใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 194 คน โดยไดสงแบบสอบถามไป 194 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับ คืนมา จํานวน 194 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 ผูวิจัยไดตรวจสอบความ
ครบถวนของแบบสอบถาม กอนนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งผลการ
วิเคราะหขอมูลจะนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัย การเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ แทนผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษา
นครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง รวมทั้งสิ้น 194 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ปจจุบันและประสบการณในการทํางาน ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (frequency) และ
คารอยละ (percentage) ตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สถานภาพและขอ มู ล ทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม จํา แนกตาม เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน
สถานภาพของผูตอบแบบสอบ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

85
109
194

43.81
56.19
100.00

รวม

2
31
29
132
194

1.03
15.98
14.95
68.04
100.00

รวม

103
88
3
194

53.09
45.36
1.55
100.00

97
97
194

50.00
50.00
100.00

39
21
49
85
194

20.10
10.83
25.26
43.81
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 26 ป
26-35 ป
36-45 ป
46 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน

ครูผูสอน
รวม
ประสบการณการทํางานในโรงเรียน
ต่ํากวา 11 ป
11-20 ป
21-30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 109 คน คิดเปน
รอยละ 56.19 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 43.81 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 68.04 รองลงมา คือ อายุระหวาง 26-35
ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.98 และนอยที่สุด คือ อายุต่ํากวา 26 ป จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 1.03 ระดับการศึกษามากที่สุด คือระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 53.09
รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 45.36 และนอยที่สุดคือระดับปริญญา
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เอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.55 ตําแหนง หนาที่ ปจ จุบันมี จํานวนเทากั น คือ ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ
50.00 และตําแหนงครูผูสอน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ประสบการณการทํางานใน
โรงเรียนมากที่ สุด คือ มากกวา 31 ปขึ้นไป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 43.81 รองลงมา คือ
ระหวาง 21-30 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.26 และนอยที่สุด คือระหวาง 11-20 ป จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 10.83
ตอนที่ 2 ปจ จั ย การเปลี่ ย นแปลงองค การในโรงเรี ย น สั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
จากการวิเคราะหระดับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อ ตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 วาอยูในระดับ ใด ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลระดับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและจําแนกตามปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหจ ากคา
มัชฌิมเลขคณิต ( & ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยเปรียบเทียบตามเกณฑ
แนวคิดของเบสท (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 – 22 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 10 คามัชฌิม เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย
ภาพรวม
(n = 97)
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D.
ระดับ
&
1. สภาพแวดลอมภายนอก(X1)
4.14
0.46
มาก
2. พันธกิจและกลยุทธ (X2)
4.35
0.41
มาก
3. ภาวะผูนํา (X3)
4.45
0.41
มาก
4. วัฒนธรรมองคการ (X4)
4.15
0.35
มาก
5. โครงสรางองคการ (X5)
4.32
0.36
มาก
6. การบริหาร (X6)
4.34
0.37
มาก
7. ระบบขององคการ (X7)
4.19
0.38
มาก
8. บรรยากาศในการทํางาน (X8)
4.32
0.39
มาก
9. ทักษะและความสามารถของบุคลากร(X9)
4.24
0.37
มาก
10. ความตองการและคุณคาของบุคลากร(X10)
4.35
0.44
มาก
11. แรงจูงใจ (X11)
4.32
0.39
มาก
12. การปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ(X12)
4.27
0.39
มาก
มาก
4.29
0.31
รวม (Xtot)
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จากตารางที่ 10 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( & = 4.29, S.D. = 0.31) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคา เฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
ดานภาวะผูนํา ( & = 4.45, S.D. = 0.41) ดานพันธกิจและกลยุทธ ( & = 4.35, S.D. = 0.41) ดาน
ความตองการและคุณคาของบุคลากร ( & = 4.35, S.D. = 0.44) ดานการบริหาร ( & = 4.34, S.D. =
0.37) ดานโครงสรางองคการ ( & = 4.32, S.D. = 0.36) ดานบรรยากาศในการทํางาน ( & = 4.32,
S.D. = 0.39) ดานแรงจูงใจ ( & = 4.32, S.D. = 0.39) ดานการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ
( & = 4.27, S.D. = 0.39) ดานทักษะและความสามารถของบุคลากร ( & = 4.24, S.D. = 0.37) ดาน
ระบบขององคการ ( & = 4.19, S.D. = 0.38) ดานวัฒนธรรมองคการ ( & = 4.15, S.D. = 0.35) และ
ดานสภาพแวดลอมภายนอก ( & = 4.14, S.D. = 0.46) ตามลําดับ
ตารางที่ 11 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
สภาพแวดลอมภายนอก
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานสภาพแวดลอมภายนอก (X1)
1. การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษามีอทิ ธิพลตอการ 4.18 0.60 มาก
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
2. การแขงขันในการใหบริการตอนักเรียนระหวางโรงเรียนมี
4.11 0.55 มาก
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
4.09 0.59 มาก
โรงเรียน
4. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีมีอทิ ธิพลตอการปฏิบัติงาน 4.18 0.54 มาก
ของโรงเรียน
รวม
4.14 0.46 มาก
จากตารางที่ 11 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานสภาพแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( & = 4.14, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลต อการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ( & = 4.18, S.D. = 0.54) การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษามีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ( & = 4.18, S.D. = 0.60) การแขงขันในการใหบริการตอนักเรียนระหวาง
โรงเรียนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( & = 4.11, S.D. = 0.55) และการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน ( & = 4.09, S.D. = 0.59) ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
พันธกิจและกลยุทธ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานพันธกิจและกลยุทธ (X2)
1. มีการกําหนดภาระงานของโรงเรียนเปนไปตามวิสัยทัศนและ
4.43 0.43 มาก
เปาประสงค
2. กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงพันธกิจของโรงเรียน 4.39 0.44 มาก
3. มีการกําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียนใหเปนไปตามพันธกิจ
4.47 0.47 มาก
4. มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศพื้นฐานแกสาธารณชน
4.10 0.56 มาก
รวม
4.35 0.41 มาก
จากตารางที่ 12 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานพันธกิจและกลยุทธ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & =
4.35, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ มีการกําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียนใหเปนไปตามพันธกิจ ( & = 4.47,
S.D. = 0.47) มีการกําหนดภาระงานของโรงเรียนเปนไปตามวิสัยทัศนและเปาประสงค ( & = 4.43,
S.D. = 0.43) กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงพันธกิจของโรงเรียน ( & = 4.39, S.D. =
0.44) และมี การเผยแพรขอ มู ล สารสนเทศพื้นฐานแกส าธารณชน ( & = 4.10, S.D. = 0.56)
ตามลําดับ
ตารางที่ 13 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
ภาวะผูนํา
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานภาวะผูนํา (X3)
1. ผูบริหารกําหนดทิศทางแผนงานของโรงเรียนเพื่อใหสําเร็จตาม 4.42 0.45 มาก
เปาหมายของโรงเรียน
2. ผูบริหารมีบทบาทหนาที่และพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีตอ
4.46 0.45 มาก
บุคลากรทุกคน
3. ผูบริหารสอนงาน และใหคําแนะนําในการแกไขปญหา เมือ่
4.39 0.48 มาก
ผูปฏิบัตงิ านพบอุปสรรค
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมาย
4.51 0.44 มาก
ของโรงเรียน
ที่สุด
รวม
4.45 0.41 มาก
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จากตารางที่ 13 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานภาวะผูนํา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & =
4.45, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวาปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการดานภาวะผูนํา
สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายของ
โรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ มีผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน ( & = 4.51, S.D. = 0.44) ผูบริหารมีบทบาท
หนาที่และพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรทุกคน ( & = 4.46, S.D. = 0.45) ผูบริหาร
กําหนดทิศทางแผนงานของโรงเรียนเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน ( & = 4.42, S.D. =
0.45) และผูบริหารสอนงาน และใหคําแนะนําในการแกไขปญหา เมื่อผูปฏิบัติงานพบอุปสรรค ( & =
4.39, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
ตารางที่ 14 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
วัฒนธรรมองคการ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานวัฒนธรรมองคการ (X4)
1. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัตงิ านตามกฎระเบียบของโรงเรียน
4.25 0.38 มาก
2. บุคลากรในโรงเรียนมีคานิยมซึง่ เปนเครื่องชี้นําพฤติกรรมของ
4.04 0.45 มาก
ตนเอง
3. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักการของโรงเรียน
4.24 0.44 มาก
4. วัฒนธรรมของโรงเรียนไดรบั อิทธิพลมาจากประวัติศาสตร
3.99 0.56 มาก
ประเพณีและแนวปฏิบัติที่สบื ทอดตอกันมา
5. บุคลากรทุกคนยอมรับและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ 4.21 0.46 มาก
โรงเรียน
รวม
4.15 0.35 มาก
จากตารางที่ 14 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานวัฒนธรรมองคการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( & = 4.15, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของโรงเรียน ( & =
4.25, S.D. = 0.38) บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักการของโรงเรียน ( & = 4.24, S.D. = 0.44)
บุคลากรทุกคนยอมรับและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของโรงเรียน ( & = 4.21, S.D. = 0.46)
บุคลากรในโรงเรียนมีคานิยมซึ่งเปนเครื่องชี้นําพฤติกรรมของตนเอง ( & = 4.04, S.D. = 0.45) และ
วัฒนธรรมของโรงเรียนไดรับอิทธิพลมาจากประวัติศาสตร ประเพณีและแนวปฏิบัติที่สืบทอดตอกันมา
( & = 3.99, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
โครงสรางองคการ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานโครงสรางองคการ (X5)
1. ผูบริหารมีการจัดภาระงานในสวนงานตางๆไวชัดเจน
4.40 0.45 มาก
2. มีการจัดบุคลากรเขาในตําแหนงงานตามโครงสรางการ
4.38 0.43 มาก
บริหารงานตามความเหมาะสม
3. ผูบริหารมอบอํานาจใหกับผูร ับผิดชอบในแตละสวนตัดสินใจ
4.26 0.47 มาก
อยางอิสระ
4. บุคลากรมีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน และภารกิจของ
4.26 0.46 มาก
โรงเรียนสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
รวม
4.32 0.36 มาก
จากตารางที่ 15 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานโครงสรางองคการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( & = 4.32, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีการจัดภาระงานในสวนงานตางๆไวชัดเจน ( & = 4.40,
S.D. = 0.45) มีการจัดบุคลากรเขาในตําแหนงงานตามโครงสรางการบริหารงานตามความเหมาะสม
( & = 4.38, S.D. = 0.43) บุคลากรมีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน และภารกิจของโรงเรียนสามารถ
นําไปปฏิบัติเพื่ อใหเกิ ดประสิท ธิผ ล ( & = 4.26, S.D. = 0.46) และผูบริห ารมอบอํานาจใหกั บ
ผูรับผิดชอบในแตละสวนตัดสินใจอยางอิสระ ( & = 4.26, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
ตารางที่ 16 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
การบริหาร
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานการบริหาร (X6)
1. ใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอ ยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
4.37 0.45 มาก
2. ใชทรัพยากรการบริหารดานวัสดุที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
4.34 0.47 มาก
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกลยุทธ
3. บริหารงานโดยมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4.44 0.40 มาก
4. ทํางานแบบมืออาชีพโดยใชแผน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4.30 0.49 มาก
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ตารางที่ 16 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
การบริหาร (ตอ)
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
5. ทํางานแบบมืออาชีพโดยใชการสื่อสาร สรางความเขาใจในการ 4.36 0.43 มาก
ทํางาน
6. ทํางานแบบมืออาชีพโดยมีการควบคุมการทํางาน
4.21 0.46 มาก
รวม
4.34 0.37 มาก
จากตารางที่ 16 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการบริหาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & =
4.34, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ บริหารงานโดยมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( & = 4.44, S.D. =
0.40) ใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ ( & = 4.37, S.D. = 0.45) ทํางาน
แบบมืออาชีพโดยใชการสื่อสาร สรางความเขาใจในการทํางาน ( & = 4.36, S.D. = 0.43) ใช
ทรัพยากรการบริหารดานวัส ดุที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกลยุท ธ
( & = 4.34, S.D. = 0.47) ทํางานแบบมืออาชีพโดยใชแผน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( & = 4.30,
S.D. = 0.49) และทํางานแบบมืออาชีพโดยมีการควบคุมการทํางาน ( & = 4.21, S.D. = 0.46)
ตามลําดับ
ตารางที่ 17 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
ระบบขององคการ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานระบบขององคการ (X7)
1. โรงเรียนมีนโยบายและระบบกลไกในการทํางานที่เปนมาตรฐาน 4.29 0.44 มาก
2. โรงเรียนมีระบบการใหรางวัล ซึง่ เปนการปฏิบัติทเี่ ห็นอยาง
4.15 0.52 มาก
ชัดเจน
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ
4.11 0.55 มาก
ความตองการของบุคลากรตามภารกิจของโรงเรียน
4. มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการพัฒนาคุณภาพ
4.20 0.44 มาก
ของบุคลากร
5. มีระบบการควบคุม ประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานตาม 4.20 0.44 มาก
กลยุทธและบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
รวม
4.19 0.38 มาก
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จากตารางที่ 17 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานระบบขององคการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
( & = 4.19, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ โรงเรียนมีนโยบายและระบบกลไกในการทํางานที่เปนมาตรฐาน
( & = 4.29, S.D. = 0.44) มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
( & = 4.20, S.D. = 0.44) มีระบบการควบคุม ประเมินผล เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานตามกลยุทธและ
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ( & = 4.20, S.D. = 0.44) โรงเรียนมีระบบการใหรางวัล ซึ่ง เปนการ
ปฏิบัตทิ ี่เห็นอยางชัดเจน ( & = 4.15, S.D. = 0.52) และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ
และเหมาะสมกับความตอ งการของบุคลากรตามภารกิจ ของโรงเรียน( & = 4.11, S.D. = 0.55)
ตามลําดับ
ตารางที่ 18 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
บรรยากาศในการทํางาน
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานบรรยากาศในการทํางาน (X8)
1. บุค ลากรมี ความประทั บ ใจและรู สึ ก ดี ที่ ไ ดทํ า งานร ว มกั น ใน 4.26 0.47 มาก
โรงเรียนตามที่คาดหวัง
2. ผูบริหารโรงเรียนกับครู มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในการทํางาน
4.40 0.42 มาก
3. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 4.32 0.47 มาก
ในการทํางาน
4. การทํางานระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่นๆ มีความสัมพันธ 4.31 0.44 มาก
ที่ดีตอกัน
รวม
4.32 0.39 มาก
จากตารางที่ 18 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานบรรยากาศในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ( & = 4.32, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารโรงเรียนกับครู มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ในการทํางาน ( & =
4.40, S.D. = 0.42) ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ในการทํางาน
( & = 4.32, S.D. = 0.47) การทํางานระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่นๆ มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
( & = 4.31, S.D. = 0.44) และบุคลากรมีความประทับใจและรูสึกดีที่ไดทํางานรวมกันในโรงเรียน
ตามที่คาดหวัง( & = 4.26, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
ทักษะและความสามารถของบุคลากร
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานทักษะและความสามารถของบุคลากร (X9)
1. บุคลากรของแตละหนวยงานมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 4.16 0.45 มาก
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. บุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ เหมาะสม 4.22 0.40 มาก
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.34 0.42 มาก
รวม
4.24 0.37 มาก
จากตารางที่ 19 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( & = 4.24, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติง าน ( & = 4.34, S.D. = 0.42) บุคลากรในโรงเรียนมี ทั ก ษะการปฏิบัติง านที่ เ หมาะสม
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ( & = 4.22, S.D. = 0.40) และบุคลากรของแตละ
หนวยงานมีความรูความสามารถที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย( & = 4.16,
S.D. = 0.45) ตามลําดับ
ตารางที่ 20 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
ความตองการและคุณคาของบุคลากร
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานความตองการและคุณคาของบุคลากร (X10)
1. ผูบริหารสนับสนุนปจจัยการปฏิบัตงิ านที่ตอบสนองตอความคิด 4.40 0.43 มาก
และความตองการของครู
2. ผูบริหารจัดปจจัยทีส่ นองตอบตอความตองการทางกาย เชน
4.29 0.51 มาก
หองทํางาน อุปกรณการปฏิบัติงาน ที่พกั อาศัย ฯลฯ
3. ผูบริหารยกยองชมเชยและใหกําลังใจตอผูป ฏิบัติงาน
4.36 0.49 มาก
รวม
4.35 0.44 มาก
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จากตารางที่ 20 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานความตองการและคุณคาของบุคลากร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( & = 4.35, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารสนับสนุนปจจัยการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ตอความคิดและความตองการของครู ( & = 4.40, S.D. = 0.43) ผูบ ริหารยกยองชมเชยและให
กําลังใจตอ ผูปฏิบัติง าน ( & = 4.36, S.D. = 0.49) และผูบ ริห ารจัดปจ จัยที่สนองตอบตอความ
ตองการทางกาย เชน หองทํางาน อุปกรณการปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย ฯลฯ ( & = 4.29, S.D. = 0.51)
ตามลําดับ
ตารางที่ 21 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
แรงจูงใจ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานแรงจูงใจ (X11)
1. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรทุมเทใหกับการปฏิบัติงาน เพื่อ
4.39 0.46 มาก
นําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
2. ผูบริหารไดดําเนินการปฏิบัติตามความตองการที่จําเปนของ
4.28 0.45 มาก
บุคลากร
3. ครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน เมื่อถูกกระตุนเสริมแรง
4.24 0.46 มาก
4. ผูบริหารและครูเกิดความพึงพอใจตอผลสําเร็จ บรรลุเปาหมาย 4.35 0.47 มาก
รวมกัน
รวม
4.32 0.39 มาก
จากตารางที่ 21 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานแรงจูงใจ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.32,
S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรทุมเทใหกับการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูความสําเร็จของ
เปาหมาย ( & = 4.39, S.D. = 0.46) ผูบริหารและครูเกิดความพึงพอใจตอผลสําเร็จ บรรลุเปาหมาย
รวมกัน ( & = 4.35, S.D. = 0.47) ผูบริหารไดดําเนินการปฏิบัติตามความตองการที่จําเปนของ
บุคลากร ( & = 4.28, S.D. = 0.45) และครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน เมื่อถูกกระตุนเสริมแรง
( & = 4.24, S.D. = 0.46) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 คามั ชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดาน
การ ปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ
(n = 97)
ขอ
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
S.D. ระดับ
&
ดานการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ (X12)
1. ครูปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของโรงเรียน
4.24 0.41 มาก
2. ผลการดําเนินงานของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจแกชุมชน
4.26 0.46 มาก
3. ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีคุณภาพ
4.32 0.46 มาก
4. การบริการในดานตางๆ มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของ
4.25 0.43 มาก
โรงเรียน
รวม
4.27 0.39 มาก
จากตารางที่ 22 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( & = 4.27, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีคุณภาพ ( & = 4.32,
S.D. = 0.46) ผลการดําเนินงานของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจแกชุมชน ( & = 4.26, S.D. = 0.46) การ
บริการในดานตางๆ มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน ( & = 4.25, S.D. = 0.43) และครู
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของโรงเรียน ( & = 4.24, S.D. = 0.41) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
จากการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 วาอยูในระดับใด
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและจํา แนกตามการปฏิบัติง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1
ผูวิจัยไดทําการวิเ คราะห จ ากคามั ชฌิมเลขคณิต ( & ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
คาเฉลี่ยเปรียบเที ยบตามเกณฑ แนวคิดของเบสท (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 – 35
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 23 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 โดยภาพรวม
(n = 97)
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D.
ระดับ
&
1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
4.17
0.42
มาก
ครูอยูเสมอ (Y1)
2. ตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
4.31
0.37
มาก
ผูเรียน (Y2)
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3)
4.30
0.42
มาก
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4)
4.17
0.48
มาก
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5)
4.13
0.48
มาก
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผเู รียน
4.22
0.45
มาก
(Y6)
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนไดอยางมีระบบ(Y7) 4.10
0.48
มาก
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผเู รียน (Y8)
4.46
0.40
มาก
9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9)
4.37
0.45
มาก
10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค (X10)
4.40
0.44
มาก
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11)
4.24
0.43
มาก
12. สรางโอกาสใหผเู รียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12)
4.21
0.41
มาก
รวม (Ytot)
4.26
0.38
มาก
จากตารางที่ 23 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( & = 4.26, S.D. =
0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากในทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( & = 4.46, S.D. = 0.40) ดานรวมมือกับ
ผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ( & = 4.40, S.D. = 0.44) ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค ( & = 4.37, S.D. = 0.45) ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน ( & = 4.31, S.D. = 0.37) ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ( & = 4.30, S.D. =
0.42) ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ( & = 4.24, S.D. = 0.43) ดานจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ( & = 4.22, S.D. = 0.45) ดานสรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ( & = 4.21, S.D. = 0.41) ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ( & = 4.17, S.D. = 0.42) ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ
ปฏิบัติไดเกิดผลจริง ( & = 4.17, S.D. = 0.48) ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ( & = 4.13, S.D. = 0.48) และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
( & = 4.10, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
เสมอ (Y1)
1. ครูแสวงหาความรู ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง
4.24 0.48 มาก
2. ครูเผยแพรความรูและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
4.01 0.56 มาก
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
3. ครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนหรือหนวยงาน หรือ
4.34 0.40 มาก
สมาคมจัดขึ้น
4. ครูมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจนในการดําเนินการหรือมี 4.10 0.51 มาก
สวนรวมในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู
รวม
4.17 0.42 มาก
จากตารางที่ 24 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.17, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก ขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการที่ โรงเรียนหรือ หนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น ( & = 4.34, S.D. = 0.40) ครู
แสวงหาความรู ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง ( & = 4.24, S.D. = 0.48) ครูมีผลงานหรือรายงานที่
ปรากฏชัดเจนในการดําเนินการหรือมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู ( & = 4.10, S.D. =
0.51) และครูเผยแพรความรูและผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วของกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ( & =
4.01, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
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ตารางที่ 25 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
(Y2)
1. ครูเลือกใชกิจกรรมเสริมความรูและหลักสูตรที่พัฒนา
4.22 0.40 มาก
ความสามารถของผูเรียนอยางมีวิจารณญาณ
2. ครูเลือกใชกิจกรรมตางๆทีส่ งผลตอผูเรียนดวยความรัก และหวัง 4.35 0.42 มาก
ดีตอผูเรียน
3. ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ โดย
4.37 0.39 มาก
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
รวม
4.31 0.37 มาก
จากตารางที่ 25 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.31, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผเู รียนเปนหลัก ( & = 4.37, S.D. =
0.39) ครูเลือกใชกิจกรรมตางๆที่สงผลตอผูเรียนดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ( & = 4.35, S.D.
= 0.42) และครูเลือกใชกิจกรรมเสริมความรูและหลักสูตรที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางมี
วิจารณญาณ ( & = 4.22, S.D. = 0.40) ตามลําดับ
ตารางที่ 26 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ(Y3)
1. ครูมีความพยายามอยางเต็มความสามารถทีจ่ ะใหผเู รียนเกิดการ 4.45 0.43 มาก
เรียนรูใหมากที่สุด
2. ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยการตอบ สนองความถนัด 4.32 0.47 มาก
ความสนใจของผูเรียน
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ตารางที่ 26 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (ตอ)
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
3. ครูวิเคราะห วินิจฉัยและตรวจสอบแกไขขอบกพรองของผูเรียน 4.21 0.49 มาก
โดยใชปญหาและความตองการของผูเรียนเปนฐาน
4. ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ 4.23 0.48 มาก
ของผูเรียน
รวม
4.30 0.42 มาก
จากตารางที่ 26 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.30, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูมีความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใ หมากที่สุด ( & = 4.45, S.D. = 0.43) ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดย
การตอบ สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียน ( & = 4.32, S.D. = 0.47) ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตางๆของผูเรียน ( & = 4.23, S.D. = 0.48) และครูวิเคราะห วินิจฉัย
และตรวจสอบแกไขขอบกพรองของผูเรียน โดยใชปญหาและความตองการของผูเรียนเปนฐาน ( & =
4.21, S.D. = 0.49) ตามลําดับ
ตารางที่ 27 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง(Y4)
1. ครูเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการการจัดการเรียนรูได
4.18 0.46 มาก
อยางเหมาะสม
2. ครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ
4.14 0.56 มาก
เรียนรูใหสอดคลองกับปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสอน
3. ครูเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ทีส่ ามารถนําไปใชในการจัด 4.18 0.50 มาก
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนรู
รวม
4.17 0.48 มาก
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จากตารางที่ 27 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล
จริง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.17, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุก ขอ โดยเรี ยงอันดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครู เลือกใช ปรับปรุง หรือสราง
แผนการการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ( & = 4.18, S.D. = 0.46) ครูเตรียมการสอนในลักษณะ
อื่นๆ ที่ส ามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนรู ( & = 4.18, S.D. = 0.50) และครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู ใหส อดคลอ งกั บ ปญ หาหรืออุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้นจากการสอน ( & = 4.14, S.D. = 0.56)
ตามลําดับ
ตารางที่ 28 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ(Y5)
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการประดิษฐคิดคน ผลิต และใชสื่อการเรียน 4.02 0.59 มาก
การสอน
2. ครูเลือกใชสื่อการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย 4.18 0.48 มาก
สอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู
3. ครูเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆเพือ่ ใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
4.19 0.51 มาก
ของการเรียนรู
รวม
4.13 0.48 มาก
จากตารางที่ 28 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.13, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆ
เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู ( & = 4.19, S.D. = 0.51) ครูเลือกใชสื่อการเรียนการ
สอน ที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู ( & = 4.18, S.D. =
0.48) และผูเรียนมีสวนรวมในการประดิษฐคิดคน ผลิต และใชสื่อการเรียนการสอน ( & = 4.02, S.D.
= 0.59) ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรีย น
(Y6)
1. ครูจัดการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน
4.30 0.47 มาก
การแสวงหาความรู
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล
4.18 0.51 มาก
ดวยการปฏิบัติจริง
3. ผูเรียนมีการคนควาหาความรู และสรุปองคความรูท ั้งหลายได
4.16 0.51 มาก
ดวยประสบการณจริง
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มงุ เนนการสรางคานิยมและ
4.24 0.49 มาก
นิสัยการปฏิบัติ เพื่อใหพฒ
ั นาเปนผูใฝรู ใฝเรียนอยางยั่งยืน
รวม
4.22 0.45 มาก
จากตารางที่ 29 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.22, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ( & = 4.30, S.D. = 0.47) ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงเนนการสรางคานิยมและนิสัยการปฏิบัติ เพื่อใหพัฒนาเปนผูใฝรู ใฝเรียนอยาง
ยั่งยืน ( & = 4.24, S.D. = 0.49) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามสภาพความแตกตางของบุคคลดวยการ
ปฏิบัติจริง ( & = 4.18, S.D. = 0.51) และผูเรียนมีการคนควาหาความรู และสรุปองคความรูทั้งหลาย
ไดดวยประสบการณจริง ( & = 4.16, S.D. = 0.51) ตามลําดับ
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ตารางที่ 30 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7)
1. ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายของ
4.07 0.52 มาก
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2. ครูรายงานเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
4.09 0.56 มาก
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
3. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่
4.18 0.50 มาก
กําหนดที่เกิดกับผูเ รียน
4. ครูรายงานผลขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและ
4.05 0.53 มาก
พัฒนาผูเ รียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
รวม
4.10 0.48 มาก
จากตารางที่ 30 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.10, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูรายงานผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผูเรียน ( & = 4.18, S.D. = 0.50) ครูรายงานเทคนิค
วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ( & = 4.09, S.D.
= 0.56) ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
( & = 4.07, S.D. = 0.52) และครูรายงานผลขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น ( & = 4.05, S.D. = 0.53) ตามลําดับ
ตารางที่ 31 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (Y8)
1. ครู ป ฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งการแต ง กายสุ ภ าพ 4.43 0.45 มาก
เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
2. ครูไดใชกิริยาและวาจาที่สุภาพแกผูเรียน
4.40 0.43 มาก
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ตารางที่ 31 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน (ตอ)
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
3. ครูเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรมและจริยธรรม
4.50 0.44 มาก
ที่สุด
4. ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูเรียนมี ความเลื่อมใสศรัทธา 4.49 0.41 มาก
และถือเปนแบบอยาง
รวม
4.46 0.40 มาก
จากตารางที่ 31 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก ผูเรียน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.46, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวาการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน ครูเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูเปนแบบอยางที่ดี
ในดานคุณธรรมและจริยธรรม ( & = 4.50, S.D. = 0.44) ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูเรียนมี
ความเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง ( & = 4.49, S.D. = 0.41) ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในเรื่องการแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ ( & = 4.43, S.D. = 0.45) และครูไดใช
กิริยาและวาจาที่สุภาพแกผูเรียน ( & = 4.40, S.D. = 0.43) ตามลําดับ
ตารางที่ 32 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค(Y9)
1. ครูตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา 4.34 0.51 มาก
อยางสรางสรรค
2. ครูรับฟงความคิดเห็น และยอมรับในความรูความสามารถของ 4.40 0.48 มาก
ผูอื่นอยูเสมอ
3. ครูใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆของเพื่อนรวมงาน 4.40 0.49 มาก
ดวยความเต็มใจ
4. ครูรวมรับผลทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางสรางสรรค
4.36 0.48 มาก
รวม
4.37 0.45 มาก
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จากตารางที่ 32 พบวา การปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด านรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.37, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูรับฟงความคิดเห็น และ
ยอมรับในความรูความสามารถของผูอื่นอยูเสมอ ( & = 4.40, S.D. = 0.48) ครูใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ ( & = 4.40, S.D. = 0.49) ครูรวมรับผลที่
เกิ ดขึ้นจากการกระทํ านั้นๆ อยางสรางสรรค ( & = 4.36, S.D. = 0.48) และครู ตระหนัก ถึง
ความสําคัญในการรวมมื อ กั บ ผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( & = 4.34, S.D. = 0.51)
ตามลําดับ
ตารางที่ 33 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค (Y10)
1. ครูตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยาง 4.36 0.50 มาก
สรางสรรค
2. ครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับในความรูความสามารถของ
4.41 0.46 มาก
บุคคลอื่นในชุมชน
3. ครูรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาใหกับชุมชน 4.42 0.47 มาก
4. สถานศึกษามีการยอมรับซึง่ กันและกัน และปฏิบัติงานรวมกัน
4.41 0.48 มาก
ดวยความเต็มใจ
รวม
4.40 0.44 มาก
จากตารางที่ 33 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.40, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุก ขอ โดยเรียงอันดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูรวมมือ ปฏิบัติง านเพื่อพัฒ นางานของ
สถานศึกษาใหกับชุมชน ( & = 4.42, S.D. = 0.47) ครูรับ ฟงความคิดเห็นและยอมรับ ในความรู
ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน ( & = 4.41, S.D. = 0.46) สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ ( & = 4.41, S.D. = 0.48) และครูตระหนักถึงความสําคัญ
ในการรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ( & = 4.36, S.D. = 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 34 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา(Y11)
1. ครูคนหา สังเกต และจดจําขอมูลขาวสาร เพื่อนํามาใชในการจัด 4.24 0.48 มาก
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ครูรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน
4.21 0.47 มาก
โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
3. ครูวิเคราะห และวิจารณขอมูลขาวสารไดอยางมีเหตุผล
4.22 0.47 มาก
4. ครูใชขอมูลประกอบการแกปญ
 หา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
4.27 0.46 มาก
และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
รวม
4.24 0.43 มาก
จากตารางที่ 34 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.24, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูใชขอมูลประกอบการแก ปญหา พัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม ( & = 4.27, S.D. = 0.46) ครูคนหา สังเกต
และจดจําขอมูลขาวสาร เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( & = 4.24, S.D. = 0.48)
ครูวิเคราะห และวิจารณขอมูลขาวสารไดอยางมีเหตุผล ( & = 4.22, S.D. = 0.47) และครูรวบรวม
ขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู ( & = 4.21,
S.D. = 0.47) ตามลําดับ
ตารางที่ 35 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ(Y12)
1. ครูสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความ
4.14 0.46 มาก
จําเปนในการพัฒนาตางๆ มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาของผูเ รียนอยางยั่งยืน
2. ครูสงเสริมใหผเู รียนสรางแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อปองกัน 4.22 0.44 มาก
ปญหาและวิกฤติทจี่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ 35 คา มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และคา ระดั บ ของการปฏิ บัติ ง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (ตอ)
(n = 97)
ขอ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
S.D. ระดับ
&
3. ครูมองมุมตางๆของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการ
4.19 0.45 มาก
พัฒนา และกําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเ รียน
4. ครูกลาเผชิญปญหา และแกไขปญหาอยางมีสติ วิจารณญาณ
4.29 0.45 มาก
และวุฒิภาวะ มุงใหความสําคัญแกผเู รียน
รวม
4.21 0.41 มาก
จากตารางที่ 35 พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( & = 4.21, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูกลาเผชิญปญหา และแกไขปญหาอยาง
มีสติ วิจารณญาณและวุฒิภาวะ มุงใหความสําคัญแกผูเรียน ( & = 4.29, S.D. = 0.45) ครูสงเสริมให
ผูเรียนสรางแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อปองกันปญหาและวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ( & = 4.22,
S.D. = 0.44) ครูมองมุมตางๆของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา และกําหนดเปน
กิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน ( & = 4.19, S.D. = 0.45) และครูสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการ
นําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ของผูเรียนอยางยั่งยืน ( & = 4.14, S.D. = 0.46) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
1
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 1
ผูวิจัยใชก ารวิเ คราะหคาสัมประสิท ธิ์ส หสัม พันธของเพียรสัน (Pearson’s product–moment
correlation coefficient) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 36
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ตารางที่ 36 ความสัมพันธร ะหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคก ารกั บการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Ytot
X1
.301** .345** .290** .275** .219* .269** .238* .416** .411** .405** .292** .269** .357**
X2
.435** .544** .476** .434** .344** .350** .362** .407** .454** .478** .383** .337** .480**
X3
.231* .298** .229* .187
.153
.134
.140 .308** .277** .331** .199
.140 .250*
X4
.734** .570** .600** .628** .599** .624** .667** .556** .577** .630** .633** .668** .722**
X5
.547** .503** .536** .508** .455** .492** .533** .538** .527** .582** .591** .603** .617**
X6
.503** .491** .565** .503** .433** .467** .472** .507** .610** .591** .525** .507** .594**
X7
.578** .555** .567** .598** .572** .552** .598** .540** .541** .537** .667** .588** .665**
X8
.595** .616** .611** .525** .441** .455** .442** .502** .563** .487** .504** .514** .600**
X9
.602** .676** .677** .588** .535** .576** .509** .492** .558** .505** .624** .551** .663**
X10
.522** .504** .574** .543** .495** .512** .491** .547** .692** .645** .596** .576** .645**
X11
.576** .612** .615** .613** .543** .576** .542** .559** .660** .645** .671** .641** .698**
X12
.657** .735** .663** .612** .605** .559** .554** .476** .599** .566** .620** .537** .691**
Xtot .664** .686** .679** .637** .570** .589** .585** .623** .690** .682** .668** .627** .740**
** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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จากตารางที่ 36 พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ (Xtot) และการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู(Ytot) ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันมาก (rxy = .740) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อ พิจารณารายดาน พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ ดานการปฏิบัติงานของ
บุคคลและองคการ(X12) มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานการตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน (Y2) มากที่สุด (rxy = .735) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
รองลงมาคือ ปจจัยการเปลีย่ นแปลงองคการ ดานวัฒนธรรมองคการ (X4) มีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1) มีคาความสัมพันธระดับมาก (rxy = .734) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ ดานสภาพแวดลอมภายนอก (X1) มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) มี
คาความสัมพันธนอยที่สุด (rxy = .219) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนปจ จัยการเปลี่ยนแปลงองคการ ดานภาวะผูนํา (X3) ไม มี ความสัม พันธกั บ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
(Y6) นอยที่สุด (rxy = .134)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง พรรณนา (descriptive research) มีวัตถุป ระสงคเพื่อ
ทราบ 1) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 1 คน และครู จํานวน 1 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 194 คน โดยในสวนของผูบริหาร คือ
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูปฏิบัติหนาที่ แทนผูอํานวยการโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวคิดของ เบิรคและลิทวิน (Burke and
Litwin) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบังคับคุรุสภาวา
ดวย มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .990 ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณก ลับคืนมา จํานวน 97 โรง โรงละ 2 คน คิดเปนรอยละ 100 รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 194 คน นํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คือ สถิติที่ใชคือ คารอยละ(%) คามัชฌิมเลข
คณิต ( & ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร สัน (Pearson’s
product-moment correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริง และ
สามารถนําไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนกับการบริหาร โดยผูวิจัยขอเสนอผลของการวิจัยซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ปจ จั ยการเปลี่ยนแปลงองคก ารในโรงเรี ยน สัง กั ดสํา นักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฉิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานพันธกิจและกลยุทธ ดานความตองการและคุณคาของ
บุคลากร ดานการบริหาร ดานโครงสรางองคการ ดานบรรยากาศในการทํางาน ดานแรงจูงใจ ดาน
การปฏิบัติง านของบุคคลและองคก าร ดานทัก ษะและความสามารถของบุคลากร ดานระบบของ
องคการ ดานวัฒนธรรมองคการ และดานสภาพแวดลอมภายนอก
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฉิมเลขคณิต
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จากมากไปหานอย ไดแก ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผเู รียน ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยาง
สรางสรรค ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานสราง
โอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
3. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี้มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ซึ่งผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจ จัย การเปลี่ย นแปลงองคก ารในโรงเรี ยน สั ง กั ดสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางจากสมมติฐาน
ที่ตั้งไวในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากปจจุบันเปนชวงเวลาแหงการปฏิรูปการศึกษา และไดมีการ
ปรับ เปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศในลัก ษณะของการปฏิรูปใหม ห มด โดยยึดหลักความมี
เอกภาพในการจัดการศึกษาแตหลากหลายดวยวิธีการ ซึ่งโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ซึ่งผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่
โดดเดน นําพันธกิจ และกลยุท ธ สรางวัฒ นธรรมองคการ สรางพลังขับเคลื่อ นใหหนวยงานมีการ
บริหารจัดการที่ดี คลอ งตัว เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการปรับโครงสรางการบริหาร
องคก ารอยางเหมาะสมเปนระบบ นํานโยบายขององคการสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สราง
บรรยากาศการทํางาน มีการจูงใจใหบคุ ลากรเกิดการพัฒนางาน รับผิดชอบภาระงาน และใหบุคลากร
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามความตองการของตน โดยมุงถึงการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาดานหลักของหนวยงาน ดานงบประมาณและทรัพยากร ดานการเรียนรูและการพัฒนาซึ่ง
จะตองมีการปฏิบัติพรอมกันไป ทั้งนี้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี
การดําเนินจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอนโยบายตางๆ เชน จัดนิทรรศการเปดบานวิชาการผลงานนักเรียน
จัดโครงการการศึ ก ษาเพื่อ ตอ ต านการใช ยาเสพติ ดในเด็ก นัก เรียน(D.A.R.E.) จั ดกิ จ กรรมคา ย
วิท ยาศาสตร ร ว มกั บ โครงการค า ยวิ ช าการฯของโรงเรี ย น เป น ต น ซึ่ ง ในเรื่ อ งของป จ จั ย การ
เปลี่ยนแปลงองคการนี้ เบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) วิจัยพบวาปจจัยเชิงสาเหตุของการ
ปฏิบั ติง านที่ มี อิ ท ธิพ ลต อ การเปลี่ย นแปลงองค ก าร ประกอบดว ย 1) สภาพแวดลอ มภายนอก
2) พันธกิจและกลยุทธ 3) ภาวะผูนํา 4) วัฒนธรรมองคการ 5) โครงสรางองคการ 6) การบริหาร
7) ระบบขององคการ 8) บรรยากาศในการทํ างาน 9) ทั ก ษะและความสามารถของบุคลากร
10) ความตองการและคุณคาของบุคลากร 11) แรงจูงใจ และ 12) การปฏิบัติงานของบุคคลและ
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องคการ ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของกรพินธ ศรีสุภา ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
องคการที่สัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผลการวิจั ย พบว า 1) สถาบัน วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการในภาพรวมอยูในระดับมาก
2) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับการเปนองคการ
แหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก 3) การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององคการ กับการ
เปนองคการแหงการเรียนรู มีความสัมพันธกันทุกดานอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฟอรด (Ford) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงองคการระหวางผูนํา
และเจาหนาที่ ในองคการเพื่ อ ปรับ เปลี่ยนองคการไปสู ก ารเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงจะสําเร็จลงไดตองประกอบไปดวยการมีวิสัยทัศนรวมกัน การทํางานเปนทีม การเปดใจ
ซึ่งกันและกัน และการเคารพขอตกลงในหลักการบางอยางที่ถือปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้
ยังไดทําการทดสอบการบริหารจัดการแบบระบบราชการ อีกทั้งไดมีการออกแบบโครงรางหลักการ
และแนวทางที่จ ะผลักดันองคการไปสู แนวทางของการเปนองคการแหง การเรี ยนรู นอกจากนี้ยัง
สอดคลอ งกับงานวิจัยของสถาพร สังขขาวสุทธิรักษ ไดศึกษาปจ จัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1.1) องคประกอบดานผูบริห าร 1.2) องคประกอบดาน
ครู 1.3) องค ป ระกอบด านบริบ ทโรงเรี ย น 1.4) องค ป ระกอบดา นความร ว มมื อ ของชุม ชน
1.5) องคประกอบดานกระบวนการบริหาร 2) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูในระดับมาก 3) ปจจัยดานผูบริหาร ดานครู ดานบริบทโรงเรียน ดานความรวมมือของ
ชุมชนและกระบวนการบริหารสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งสามารถอธิบายโดยปจจัยยอยจํานวน 27 ปจจัย
หากพิจารณาปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการในโรงเรียนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก
ทุกดานเชนกัน โดยเรียงลําดับคามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานพันธกิจ
และกลยุทธ ดานความตองการและคุณคาของบุคลากร ดานการบริหาร ดานโครงสรางองคการ ดาน
บรรยากาศในการทํางาน ดานแรงจูงใจ ดานการปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ ดานทักษะและ
ความสามารถของบุคลากร ดานระบบขององคการ ดานวัฒนธรรมองคการ และดานสภาพแวดลอม
ภายนอก
ทั้งนี้ดานภาวะผูนํามี คามัชฉิมเลขคณิตมากที่สุดเปนเพราะผูบริห ารในปจจุบันไดมีการ
เรียนรูที่จะเปนผูนําที่ดี โดยการประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เขาใจหลักการและวิธีการในการสราง
อิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมและผูรวมงาน สามารถถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคการ คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน สามารถเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของเบิรค และลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา ภาวะผูนํา เปนการที่ผูบริหาร
ระดับสูงเตรียมกําหนดทิศทางขององคกรโดยภาพรวม และทําหนาที่ บทบาท และพฤติกรรมที่เปน
แบบอยางสําหรับพนักงานทุ กคน สามารถสอนงานและ เป นผูช วยเหลือและสนับ สนุนสมาชิกให
ปฏิบัติงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการ และลิบแฮม และฮอช (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึง
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บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับภาวะผูนําวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญ
ตอความสําเร็จลุลวงของงานทางการศึกษา ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหารตอการสราง
ภาวะผูนําที่ดีนั้น เปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ กลาว
วา ความเปนผูนํา เปนสิ่งที่ สําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จ ในงานดานตาง ๆ ขององคการ ผูนําที่ไม มี
ความสามารถ ยอมจะเปนผูทําลายขวัญของคนงานเอง และจะเปนผลทําใหการทํางานดานตาง ๆ
ขาดประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขาม ผูนําที่มีความสามารถ อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของ
คนงานใหก ลับ กลายเปนกลุม ที่ มี ความขยันขันแข็ง และชวยใหอ งคก ารประสบผลสําเร็จ ได และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําขอ ง
อาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบวาผูบริหารในปจจุบัน
มีความตื่นตัวในการบริหารงานและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม ในสวน
ของพฤติกรรมภาวะผูนํา โดยเฉพาะดานการนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและตัดสินใจ ซึ่งผูบริหาร
ตองมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติสวนตัวดี
ดานความตองการและคุณคาของบุคลากร พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะความ
ตองการของมนุษยมีหลายประเภท แตละประเภทจะกอใหเ กิดการจูงใจขึ้นแก บุคคล เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี เปนสิ่งที่บุคคลสามารถ
ตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง ซึ่งตรงกับแนวคิดของมาสโลว (Maslow) ที่กลาวถึงลําดับขัน้
ความตองการที่วามนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุดตามลําดับขั้นตามความสําคัญจากขั้นต่ํา
ถึงขั้นสูงรวม 5 ระดับ ไดแกความตองการดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการ
ดา นสั ง คม ความต อ งการภาคภู มิ ใ จในตนเอง ความตอ งการที่ จ ะได รับ ความสํ าเร็จ ในชีวิ ต แต
แอลเดอเฟอร (Alderfer) ไดเสนอทฤษฎีความตองการที่เรียกวาทฤษฎี อีอารจี (ERG) ซึ่งจัดระดับ
ความตองการใหมใหเหลือเพียง 3 ระดับ คือ 1) ความตองการเพื่อการคงอยู ซึ่งเปนความตองการการ
ตอบสนองดวยปจจัยทางวัตถุ 2) ความตองการดานความสัมพันธ ซึ่งเปนความตองการไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความรูสึกกับสมาชิกคนอื่นในองคการ 3) ความตองการดานความงอกงาม เปนความ
ตองการสวนบุคคลในการไดใชความรูความสามารถและทักษะของตนเพื่อทํางานอยางเต็มศักยภาพที่
มีอยู รวมทั้ง ไดมีโ อกาสใชความสามารถในการสรางสรรคสิ่ง ใหม ไดอยางเต็ม ที่ ซึ่ง สอดคลอ งกั บ
งานวิจัยของชุมพล ทองระอา ไดศึกษาความตองการของบุคลากรสารณสุขตอคุณลักษณะนักวิชาการ
สาธารณสุขในศูนยสุขภาพชุม ชน จัง หวั ดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความตอ งการของบุคลากร
สาธารณสุข ต อ คุณ ลั ก ษณะนัก วิ ชาการสาธารณสุข ในศู น ยสุ ข ภาพชุ ม ชน มี ค วามต อ งการเรื่ อ ง
คุณลักษณะที่ตองบมเพาะของบุคลากรสาธารณสุขประเภทนักวิชาการสาธารณสุข อยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองการบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่การ
งาน ความมีจิตสํานึกตอสาธารณะหรือสวนรวม ความมีวัฒนธรรมในการทํางานและทํางานรวมกับ
ผูอื่นได การไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น
ดานพันธกิจและกลยุทธ อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะการบริหารงานในองคกรยุคใหม
เปนการบริหารเชิงกลยุทธที่ตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องคการทุกองคการจะกําหนด
วิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจขององคการใหชัดเจน จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหาร เนื่องจาก
พันธกิจ บอกถึง ทัศนคติและภาพรวม สวนกลยุท ธเปนแผนดําเนินการตามพันธกิจ เพื่ อใหประสบ
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ผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค เปนการกําหนดทิศทางและขอบขายขององคการในชวงเวลา
หนึ่งซึ่งเปนความสําเร็จหรือเปนประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรภายในองคการ ดังนั้นทุก
หนวยงานจึงตองมีการกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธที่ชัดเจนเปนขอบขายและทิศทางที่จะนําไปสู
ประสิทธิผลของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) กลาววา
พันธกิจและกลยุทธเปนสิ่งที่พนักงานเชื่อวาจะเปนจุดประสงคหลักขององคกรและเปนวิธีการที่จะทํา
อยางไรเพื่อให องคการบรรลุวัตถุประสงค ในชวงเวลาหนึ่ง โดยการนําวิสัยทัศนสวนตัวมารวมเปน
เปาหมายขององคการและกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงแผนงานในแตละหนวยงานและ
มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐานความรู ขององคการ และลุสซิเออร (Lussier) กลาววา
กลยุทธ เปนแผนดําเนินการตามพันธกิจเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคการ
กําหนด นอกจากนี้ คาสทและรอนเซ็นวิค (Kast and Ronsenweig) ยังไดใหแนวทางเกี่ยวกับการ
กําหนดเปาหมายเพิ่มเติมวาการกําหนดเปาหมายขององคการตองมีความลดหลั่นกันไปตามสายบังคับ
บัญชา ควรมีการกําหนดเปาหมายขององคการรวมกันระหวางผูบังคั บบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
และการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรในองคการจะตองกําหนดเปาหมายรวมกันแตสวนหนึ่ง
ที่ทําใหงานสําเร็จได ผูบริหารจะตองดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเปนอยางดีเพราะการควบคุมการ
ปฏิบัติงานเปนภารกิจหนึ่งของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณนภา อิงพงษพันธ ได
ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เพราะผูบริหารมีความรูความสามารถมีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธที่ดี มีความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทั ศนในอนาคตทํ าใหส ามารถกํ าหนดวัตถุป ระสงค และทิ ศ
ทางการดําเนินงานของสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
การดํา เนิ นงานขององคก ร ผู บ ริ ห ารกลาตั ดสิ นใจเพื่ อใหก ารดํา เนิน งานของสถานศึ ก ษาบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว
ด า นการบริ ห าร พบว า อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการบริ ห ารจั ด การมี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากการดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารที่
สนับสนุน การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา การแกปญหา การตัดสินใจ การสรางความมั่นใจในผล
การปฏิบัติงานขององคการตามเปาหมายของหนวยงาน การเปดโอกาสใหบุคลากรหรือครูแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมัลลิกา ตนสอน กลาววาการ
บริห าร เปน กระบวนการในการทํางานให บรรลุวัตถุป ระสงคที่ตองการอยางมีป ระสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยการสั่งการและทํางานรวมกับคนอื่น และเบิรคและลิทวิน (Burke and Litwin) ได
กลาววา การบริหาร เปนสิ่งที่ผูบริหารทําในเหตุการณปกติที่เกิดขึ้น โดยการใชทรัพยากรมนุษยและ
วัสดุที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อที่จะดําเนินการตามกลยุทธขององคกร โดยการปฏิบัติงานในองคการรวมถึง
ดานตางๆเชนพฤติกรรมการบริหารงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร
การวางแผน การสื่อสารและการควบคุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกลักษณ ขาวนวล ไดศึกษา
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เพราะในการบริหารสถานศึกษามีขอบขายและภารกิจที่ผูบริหารตอง
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วางแผน จัดกําลังคน มอบหมายงานที่เหมาะสมใหกับผูปฏิบัติ ขณะเดียวกันผูบริหารจะตองติดตาม
ควบคุมใหงานตางๆดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานบรรยากาศในการทํางาน พบวาเปนปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการอยูในระดับมาก
นั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรมีความตองการบรรยากาศการทํางานที่สนับสนุนใหมีการสนทนา
ปรึก ษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บุคลากรมีความประทับใจและรูสึก ดีที่ไดทํ างานรวมกั นใน
โรงเรี ย นตามที่ ค าดหวั ง ผู บ ริ ห ารโรงเรีย นกั บ ครู มี ป ฏิ สั ม พั นธ ที่ ดี ต อ กั นในการทํ างาน และมี
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ ได
ศึกษาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) บรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การมีขวัญกําลังใจสูง ดานการผนึกกํา ลังในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานการมีโอกาสในการทํ างาน ดานการไววางใจ ดานการเอื้ออาทรตอกัน ดานการ
ปรับปรุงหนวยงาน ดานความกาวหนาทางวิชาการและสังคมอยางตอเนื่อง 2) แนวทางการพัฒนา
องคการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน มีดัง นี้ เปดโอกาสใหผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเขา
มารวมในกิจกรรม ประชุมผูปกครองเพื่อรับทราบปญหา ใหครูไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ จัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน จัดบรรยากาศการเรียนรูตาม
ความตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูมีการทํางานเปนทีม สงครูเขารับการพัฒนาทางวิชาชีพ มีระบบ
การนิเ ทศติดตามการทํ างาน ครูผูป กครองเปนแบบอยางที่ ดี สรางแรงจูงใจใหแกครูและนักเรียน
สงเสริมการทําวิจัยและศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
ดานโครงสรางองคกรและดานอื่นๆ ที่ประกอบดวยดานแรงจูงใจ ดานการปฏิบัติงานของ
บุคคลและองคการ ดานทักษะและความสามารถของบุคลากร ดานระบบขององคการ ดานวัฒนธรรม
องคการ และดานสภาพแวดลอมภายนอก พบวาเปนปจ จัยอยูในระดับ มากนั้น ทั้ ง นี้เ ปนเพราะ
ผูบริหารตองใหความสําคัญตอโครงสรางองคการ ตองปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางและทําหนาที่ในการ
อํา นวยการปฏิ บัติ ง านของครู โดยการกํ าหนดสายงานบั ง คั บ บั ญ ชา ขอบเขตของงานและการ
ประสานงาน ทําใหเ กิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก ใหสอดคลองความสามารถของแตละบุคคล
เพื่ อใหการปฏิบัติงานบรรลุเ ปาหมายของหนวยงาน ครูสวนใหญอาจไม มีสวนรวมในการกํ าหนด
โครงสรางเพราะตอ งทํ าหนาที่ ในระดับปฏิบัติ การมากกวา แตอยางไรก็ ตามในการจัดโครงสราง
หนวยงานทั้งผูบริหารและครูจะตองคํานึงถึงความรวมมือกันที่จะตองพัฒนาผูเรียน การจัดโครงสราง
ตองคํานึงถึงจํานวนบุคลากร นักเรียน ขนาดของหนวยงาน และสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพศึกษาของ บารโทล (Bartol) ที่กลาวถึง
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคกร หรือออกแบบงานใหม มี
การปรับกระบวนการของงานโดยใชเทคโนโลยี และพัฒนาคนในเรื่องทัศนคติความคาดหวัง การรับรู
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยการสรางความหมายรวมกันขององคกรเปนวัฒนธรรมองคกร
2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางจากสมมติฐาน
ที่ ตั้ง ไวใ นระดับ ปานกลาง เพราะ สถานศึกษามี ความพรอมในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
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การศึกษาที่ ก ระทรวงศึกษาธิก ารกํ าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตรในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) วาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนนโยบายที่
สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ โดยมุงเนนถึงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพทางการศึกษา 6 ประการ คือ ผูเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบการศึกษา ความเขมแข็ง
ของสถานศึกษาและการมี สวนรวมของเอกชน ชุม ชน องคก ารปกครองสวนท อ งถิ่น ฉะนั้นการ
ปฏิบัติงานของครูในหนวยงานองคการทางการศึกษาจึงจําเปนตองยึดหลักการตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 12 มาตรฐาน ที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภากําหนด ประกอบดวยมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาวิชาชีพครู อยูเ สมอ ครู ไดแสวงหาความรู เ ขารวมกิ จ กรรมที่ ท าง
หนวยงานไดจัดขึ้น และมีการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเอง มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง ผลที่ จะเกิดกั บ ผูเ รียน ครูเลือกใชกิจ กรรมเสริม ความรูและหลักสูตรที่
พัฒนาความสามารถของนักเรียนและไดคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนหลัก มาตรฐานที่ 3 มุงมั่น
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ครูมีความพยายามที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุก และครู
ไดมี ก ารคิด วิเ คราะห ปรับ วิธีเ รียนเปลี่ยนวิธีส อนเพื่อสง เสริม พัฒ นาการดานตางๆของนัก เรียน
มาตรฐานที่ 4 พั ฒนาแผนการสอนใหส ามารถปฏิบัติไดเ กิดผลจริง ครูเลือกใชและมีก ารปรับ ปรุง
แผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ ครูเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประดิษฐคิดคน และครูมี
เทคนิคตางๆเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน นักเรียนมีการคนควาหาความรู และสรุปองคความรูทั้งหลายได
ดวยประสบการณจริง มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ครู
รายงานขอมูล เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนใหผลดียิ่งขึ้น มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครูไดใชกิริยาและวาจาที่
สุภาพ และเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
ครูใหความรวมมื อในการปฏิบัติกิ จ กรรมตางๆของเพื่อนรวมงานและหนวยงานดวยความเต็ม ใจ
มาตรฐานที่ 10 รวมมือ กับ ผูอื่ นในชุมชนอยางสรางสรรค ครูใหความรวมมือกับ ชุม ชนเปนอยางดี
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ครูรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณ
ของสังคมทุกดาน และนํามาวิเคราะห นําขอมูลมาใชอยางเหมาะสม มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ครูไดสงเสริมใหนักเรียนสรางแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อปองกัน
ปญหาและวิกฤติที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเปนปจจัยหลักที่จะนําพาใหการศึกษาของประเทศบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และเพื่อเปนการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตตอไป ผลการวิจัยจึง
ปรากฏอยูในระดับ มาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ บราวนและมาคาแทนเกย (Brown and
Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครูมืออาชีพใหไดรับการยอมรับโดยใชแบบสอบถามถาม
ครู ผู ส อนที่ เ ข า ร ว มโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ข องสมาคมตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ การศึ ก ษา
ประสิท ธิภาพของโรงเรียนในเมื อ ง ซึ่ง เปนสวนหนึ่ง ของการวิจัยเชิง ปฏิบัติการเพื่อ ปรับ ปรุง การ
ปฏิบั ติง านและยกระดั บ มาตรฐานการเรียนการสอนที่ เ กี่ ยวข องกั บ การพัฒ นาครูมื ออาชีพ ผล
การศึกษาพบวาครูที่เขารวมโครงการแสดงใหเห็นผลกระทบในทางบวกวาครูมีสวนรวมในการพัฒนา
ใหเปนครูมืออาชีพทั้งในระดับของบุคคลและระดับของโรงเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมการเรียนรูของครู
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ถูกพัฒนาตามสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องในการวางแผนและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาและการ
สรางประสิทธิภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคลอ งกับ งานวิจัยของพั ชนี รัศมี ไดศึกษาการ
ปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู ของครู ในสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานสั ง กั ด สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่ก ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภาพรวมและรายมาตรฐานทุ ก
มาตรฐาน อยูในระดับ มาก 2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กั ดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู แตกตางอยางมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 สวนครู ที่ ป ฏิบัติง าน ใน
สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูไมแตกตางกัน 3) แนวทางการ
พั ฒ นาการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู สรุป ได วา 3.1) ครูควรมี ก ารพั ฒนาตนเองอยา ง
สม่ําเสมอ และปรับเปลี่ยนตนเองตามภาวการณปจจุบัน 3.2) ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมให
ขาราชการครูเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและนําความรูมาเผยแพรแกบุคคลอื่น
และ 3.3) ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยางสม่ําเสมอ
ในเชิงประจักษ สงเสริมใหขาราชการครูที่มีความรูความสามารถเปนวิทยากร มีสวนรวมในการพัฒนา
วิชาชีพครู สนับสนุนใหไดรับการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนอยางมีระบบ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา จักรไชย ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนะของ
ครูที่มีตอมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร
เขต 1 ผลการวิจัยพบวาทัศนะของครูที่มีตอมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวม มีความเห็นวามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติง านในระดับ มาก และมีความเห็นวามีก ารปฏิบัติม ากที่สุด ในมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน และมีความเห็นวามีการปฏิบัตินอยที่สุด ในมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ สวนมาตรฐานอื่นๆ เรียงลําดับจากมีความเห็นวามีการปฏิบัติมาก
ไปหานอย ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานที่ 10 รวมมือ
กับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรคในชุมชน มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ รียน มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่
12 สรา งโอกาสแก ผูเ รียนได เรียนรูทุ กสถานการณ มาตรฐานที่ 3 มุง มั่ นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน และมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมี ระบบ และยังสอดคลอ งกับงานวิจัยของสุวธา ฤกษเกษม, ฐิติพร พิชญกุล และอรสา โกศ
ลานั น ทกุ ล ได ศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธยา ผลการวิจั ยพบวา 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโ รงเรียน
เอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาครูผูสอน มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานดาน
การปฏิบัติตน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานดานการปฏิบัติงานอยูในระดับ 1.1)
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณามาตรฐาน พบวา ครูผูสอนมีการ
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ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก 1.2) มาตรฐานดานการปฏิบัติตนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ครูผูสอนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานดานการปฏิบัติตน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานจรรยาบรรณ
ต อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค า เฉลี่ ย เท า กั น 2 ด า น คื อ ด า นจรรยาบรรณต อ ผู รั บ บริ ก ารและด า น
จรรยาบรรณตอสังคม
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โดยภาพรวมพบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ (Xtot) กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
(Ytot) มี ความสัม พั นธกั นในระดับ มาก เหตุที่ เปนเชนนี้เพราะปจ จัยการเปลี่ยนแปลงองคก ารที่ มี
ผลกระทบตอการจัดและการบริหารการศึกษาอยูตลอดเวลาทั้ งสภาพแวดลอมภายนอก ระเบียบ
กฎเกณฑ และกฎหมายตางๆดานการจัดการศึกษา ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพ
การแขงขันในดานผลสําเร็จของนักเรียนและโรงเรียนซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
ครู รวมทั้งการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ รายไดของผูปกครอง การจัดตั้งโรงเรียนในลักษณะพิเศษ ซึ่ง
ทําใหผูปกครองผูเ รียนมีโอกาสเลือกรับการศึกษาในรูปแบบตางๆมากขึ้น ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโรงเรียน ผูบริหารและครูตองพัฒนาตนเองเขาสูโลก
แหงโลกาภิวัตน การจัดการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะการจัดการความรูคู เทคโนโลยีโรงเรียนจะตอง
พัฒนาปรับปรุงวิสัยทัศนของโรงเรียน พันธกิจและกลยุทธ รวมทั้งการกําหนดอัตลักษณของโรงเรียน
ใหชัดเจนและเหมาะสมตอการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียนและทีมงานจะตองมีและใชภาวะผูนําในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ เพื่อสรางความมั่นใจใหกั บผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสีย
อีก ทั้ ง ยัง เปนการยกระดับ มาตรฐานของโรงเรียนใหเ ขาสูม าตรฐานตามนโยบายของการจัดการ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณนภา
อิงพงษพันธ ไดศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เพราะผูบริหารมีความรูความสามารถมีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธที่
ดี มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทัศนในอนาคตทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค และ
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคกร ผูบ ริห ารกลาตัดสินใจเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึก ษาบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว ในขณะเดียวกันในดานการปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคการ
โรงเรียนจะมีการสรางและกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่ทํา
ใหบุคลากรทุกคนยอมรับในกฎกติกาตางๆ มีการกําหนดเอกลักษณของโรงเรียนดานการแตงกาย มี
การตัดเสื้อทีมที่เปนเอกลักษณประจําโรงเรียนและมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด การกําหนดเวลา
ปฏิบัติราชการ การประชุมปรึกษาหารือซึ่งไดมาจากขอตกลงรวมกันของโรงเรียน ซึ่งการดําเนินการ
ตางๆเหลานี้เปนไปตามระบบและระเบียบของทางราชการ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารที่
สอดคลอ งกับ พระราชบัญ ญัติ การศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และมีการ
แตง ตั้ง บุ คลากรทํ างานตา งๆที่ ชัดเจน ผูบ ริ ห ารจะมี การใชท รั พยากรบุคคลของโรงเรี ยนใหเ กิ ด
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ประสิท ธิ ภ าพสู ง สุด ใชท รั พ ยากรอย า งคุม ค า มี แ ผนการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ชั ดเจนที่ กํ า หนดภาพ
ความสําเร็จของผูเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงานมี การประสานงานกับบุคลากรโดยการสื่อสารให
บุคลากรภายในโรงเรียนเขาใจแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา มีการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงานโรงเรียนใหกับชุ มชน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของไดรับทราบ มีการ
จัดระบบการทํางานการบริหารงานบุคคลและระบบการควบคุมที่มี ประสิท ธิภาพ คํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจะสรางบรรยากาศการทํางานในลักษณะของ
การมีสวนรวมสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สรางบรรยากาศแหงความสุขในการทํางาน รวมทั้งการสราง
ความสัมพันธที่ ดีกับ เครือขายทั้ง เครือขายบุค ลากร เครือขายองคก ร เครือขายเอกชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนโดยเฉพาะดานวิชาการ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน นอกจากนี้
ผูบริหารจะสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการของครู สรางแรงจูงใจในการทํางานให
ครูใชศักยภาพของตนเองในการพัฒนางาน ยกยองชมเชยการปฏิบัติงานของครู ซึ่งเปนการสรางขวัญ
กําลังใจใหครูทํางานเต็มความสามารถสอดคลองกับ วิจัยของสุภา เจียมพุก ไดศึกษาแรงจูงใจของครู
กั บ การบริห ารตามหลัก ธรรมาภิบ าลของผูบ ริห ารโรงเรียน สัง กั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาแรงจูงใจของครูในภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การที่องคกรใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกรทั้งเรื่องความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับ
ถือ ลักษณะของงาน ความสํานึกรับผิดชอบและความกาวหนาในตําแหนงงาน รวมทั้งปจจัยค้ําจุน
ตางๆ เชน เงินเดือน โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา สถานะ
ทางสังคม ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ในขณะเดียวกันการดําเนินการตางๆตาม
ปจ จัยการเปลี่ยนแปลงองคก ารจะมี ผ ลใหครูซึ่ง เปนบุคลากรที่ สําคัญ ที่ สุดของโรงเรียน จะตอ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานทั้งในดานการพัฒนาตนเองโดยการเขาอบรมสัมมนาเพื่อปรับตัวเองใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการใชเทคโนโลยี เชน การเขารับ
การอบรมดานการใชแท็บเล็ต การใชอินเตอรเน็ต และเครือขายตางๆ การใช e-office รวมทั้งการ
คนควาแหลงความรูตางๆ การอบรมและพัฒนาดานสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหตัวครูนําวิธีการใหมๆ
มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียน และ
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของพิบูล มณีนิล ไดศึกษา
ระบบสารสนเทศของสถานศึก ษา เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รสาคร พบว าสภาพการดํ าเนิ นงาน
สารสนเทศของสถานศึก ษาโดยภาพรวม ในดานการจัดทําเปนสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุดนั้น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ ไหวพริบ ประสบการณ และปฏิภาณใน
การบริหารงาน พัฒนางาน และแกปญหาตางๆ ความจําเปนและความสําคัญของระบบสารสนเทศจึง
มีมากขึ้น การพัฒนาหนวยงานในปจจุบันจึงตองใชสารสนเทศมาเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
มากขึ้น ถา ไม มี ร ะบบสารสนเทศที่ ดี ถูก ต องและทั นสมั ยเขา มาประกอบการตัดสินใจแลว การ
บริหารงานอาจจะผิดพลาดและไมทันการ ครูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอจะมีการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผลถาวรที่เกิดกับผูเรียน จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริม
ความคิดและการทํางานรวมกันของผู เรียนมีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนมีความคิด
เชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับสภาพความเปนจริงในสังคมมีทักษะในการปฏิบัติตนทั้งในโรงเรียนและใน
สังคม สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญาภัค รําพรรณ ไดศึกษาสมรรถนะของผูนิเทศกับการจัดการ
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เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะครู สวน
ใหญสอนตรงวิชาเอก หรือวิชาที่ถนัดทําใหการจัดกระบวนการเรียนรู มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ทํา
ใหผูเ รียนไดพั ฒนาเต็ม ศักยภาพ มีทั กษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย
ผูเ รียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริง ได เมื่ อพิจ ารณารายดานพบ วา ขั้นดําเนินการมี
คาเฉลี่ยมากที่สุด อาจเปนเพราะครูมีการเตรียมการสอนดวยเนื้อหาวิธีการ มีการจัดสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศที่ ป ลุ ก เรา จูง ใจและเสริ ม แรงให นั ก เรีย นเกิ ด การเรี ยนรู ครู มี ก ารจั ดกิ จ กรรมและ
สถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค นอกจากนี้จากปจจัยการเปลี่ยนแปลง
องคการทําใหครูเปนแบบอยางที่ดีกับผูเรียนทั้งดานการปฏิบัติตนการแตงกาย การพูดจา โดยปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของขาราชการครูโดยตั้งใจปฏิบัติงานสอนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ ครูจะตองรวมมือ
มีในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆของโรงเรียนและปฏิบตั ิงานอยางสรางสรรคและมีความสามัคคี เพื่อสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของประมวล พฤฑฒิกุล ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูกับการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดราชบุรี
พบวา 1) การพัฒนาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรีมีระดับ
การพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการพัฒนาตนเองตามแนว
จรรยาบรรณตรูในระดับมากทุกดานตามลําดับดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน และดานวิชาชีพ 2)
การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดราชบุรี โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 3 ดาน
ตามลํ าดั บ ดั ง นี้ การปฏิบั ติ ตนเป นแบบอยา งที่ ดีแ ก ผู เ รีย น การปฏิ บัติ ง านด านความร วมมื อ ใน
สถานศึกษาอยางสรางสรรค และการปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผล
ถาวรที่ เ กิ ดแก ผูเ รียน ตามลําดับ 3) การพั ฒ นาตนเองตามแนวจรรยาบรรณครูของพนักงานครู
เทศบาล จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครู
จะตองรวมมือกับชุมชนเปนบุคลากรทีท่ รงคาของชุมชนและสังคมแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้ง
แหลง เรียนรูเพื่ อนํามาพั ฒนาผูเรียนและโรงเรียนอยางสม่ํ าเสมอ สอดคลองกั บงานวิจัยของวิสูตร
เสพสมุทร ไดศึกษาการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนกับชุมชนมีความเกี่ยวของผูกพันกัน ทั้งสองฝายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะโรงเรียน
เกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน รวมทั้งมีการประสานความรวมมือซึ่งกันและกันและอีกทั้งยังเปน
ศูนยรวมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ เ ป น รายด า น พบว า ป จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงองค ก าร มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานความรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค อยู
ในระดั บ มากที่ เ ปน เช น นี้ เ พราะป จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงองคก ารในดา นต า งๆไม ว า จะเป น การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการกําหนดพันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนที่มุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การสรางวัฒนธรรมองคการ การบริหารงาน การสรางบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้ง
ภาวะผูนําของผูบริหารที่มงุ สรางความสําเร็จ กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ สนองตอความ
ตอ งการของบุ คลากร ผูบ ริห ารมองเห็นคุณ คาของบุคลากรของแตล ะคนมุ ง สง เสริม ให เ กิ ดการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ มุงการทํางานในลักษณะของการมีสวนรวม ซึ่งทําใหเกิดการทํางานเปน
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ทีม เกิดการรวมมือกันในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค ครูทุกคนตางมีความมุง มั่นที่จะทํางานเพื่อ
โรงเรียน แตง านตางๆจะสําเร็จ ไดจ ะตอ งอาศัยความรวมมื อซึ่ง กั นและกั นในการทํ างาน มีความ
รับผิดชอบรวมกันในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของชาฤนี เหมือนโพธิ์
ทอง ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ ม การศึ ก ษาท อ งถิ่ น ที่ 1 พบว า ภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารไปยัง
โรงเรียนทําใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนั้นเพื่อให สอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติ ผูมีสวนเกี่ยวของจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประสานความรวมมือ รวมใจ รวมทํางาน
เพื่อใหประสบความสําเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ทําใหผูรับผิดชอบ
แตละดานมีโอกาสทํางานรวมกัน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธอันดี สงผลให
สภาพการทํางานเปนทีมในโรงเรียนมากขึ้น
อีกประการหนึ่งปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการมีความสัมพันธตอการปฏิบัติง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุที่เปนเชนนี้เพราะภารกิจที่สาํ คัญของครู
คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อความสําเร็จของผูเรียนมีการพัฒนาแผนการเรียนที่มงุ การจัด
กิ จ กรรมใหเ กิ ดผลจริง อยางถาวรตอผูเ รียน มี ก ารพัฒ นาสื่อ การเรียนการสอนที่ มี คุณภาพอยาง
เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายตามความชอบและความถนัดของผูเรียนทั้ง
กิจกรรมสงเสริมวินัยลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เพื่อใหผูเรียนเปนคนดีของสังคมยอมรับกติกา
ความเปนผูนําผูตาม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ผูเรียนมีความถนัด เชน กิจกรรมสงเสริมทางวิชาการ
กิจกรรมดานอาชีพอิสระ กิจกรรมสงเสริมทางความคิด ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลที่ มีคุณภาพ ครู
จะมุงมั่ นพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตางๆอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ สอดคลองกับ งานวิจัยของ
เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ไดศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา 1) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนโดยใชกระบวนการ
บริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง(Deming Cycle) ในโรงเรียนวัดวังศาลา โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมแนะแนวการ
กําหนดชั่วโมงและจัดหองแนะแนวใหชัดเจน จัดอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ดานกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ ควรมี ก ารสํ ารวจความต อ งการของนั ก เรีย น ความพร อ มของโรงเรีย น จัด หา
แบบทดสอบความถนัดของผูเรียน ควรใหมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ควรกําหนดเรื่องกฎระเบี ยบ
การแตงกาย ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานความรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ
การศึกษาในปจจุบันปจจัยที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงองคการทําใหโรงเรียนตองไมแปลกแยกจาก
ชุมชน โรงเรียนจะตองเปนสถานศึกษาของชุมชนที่รวมมือกับชุมชนอยางใกลชิดเปนสถานที่ใหชุมชน
ไดเขามาทํากิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอไมวาจะเปนกิจกรรมดานกีฬา เชนการแขงขันฟุตบอล
ของทองถิ่น หรือกิจกรรมทางวิชาการ เชนเปนสถานที่การฝกอบรม ทั้งดานคอมพิวเตอร ดานวิชาชีพ
ระยะสั้น และอื่นๆ รวมทั้งการใหความรวมมือทางดานสังคมและอื่นๆ เชน เปนสถานที่จัดกิจกรรมใน

154
งานมงคลของประชาชนในชุมชน และเปนหนวยประสานงานใหกับหนวยราชการตางๆในกิจกรรมโดย
เปนศูนยรวมของกิจกรรมตามภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เชนผูวาฯ นายอําเภอ พบประชาชน
การจัดหนวยวิชาชีพเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่โรงเรียน โดยคณะครูใหความรวมมือกับชุมชน
อยูตลอดเวลาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน จัดกิจกรรมนํานักเรียนไปรวมงานสําคัญๆของชุมชน
กลาวคือวันสําคัญทางประเพณี วันสําคัญทางศาสนา งานบุญตางๆ งานประจําปของวัดในทองถิ่น ครู
เปนกรรมการของชุมชน กรรมการกองทุนหมูบานที่ปรึกษาขององคการบริหารสวนตําบล และดาน
อื่นๆ จึงทําใหโรงเรียนโดยคณะครูทํางานรวมกับชุมชนอยูตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของวิสูตร
เสพสมุทร ไดศึกษาการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนกับชุมชนมีความเกี่ยวของผูกพันกัน ทั้งสองฝายมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะโรงเรียน
เกิดขึ้นจากความตองการของชุมชน รวมทั้งมีการประสานความรวมมือซึ่งกันและกันและอีกทั้งยังเปน
ศูนยรวมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในสวนของปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ ดานสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
นอยที่สุด เหตุที่เปนเชนนี้เพราะสือ่ ทางอิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิตอล มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให
สื่อและนวัตกรรมบางตัวเกาและหลาสมั ย ไม อยากให ความสนใจของครูผูสอน ไม ถูกนํามาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ครูผูสอนมุงประเด็นความสนใจไปที่สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มี
เทคโนโลยีในระดับสูง เชน สื่อคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ที่มุงใหผูเรียนคนควาดวยตัวเอง บทบาทของ
ครูผูสอนจึงลดความสําคัญลง กอปรกับ ความสนใจของผูเรียนมุงประเด็นไปที่ การคนควาที่มีความ
หลากหลาย การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและของผูบริหาร จึงมุงความสําคัญไปยังสื่อและ
นวัตกรรมดานนี้เปนสําคัญ
สําหรับปจจัยการเปลีย่ นแปลงองคการ ดานภาวะผูนําไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะครูผูสอนสวนใหญยังใชวิธีการสอนแบบบรรยายและใหผเู รียนอานจากบทเรียนมีการใชสื่อ
บาง สวนใหญจะเปนรูปภาพหรือนําเสนอโดยใชมัลติมีเดียประเภท powerpoint สวนบทบาทของ
ครูผูสอนที่ใชกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะพยายามสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใหบ ทบาทกั บ ผูเ รีย นที่ ห ลากหลาย เช น การจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เ น น
กระบวนการกลุม การจัดกิจกรรมที่ใหผเู รียนคนควาดวยตนเอง การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนสรางสรรค
ความรูดวยตนเองรวมทั้ งการจัดกิ จกรรมตางๆนอกหองเรียนยัง มีไม มากนัก เมื่อเที ยบกั บการเกิ ด
เรียนรู ตามแนวคิดของเอ็ดการ เดล (Edgar Dale) พบวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยายและการอานจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพียง 10% แต
ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง จะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนมาก
ที่สุดนั้น ครูผูส อนยังมี การดําเนินการไมม ากนัก ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในลักษณะของการสงเสริมกระบวนการคิด กระบวนการกลุม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ผูเรียนสรางดวยตนเอง กิจกรรมตางๆเหลานี้ทําใหบทบาทความเปนผูนําของครูลดลงจากผูนํา
ในชั้นเรียนเปนเพียงผูจัดการเรียนรูหรือผูควบคุมกิจกรรมเทานั้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากผลของการศึ ก ษา เรื่อ งปจ จัย การเปลี่ ยนแปลงองคก ารกั บ การปฏิบั ติง านตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนและแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีนโยบายสงเสริมดานภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการพัฒนาความกาวหนาใหกับผูบริหาร สวนปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงองคการดานสภาพแวดลอมภายนอกที่อยูในระดับนอยที่สุด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีนโยบายในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาความเทาเทียมในการแขงขัน การใหบริการ
ตอผูเรียนอยางเทาเทียม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม ดานภาวะผูนําของ
ผูบริห ารอยางสม่ําเสมอ สวนปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการดานสภาพแวดลอมภายนอกที่ อยูใน
ระดับ นอยที่ สุด สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา ควรนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีในการบริหารและการปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. ผูบริหารควรเขารับการอบรม เพื่อการพัฒ นาตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมในการ
แขงขัน และพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยี ในลักษณะการมีความรูและประสบการณดานการ
บริหารคูกับการใชเทคโนโลยีในการบริหาร
4. ผูบริหารควรมีนโยบายในการพัฒนาครูใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และครู
ควรเขารับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการที่สงผลกับการพัฒนาโรงเรียนเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน โดยใหมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึก หรือการจัดกลุมสนทนา ซึ่งจะไดขอมูลที่
ตรงกับความเปนจริงมากกวาการใชแบบสอบถามเพียงอยางเดียว
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ดร.ธรรมศักดิ์ กํามะณี
สถานที่ทํางาน ขาราชการบํานาญ
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเสือ
2. ดร.สมชัย พุทธา
สถานที่ทํางาน อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. ดร.เกษมสันต มีจันทร
สถานที่ทํางาน ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนบานดงเกตุ จังหวัดนครปฐม
4. นางสาววันเพ็ญ กิจกําจร
สถานที่ทํางาน ขาราชการบํานาญ
อดีตรองผูอํานวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ
สถานที่ทํางาน อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงเรียนวัดสวางอารมณ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดโคกเขมา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดปรีดาราม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบานคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดจินดาราม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดราษฏรศรัทธาราม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบานเพลินวัฒนา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบานบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดบางชางใต อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE [ALPHA]
Item-Total Statistics

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
X5.1
X5.2
X5.3
X5.4
X6.1
X6.2
X6.3
X6.4
X6.5
X6.6
X7.1
X7.2

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
395.9667
2049.137
396.1000
2055.059
396.1333
2047.430
395.9667
2039.068
396.0000
2040.483
395.8333
2044.144
395.9000
2038.162
396.0333
2033.344
395.7000
2050.907
395.8000
2040.441
395.8333
2049.247
395.7667
2041.426
395.9000
2048.024
396.0000
2050.552
396.1333
2043.568
396.1667
2045.523
396.1000
2042.921
395.9000
2036.300
395.8000
2047.683
395.8667
2039.154
395.9000
2047.610
395.9667
2052.240
395.9000
2053.748
395.8667
2039.292
395.9333
2041.857
395.9333
2040.202
396.0000
2040.414
395.9000
2042.783
396.0000
2036.621

Corrected
Item-Total
Cronbach's Alpha
Correlation
if Item Deleted
.602
.9898
.565
.9898
.609
.9898
.724
.9898
.658
.9898
.601
.9898
.715
.9898
.690
.9898
.655
.9898
.892
.9897
.705
.9898
.766
.9898
.666
.9898
.668
.9898
.680
.9898
.611
.9898
.668
.9898
.747
.9898
.647
.9898
.690
.9898
.515
.9899
.543
.9899
.550
.9899
.688
.9898
.663
.9898
.640
.9898
.659
.9898
.696
.9898
.784
.9897
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X7.3
X7.4
X7.5
X8.1
X8.2
X8.3
X8.4
X9.1
X9.2
X9.3
X10.1
X10.2
X10.3
X11.1
X11.2
X11.3
X11.4
X12.1
X12.2
X12.3
X12.4
y1.1
y1.2
y1.3
y1.4
y2.1
y2.2
y2.3
y3.1
y3.2
y3.3
y3.4
Y4.1

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
396.2333
2031.495
396.1000
2026.921
396.2667
2018.133
396.1000
2039.266
395.9667
2026.585
396.0667
2039.720
395.9333
2032.409
396.1333
2030.464
396.2333
2035.702
395.9333
2052.133
396.0667
2028.271
396.0667
2035.513
396.1000
2025.403
396.1667
2030.695
396.2667
2024.478
396.1333
2040.602
396.1333
2031.430
396.0000
2035.448
396.0000
2037.517
396.0000
2037.862
396.0000
2042.966
396.0667
2043.513
396.2000
2040.510
396.1333
2030.257
396.1333
2026.395
396.1667
2026.351
396.0333
2029.344
395.9667
2021.689
395.9333
2025.720
395.9667
2036.999
396.1333
2016.120
396.0667
2026.823
396.1000
2032.438

Corrected
Item-Total
Cronbach's Alpha
Correlation
if Item Deleted
.787
.9897
.878
.9897
.860
.9897
.733
.9898
.813
.9897
.703
.9898
.715
.9898
.735
.9898
.672
.9898
.487
.9899
.780
.9897
.718
.9898
.749
.9898
.706
.9898
.817
.9897
.673
.9898
.720
.9898
.741
.9898
.707
.9898
.761
.9898
.740
.9898
.638
.9898
.668
.9898
.787
.9897
.848
.9897
.817
.9897
.799
.9897
.792
.9897
.815
.9897
.760
.9898
.850
.9897
.802
.9897
.788
.9897
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Y4.2
Y4.3
Y5.1
Y5.2
Y5.3
Y6.1
Y6.2
Y6.3
Y6.4
Y7.1
Y7.2
Y7.3
Y7.4
Y8.1
Y8.2
Y8.3
Y8.4
Y9.1
Y9.2
Y9.3
Y9.4
Y10.1
Y10.2
Y10.3
Y10.4
Y11.1
Y11.2
Y11.3
Y11.4
Y12.1
Y12.2
Y12.3
Y12.4

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
396.2333
2027.357
396.2000
2020.028
396.3000
2037.872
396.1667
2023.523
396.1000
2028.024
396.0000
2029.034
396.1667
2033.523
396.1333
2030.809
396.0667
2028.616
396.3000
2030.148
396.2667
2034.478
396.1667
2026.695
396.3000
2047.459
395.8667
2037.292
395.9000
2041.817
395.8333
2044.902
395.8000
2047.131
395.9000
2043.817
395.9667
2035.964
395.8333
2040.557
395.8667
2041.361
395.8000
2043.614
395.9333
2037.995
395.8333
2042.075
395.9333
2034.823
395.8333
2055.937
396.0333
2056.447
395.9000
2047.334
396.0000
2051.172
396.0667
2048.961
396.1000
2049.679
396.1000
2037.610
395.9333
2029.995

Corrected
Item-Total
Cronbach's Alpha
Correlation
if Item Deleted
.798
.9897
.792
.9897
.688
.9898
.767
.9897
.753
.9898
.847
.9897
.666
.9898
.730
.9898
.730
.9898
.759
.9897
.714
.9898
.764
.9897
.577
.9899
.721
.9898
.713
.9898
.708
.9898
.743
.9898
.677
.9898
.719
.9898
.661
.9898
.653
.9898
.821
.9897
.675
.9898
.764
.9898
.784
.9897
.490
.9899
.442
.9899
.680
.9898
.579
.9899
.667
.9898
.682
.9898
.762
.9898
.867
.9897

176
Case Processing Summary
N

%
Cases Valid
30
100.0
Excluded(a)
0
.0
Total
30
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.9899

N of
Items
95

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

________________________________
คําชี้แจง
1. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูปฎิบัติหนาที่แทนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ และครูผูสอน จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 100 ขอ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 50 ขอ
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 45 ขอ
3. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด แตผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมเพื่อใช
ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาตอไป ฉะนั้นขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของ
ทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอการจัด
การศึกษาในโอกาสตอไป
4. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยไดที่ กลองรับแบบสอบถามในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หรือสงทางไปรษณีย ซึ่งทางผูวิจัยไดแนบ
ซองเอกสารมาพรอมแบบสอบถามฉบับนี้
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
นางสาวพรรณิดา นาคะผิว
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
_________________________________
ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลสถานภาพของทาน
ขอที่
1. เพศ
2.

3.

4.
5.

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สําหรับผูวิจัย

( ) ชาย
( ) หญิง

[ ] 01

( ) ต่ํากวา 26 ป
( ) 26 - 35 ป
( ) 36 - 45 ป
( ) 46 ปขึ้นไป

[ ] 02

( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก

[ ] 03

อายุ

ระดับการศึกษา

ตําแหนงหนาที่
( ) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฎิบัติหนาที่แทน
( ) ครู
ประสบการณในการทํางาน
( ) ต่ํากวา 11 ป
( ) 11 - 20 ป
( ) 21 - 30 ป
( ) 31 ปขึ้นไป

[ ] 04

[ ] 05
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ตอนที่ 2 ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ
ของสถานศึกษา คําตอบมีใหเลือก 5 ระดับ ตามเกณฑตอไปนี้
5 หมายถึง เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา อยูในระดับมาก
3 หมายถึง เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา อยูในระดับนอย
1 หมายถึง เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการของสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
ขอ
ที่

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สําหรับ
ผูวิจัย

สภาพแวดลอมภายนอก
1.
2.
3.
4.

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษามี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน
การแขงขันในการใหบริการตอนักเรียนระหวาง
โรงเรียนมีอิทธิพลตอการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน

การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
พันธกิจและกลยุทธ
5. มีการกําหนดภาระงานของโรงเรียนเปนไปตาม
วิสัยทัศนและเปาประสงค
6. กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงพันธกิจ
ของโรงเรียน
7. มีการกําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียนใหเปนไปตาม
พันธกิจ
8. มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศพื้นฐานแก
สาธารณชน
ภาวะผูนํา
9. ผูบริหารกําหนดทิศทางแผนงานของโรงเรียนเพื่อให
สําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน
10. ผูบริหารมีบทบาทหนาที่และพฤติกรรมที่เปน
แบบอยางที่ดีตอบุคลากรทุกคน
11. ผูบริหารสอนงาน และใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหา เมื่อผูปฏิบัตงิ านพบอุปสรรค
12. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จตาม

[ ]06
[ ]07
[ ]08
[ ]09
[ ]10
[ ]11
[ ]12
[ ]13
[ ]14
[ ]15
[ ]16
[ ]17
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ขอ
ที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
เปาหมายของโรงเรียน
วัฒนธรรมองคการ
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัตงิ านตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียนมีคา นิยมซึง่ เปนเครื่องชี้นํา
พฤติกรรมของตนเอง
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักการของโรงเรียน
วัฒนธรรมของโรงเรียนไดรบั อิทธิพลมาจาก
ประวัติศาสตร ประเพณีและแนวปฏิบัติทสี่ ืบทอดตอ
กันมา
บุคลากรทุกคนยอมรับและมีความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของโรงเรียน
โครงสรางองคการ
ผูบริหารมีการจัดภาระงานในสวนงานตางๆไวชัดเจน
มีการจัดบุคลากรเขาในตําแหนงงานตามโครงสราง
การบริหารงานตามความเหมาะสม
ผูบริหารมอบอํานาจใหกับผูรับผิดชอบในแตละสวน
ตัดสินใจอยางอิสระ
บุคลากรมีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน และ
ภารกิจของโรงเรียนสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผล
การบริหาร
ใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประสิทธิภาพ
ใชทรัพยากรการบริหารดานวัสดุที่มีอยูอยางจํากัดให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกลยุทธ
บริหารงานโดยมีจรรยาบรรณในการปฏิบั ติ ง านที่
ชัดเจน
ทํางานแบบมืออาชีพโดยใชแผน ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
ทํางานแบบมืออาชีพโดยใชการสื่อสาร สรางความ
เขาใจในการทํางาน
ทํางานแบบมืออาชีพโดยมีการควบคุมการทํางาน
ระบบขององคการ
โรงเรียนมีนโยบายและระบบกลไกในการทํางานที่

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สําหรับ
ผูวิจัย
[ ]18
[ ]19
[ ]20
[ ]21
[ ]22
[ ]23
[ ]24
[ ]25
[ ]26

[ ]27
[ ]28
[ ]29
[ ]30
[ ]31
[ ]32
[ ]33
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ขอ
ที่
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ
เปนมาตรฐาน
โรงเรียนมีระบบการใหรางวัล ซึง่ เปนการปฏิบัติที่
เห็นอยางชัดเจน
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอและ
เหมาะสมกับความตองการของบุคลากรตามภารกิจ
ของโรงเรียน
มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
มีระบบการควบคุม ประเมินผล เพื่อใหโรงเรียน
ดําเนินงานตามกลยุทธและบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียน
บรรยากาศในการทํางาน
บุ ค ลากรมี ค วามประทั บ ใจและรู สึ ก ดี ที่ ไ ด ทํ า งาน
รวมกันในโรงเรียนตามที่คาดหวัง
ผูบริหารโรงเรียนกับครู มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในการ
ทํางาน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก ในกลุ ม งาน มี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในการทํางาน
การทํางานระหวางหนวยงานกับหนวยงานอื่นๆ มี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
ทักษะและความสามารถของบุคลากร
บุคลากรของแตละหนวยงานมีความรูความสามารถ
ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ บทบาทหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสม สอดคล อ งกั บ บทบาทหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน
ความตองการและคุณคาของบุคลากร
ผูบริหารสนับสนุนปจจัยการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ตอความคิดและความตองการของครู
ผูบริหารจัดปจจัยที่สนองตอบตอความตองการทาง
กาย เชน หองทํางาน อุปกรณการปฏิบัติงาน ที่พัก
อาศัย ฯลฯ
ผูบริหารยกยองชมเชยและใหกําลังใจตอผู
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ปจจัยการเปลี่ยนแปลงองคการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

สําหรับ
ผูวิจัย

ปฏิบัติงาน
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

แรงจูงใจ
ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรทุมเทใหกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
ผูบริหารไดดาํ เนินการปฏิบัติตามความตองการที่
จําเปนของบุคลากร
ครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน เมื่อถูกกระตุน
เสริมแรง
ผูบริหารและครูเกิดความพึงพอใจตอผลสําเร็จ บรรลุ
เปาหมายรวมกัน
การปฏิบัติงานของบุคคลและองคการ
ครูปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของโรงเรียน
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนเปนที่พงึ พอใจแก
ชุมชน
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีคุณภาพ

50. การบริการในดานตางๆ มีคุณภาพเปนไปตาม
เปาหมายของโรงเรียน
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ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานเห็นวามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
สถานศึกษา คําตอบมีใหเลือก 5 ระดับ ตามเกณฑตอไปนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา อยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
ขอ
ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่
5
4
3
2
1 ผูวิจัย
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ
1.
2.

ครูแสวงหาความรู ศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง
ครูเผยแพรความรูและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
3. ครูเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนหรือ
หนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น
4. ครูมีผลงานหรือรายงานทีป่ รากฏชัดเจนในการ
ดําเนินการหรือมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร
วิชาชีพครู
ตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลทีจ่ ะ
เกิดแกผูเรียน
5. ครูเลือกใชกิจกรรมเสริมความรูและหลักสูตรที่
พัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางมีวิจารณญาณ
6. ครูเลือกใชกิจกรรมตางๆที่สงผลตอผูเรียนดวยความ
รัก และหวังดีตอผูเรียน
7. ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ
โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
8. ครูมีความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
9. ครูพัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยการตอบ
สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียน
10. ครูวิเคราะห วินิจฉัยและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ของผูเรียน โดยใชปญหาและความตองการของ
ผูเรียนเปนฐาน
11. ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
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ขอ
ที่

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ดานตางๆของผูเรียน
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัตไิ ดเกิดผล
จริง
ครูเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการการจัดการ
เรียนรูไ ดอยางเหมาะสม
ครูบันทึกหลังการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสอน
ครูเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนรู
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ
ผูเรียนมีสวนรวมในการประดิษฐคิดคน ผลิต และใช
สื่อการเรียนการสอน
ครูเลือกใชสื่อการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพไดอยาง
หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู
ครูเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆเพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคของการเรียนรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียน
ครูจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการแสวงหาความรู
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพความแตกตาง
ของบุคคลดวยการปฏิบตั ิจริง
ผูเรียนมีการคนควาหาความรู และสรุป องคความรู
ทั้งหลายไดดวยประสบการณจริง
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนการสราง
คานิยมและนิสัยการปฏิบัติ เพื่อใหพัฒนาเปน ผูใฝรู
ใฝเรียนอยางยั่งยืน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบ
ครูรายงานขอมูลสภาพปญหาความตองการและ
เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ครูรายงานเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่นาํ มาใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

24. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผูเรียน
25. ครูรายงานผลขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
26. ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการแตงกาย
สุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
27. ครูไดใชกิริยาและวาจาที่สุภาพแกผูเรียน
28. ครูเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรมและจริยธรรม
29. ครู ป ฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี จ นผู เ รี ย นมี ค วาม
เลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
30. ครูตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกับผูอื่นใน
สถานศึกษาอยางสรางสรรค
31. ครู รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และยอมรั บ ในความรู
ความสามารถของผูอื่นอยูเสมอ
32. ครูใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆของ
เพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ
33. ครู รว มรั บ ผลที่ เ กิด ขึ้ น จากการกระทํ า นั้ น ๆ อย า ง
สรางสรรค
รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
34. ครูตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกับผูอื่นใน
ชุมชนอยางสรางสรรค
35. ครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับในความรู
ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน
36. ครูรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา
ใหกับชุมชน
37. สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
38. ครูคนหา สังเกต และจดจําขอมูลขาวสาร เพื่อ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
39. ครูรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคม
ทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
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40. ครูวิเคราะห และวิจารณขอมูลขาวสารไดอยางมี
เหตุผล
41. ครูใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
42. ครูสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือ
ความจําเปนในการพัฒนาตางๆ มากําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาของผูเรียนอยาง
ยั่งยืน
43. ครูสงเสริมใหผูเรียนสรางแนวทางการพัฒนาตนเอง
เพื่อปองกันปญหาและวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
44. ครูมองมุมตางๆของปญหาแลวผันมุมของปญหาไป
ในทางการพัฒนา และกําหนดเปนกิจกรรมในการ
พัฒนาของผูเรียน
45. ครูกลาเผชิญปญหา และแกไขปญหาอยางมีสติ
วิจารณญาณและวุฒิภาวะ มุง ใหความสําคัญแก
ผูเรียน
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ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

189

190
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 97 โรง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดดอนยายหอม
โรงเรียนบานทุงนอย
โรงเรียนบานลําทาโพ
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
โรงเรียนบานตนสําโรง
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
โรงเรียนวัดตากอง
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
โรงเรียนวัดสระกะเทียม
โรงเรียนวัดลาดหญาแพรก
โรงเรียนวัดใหมดอนทราย
โรงเรียนวัดใหมหวยลึก
โรงเรียนวัดรางปลาหมอ
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองดินแดง
โรงเรียนวัดวังเย็น
โรงเรียนบานไรตนสําโรง
โรงเรียนวัดบางแขม
โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
โรงเรียนวัดหุบรัก
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
โรงเรียนวัดบานยาง
โรงเรียนบานหนองกะโดน
โรงเรียนบานคลองยาง
โรงเรียนบานลําพยา
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย

ที่
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนวัดมวงตารศ
โรงเรียนวัดทุงรี
โรงเรียนบานหนองงูเหลือม
โรงเรียนบานหนองแก
โรงเรียนบานหนองปากโลง
โรงเรียนวัดทัพยายทาว
โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนบานนาสราง
โรงเรียนวัดไผลอม
โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว
โรงเรียนบานคลองตัน
โรงเรียนวัดบอน้ําจืด
โรงเรียนวัดสระพัง
โรงเรียนบานดอนทอง
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนวัดประชาราษฎรบํารุง
โรงเรียนบานหวยดวน
โรงเรียนเมืองเกากําแพงแสน
โรงเรียนบานหลักเมตร
โรงเรียนบานบอน้ําพุ
โรงเรียนบานบัวแดง
โรงเรียนวัดปลักไมลาย
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
โรงเรียนวัดสองหอง
โรงเรียนบานสระน้ําสม
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ที่
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดลาดหญาไทร
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
โรงเรียนบานหนองไมงาม
โรงเรียนบานหนองเขมร
โรงเรียนบานหนองกราง
โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดหนองกระทุม
โรงเรียนไรแตงทอง
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
โรงเรียนบานหวยรางเกตุ
โรงเรียนวัดหนองศาลา
โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดทะเลบก
โรงเรียนปทุมทองสุทธาราม
โรงเรียนวัดทาเสา
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนบานหนองพงเล็ก
โรงเรียนบานหนองพงนก
โรงเรียนวัดราษฎรวราราม
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดลําเหย
โรงเรียนวัดทุงสีหลง
โรงเรียนบานรางมูก
โรงเรียนบานใหม
โรงเรียนวัดสามงาม
โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
โรงเรียนวัดตะโกสูง
โรงเรียนวัดเลาเตา

ที่
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดกงลาด
โรงเรียนวัดลําลูกบัว
โรงเรียนบานหนองบอน
โรงเรียนบานหัวถนน
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนวัดบานหลวง
โรงเรียนวัดหนองกระพี้
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนวัดสุขวราราม
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
เกิด
ที่อยู
ที่ทํางาน

นางสาวพรรณิดา นาคะผิว
28 พฤษภาคม 2528
22/140 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง นครปฐม 7300
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2549
สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2554-ปจจุบัน กําลังศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550

พนักงาน ตําแหนงเลขานุการผูจัดการเขต บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จํากัด (เทสโกโลตัส)
พ.ศ. 2554-ปจจุบัน เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

