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ฒ

บทที่ 1
บทนํา
ในยุคปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสมัยใหมในยุคโลกาภิวฒ
ั น สงผลทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูและการพัฒนามากขึ้น และโดยที่ความรูและการเรียนรูเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประชากร และสรางสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ การศึกษา
จึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
จากการวิเคราะห เรื่องศักยภาพการแขงขันของประเทศตางๆทั่วโลก และรายงาน
การศึกษาประจําป 2009 ของสถาบัน The International Institute for Management Development
( IMD )ปรากฏวาประเทศไทยเรามีการพัฒนาของศักยภาพการแขงขันโดยรวมอยูในลําดับที่ 26 จาก
57 ประเทศ และที่นาเปนหวงคือเรื่องระบบการศึกษาของประเทศ ที่อยูในลําดับที่ 47 ในสถานภาพ
ที่เรียกวา การศึกษาเปนปญหาที่เรื้อรัง รอการแกไขมาทุกยุคทุกสมัย1 นักเศรษฐศาสตรสมัยใหม เชน
ชูลตช (T.W. Schultz) ไดกลาวไววา “ การศึกษา คือกุญแจที่เปดประตูไปสูการพัฒนาใหทันสมัย”
(Education is the key that unlocks the door to modernization) ดังนั้นการใหการศึกษาแก
ประชาชนของประเทศ จึงเปนการสรางพลังอํานาจใหกับประเทศชาติบานเมือง2
การศึกษาถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหคนมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเอง พรอมเปนประชากรที่มีคุณภาพของสังคมโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนคนที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข คนที่ไดรับการพัฒนาจะเปนทรัพยากรสําคัญที่จะทํา
ใหประเทศพัฒนา เจริญกาวหนา และกาวทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน แมการศึกษา
จะเปนกระบวนการพัฒนาคนที่สําคัญ แตระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเทานั้นที่
จะเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถตลอดจนคุณลักษณะตางๆของคน ที่จะเรียนรูและ
1

IMD : International Institute for Management Development [Online], accessed 20
December 2009. Available from http://www.imd.ch/wcc
2
รุง แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,2541).
1

2
พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง3 โรงเรียนจึงเปนเปาหมายหลักในการเตรียมความพรอมรับการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจที่สําคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมคน
ใหสามารถเผชิญหนากับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ
ชวยเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ แตสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเปนปญหา
ใหญสําหรับประเทศไทยนั่นคือเรื่องของศักยภาพของการใชภาษาอังกฤษ ของคนในชาติที่ยังไมอยู
ในระดับดี เพีย งพอที่จะเขา สูแหลง ที่มาของความรูที่สวนมากใชภาษาอังกฤษเปน สื่อ ได อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ระบบการศึ ก ษาของไทยจึ ง จํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย ใหอยูในระดับที่สามารถเขาใจในสารสนเทศที่เปน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และสามารถสื่อสารกับประชาคมโลกไดอยางถูกตอง เหมาะสม4 รัฐบาล
และหนวยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ไดพยายามพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคของการพัฒนา ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ซึ่งสิ่ง ตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนความพยายามที่ตองปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมมากขึ้น 5
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลานาน โดยเริ่ม
มาตั้งแตระดับประถมศึกษา แตจากการรายงานผลการศึกษาในภาพรวมของเด็กไทยในหลาย ๆ ปที่
ผานมา พบวาผลสัมฤทธิ์ของภาษาอังกฤษของไทยทั้งความสามารถดานการฟง ความสามารถดาน
การพูด ความสามารถดานการอาน ความสามารถดานการเขียน ตลอดจนการนําภาษาอังกฤษไปใช
ในการสื่อสารในชีวิ ตประจํ าวั น ไมอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดการสอนที่ไมถูกวิธี ขัดกับหลัก
ภาษาศาสตร ไมเปนธรรมชาติ การเนนเรื่องไวยากรณ ทองจําคําศัพทที่มากเกินไป สงผลใหผูเรียนไม
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางเปนธรรมชาติ เนื่องจากขาดทักษะในการฟง และพูด
3

วิไล ตั้งจิตสมคิด,“การสรางความเปนคนใหสมบูรณ”, วารสารวิชาการ (พฤศจิกายน

2543,3.
4

กระทรวงศึกษาธิการ , รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2547/2548 : รากเหงาของ
ปญหาและแนวทางแกไข (กรุงเทพฯ : วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่น,2549).
5
สุทธิพงศ ยงศกมล ,“การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ การสอน” (วิทยานิพนธดุษฏีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2543),บทคัดยอ.

3
เปนอยางมาก สวนความสามารถดานการอาน และเขียนก็มีเพียงเล็กนอย6 นอกจากนี้ การขาด
สิ่ง แวดล อมที่เ อื้ อตอการเรียนรูภาษาอัง กฤษ ขาดการปฏิสัม พั น ธกั บชาวตา งชาติ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูผูสอน , เทคนิคการสอน , การสรางแรงจูงใจใหเด็กตั้งใจเรียน และมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ ลวนมีผลตอความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งสิ้น ดังนั้น
รัฐบาลในทุกยุค ทุกสมัยจึงมีนโยบายที่สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเปนลําดับ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากความต อ งการเรี ย นภาษาอั ง กฤษที่ เ พิ่ม มากขึ้ น กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจึ ง ได
กําหนดนโยบายในการดําเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการดังกลาว โดยเล็งเห็นความจําเปน
ในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน จึงไดมีการกระตุนโรงเรียนในสังกัดให
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ จึงได
กําหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
ในการสอนวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนสองภาษา ไดเริ่มดําเนินการเรียนการ
สอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยใชชื่อวาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ 7 โดยโรงเรียนที่เขารวมจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจะ
เรียกวาโรงเรียนสองภาษา ซึ่งโครงการนี้ไดรับความสนใจจากโรงเรียนตางๆทั่วประเทศเปนอยางมาก
โรงเรียนสองภาษา หรือโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ
การเปนภาษาอังกฤษ เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทุก
ประการ หากแตใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสอนตางจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ใชหลักสูตรของ
ตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสองภาษาตองคํานึงถึงความตองการของชุมชน
ความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาของผูเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดี
งาม ตลอดจนการเรีย นการสอนในบริบ ทของความเปน ไทย ผสมผสานกับ ความเปน สากล ที่มี
ศักยภาพและความพรอมในทุกดาน ปจจุบันโรงเรียนสองภาษามีจํานวนทั้งสิ้น 302 โรงเรียนทั่ว
6

อรพิน พจนานนท, การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในระดับประถมศึกษา
(กรุงเทพฯ:ม.ป.ท., 2537),27.
7
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.,2547),15.
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ประเทศ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในทุกป โรงเรียนสองภาษาไดกลายเปนเสนทางการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษาหลายแหงทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งกลายเปนกระแสความนิยมของ
ผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในระบบการศึกษา ที่สอนภาษาอังกฤษมากกวาหลักสูตรปกติ โดย
มีความคาดหวังวาบุตรหลานของตนจะมีทักษะดานภาษาอังกฤษของอาจารยเจาของภาษา รวมถึง
การกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ตามระบบการสอนของตะวันตก
กระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวนโยบายใหโรงเรียนสองภาษา ทุกโรงเรียนตองมีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการใน 2 ระดับ คือ 1)ใหวิจัยเพื่อหาขอมูลการดําเนินงาน
ทั้งหมดโดยคาดวาจะมีแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการวัดและประเมินผลคุณภาพโรงเรียน
และนักเรีย น ตลอดจนจัดทํ ามาตรฐานและตั ว อยา งและ 2)ใหเสนอผลงานวิจัยเพื่อสรุป ผลการ
ติดตาม ประเมินผล และตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยดานคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินโครงการใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กรมสามัญ
ศึกษายังใหความ สําคัญ กับการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนในโครงการตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป นภาษาอังกฤษเปน อยางมาก โดยโรงเรียนที่จะเขารวมโครงการจะตอง
ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ สนั บ สนุ น และแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ย และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ป
การศึกษาจะตองทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทําวิจัยเปรียบเทียบนักเรียนในโครงการ
กับนักเรียนภาคปกติดวย
อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลจะมีการสนับสนุนสงเสริม ใหโรงเรียนในสังกัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน จัดโครงการสองภาษาเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของประเทศ
ในทุกๆดานดังกลาวแลวขางตน แตก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนที่ไมประสบความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน และการประกอบการที่ไมเพียงพอกับคาใชจายจึง ตองยกเลิกโครงการสอง
ภาษาในโรงเรียนของตนไป โดยเฉพาะในสวนของโรงเรียนเอกชน เนื่องจากการแขงขันที่สูง ระหวาง
โรงเรีย นสองภาษาของเอกชนด วยกั น เอง และการแขง ขัน กับโรงเรียนสองภาษาของรัฐบาล ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับจํานวนนักเรียนที่มีผลตอการจัดเก็บคาเลาเรียน การจัดจาง สวัสดิการและ
คาตอบแทนที่สูงกวาเพื่อจูงใจครูชาวตางชาติ และ ครูชาวไทยที่มีคุณภาพ ประสบการณ ในการสอน
การลงทุนในวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการเรียนการสอน เชนหองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร การเพิ่มงบประมาณที่ใชในการตลาด และประชาสั มพันธ เปน ตน ดั งนั้นผูบริหาร
โรงเรียนในยุคปจจุบันจึงจําเปนที่จะตองหากลวิธี ที่จะนําพาใหโรงเรียนของตน สามารถรับมือกับ
สถานการณการแขงขันที่สูงในปจจุบันได สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษายุคใหม ไดใชในการปรับปรุง
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วิธี การบริ ห ารนั่ น คื อ การประยุก ต เ ครื่อ งมือ การบริ ห ารที่ ใ ช ใ นเชิ ง ธุ รกิจ เข า มาใชในการบริ ห าร
สถานศึกษาใหมากขึ้น เชนการใช การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (results based management)
การบริหารแบบมีสวนรวม( participative management ) การประยุกตใชหวงโซอุปทานและ
balance score card ในการบริหารการศึกษา เปนตน
นอกจากเครื่องมือการบริหารตางๆที่เคยใชในวงการธุรกิจจะถูกนํามาประยุกตใชใน
การบริ ห ารจั ด การในสถานศึ ก ษาแล ว แนวความคิ ด หรื อ ทั ศ นคติ ใ หม ๆ เกี่ ย วกั บ ตั ว ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเองก็จําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจาก เนื่องจาก ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการจัดการศึกษานั้น ขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหาร กลาวคือ ผูบริหารควรมีบทบาทในการเปน
ผูนํา การพัฒนาที่เขมแข็ง ใชบทบาทของผูนําและบทบาทของผูบริหารใหเหมาะสม ใชบทบาทใน
ฐานะ การเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให เ กิ ด ประโยชน ต อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและใช บ ทบาทของผู
ประสานงานที่ดี เพื่อใหหนวยงานและบุคคลอื่นมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน8 การปรับตัวเขาสูการ
เปนผูบริหารแบบเจาของกิจการนั้น มีบทบาทสําคัญในทุกสังคมที่เปนตลาดการคาเสรี ตามที่นัก
เศรษฐศาสตร โจเซฟ ชัมปเตอร ไดอธิบายไวในชวงทศวรรษที่ 1930 วา ผูประกอบการเปน
แรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสรางสรรค ยิ่งกวาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และกระบวนการใดๆ ในการ
กระทําสิ่งตางๆ และเปนผูผลักดันทําใหเกิดการแทนที่ดวยนวัตกรรมสารพัดชนิด ผูประกอบการถือวา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และยอมจะนําความกาวหนามาดวย9 การปรับเปลี่ยนความคิด โดยใช
การบริหารแบบผูประกอบการ เชิงธุรกิจนั้น นาจะเปนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหผูบริหารสามารถหลุด
จากมุมมองของการบริหารสถานศึกษาแบบเดิมๆไปสูการบริหารสถานศึกษายุคใหมที่ตองคํานึงถึง
ความคุมคาของการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การเพิ่มมูลคาของบุคลากรดวยการ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย อยางตอเนื่อง การศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนการตลาด และ
ประชาสัมพันธ พรอมกับการเพิ่มศักยภาพ การแขงขันคุณภาพในการจัดการศึกษา ควบคูไปดวย
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สมยศ มีเทศน “จะทําอยางไรการปฏิรูปการศึกษาจึงจะประสบความสําเร็จ”, ปฏิรูป
การศึกษานโยบายสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2539) :
74-81.
9
Schumpeter, J.A.,Bussiness Cycle.( New York : McGraw Hill,1939),319.
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ปญหาของการวิจัย
การดําเนินงานของโรงเรียนสองภาษาที่ผานมานั้น ยังมีปญหาอยูหลายจุด ซึ่งปญหาเหลานี้
ลว นส ง ผล กระทบต อ คุ ณภาพการเรี ย นการสอนและผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของผู เ รี ย น จาก
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พบวาโรงเรียนสองภาษามีปญหาและ
อุปสรรคมากมาย พอสรุปไดดังตอไปนี้ 1) การบริหารจัดการการเงินที่มีระเบียบใหปฏิบัติที่จะตอง
นําเขาเปนเงินบํารุงการศึกษา (บกศ.) ซึ่งในการนํามาใชจายไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติจริง จึงมี
ปญหาในการบริหารจัดการ 2) ครูผูสอนในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน บางสวนยังไมมี
ความเขาใจในการดําเนินการ 3) ผูปกครองนักเรียนบางคนมีความคาดหวังไวสูงมาก ซึ่งประเมิน
บริบทและความเปนไปไดที่เกินจริง 4) ปญหาการจัดหาและการพัฒนาครูชาวตางประเทศ 5) ขาด
ครูคนไทยที่มีความสามารถใชภาษาอังกฤษในการสอนวิชาอื่น ๆ นอกจากนี้หลักสูตรมาตรฐานฉบับ
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสองภาษาโดยตรงที่กระทรวงศึกษาฯ กําลังทําอยูนั้นยังไมมีกําหนดแลว
เสร็จที่แนนอน ที่ผานมาแตละโรงเรียนจึงใชหลักสูตรและตําราเรียนที่หลากหลาย ดวยเหตุที่มีการ
เปดการเรียนระบบสองภาษามากขึ้นในโรงเรียนตางๆ ทําใหขาดแคลนครูตางชาติ และบางแหงครู
ไทยก็ไดคะแนนโทเฟลไมถึง 550 ปญหาครูตางชาติที่เปนเจาของภาษาสรางความยุงยากใหทาง
โรงเรียนมากที่สุด ซึ่งมีอยูหลายๆ สาเหตุดวยกัน เชน ครูตางชาติบางคนแมจะมีวุฒิหรือความรูทาง
วิชาการดานที่ตองการ แตไมไดจบดานการสอนดวย ทําใหถายทอดความรูไดไมดี ครูตางชาติอยูส อน
ไมนาน อาจเปนนักทองเที่ยวหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบมาทองเที่ยวหาประสบการณชีวิต ทําใหเกิดภาวะ
ขาดครูบอยๆ และขาดความตอเนื่องในการสอน ครูขาดคุณภาพ ไมมีทักษะในการถายทอดและสื่อ
ความหมายเทาที่ควร ไมเขาใจจิตวิทยาเด็ก คุมหองเรียนไมได กระทั่งทําใบปริญญาปลอม
การเก็บคาเลาเรียนที่แพงกวาการเรียนระบบปกติเอื้อใหสภาพแวดลอมของโรงเรียน
หองเรียน อุปกรณในการเรียนการสอนดีกวา ซึ่งจะเห็นความแตกตางไดชัดในโรงเรียนที่มีทั้งสอง
ระบบในโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งบางแหงอาจใชสัญลักษณหรือเครื่องแบบแตกตาง อาหารและ
กิจกรรมที่พิเศษกวานักเรียนภาคภาษาไทย ซึ่งทางโรงเรียนบอกวา สวนหนึ่งมาจากความตองการ
ของผูปกครองที่เรียกรองวาเสียคาเลาเรียนแพงก็อยากไดรับการปฏิบัติที่พิเศษ ความแตกตางนี้
กอใหเกิดความรูสึกเหลื่อมล้ําระหวาง นักเรียนภาคสองภาษา และนักเรียนภาคปกติ
นอกจากปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินการโรงเรียนสองภาษา ดังกลาวแลวขางตน
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตัวผูบริหารโรงเรียนบางแหงยังขาดความรูความเขาใจ ในการจัด
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การศึกษาระบบสองภาษาอยางแทจริง10 ทําใหการจัดการโดยทั่วไปของโรงเรียนเปนไปตามลักษณะ
ความพรอมของแตละโรงเรียน มีผลทําใหคุณภาพของการจัดการศึกษาแตกตางกัน ความพรอมใน
ดานทรัพยากร และศักยภาพของโรงเรียน อาคารสถานที่ ลักษณะชุมชนและผูเรียนที่หลากหลาย ทํา
ใหไมกอใหเกิดประโยชนโดยรวม ตามความมุงหมายที่แทจริง ของกระทรวงศึกษาธิการ11
นอกจากปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินการโรงเรียนสองภาษา ดังกลาวแลวขางตน
ปญหาการแขงขันดานการศึกษาก็ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับผูปกครองและผูเรียน
ซึ่งเปนผูบริโภค ตองการการศึกษาที่ไดมาตรฐาน และคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนสองภาษาจึงตองเรง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อดึงดูด
ผูเรียน และเขาสูการแขงขันในสภาพธุรกิจการศึกษา หากสถาบันใดไมสามารถเรงพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพ หรือมีจุดเดนที่นาดึงดูดมากเพียงพอ ยอมจะทําใหไมสามารถแขงขันได อาจตองปด
ตัวหรือควบรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นในที่สุด12
จากปญหาที่ไดกลาวแลวในขางตน ทําใหเห็นภาพที่สะทอนถึงการขาดความชัดเจน
ในรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาของประเทศไทย เนื่องจากแตละโรงเรียนไดมีการ
วางรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การกั น เอง ตามความเหมาะสม ในบริ บ ทของตน ทํ า ให ก ารประเมิ น
คุณภาพ ไมไดมาตรฐานและคาใชจายที่แพงเกินจริง เกิดความสับสนในกลุมผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนที่เหมาะสมกับบุตรหลาน ของตน และในที่สุดรัฐบาลจะตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสองภาษา โดยที่ไมสามารถสรางคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่วางไวได
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วิเชียร ชิวพิมาย,รายงานการวิจัยประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนในโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
11
วีรนุช ปณฑวณิช ,โรงเรียนสองภาษาปญหาที่รอการแกไข : วารสารสานปฏิรูปมูล นิธิสด
ศรี สฤษดิ์วงศ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),15-20.
12
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผลกระทบโลกาภิวฒ
ั นตอการจัดการศึกษาไทยในอีก
5 ปขางหนา (กรุงเทพ ฯ: ม.ป.ท.,2550),29
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วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเปน มาและปญ หาของการวิจัย ดั ง ที่ ได ก ลา วมาข า งตน เพื่อใหมี ค วาม
ชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนแนวทางในการหาคําตอบ ผูวิจัยจึง
กําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังนี้
1. องคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย เปนอยางไร
2. รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทยเปนอยางไร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยนี้ ผูวิจัย
ได กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย จากองค ค วามรู ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาซึ่งประกอบดวย หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย นเอกชนของสํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่เกี่ยวกับ 1)ความพรอมของสถานศึกษา 2)การขออนุมัติ
โครงการ 3) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 4) การหยุดดําเนินการ 5) การจัดการเรียนการสอน 2
กลุม 6) คณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบ 7) เวลาและวิชาที่เปดสอน 8) ครูผูสอน 9)
การรับนักเรียน 10)การเก็บคาเลาเรียน และการจัดสรรงบประมาณ การจัดการเรียนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เกี่ยวกับ 1) วัตถุประสงคการจัดการศึกษา 2)
นโยบายการจัดการศึกษา 3) หลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนการสอน 4) การคัดเลือกโรงเรียน
5) คุณลักษณะของโรงเรียนสองภาษาที่มีคุณภาพ 6) ปจจัยที่สงผลกระทบการศึกษาเอกชนใน
ประเทศที่พัฒนาแลวของสํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 1) ความ
แตกตางของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในประเทศที่พัฒนาแลว 2) แหลงเงินทุนสําหรับการศึกษา
3) การใชจายของภาคเอกชนเพื่อการศึกษา 4) ตัวอยางการบริหารโรงเรียนจากประเทศที่พัฒนาแลว
ไดแก 4.1) ประเทศออสเตรเลีย 4.2) ประเทศฝรั่งเศส 4.3) ประเทศเยอรมันนี 4.4 ) ประเทศ
เนเธอรแลนด 4.5) ประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดแนวคิดจากองคความรูในเรื่องการบริหาร

9
การประกอบการ ( Entrepreneurial Management ) ของ เบอรน ( Burns ) ซึ่งมีแนวคิดในการ
บริหารการประกอบการดวยปจจัยที่ทรงอิทธิพล 8 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตร 2) ความเปนผูนํา 3)
องคกรแหงการเรียนรู 4) วัฒนธรรมองคกร 5) การตลาด 6) นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 7)
การจัดการองคความรู 8) ทักษะของเจาของกิจการ และปจจัยที่ชวยใหการประกอบการประสบ
ความสําเร็จ ของ แอชตันท ( Ashton ) ไดแก 1) แรงบันดาลใจ 2) เปาหมาย 3) องคความรู 4) แผน
ธุรกิจ 5)การลงทุน 6) ชื่อสินคา 7) การขาย 8)ผลประโยชน 9) เทคโนโลยี 10) เงินสดหมุนเวียน 11)
ราคา 12)สถานที่ 13) บุคลากร 14) แรงจูงใจ 15)สิ่งที่ไมคาดคิด 16) ผูชวย 17) ความสมดุลย 18)
ความรับผิดชอบตอสังคม 19) ทางออกธุรกิจ 20) เอกสารที่เปนประโยชน
นอกจากนี้ผวู จิ ัยยังไดใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานการ
ควบคุมนโยบายการบริหารและผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนสองภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสองภาษามาใชในการศึกษาครั้งนี้ดวยจาก
แนวคิดทฤษฎีดังกลาว สามารถนํามาประกอบเปนกรอบแนวคิดที่ผวู จิ ัยใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินการ
โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน
( สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน)
รูปแบบการประกอบการ
โรงเรียนสองภาษาของ
ประเทศไทย
การจัดการเรียนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดกรม
สามัญศึกษา

แนวคิดการจัดการประกอบการ
( Paul Burns )
การศึกษาเอกชนในประเทศที่พัฒนา
แลว (สํานักงานเลขานุการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
แนวคิดเรื่องปจจัยที่ชว ยใหการ
ประกอบการประสบความสําเร็จ
(Robert Ashton)
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒเิ กี่ยวกับรูปแบบการ
ประกอบการโรงเรียนสองภาษาของ
ประเทศไทย
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ

ที่มา : สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน,หลักเกณฑและแนวดําเนินการการ
ขอเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเอกชน (กรุงเทพฯ : สช,2548).
: Igor Kitaev,Private Education in Developted Countries ,(เอกสารแปล),สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา:การศึกษาเอกชนในประเทศที่พัฒนาแลว,(กรุงเทพฯ:คุรุสภา ,2549).
: Paul Burns, Corporate Entrepreneurship : Building an Entrepreneurial Organisation
,(PALAGRAVE MACMILLAN,USA,2005),15.
: Robert Ashton,The Entrepreneur’s Book of Checklists:1000 tip to help you start
and grow your business (Pearson Education Limited,Second edition,UK ,2007)

11
ขอตกลงเบื้องตน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดให คําวา “โรงเรียนสองภาษา” (Bilingual school) หรือ
โครงการสองภาษา หรือ English program ที่ใชในการวิจัย หมายถึง โรงเรียนที่มกี ารจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของศัพทที่ใชในการวิจัย จึงไดนิยามความหมายของคําตางๆ
ไวดังนี้
1. รูปแบบการประกอบการ หมายถึง องคประกอบของวิธีการจัดตั้งกิจการหรือหนวย
ธุรกิจโดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของกฎหมายเปนแนวทางควบคุมในการดําเนิน
กิจการความสําคัญของการประกอบการ รวมถึงองคประกอบเกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ
การสรางภาพลักษณ และการรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบันอยางยั่งยืน ในการวิจัยครั้งนี้ที่
ใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาของไทย
2. โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย หมายถึง โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยเพื่อให
การศึกษาคนควาดําเนินไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
ผลงาน วิจัยที่เกี่ยวของ พรอมนําเสนอตามหัวขอสําคัญคือ แนวคิดเรื่องรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีเรื่อง
ผูประกอบการที่ แนวคิดทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบการและแนวคิดเรื่องการ
จัด การเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเรื่องการประกอบการ
ในสังคมปจจุบันที่เปนการแขงขันในตลาดการคาเสรีประกอบการเปนผูที่มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ผลั ก ดั น ทํ า ให เ กิ ด การสร า งสรรค แ ละนวั ต กรรมสารพั ด ชนิ ด
ผูประกอบการถือวาเปน ผูที่นําความกาวหนามาสูองคกรและสังคมในมุมมองของสถาบันการศึกษา
เปนที่ยอมรับกันอยางกวาง ขวาง วาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีสวนสําคัญที่สุดที่จะนําพาให
องคกรกาวหนาและประสบความ สําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษาที่มีเอกชนเปนเจาของ
ผูบริหารเหลานี้จะตองสะทอนธุรกิจ ที่เห็นโอกาส มีวิสัยทัศนที่เปยมดวยศรัทธาอยางแรงกลา ซึ่งจะ
เปนพลังผลักดันกิจการและยอมรับ ความเสี่ยง ในการที่จะเริ่มตนเปน เจาของกิจการ โดยมุงหวังให
ธุรกิจอยูรอดและเจริญเติบโต 13
1.1 ความหมายของการประกอบการ
การประกอบการมีความหมายไดในลักษณะตางๆกัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาใน
แงมุมใดเปนสําคัญไดแก
การประกอบการในเชิงเศรษฐศาสตร หมายถึง กระบวนการที่จะนําเอาปจจัยการ
ผลิต (ที่ดิน แรงงาน ทุน) ชนิดตางๆมาแปรสภาพเปนสินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การประกอบการในเชิงธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคล
ซึ่ ง ร ว มกั น ในการผลิ ต หรื อ จํ า หน า ยสิ น ค า โดยมุ ง หวั ง ผลกํ า ไรและมี ค วามเสี่ ย งต อ การขาดทุ น
13

ฐิติรัตน มีมาก และคณะ,การจัดการธุรกิจขนาดยอม (กรุงเทพ ฯ : วีเอ็ดยูเคชั่น,2552),27.
12

13
การประกอบการในเชิงของระเบียบขอบังคับดานกฎหมาย หมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการหรือ
การหนวยธุรกิจโดยอาศัยหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของกฎหมายเปนแนวทางควบคุม ในการ
ดําเนินกิจการ
1.2 ความหมายของผูประกอบการ
คําวาผูประกอบการ หรือ Entrepreneur มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง “การเขารับผิดชอบ”
(to undertake)ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกฟอรด (Oxford Dictionary) ไดใหความหมาย
ของผูประกอบการ ( Enterpreneur ) สรุปไววา คือผูซึ่งพยายามสรางผลกําไรจากความคิดริเริ่มดวย
ตนเอง ดังนั้นความหมายอยางกวางของผูประกอบการจึงหมายถึง บุคคลผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบใน
การจัดตั้งองคการธุรกิจ การจัดการดําเนินงานและรับผิดชอบยินดียอมรับความเสี่ยงใน การดําเนิน
ธุรกิจนั้น14
คํานิยามของผูประกอบการในปจจุบันไดขยายความหมายกวางขึ้น วาเปนผูริเริ่มบุกเบิก
(innovator) หรือนักพัฒนา (delveloper) เปนผูมองเห็นโอกาส (opportunities)ที่เกิดขึ้นและสามารถ
ฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมาเปลี่ยนแปลงโดยผานกระบวนการใหกลายเปนความคิดเชิงธุรกิจที่
สามารถสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม นําออกขายไดและสามารถเพิ่มมูลคาไดโดยใชเวลา ความพยายาม
หรือเงินทุน หรือทักษะดําเนินงาน นําความคิดนั้นเขาสูการปฏิบัติเพื่อมุงหวังผลกําไรเปนสิ่งตอบแทน
จากการใชความพยายามนั้น โดยยอมรับความเสี่ยงจากการดําเนินการในตลาดที่มีการแขงขัน
ผูประกอบการเปนผูกระตุนจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีบทบาทอยางยิ่งในโลกธุรกิจ
ปจจุบัน เปนนักคิดอิสระ ที่กลาคิดกลาเสี่ยงในการกระทําสิ่งใหมๆ 15 และไดมีผูใหความหมายของ
ผูประกอบการไวดังนี้
Ronstadt ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการวา คือ ผูประดิษฐหรือผูพัฒนาทีม่ องเห็น
และรูจักนําโอกาสมาแปลงเปนความคิดที่สามารถทําไดจริงในดานการผลิตหรือการตลาดเชิงปฎิบัติ
โดยเพิ่มคุณคาของความคิดนี้จากเวลา ความพยายาม เงินทุน หรือทักษะซึ่งผูประดิษฐหรือผูพัฒนา
นั้นไดยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดจริงและตระหนักถึงรางวัลที่ไดจากการลงทุนนั้นๆ16
Pickel and Abrahamson กลาวถึงผูประกอบการวา หมายถึง ผูที่เปนเจาของธุรกิจจัดตั้ง
14

The New Oxford Dictionary of English(Oxford: Oxford University Press,1998).
15
พิบูล ทีปะปาล,การเปนผูประกอบการ (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,2552),5.
16
Robert Ronstadt,Entrepreneurship: Text, Cases and Notes ( n.p. : Consilience
,19840),351.

14
และ ดําเนินธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยง และปญหาตางๆในการดําเนินการ17
Bygrave ใหความหมายของผูประกอบการวา คือผูที่มองเห็นโอกาสและสรางองคกรหรือ
บริษัท ขึ้นมา เพื่อดําเนินตามโอกาสนั้น18
วินิจ วีรยางกูร ใหความหมายของผูประกอบการวา หมายถึง ผูที่มีความคิดที่จะดําเนิน
ธุรกิจ ทําการกอตั้งธุรกิจขึ้นมา และคอยประคับประคองใหธุรกิจที่ตั้งขึ้นมานั้นมีการเจริญเติบโต19
ธี ร ยุ ส วั ฒ นาศุ ภ โชค ได เ สนอความหมายของผู ป ระกอบการว า คื อ บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สรางสรรค ในการหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ อยูตลอดเวลา และจะตองมีความอดทน มุงมั่น กลา
ตัดสินใจและกลาเสี่ยงในการที่จะนําความคิดสรางสรรคใหมๆของตนเองนั้นมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล
คุมคาเชิงพาณิชย20
ทรรศนะ บุญขวัญ ใหความเห็นวา ผูประกอบการบางครั้งอาจเปนบุคคลที่ทําหนาที่ สวน
หนึ่ง ในองค ก ารก็ ได ซึ่ง บุค คลเหล า นี้ จ ะเป น ผู ริเ ริ่ม สร า งโครงการ หรือ กิจ การใหมๆ เพื่ อพั ฒ นา
นวัตกรรม ทั้งสินคาและบริการในองคกร และรับความเสี่ยงในการเขาสูตลาดของสินคาและ บริการ
ขององคกรนั้นๆ ผูประกอบการสามารถเปนบุคคล ที่เปนเอกเทศ หรือบุคคลที่ทํางานในองคกร ทุก
ระดับ ดังนั้นผูบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับแรก รวมทั้งพนักงานแตละคนตลอดจนผูที่ ผลิต
สินคาและบริการใหแกองคกร สามารถเปนผูประกอบการไดทั้งนั้น21
Shane and Venkataraman ไดใหคํานิยามวา การเปนผูประกอบการ หมายถึง การแสวงหา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจวาโอกาสที่เกิดขึ้นจะสามารถสรางสรรคบางอยางขึ้นใหมไดอยางไร
และโอกาสนั้นถูกคนพบหรือถูกสรางสรรคขึ้นโดยกลุมบุคคลโดยเฉพาะเพื่อใหเกิดประโยชนกับ

17

Pickle, Hal B. and Royce L , Abrahamson, Small business management ( Santa
Barbara : John Wiley,1976),25.
18
William D. Bygrave, The Portable MBA in Entrepreneurship, 4th ed.( USA.:
Wiley,2009),305.
19
วินิจ วีรยางกูร,การบริหารธุรกิจขนาดยอม(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ,2528),87.
20
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค,การบริหารเชิงกลยุทธและการแขงขัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548).
21
ทรรศนะ บุญขวัญ ,การจัดการเชิงกลยุทธ ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549).

15
ตนเอง หรือพัฒนาปรับปรุงขึ้นเพื่อใหเกิดผลกวางขวางมากขึ้นไดอยางไร22
Frederick และคณะ ไดใหคํานิยามของการเปนผูประกอบการโดยการรวบรวมแนวคิดและ
คํานิยามตางๆในอดีต และกําหนดคํานิยามใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ในศตวรรษ
ที่ 21 ไววา “การเปนผูประกอบการ เปนกระบวนการพลวัตของการมีวิสัยทัศน การเปลี่ยนแปลง และ
การสรางสรรค ซึ่งจําเปนตองใชพลังงาน และความกระตือรือรน เพื่อนําแนวความคิดใหมไปสูการ
ปฏิบัติ และการแกปญหาที่สรางสรรค ซึ่งองคประกอบสําคัญไดแก ความเต็มใจที่จะยอมรับความ
เสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในแง ข องเวลา เงิ น ลงทุ น หรื อ อาชี พ ความสามารถในการสร า งที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ทักษะที่สรางสรรคในการจัดทรัพยากรมาใชที่เหมาะสม ทักษะในการสรางแผนงาน
ธุรกิจที่ดี และประการสุดทาย คือการมีวิสัยทัศนที่มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผูอื่นมองเห็นเปน
ความคลุมเครือ ความขัดแยงและความสับสน”23
จากการที่มีผูใหความหมายของผูประกอบการไวขางตนสามารถสรุปไดวาผูประกอบการ
หมายถึง บุคคลผูที่ทําหนาที่สวนหนึ่งสวนใดในองคกรที่มีความคิดสรางสรรคในการหาโอกาสเพื่อ
นําเอาโอกาสนั้นมาใชในการดําเนินธุรกิจและคอยประคับประคองใหธุรกิจดําเนินไปภายใตความ
เสี่ยงและปญหาตางๆเพื่อใหเกิดผลตอบแทนเชิงพาณิชยกลับคืนแกผูดําเนินการ
ผูประกอบการเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร ผูประกอบการคือผูท จี่ ดั
จัดการและรับผลของความเสี่ยงทางธุรกิจหรือกิจการ บุคคลที่สนใจกับการเปน
องคกร
ผูประกอบการเนื่องจาก (1) ความตองการความสําเร็จ (2) หวังผลกําไรจากการดําเนินงาน และ(3)
ความเจริญเติบโต จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหผูประกอบการพัฒนาพฤติกรรมในดานการคิดริเริ่ม
สรางสรรค และแนวทางในการจัดการธุรกิจ24 อยางไรก็ตามความสําเร็จและความลมเหลวของ
องคกรเปนผลมาจากความสามารถของผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการควรมีความสามารถ

22

Shane, S., and Venkataraman, S.,“The promise of entrepreneurship as a field of
research”. Academy of Management Review, 25, 217-226.
23
Frederick ,H.H.,Kuratko,D.F.and Hodgetts,R.M.,Entrepreneurship ; Theory,
Process,Practice. Asia-Pacific edition ( Sydney :Thomson ,2007),219.
24
Megginson,Leon C.and others,Small business management : an entrepreneur’s
guide book, 4th ed.(Boston: McGraw – Hill,2003),11.
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ทางการจัดการและมีประสบการณ25 ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ สวนใหญเกิดจากการ
เรียนรูบมเพาะ หลอหลอม หรือจากการใฝหาฝกฝนเพื่อการพัฒนาไปสูคุณลักษณะที่ดีดังนี้
1.3 คุณลักษณะของผูประกอบการ
1.3.1 ความหมายของคุณลักษณะ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะพบวา มีการกลาวถึงคําวา
คุณลักษณะในหลายแนวทาง ดังนี้
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 ไดใหความหมายของคุณลักษณะไววา
หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําที่แสดงออกมา เปนเครื่องแสดงสิ่ง
หนึ่งใหเห็นวาแตกตางกับอีกสิ่งหนึ่ง26
กูด (Good) ไดใหความหมายวาคุณลักษณะ หมายถึง สวนที่กําหนดเปนบุคลิกภาพหรือ
แบบสําคัญของบุคลิกภาพที่ทําใหบุคคลมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน27
กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายวา คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกภาพที่ดีที่ครูควร
ปลูกฝงใหมีอยูในตัว
นอกจากนี้ อุทัย หิรัญโต ไดใหความหมายคําวา คุณลักษณะหมายถึง คุณลักษณะที่
ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ซึ่งอาจจะเปนวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง และบุคลิกภาพของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะการที่ปรากฏออกมานี้ในทางชีววิทยา หมายถึง ลักษณะใด ๆ ทาง
กายภาพที่ตกทอดมาทางกรรมพันธุ หรือไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอม และในทางจิตวิทยา
คุณลักษณะ หมายถึง แบบอยางของพฤติกรรมหรือทาทีที่ปรากฏอยูเปนอาจินตในบุคลิกภาพของคน
แบบอยางนี้อาจเรียกชื่อตางกัน เชน ความกลาหาญ ความขาดกลัว ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน ถา
กลาวในแงคุณลักษณะ ก็หมายความวาบุคคลนั้น โดยปกติเปนคนที่มีความซื่อตรง หรือวาในกรณี
โดยทั่วไปเปนคนซื่อตรง ซึ่งในคนหนึ่งอาจมีลักษณะตางกันหลายอยางปรากฏใหเห็น เชน
25

Siropolis,Nicholas,Small business management : a guide to entrepreneurship
,5th ed. (Boston,Mass.: Houghton Mifflim,1994),12.
26
ราชบัณฑิตยสถาน,คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนอนุบาล ตามทัศนะของ
ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลของรัฐ,อางถึงใน ลีลา สุวรรณนิมิต(คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนอนุบาล ตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลของรัฐ , ปริญญานิพนธ สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533),25.
27
Carter Good V., Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill,1973).
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คุณลักษณะการเปนทหาร คุณลักษณะการเปนนักกฎหมาย 28 เปนตน สอดคลองกับความเห็นของ
ทวิบูรณ หอมเย็น ที่กลาววาการเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้น ยอมตองอาศัยคุณลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากบุคคลอื่น ๆ คุณลักษณะที่กอใหเกิดอิทธิพลในการนํา อาจปรากฏอยูทางดาน
กายภาพและจิตวิทยา ซึ่งอาจจําแนกออกเปนบุคลิกภาพ สถานภาพสวนบุคคล ความรู
ความสามารถ สุขภาพอนามัย และจริยธรรม29
พิบูล ทีปะปาล มีแนวความคิดวาผูประกอบการทั้งหมดจะมีคุณลักษณะบางอยาง
รวมกันอยู ไดแกความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรตางๆมาผสมผสานเขาดวยกัน (consolidate
resources) มีทักษะทางดานการจัดการ (management skills ) ความปรารถนาที่จะมีความอิสระใน
การทํางาน (desire for autonomy) มีความพรอมที่จะยอมรับความเสี่ยง (risk-taking) ในผลการ
ดําเนินงาน มีความมุมานะบากบั่น (aggressiveness) มีจิตใจเปนนักสูที่จะแขงขันเพื่อชัยชนะ
(competitiveness) มีพฤติกรรมที่มุงเปาหมายสูความสําเร็จ (goal-directed behavior) มีความ
เชื่อมั่น (confidence) มีความสามารถหยั่งรูโดยสัญชาติญาณ (intuitiveness) ยึดถือความจริงเปน
ฐานในการปฎิบัติงาน (reality-based action) และมีความสามารถในการเรียนรูจากความผิดพลาด
รวมทั้งสามารถใชทักษะดานมนุษยสัมพันธ
1.3.2 แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ได มี นั ก วิ ช าการหลายท า นไดก ลา วถึง แนวคิดเกี่ย วกับคุ ณลัก ษณะของผู ป ระกอบการที่
ประสบความสําเร็จไวดังนี้
Wickham ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. เปนผูที่ยอมทํางานหนัก ( Hard work )
2. สามารดําเนินการไดดวยตัวเอง ( Self-starting )
3. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ( Setting a personal goals )
4. มีความสามารถในการฟนตัวอยางรวดเร็ว ( Resilience )
5. มีความมั่นใจ ( Confidence )
6. มีการยอมรับความคิดใหมๆ ( Receptiveness to new ideas )
28

อุทัย หิรัญโต,หลักการบริหารงานบุคคล ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:โอ.เอส.พริ้นติง้ เฮาส
,2531),39.
29
ทวิบูรณ หอมเย็น ,เอกสารคําสอนวิชาการบริหาร (กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2531),20.
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7. มีความหนักแนน เด็ดขาด ( Assertiveness )
8. มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร ( Information seeking )
9. กระตือรือรนในการเรียนรู ( Eager to learn )
10. ปรับตัวใหเขากับโอกาส ( Attuned to opportunity )
11. ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ( Receptive to change )
12. มีจิตใจที่เห็นใจผูอื่น ( Commitment to others )
13. ใชอํานาจดวยความเมตตา ( Comfort with power )30
Stienhoff and Burgess ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูประกอบการที่จะประสบความสําเร็จ
วาควรมีบุคลิกภาพสวนบุคคลที่ดี มีความสัมพันธที่ดีตอลูกคา มีความรูเกี่ยวกับลูกคาเปนอยางดี มี
ความสัมพันธที่ดีตอแหลงชุมชนที่กิจการตั้งอยู มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและมีความเต็มใจในการดําเนินงานตามกฎระเบียบ
ของกิจการ31
Pickle and Abrahamson ไดศึกษาผูประกอบการขนาดยอมจํานวน 97 ตัวอยาง ผลปรากฏ
วา ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ มีคุณสมบัติที่สําคัญ 5 ประการ
1. แรงผลักดัน หรือแรงจูงใจในการทํางาน ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม
ความกระฉับกระเฉง ความเพียรพยายามอดทน และความทะเยอทะยาน
2. ความสามารถทางดานสติปญญา ประกอบดวย ความสามารถในการคิดสรางสรรค
ความ ฉลาดทางสติปญญา และความสามารถในการคิดวิเคราะห
3. ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย ความสามารถในการเขาสังคม ความ
มั่นคง ทางอารมณ ความสัมพันธสวนตัว ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
4. ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประกอบดวย ความสามารถในการติดตอสื่อสารที่เปน
ลายลักษณอักษร และความสามารถในการติดตอสื่อสารดวยวาจา
5. ความสามารถดานเทคนิค ประกอบดวย ความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ เชน ความรูพื้นฐาน ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง ประสบการณเพื่อใหการ
30

Wickham Philip A.,Strate entrepreneurship : a decision-making approach to
new venture creation and management ,2nd ed. (Harlow : Financial Times/Prentice
Hall,2001),324.
31
Steinhoff ,Dan and Burgess,John F., Small business management fundamentals
,6th ed.(New York : McGrew-Hill,1993),259.

19
ดําเนินงานงายและสะดวกรวดเร็วตอการปฏิบัติงาน32
McClelland ไดกําหนดตัวบงชี้และพฤติกรรมสวนบุคคลของผูประกอบการดังนี้
1. ความกลาหาญ ( Courage ) หมายถึง คนที่มีความกลาหาญที่จะเริ่มธุรกิจดานใหม ๆ
2. การมุงปฏิบัติ ( Action Orientation ) หมายถึงผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมักจะ
เปนคนที่ชอบปฏิบัติ ตองการจะเริ่มทําทันทีเพื่อจะไดเห็นผล
3. การมุงมั่นในความสําเร็จ ( Success Orientation ) หมายถึง ผูประกอบการที่เกงจะคิด
หา วิธีการที่ทําใหประสบความสําเร็จ โดยไมลังเล
4. การมองเห็นโอกาส (Perception of Opportunities) หมายถึง ผูประกอบการที่ดีตอง
มองเห็นชองทางที่เปดอยูเสมอ และรับรูถึงสถานการณที่แปรเปลี่ยน และพรอมที่จะเริ่มสิ่งที่ไม
คาดคิดแปลกใหม และเปนไปไดทุกอยาง มุมมองที่แปลกใหม
5. การเสี่ยงในอัตราปานกลาง ( Moderate Rick Taking ) หมายถึงผูประกอบการจะเปนคน
ที่กลาเสี่ยงในสิ่งที่คํานวณแลววามีความเสี่ยงปานกลาง คือโอกาสในการสูญเสียนอยมาก เขาจะตั้ง
เปาหมายที่สูงและทาทาย แตก็มีทางเปนไปไดและอยูในโลกของความเปนจริง
6. การตั้งเปาหมาย ( Goal Setting ) หมายถึง ผูประกอบการที่เกงจะตองมีเปาหมายที่
สอดคลองกับความสนใจ คานิยม และความสามารถของตน และเปาหมายนั้นใกลความเปนจริงจะ
เปนปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จ
7. การมองในระยะยาว ( Long -Term Perception ) หมายถึง ผูประกอบการที่ประสบความ
สําเร็จมักจะอดทนตอความยุงยากใจ และความลาชาของผลที่รออยู เขาจะยอมสละเวลาและอดทน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
8. การตั้งเปาหมายอยางตอเนื่อง ( Continuous Goal Setting ) หมายถึงผูประกอบการที่จะ
ประสบความสําเร็จสูง เมื่อทําสําเร็จก็วางเปาหมายตอไปสูทางที่ตองการ แตถาตกต่ําก็เริ่ม
ตั้งเปาหมายตอไป
9. การยึดมั่นในความเปนจริง ( Reality Orientation ) หมายถึงผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จจะมีความซื่อตรงทางความคิด และพรอมที่จะเผชิญกับความเปนจริงการรับรูความเปน
จริงทําใหเขาตัดสินใจไดวาอะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได
10. แรงจูงใจและพลัง ( Motivation and Energy ) หมายถึง ผูประกอบการที่เกงจะมีความ
32
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สามารถพิเศษที่ทํางานไดตลอดทั้งวัน มุงมั่นในงานที่ทําดวยความตั้งใจและจริงจัง
11. ความแนวแนในความคิด ( Single–Mindedness ) ความแนวแนในความคิดตาม
เปาหมายที่วางไวเปนปจจัยของความสําคัญ ความแนวแนในความจริงใจทําใหเกิดความอดทนและ
ความมุงมั่นที่จะไมลดลงจนกวาจะไดชัยชนะ
12. การพึ่งพาตนเอง ( Self-Reliance ) ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะพึ่งพาตนเอง
และเชื่อในความสามารถของตนที่จะไปใหถึงเปาหมายที่ตนเองเปนผูวางไว
13. ความเปนอิสระ ( Independence ) ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะตองการ
รวมกลุมหรือการมีเพื่อนเพื่อการสรางความรูจักกันไว การหาขอมูล การขอความชวยเหลือปญหาที่
แกไมตกหรือเพื่อขยายกิจการเทานั้น
14. ความมั่นใจในตนเอง( Self-confidence )ผูประกอบการเปนคนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง แตไมเยอหยิ่ง เพราะผูประกอบการที่เกงจะไมเคยคิดถึงความลมเหลว
15. การชื่นชมในความสามารถของตนและเชื่อมั่นในตน ( Self Esteem and Self-Faith )
จะตองมีความชื่นชมและเชื่อมั่นในตัวเองมาก จนทําใหเกิดความรูสึกมีคา มีความสามารถจะตอง มี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและพอใจในตนเอง พรอมที่จะกาวตอไปเพื่อเอาชนะและแกไข และเชื่อ
ความสามารถของตนอยูเสมอ
16. การตอบสนองตอความลมเหลว ( Response to Failure ) ปจจัยที่สําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จของผูประกอบการคือ ทัศนคติตอความผิดพลาดวาเปนเพียงอุปสรรคตอเปาหมาย จะ
วิเคราะหวาสาเหตุของความลมเหลวคืออะไร เรียนรูปญหา แกไขและใชใหเปนประโยชนตอไป
17. นิสัยในการแกปญหา ( Problem -Solving Behaviors ) ผูประกอบการที่เกงรูวาไมมีทาง
ที่จะไดขอมูลครบทุกอยาง และแผนที่วางไวก็ไมไดสมบูรณแบบ จะเชื่อขอมูลที่ไดมาบางสวนเทานั้น
และใชความรูสึกของตนเปนเกณฑมากกวาขอมูลที่ไดมา
18. ความไมยอทอในการแกปญหา (Tenacity in Problem Solving ) คนที่ประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจใหม ๆจะมุงมั่นที่จะเผชิญกับปญหาและทําสิ่งที่ตนริเริ่มใหสําเร็จ
19. ความอดทนตอความคลุมเครือและความไมแนนอน ( Tolerance of Ambiguity and
Uncertainty) จะอดทนตอสถานการณที่คลุมเครือไดดี และสามารถตัดสินใจในสถานการณที่แมจะ
ไมแนนอน จะไมมีความกระวนกระวายเมื่อพบปญหาหรือความคลุมเครือ
20. คุณสมบัติอื่น ๆ (Other Attributes) เชน ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ตนเองเริ่มไวใหสําเร็จ
แมวาจะตองเผชิญความวุนวายใจ สามารถเปดตัวเองใหมีประสบการณใหม ๆ และไมชอบตอตาน
สามารถวิเคราะหตัวเองและความคิดของตนเองไดอยางเปดเผย เปนผูที่ไมคอยพอใจในตนเองหรือ
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ยอมงาย ๆมีความคิดเปนอิสระ ไมเชื่อความคิดผูอื่นตรง ๆ แตรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา ไมโทษ
ผูอื่นหรือปายความผิดใหผูอื่นเมื่อตนเองทําผิด ไวตอมุมมองใหม ๆเพราะรูวาทุกอยางขึ้นอยูกับ
โอกาสที่เปดใหม ๆ มักจะถูกกระตุนจากภายในตนเองมากกวาจากภายนอกและมีความหวังสูง มี
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจดี เปนคนมีความคิดเปนผูใหญ มั่นใจในตนเอง แตสามารถเขา
กับคนอื่นๆไดแมจะมีบุคลิกหรือคานิยมตางกัน สามารถควบคุม ความรูสึกและ อารมณไดดี มี
ความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนใหมากที่สุด
21. บุคลิกที่ขัดแยงกัน ( Paradoxical Characteristics ) บางครั้งผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จก็มีคุณลักษณะที่ขัดแยงกันหลายอยาง 33
ฐิติรัตน มีมากและคณะ ไดเสนอคุณสมบัติที่สําคัญ 9 ประการที่ผูประกอบการที่ดีพึงมี
ดังตอไปนี้
1. ความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูประกอบการที่ตองมี
ความคิดสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑนวัตกรรม หรือแนวทางในการใหบริการรูปแบบใหมๆ
ตลอดจนการแกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น กับธุรกิจอยางสรางสรรค เนื่องจากตองแขงขันกับ
ธุรกิจขนาดใหญที่มีทรัพยากรมาก มีการลงทุนมากกวา สายปานยาวกวาและมีกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใชการประหยัดโดยขนาด ( Economy of Scale ) ซึ่งทําใหตนทุนต่ําและ
สามารถใชราคาต่ําในการแขงขันได ถาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทําในสิ่งที่เหมือนกันกับธุรกิจ
รายใหญหรือธุรกิจรายอื่น ๆ ยอมแขงขันไดยาก
2. ใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Focus) ลูกคาเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหธุรกิจมี
รายไดอยูรอด และสามารถเจริญเติบโต โดยเฉพาะสถานการณปจจุบันที่ธุรกิจมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง ธุรกิจจะตองรับรูและใหความสนใจกับลูกคา ใหลูกคาเปนศูนยกลางในการวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อที่จะตอบสนองและสรางความพึงพอใจ ( Satisfaction ) และความปลาบปลื้ม
(Delight) ของลูกคาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา(Customer Relationship)ในระยะ
ยาวและรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจ
3. มีความสามารถ (Competence) ผูประกอบการควรมีทักษะรอบดานทั้งการสรางธุรกิจ
และจัดการใหธุรกิจดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ ซึ่งตองอาศัยทักษะในดานการเงินและการบัญชี
การตลาดและการขาย การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารทรัพยากรมนุษย และทักษะที่
33
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สําคัญคือความสามารถในการวางแผนธุรกิจเราจะเห็นวาธุรกิจขนาดเล็กจะมีขอจํากัด ดาน
ทรัพยากรในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ทําใหผูประกอบการจะตองจัดสรร
ทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูประกอบการตองมีความสามารถรอบดานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีขอจํากัดดานทักษะตาง ๆ ดังกลาว อาจ
จําเปนตองหาบุคคลที่มีทักษะและความชํานาญเขามาชวย
4. มีความมั่นใจ (Confidence) ผูประกอบการจะตองมีความมั่นใจในความตองการ และ
ยึดมั่นในแนวทางของตน เชื่อมั่นในการตัดสินใจ และทําตามการตัดสินใจนั้นโดยไมลังเลและพรอมที่
จะรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ แตมิไดหมายความวาผูประกอบการจะเชื่อมั่นในตนเอง จน
ไมฟงเสียงใคร ผูประกอบการตองศึกษาหาขอมูลและนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการพิจารณา
5. มีความมุงมั่น (Commitment) ผูประกอบการจะตองมีความทุมเทและมุงมั่นใหกับธุรกิจ
ที่เขาสรางขึ้น เพื่อใหธุรกิจอยูรอด เจริญเติบโต และบรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยผูประกอบการอาจ
ตองใชเวลาในการทํางานมากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน และทํางานโดยไมมีวันหยุดจนกวาธุรกิจ จะมี
ความมั่นคง ผูที่จะทําเชนนั้นไดตองเปนผูที่มีสัญชาตญาณความเปนผูประกอบการมากเพียงพอ
ดังนั้น กอนที่จะกาวเขามาเปนผูประกอบการ ตองมั่นใจวาจะสามารถมุงมั่น ทุมเท และพรอมที่จะ
ทํางานหนัก
6. มีความใสใจ ( Concern ) นอกจากการเจริญเติบโตและความอยูรอดของธุรกิจแลว
หมั่นตรวจสอบสภาพแวดลอมถึง การ
ผูประกอบการจะตองใส ใจต อสถานการณของธุรกิจ
เปลี่ยนแปลง ตางๆที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนคูแขงขันหรือตลาดโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค
7. เงินทุน (Capital) ถึงแมธุรกิจขนาดเล็กจะไมตองการเงินลงทุนมหาศาลเทากับธุรกิจขนาด
ใหญ แตผูประกอบการตองแนใจวามีเงินลงทุนมากเพียงพอที่จะกอตั้งธุรกิจได มีเงินสําหรับตนเองใน
การดํารงชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานะ และยังมีเงินสดมากเพียงพอที่จะรักษา สภาพคลองได
อยางนอย 1 ปแรก
8. มีความตอเนื่อง (Continuous) นอกจากตองมุงมั่นทํางานอยางไมหยุดหยอนแลว
ผูประกอบการตองหมั่นเพิ่มพูนทักษะและความชํานาญของตนเองอยางตอเนื่อง และตองศึกษา
เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม ๆ เพื่อปรับใชไดอยางเหมาะสมอีกดวย
9. มีเครือขายความสัมพันธ (Connection) คงไมมีใครปฏิเสธวาการมีเครือขายที่ดีจะชวยให
การติดตอดําเนินกิจการใด ๆ ไดสะดวกขึ้น ในที่นี้ไมไดหมายถึงการใชเสนสายแตหมายถึง การทีม่ ผี ทู ี่
รูจักสามารถชี้แนะและชวยติดตอกับบุคคลหรือชองทางที่ถูกตอง จะชวยรนระยะเวลา ในการคลําหา
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เสนทางที่ถูกตองดวยตนเองไดอยางมาก เครือขายความสัมพันธอาจจะชวยนําไปสูตลาดใหม ๆ
แนะนําแหลงผลิตที่ดี แนะนําลูกคาใหมให แนะนําผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจไดทันที และแนะนํา
ชองทางในการประชาสัมพันธธุรกิจได34 ฯลฯ
ชูชัย สมิทธิไกร ไดสรุปลักษณะความเปนผูประกอบการไวทั้งหมด 13 ดาน คือ
1. ความกลาเสี่ยง (Risk taking) คือ ความกลาลงมือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีโอกาส
ประสบความสําเร็จพอประมาณ
2. ความยืนหยัดอดทน ( Preseverance ) คือ การมีพันธะผูกพันตอเปาหมายในระยะยาว มี
ความยืนหยัดไมยอทอตออุปสรรค
3. มนุษยสัมพันธ (Human relations ability) คือ ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่
ดีกับผูอื่น สามารถใหความยอมรับนับถือผูอื่น มีการแสดงออกที่บงชี้ถึงความมีอัธยาศัยไมตรี
สามารถโนมนาวจิตใจ และแสวงหาความรวมมือจากผูอื่นได
4. ความใฝความสําเร็จ (Acheivement orientation) คือ มีการกําหนดเปาหมาย วางแผน
และจัดระบบระเบียบการทํางาน ตั้งมาตรฐานการทํางานไวสูงและทํางานดวยความทุมเท เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จ
5. การจัดการความลมเหลว (Dealing with failure) คือ ไมทอถอยเมื่อเกิดความลมเหลว ถือ
วา ความผิดพลาดคือบทเรียนที่ควรจะเรียนรู
6. แรงจูงใจและพลัง (Motivation and energy) คือ ทํางานดวยความกระตือรือรน เต็มไป
ดวยพลังสามารถทํางานติดตอกันไดในเวลานาน
7. วิสัยทัศนและเปาหมาย (Vision and goals ) คือการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองตองการใน
ชีวิต การคาดการณถึงสภาวะที่นาจะเปนในอนาคต
8. การแสวงหาขอมูล ( Information seeking ) คือการคนหาและแสวงหาขอมูลตางๆจาก
ผูอื่น เพื่อนํามาใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
9. ความคิดสรางสรรค (Creativity) คือ ความสามารถในการคิดสิ่งแปลกใหมที่กอใหเกิด
ประโยชนโดยไมยึดติดกับแนวความคิดเดิม
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence) คือ ความเชื่อวาตนเองมีความสามารถใน
การกระทําและจัดการสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย
11. กลาริเริ่มและรับผิดชอบ (Initiative and responsibility ) คือ มีความตองการเปนผูกอให
เกิดการดําเนินกิจกรรมตางๆ พยายามผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จ และพรอมจะยอมรับผลที่เกิดขึ้น
34

ฐิติรัตน มีมาก และคณะ,การจัดการธุรกิจขนาดยอม (กรุงเทพ ฯ : วีเอ็ดยูเคชั่น,2552),49.
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12. การแสวงหาโอกาส (Opportunity seeking) คือ การพยายามมองหาชองทางที่จะเปน
โอกาสสําหรับการริเริ่มกิจการใหม
13. ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) คือการไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา มีความซื่อสัตยสุจริตใน
การดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคม35
คริสตินา บี บานัสเตา และ โซลิตา เอ เฟลียส ( Cristina B. Banastao& Solita A. Frias )
ไดกลาวถึง ศักยภาพในการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ( Personal Entrepreneurial
Characteristics; PECs ) ประกอบดวย
1. ศักยภาพแหงความสําเร็จ ( Achievement Competencies )
1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) คือ การกระตือรือรนในการ
แสวงหาความรูใหมๆ หรือประยุกตใชประสบการณที่ผานมาอยางสรางสรรคหาโอกาสใหม ๆ
1.2 ความมุงมั่น (Persistence) คือความมุงมั่นที่จะใชสติปญญา ความสามารถ
ของตน ที่มีอยูในการทุมเทการทํางานเพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวง ไมทอถอยแมวางานนั้นจะ
ยากลําบาก หรือใชเวลา ทํางานมากกวาคนอื่นก็ตาม
1.3 ความมีพันธะตองาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to
work Contract ) คือการที่ผูประกอบการไดตั้งเปาหมายแลว จะนึกวาดภาพถึงความรูสึกที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเขา ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว และจะแสวงหาความตองการประสบความสําเร็จแกตนเอง
และบุคคล อื่นที่อยูรอบตัว ความรูสึกผูกพันตอเปาหมายที่จะทําใหผูประกอบการทุมเททํางาน อยาง
เต็มกําลังความ สามารถรับผิดชอบตองานที่ทําอยางเต็มที่ แมจะเผชิญกับอุปสรรคที่อาจขัด ขวาง
การดําเนินงาน
1.4 ความตองการใฝหาทางดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ (Demand for Quality
and Efficiency) คือการทํางานอยางกระตือรือรน มีชีวิตชีวา มองเหตุการณตาง ๆ เปนโอกาสที่จะ
ได เรียนรูอดีตเปนเครื่องชวยตัดสินใจสํารวจหาวิธีการใหม ๆ มาแกปญหา ไมยึดติดกับแผนงานทีว่ าง
ไว หากไมสามารถปฏิบัติได แตยอมเปลี่ยนแปลงแผนงานใหเปนไปตามสถานการณ รับฟง
ขอเสนอแนะ คําวิจารณตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามแนวทางที่วางไว
1.5 ความกลาเสี่ยง (Risk Taking) คือ ผูประกอบการมักจะชอบทํางานทาทาย ไมมี
ความภาคภูมิใจกับงานงาย ๆ และหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป โดยผูประกอบการจะชอบ
35

ชูชัย สมิทธิไกร,การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547),47.
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งานที่มีความเสี่ยงปานกลางที่อาจประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวก็ไดแตประเมินแลววามีโอกาสที่ทํา
ใหประสบผลสําเร็จได
2. ศักยภาพแหงการวางแผน ( Planning Competencies )
2.1 การตั้งเปาหมาย (Goal Setting) คือการที่ผูประกอบการมีเปาหมายสอดคลอง
กับความสนใจสิ่งที่ตนถนัด และเปาหมายนั้นผูประกอบการไดประเมินตนเองแลววาใกลเคียงความ
เปนจริง และมีความสามารถที่จะทําใหประสบความสําเร็จในงานนั้น ๆ ได
2.2 การวางแผน ติดตาม ประเมินอยางเปนระบบ (Systematic Planning and
Monitoring ) คือ คิดวางแผนและกลยุทธไวลวงหนา รวมถึงการใชหลักบริหารงานอยางเปนระบบ
เพื่อเปนลูทางวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน และนํามาประเมิน
เพื่อคิดหาแนวทางแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ
2.3 การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ การคนหาและแสวงหาขอมูลอืน่
ๆ เชน ขอมูลทั่วไป ดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรืออื่น ๆ รวมถึงการแสวงหาความรูจาก
บุคคลอื่น ๆ จากการอบรมสัมมนา การปรึกษา แนะนําจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยใหสามารถ
วิเคราะหสถานการณไดถูกตอง
3. ศักยภาพแหงอํานาจ ( Power Competencies )
3.1 การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือขาย ( Persuasion and Networking ) คือ
ความ สามารถที่จะชักจูง โนมนาวจิตใจผูอื่นใหเขามาชวยเหลือรวมมือดวยดี รูจักใชความสามารถ
ในการ บริหารงาน สรางทัศนคติ แรงจูงใจตอผูรวมงานใหสามารถเขาใจการดําเนินงานและเต็มใจ
ปฏิบัติงานตามที่วางไว นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจแบบสรางพันธมิตรและพึ่งพากัน
เพื่อใหธุรกิจอยูรอดดวยกันทั้งกลุม
3.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง ( Self-Confidence ) คือ เปนผูที่มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระ และพึ่งพาตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เขมแข็ง มีลักษณะเปนผูนํา36
Bygrave ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ พึงมี 10
ประการ โดยเรียกวา 10 Ds ดังนี้ คือ
1. Dream หมายถึง ผูประกอบการควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถมองเห็นอนาคต ของ
ตนเองและธุรกิจที่ทําและยิ่งไปกวานั้น ควรจะมีความสามารถในการที่จะทําใหความฝนนั้นประสบ
36

Cristina B. Banastao and Solita A. Frias ,Personal Entrepreneurial Characteristics
; PECs (Philippine : KATHA Publishing Co.,Inc,2008)
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ความสําเร็จดวยเชนกัน
2. Decisiveness หมายถึง ผูประกอบการควรมีความแนวแน ไมผัดวันประกันพรุง มีความ
รวด เร็วฉับไวในการตัดสินใจเพราะความรวดเร็วฉับไวนี้เองที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ
3. Doers หมายถึง ผูประกอบการควรมีการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจอยางเด็ดขาด และ
รวดเร็วฉับไว
4. Determination หมายถึง ผูประกอบการควรสามารถจัดการกับอุปสรรคตาง ๆมีความกลา
ได กลาเสีย ไมยอทอตออุปสรรค ถึงแมวาจะใหญหลวงเพียงใด
5. Dedication หมายถึง ผูประกอบการควรอุทิศตนใหกับการดําเนินธุรกิจอยางไมรูจักเหน็ด
เหนื่อย บางครั้งที่ตองสละเวลาสวนตัว ทํางานอยางไมมีวันหยุด ดิ้นรนตอสูเพื่อใหธุรกิจของตน
ประสบความสําเร็จ
6. Devotion หมายถึง ผูประกอบการควรมีความรักในสิ่งที่ตนกําลังทําอยู ไมวาจะเปนความ
รักในตัวสินคาและบริการซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ
7. Details หมายถึง ผูประกอบการควรใสใจในรายละเอียดตาง ๆ ไมวาจะเปนธุรกิจที่กําลัง
เริ่มตนหรือธุรกิจที่กําลังเติบโต ผูประกอบการควรจะศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ประกอบการที่นํามาปรับใชในธุรกิจของตน
8. Destiny หมายถึง ผูประกอบการมีความตองการที่จะควบคุมชะตาชีวิตและธุรกิจของ
ตนเอง
9. Dollars หมายถึง ความร่ํารวยและตัวเงินมิใชแรงจูงใจสําคัญ หรือมิใชเปนตัววัดความ
ประสบความสําเร็จในธุรกิจของผูประกอบการ ผูประกอบการจึงมองถึงภาพรวมของผลตอบแทนอื่น
ที่ไดรับจากการประกอบธุรกิจดวยมากกวา
10. Distribute หมายถึง ผูประกอบการควรมีการกระจายความเปนเจาของ หรือความ
รับผิดชอบในธุรกิจกับพนักงานที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ37
จากการศึก ษาวิจั ยของนัก วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
ซึ่ง ไดศึกษาวิจัย
คุณลักษณะของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งจากประสบการณของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมในการจัด “โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม” มาตั้งแตป พ.ศ.
37

Bygrave W.D.,The portable MBA in entrepreneurship (New York : John
Wiley,1994).
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2533 สรุปสาระสําคัญรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหมีขอมูล
ประมวลถึงคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้
1. มีความกลาเสี่ยง
2. มีความมุงมั่นในความสําเร็จ
3. มีความผูกพันตอเปาหมายที่ตั้งไว
4. มีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น
5. มีความมานะและทํางานหนัก
6. มีความกระตือรือรนและไมหยุดนิ่ง
7. มีความสามารถเรียนรูจากประสบการณ
8. มีความรับผิดชอบ
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10. มีความสนใจในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
11. มีความสามารถในการบริหาร
12. มีความคิดสรางสรรค
13. มีความสามารถในการปรับสภาพแวดลอม
14. มีความกลาตัดสินใจ
15. มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห
16. มีความสามารถในการสรางพันธมิตร
17. มีความซื่อสัตย
18. มีความประหยัดเพื่ออนาคต
19. มีความรับผิดชอบตอสังคม38
อรพิณ สันติธีรากุล ไดรวบรวมงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ควรมีเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1. ความกลาเสี่ยง หมายถึง ความกลาเสี่ยงในงานที่มีความเสี่ยงปานกลางไมมากหรือนอย
เกินไป และไมเกินความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได
2. ตองการมุงความสําเร็จ หมายถึง การทุมเทความพยายามทั้งสติปญญา และ
38

“ รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม”,อุตสาหกรรมสาร ,
2543 : 40-45.
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ความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
3. ความรูจักผูกพันตอเปาหมาย หมายถึง การครุนคิดถึงเปาหมายรวมถึงวิธีการวางแผนกล
ยุทธตาง ๆ ที่จะเอาชนะปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น หมายถึง ความสามารถในการจูงใจผูที่เกี่ยวของ ไมวา
จะเปนผูลงทุน ลูกจาง เพื่อใหเขาเหลานั้นการชวยเหลือผูประกอบการ
5. ยืนหยัดตอสูและทํางานหนัก หมายถึง พรอมที่จะเผชิญกับงานหนักเพราะเขาไมสามารถ
ทนตอการทํางานที่ไมสําเร็จได
6. มีความกระตือรือรนและไมหยุดนิ่ง หมายถึง ความมีชีวิตชีวาไมสามารถอยูนิ่งๆหรือ
ปลอยเวลาใหผานไปอยางเปลาประโยชน
7. เรียนรูจากประสบการณหรือใชผลสะทอนในอดีต หมายถึง ใหประสบการณหรือบทเรียน
ในอดีตเปนครูสอนเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในอนาคต
8. มีความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบตองานที่ไดมอบหมายและทํางานนั้นๆ อยาง
เต็มที่
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความ
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว
10. การแสวงหาความรูเพิ่มเติม หมายถึง ไมปลอยใหความรูของตนเองหยุดนิ่ง แสวงหา
ความรูใหม เพื่อนํามาปรับปรุงกิจการของตนเอง
11. ความสามารถในการบริหาร หมายถึง การมีลักษณะความเปนผูนํา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค หมายถึง กลาคิดถึงรูปแบบวิธีการใหม ๆ รวมถึงการกลานําความคิดเหลานั้นมาใช
12. ความสามารถในการปรับสภาพแวดลอม หมายถึง มีความเชื่อวาสามารถปรับสภาพ
แวดลอมใหเปนไปตามแบบที่ตองการมากกวาจะปลอยใหเปนไปตามดวงหรือโชค สิ่งสําคัญขึ้นอยู
กับการกระทําของตนเองเปนหลัก
13. มองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก หมายถึง ไมใชแคเพอฝนอยูกับอดีตหรืออนาคต มุงอยู
กับการทํางานปจจุบันใหดีที่สุด คิดถึงอนาคตเฉพาะจุดมุงหมายที่เราตองการและวางแผนไวแลว
14. ตั้งความหวังไวกับผูรวมงานตามความเหมาะสม หมายถึง เขาใจระดับความตั้งใจ
ทํางานของลูกนอง ไมควรคาดหวังใหเขาเหลานั้นทุมเทการทํางานและประสบความสําเร็จเสมือนเขา
เปนผูประกอบการเอง
15. กลาตัดสินใจและมีความพยายาม หมายถึง กลาตัดสินใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทํา
ลงไป ไมละความพยายามกับงานหนัก
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16. ทําอะไรเกินตัวคือความลมเหลวตั้งแตเริ่มตน หมายถึง ตองพิจารณาถึงความเปนไปได
ในการลงทุนดานตาง ๆ อาทิเชน ดานการเงิน เทคโนโลยีการผลิต ดานการตลาด กอนลงมือปฏิบัติ
17. การรวมมือและการแขงขัน หมายถึง พยายามดําเนินธุรกิจใหทุกฝายเปนผูชนะเพื่อให
กลุมธุรกิจเดียวกันอยูรอด
18. มีความซื่อสัตย หมายถึง เปนสิ่งหนึ่งที่ชวยใหผูประกอบการประสบความสําเร็จ โดยมี
ความ ซื่อสัตยตอลูกคา /ซัพพลายเออร
19. ประหยัดเพื่ออนาคต หมายถึง การใชเงินในทางที่ถูก อดออมเพื่อการขยายกิจการใน
อนาคต
20. มีความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ทั้งสังคมและผูประกอบการตางมีความสัมพันธกัน
แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน ดังนั้นทั้งสองฝายควรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน39
Goldhammer ไดเสนอผลการศึกษาเรื่องผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีคุณลักษณะ
ที่เหมือนกัน ดังนี้
1. สวนใหญไมตั้งใจเปนผูบริหารการศึกษา ตั้งใจเปนครูสอนธรรมดาแตไดรับการสงเสริม
จาก หัวหนาใหเปนผูบริหารสถานศึกษา
2. สวนใหญมีความศรัทธาในตัวนักเรียนอยางจริงจัง ไมไดวิจารณเด็กในเรื่องไมเรียนหนังสือ
และปญหาดานความประพฤติ และคิดวาปญหาเหลานี้เปนปญหาที่สถานศึกษาตั้งมาเพื่อแกไข
ดังนั้นผูบริหารจึงเนนความรับผิดชอบไปสูการแกปญหาของนักเรียน
3. ผูบริหารมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลและไดรับความรวมมือ
อยางดี
4. ผูบริหารมีความภูมิใจในตัวครู และยอนรับวาครูเปนผูเสียสละและมีความสามารถ
5. ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและกระตือรือรน
6. ผูบริหารสถานศึกษาใชกระบวนการกลุมไดดี รับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และ
นักเรียน และยังมีทักษะในการคิดฉับพลัน และเห็นใจเพื่อนรวมงาน
7. ผูบริหารศึกษาเปนผูเด็ดขาดในการหาการยอมรับความตองการของสถานศึกษา มักจะ
เผชิญกับปญหาที่เปนอุปสรรคจากสํานักงานเขตพื้นที่และการขาดแคลนทรัพยากร รูสึกวามีความ
ยุงยากในการอยูกับขอจํากัดระบบราชการ และมักจะละเมิดสายการบังคับบัญชาโดยหาทางผอน
39

อรพิณ สันติธีรากุล,หนังสือคูมือมาตรฐานการพัฒนาผูประกอบการ SMEs การพัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการ.,ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เชียงใหม : สํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม,2543).
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คลายปญหาจากแหลงใดก็ไดที่เห็นวามีทางเปนประโยชน
8. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการเปนผูบริหารสถานศึกษา และยอมรับความผิดชอบ
ของ ตนในฐานะเปนพันธกิจมากกวาเปนงานทํา ยอมรับบทบาทตนเองในปญหาสังคมปจจุบัน
ความไมชัดเจนตางๆที่อยูรอบตัว และงานที่ทํามีความสําคัญนอยกวาเปาหมายที่ตนรูสึก วามี
ความสําคัญตองบรรลุ ดังนั้นจึงพบวามีความเปนไปไดที่จะอยูกับความไมชัดเจนตางๆ ในตําแหนง
ของตน
9. ผูบริหารมีความมุงมั่นตอการศึกษา และสามารถแยกขอแตกตางระหวางเปาหมายการ
ศึกษาในระยะสั้นกับระยะยาว ดังนั้นผูบริหารจึงมีปรัชญาเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษา และ
ความสําคัญของปรัชญาภายในบทบาทนั้น
10. ผูบริหารเปนผูรูจักปรับตัว ถาพบวามีบางสิ่งใชการไมไดสามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
จําเปนทันที และลงมือเดินตามเสนทางใหมอยางปลอดภัย
11. ผูบริหารเปนนักยุทธศาสตร ที่สามารถกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนที่จะบรรลุวัตถุ
นั้นมีความสนใจในการกํา หนดวิธีดําเนินการที่เหมาะสมที่สุดในการไดมาซึ่ง การ
ประสงค
เปลี่ยนแปลง40
ทิมโมธี เอส. แฮทเท็น (Timothy S. Hatten) ไดกลาวถึง ผูจัดการธุรกิจขนาดยอมที่ประสบ
ความสําเร็จ จะตองเปนผูมีลักษณะดังนี้
1. มีความอุตสาหะ (Perseverance)
2. มีความอดทน (Patience)
3. มีความสามารถในการคิดและแกปญหา (Critical Thinking Skills)
นอกจากนี้ Hatten ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติเฉพาะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
วาจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1. ความมุงมั่น ปรารถนาและพยายามที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จใหได (Passion) มิฉะนั้นจะ
ทําใหสูญเสียทั้งเงินทุน และเวลา
2. มีความสามารถในการตัดสินใจในภาวะวิกฤตดวยการตรวจสอบทุกอยางอยางรอบคอบ
(Determination) ไมปลอยใหตนเองตกอยูในโชคชะตาหรือพรหมลิขิต ตองเชื่อมั่นวาตนเองจะฝา
ฟนอุปสรรคและประสบความสําเร็จได หากอุทิศเวลาและทํางานใหหนักเพียงพอ
40

Goldhammer,R. and Others.,Clinical supervision ,2nd ed. (New York : Holt
Rinehart and Winston ,1980),121.
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3. ตองมีความรูจริง รูลึก (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน เพื่อจะสามารถสนองความ
ตองการของผูบริโภคได41
ดร.ไมเคิล เฟรสเซอร (Frese ,M. ) ไดใหนิยามลักษณะของผูประกอบการไวดังนี้
1. ความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) คือ ความสามารถและความตั้งใจที่จะนําตนเองไปสู
โอกาส เปนคนที่สามารถทํางานไดดวยตนเอง และสามารถตัดสินใจไดในภาวะบีบบังคับ
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) คือ การเปนผูมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินคาใหม ๆ
การบริการและเทคโนโลยีใหม ๆ
3. ความกลาเสี่ยง (Risk taking) ความกลาเสี่ยงแบงไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก กลาเสี่ยงตอ
สิ่งที่ไมรู กลาใชทรัพยสินจํานวนมากสําหรับกอตั้งธุรกิจ และกลากูยืมทรัพยสินจํานวนมาก
4. ความกาวราวในการแขงขัน (Competitive aggressiveness) คือ ความมุงมั่นที่จะ
เอาชนะในการแขงขัน ความพยายามที่จะทําใหคูแขงหมดประสิทธิภาพ
5. ความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู (Stability and learning orientation) หมายถึง
การที่เจาของกิจการมีความมั่นคงไมเก็บสิ่งผิดพลาดมาเปนอารมณ หรือผิดหวังทอแท แตจะนําเอา
ประสบการณเหลานั้นมาเรียนรู
6. ความใฝใจในความสําเร็จ (Achievement orientation) หมายถึง ผูที่ชอบงานที่ทาทายมี
แรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จและดีกวาเดิม42
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดกลาวถึงคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการในหนังสือ
เรื่องชุดความรูแบบอยางการกอตั้งธุรกิจ วาผูประกอบการนั้นควรมีความคิดสรางสรรค มีความ
ตองการแสวงหาโอกาสใหมๆ มีความใฝรูใฝเรียน มีวินัย มุงมั่นตอการพัฒนาสูความเปนเลิศ ไมยอ
ทอตออุปสรรค นอกจากนี้ยังเปนบุคคลที่มีความกลาเสี่ยง กลาคิด กลาทําอยางมีสติใชขอมูลในการ
พิจารณาประกอบ การตัดสินใจ สามารถสรางงานที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรม มีความสามารถใน
การสรางเครือขาย
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Timothy S. Hatten, Small Business-Entrepreneurship and Beyond ( New Jersey :
Print ice Hall,1997), 31,40.
42
Michael Frese, Success and Failure of Microbusiness Owners in Africa: A
Psychological Approach (USA : Quorum Books ,2000),58.
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ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ไดเขียนบทความเรื่อง “ภาวะผูนําในสถานศึกษา” ได
กลาวถึงประสบการณของตนโดยมีความเชื่อวาคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร ควรจะตองประกอบดวย
1.การเปนผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) คือเปนผูสรางองคความรูใหมเปนผู
สรางสรรควิชาการมากกวาเปนผูบริโภควิชาการ มีความสํานึกในวิชาการ เนนการคนควาวิจัยเพื่อ
สรางความรู แลวนําความรูที่เกิดขึ้นไปสอน ไปบริการวิชาการแกสังคม ตองเปนผูนําและตอง
ปกครองดูแลนักวิชาการ เปนตน
2.วิสัยทัศนและศักยภาพ (Vision and Patentiality) คือจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลทั้งตอ
เปาหมายขององคกร วิชาการ การบริหารวิชาการ และการบริหารองคกร พรอมกันนั้นก็ตองมี
ศักยภาพสูงในการบริหารที่จะพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายสูงสุดได
3. จิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) คือการเสียสละเพื่อคนอื่นมีสัมพันธภาพกับบุคลากร
ในองคกรและบุคคลในชุมชนดวย
4.จิตสํานึกจริยธรรม (Ethic Mind) คือการมีมนุษยสัมพันธที่ดี เปดเผย โปรงใสบริสุทธิ์
ยุติธรรม กลาตัดสินใจเพื่อรักษาความดีงาม ความถูกตอง ความยุติธรรมขององคกรและบุคคล
บริหารดวยเหตุผลและความชอบธรรม
5.การมีแนวคิดในการบริหาร (Administration Concept) คือ มีแนวคิดในการบริหารที่
เดนชัดในการพัฒนาองคกร ตองมีความคมชัดในการพัฒนาระบบ พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาบุคคล พัฒนากระบวนการเรียนรู และพัฒนาศักดิ์ศรีขององคกร
6. การทํางานเปนกลุม (Team working) คือ มีความสามารถในการเปนผูนําและการยอมรับ
นับถือ การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การรวมกันปฏิบัติงาน / ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม43
เปนตน
1.4 ทักษะของผูประกอบการ
ทักษะ( skill ) หมายถึงความสามารถในการประยุกตความรูที่มีไปสูการปฏิบัติจริง หาก
พิจารณาจากหนาที่ของผูบริหารที่มีความสลับซับซอนและหลากหลายแลวจะพบวา ผูบริหารนั้น
ตองการทักษะหลายดานเพื่อการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ทักษะการบริหารมีความจําเปน
ต อ การเป น ผู บ ริ ห ารเนื่ อ งจากความรู ที่มี อ ย า งเดีย วไม ส ามารถใช ง านไดโ ดยตรง การใช ความรู
ประกอบกับทักษะในการปรับประยุกตใชจึงนับวาเปนประโยชนสูงสุด
43

วิรุณ ตัง้ เจริญ, “ภาวะผูนาํ ในสถานศึกษา”,วารสารสวัสดีปใหม 2548(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
แหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2547).
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1.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผูประกอบการ
การบริหารงานโดยทั่วไปนั้น ผูบริหารมักจะประสบปญหาตางกัน สาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
อาจมาจากการขาดทักษะในการบริหารงานของผูบริหาร เชน การขาดประสบการณและความเขาใจ
ในสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนของผูบริหารไวดังนี้
โรเบิรต แอล แคทซ (Robert L. Katz) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนของผูบริหารไว
คือ
1.ทักษะดานความคิด ( Conceptual Skill )
การนําองคกรสูความสําเร็จนั้น นักบริหารจําเปนตองมีทักษะทางความคิดที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทักษะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Creative Thinking ) นักบริหารที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคก็ จะนําไปสูการมีวิ สัย ทัศนที่ดีในการนําทิศทางขององคกร ซึ่งวิสัย ทัศนเปนความคิด
จินตนาการเชิงการบริหารจัดการที่เปนแนวทางสูการปฏิบัติ มีกรอบแหงการมองเห็นที่ทันสมัย กาว
ไกล และมี ค วามถู ก ต อ ง เป น ความคิ ด ที่ แ ปลกใหม คิ ด เหนื อ ผู อื่ น คิ ด อย า งมี คุ ณ ภาพและคิ ด สู
ความสํา เร็จ ในเชิ ง ปฏิ บัติ ซึ่ ง ความคิ ด สรา งสรรคนั้น มี อ งคป ระกอบที่สํ า คัญ คือ ความคิดริเ ริ่ ม
ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ดังนั้นนักบริหารควรที่จะพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของตนเอง เพื่อสงผลประโยชนในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การสรางความคิดนั้นเปนสิ่งยาก การนําความคิดสูการยอมรับเปนสิ่งที่ยากกวา การ
ยอมรับความคิดใหม และลบความคิดเกาเปนสิ่งที่ยากที่สุด ดังนั้นถาสามารถนําความคิดของตัวเรา
สูการยอมรับและลบความคิดเกาออกไปได นั่นคือ ความสําเร็จของการนําความคิดไปสูการปฏิบัติให
เกิดผล
2. ทักษะดานคน ( Human Skill )
ในการพัฒนาตนเองของนักบริหารนั้นดานบุคลิกภาพมีความสําคัญยิ่งที่จะสรางให เกิด
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น ได เ ป น อย า งดี นั ก บริ ห ารจะมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ทั้ ง ภายนอกและภายใน
บุคลิกภาพภายนอกเปนการสรางความประทับใจใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา สวนบุคลิกภาพภายใน
เปนปจจัยในการสรางความประทับใจใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา สวนบุคลิกภาพภายในเปนปจจัย
ในการสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้น โดยใชสติปญญาความคิด ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณที่ดี
ทัศนคติ และสภาวะจิตใจที่ดีในการสรางความสัมพันธในดานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากการมีบุคลิกภาพที่ดีของนักบริหารแลว การสรางความสัมพันธตอผูอื่น ปจจัย
ที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การสื่อสาร
นักบริหารควรมีศิลปะการพูด ทั้งพูดไดและพูดเปน นอกจากนี้มีการพูดหรือแสดงออกในสิ่ง
ที่ดี ทั้งลักษณะทาทางและน้ําเสียงที่พูด จะตองมีความชัดเจน จริงใจ และที่สําคัญควรเปนผูฟงที่ดี
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ซึ่งการสื่อสารที่ดีนั้นจะเปนเครื่องชวยในการสรางความสัมพันธอันดีใหแกทั้งสองฝาย ชวยสราง
ความเข า ใจให ต รงกั น ความไว ว างใจ ความเชื่ อ มั่ น และความมุ ง มั่ น ในการทํ า งานร ว มกั น
ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น และสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นในการทํางานเปนทีม
ความสามารถนี้ครอบคลุมไปถึงความสามารถในการจูงใจ สื่อสาร ประสานงาน และแกไขขอขัดแยง
ดวยเหตุที่ผูบริหารจะตองเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝายในองคการเขาดวยกันเพื่อใหงาน
ประสบความสํา เร็ จ ทั กษะดานคนจึง เปน เรื่องสํา คัญ โดยเฉพาะปจจุบั น ที่อ งคการเผชิญ ความ
หลากหลายของคนประเภทตาง ๆ รวมไปถึงความพยายามจะหาคนที่ดีมีความสามารถเขามาทํางาน
ในองคการ ทักษะทางดานคนจะชวยใหผูบริหารสามารถรักษาคนดีไวในองคการ และกระตุนใหคน
เหลา นี้ ทุ ม เททํ า งานใหอ งค ก ารอยา งเต็ ม ศั ก ยภาพของตน ทัก ษะทางด า นคนมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ผูบริหารในทุกระดับขององคการ
3. ทักษะดานงาน ( Technical Skill )นักบริหารที่ดีจะตองสรางภาพลักษณของตนเองให
เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป นอกจากความสามารถทางสติปญญาแลว นักบริหารจะตองเปนคนดีมี
ความฉลาดทางอารมณ ตระหนักรูในตนเอง สามารถจูงใจและมีมุมมองตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ซึ่งถาสามารถเรียนรูในการสรางความฉลาดทางอารมณได ก็จะทําใหสามารถบริหารจัดการอารมณ
ไดดี มีการยอมรับการกระทําของผูอื่น คิดในทางสรางสรรค จริงใจ ไมยอทอตออุปสรรค รูจัดอดทน
และมีทักษะในการเขาสังคมไดดี ซึ่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักบริหารจะตองมีเทคนิคในการ
แก ไ ขปญ หาและการตั ด สิ น ใจโดยจะต อง พิ จ ารณาป จจั ย ที่ กอ ให เ กิ ดป ญหา มีข อมู ลที่ ดีใ นการ
ตัดสินใจ อยาใหผิดพลาด จนทําใหเกิดความเสียหายในองคกรได
จะเห็นไดวา ทักษะดานความคิดมีความจําเปนสําหรับผูบริหารระดับสูงมากที่สุด สวน
ทัก ษะด า นคนนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ทุ ก ระดั บ ของผู บริ ห าร และทั ก ษะดา นงานจะมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ผูบริหารระดับตนมากที่สุด44
ผูบริหารตองมีความสามารถในการใชความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่ง ตองมีความรูหรือทักษะดานงานที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมเพื่อการทํางานใหสําเร็จ
ทักษะดานงานยังครอบคลุมถึงการเขาใจวิธีการ เทคนิค ตลอดจนการใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ใน
การทํางานและแกปญหาในงานดวย ทักษะดานงานมีความสําคัญสําหรับผูบริหารระดับตนมากที่สุด
44

Robert, L Katz.,Skill of Effectiveness Administrator , January-february 1965 (n.p.:
Harvard Business Review).
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เพราะตองควบคุมพนักงานระดับปฏิบัติการ จึงตองมีความรูในเรื่องงานเปนอยางดี พนักงานที่จะได
เลื่อนขึ้นเปนผูบริหารระดับตน ก็มักจะมาจากความสามารถที่โดดเดนในเรื่องนี้เปนสวนใหญ แตเมื่อ
ผูบริหารขยับตําแหนงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลําดับขั้นในองคการ ทักษะทางดานคน และทักษะดาน
ความคิดจะกาวเขามามีบทบาทสําคัญแทน
แฮรริส (Harris) นําเอาทฤษฏี 3 ทักษะของแคทซมาขยายความวา ทักษะคลายกับ
กระบวนการ แตมีความแนนอนและงายกวา และใชไดกับงานทั้งหลาย เชน ทางดานการบริหาร
ทางดานการนิเทศการศึกษา เขาไดแยกแยะใหเห็นในรายละเอียดของแตละทักษะดังตอไปนี้
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) ประกอบดวย การมองเห็นภาพพจน
โดยสวนรวม การวิเคราะห การวินิจฉัย การรูจักสังเคราะห การรูจักวิพากษวิจารณ การรูจักถาม
คําถาม
2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skill) ประกอบดวย ความเขาอกเขาใจ การรูจัก
สัมภาษณ การรูจักสังเกต การรูจักนําการอภิปราย สามารถสะทอนความรูสึกและความคิดออกมา
การมีสวนรวมในการอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติได
3. ทักษะดานเทคนิค (Technical Skill) ประกอบดวย รูจักการอาน เขียน พูด ฟงจัดลําดับ
เรื่องเปน สาธิต เขียนแผนภูมิไดและวาดภาพได คํานวณเปน เปนประธานในที่ประชุมได45
นพพงษ บุญจิตราดุลย ไดนําแนวความคิดของ โรเบิรต แอล แคทซ (Robert L.Katz ) มา
แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร ใหเห็นแตละดานไดดังนี้
1. ทักษะดานความคิดรวบยอด ประกอบดวย
1.1 การกําหนดนโยบาย จุดประสงคและขอบขายของงาน
1.2 การวิเคราะหงานของตนเองและผูอื่น
1.3 การมีความรูวาหนวยงานของตนสัมพันธกันอยางไร
1.4 การวินิจฉัยผลกระทบตอหนวยงานยอยอื่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบยอยหนึ่ง
1.5 การรูถึงความตองการทางดานการศึกษาของชุมชน
1.6 การใชคําถามอยางมีเหตุผล
1.7 การเขาใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ
1.8 การรูจักเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวอยางและวิธีการบริหารที่ไดพบเห็นและศึกษา
มาแลวนํามาใชไดอยางเหมาะสม
45

Harris,B.M.,Supervision Behavior in Education (New Jersey: PrenticeHall,1985),61.
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1.9 การเขาใจถึงความตองการงบประมาณ
1.10 การมีความรูเรื่องหลักสูตรทุกระดับที่สถานศึกษาตนจัดขึ้น
1.11 การอํานวยการและการใหคําปรึกษา
1.12 การวางแผนใชอาคารสถานที่
1.13 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย
2.1 การปรับตนเองใหเขากับบุคคลอื่น
2.2 การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
2.3 การยกยองใหความสําคัญแกผูใตบังคับบัญชาเทาเทียมกัน
2.4 การใหความเปนกันเอง
2.5 การใหเวลาผูใตบังคับบัญชาเขาพบซักถามเมื่อมีปญหา
2.6 การใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจปญหารวมกัน
2.7 การเขาใจปญหาผูใตบังคับบัญชา
2.8 การเอาใจใสดูแลทุกข สุขของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง
2.9 การแสดงความยินดี-ยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชา
2.10 การเปนผูนําการอภิปรายที่สามารถจูงใจผูเขารวมประชุมจํานวนมากกวา 20 คน
2.11 การแนะนําระเรียบกฎหมาย กฎเกณฑเพื่อนรวมงาน สภาพสังคม การปฏิบัติงาน
ตอครูบรรจุใหม
2.12 การจัดใหมีการพบปะสังสรรคนอกเวลา
3. ทักษะดานเทคนิค ประกอบดวย
3.1 การนําแผนงานหรือโครงงาน
3.2 การจัดทําสถิติและแผนภูมิทางการศึกษาการทําหนาที่ประธานที่ประชุมครู
3.3 การสาธิตการสอน
3.4 การพูดหรือเขียนคําสั่ง
3.5 การมีความรูระบบการเงิน การบัญชี
3.6 การมีความรู การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง
3.7 การมีความรูงานสารบรรณ
3.8 การมีความรูอานแบบแปลนกอสรางอาคารได
3.9 การมีความรูกฎหมาย ระเรียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ งานบริหารบุคคล
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3.10 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน46
แอนเดอรสัน และวูดคอค (Anderson and Woodcock) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูบริหาร
วาประกอบดวย สองประการคือ
1. คุณสมบัติทั่วไป ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนหมูคณะ การติดตอ
สื่อสาร การคิดคํานวณ และการแกปญหา
2. คุณสมบัติเฉพาะ ประกอบดวย การจัดการแบบเจาของกิจการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารการเงินและการบัญชี การตลาด และการสงเสริมการขาย
จากการที่ไดกลาวมา ขางตน จะเห็นไดวานักบริหารที่ดีนั้นจะตองเปนคนที่รูจักคิด หรือคิด
เปน โดยจัดกระบวนการคิดใหเปนระบบ มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด รูจักแกไขปญหาและ
ตัดสินใจไดถูกตอง มีความรอบรูในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ และที่สําคัญ คือ ตองมีภาวะ
ผูนํา และเปนนักการสื่อสารที่ดี ซึ่งหลักการเปนนักบริหารที่ดีนั้นจะตองเปนคนวางแผนที่ดี รูจัก
แสวงหาขอมูล เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล รูจักสภาพปญหาอยางชัดเจน แกปญ
 หาดวยความ
เที่ยงธรรม และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการกําหนดยุทธศาสตร หาจุดแข็ง จุดออนใน
องคก ร มี ก ารมอบหมายงานอยางชัดเจน มีก ารกระจายอํานาจตามความเหมาะสม และมีก าร
ติดตามประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อนําไปแกไข ปรับปรุง และ
พัฒนาตอไป
ธงชัย สันติวงษ มีแนวความคิดคลายกับ โรเบิรต แอล แคทซ กลาวคือ นักบริหาร ผูที่จะ
แกปญหาและสรางความสําเร็จใหกับองคการไดนั้น จะตองมีทักษะการบริหาร คือ ความสามารถ
ของนักบริหารที่มีความจําเปนสําหรับใชพิชิตงานใหสําเร็จได จะประกอบดวยทักษะที่เปน “ความ
เกง” 3 ประการ คือ
1. เกงคิด คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และมองไดกวางและไกล สังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ ได รวมทั้งคิดประเมินสภาพการณที่เปนจริงไดถูกตอง และคิดแหลม
ลึกเห็นถึงปญหาที่ซอนเรนได
2. เกงงาน คือ มีความเขาใจในงาน วิธีการทํางาน เทคนิคที่ใชปฏิบัติงาน และสภาพเงื่อนไข
ของทรัพยากรตาง ๆ ที่จะนํามาใชทํางานตามแผน เพื่อนํามาจัดเปนโครงสรางองคการ ระบบงานที่ดี
และประยุกตปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ
46

นพพงษ บุญจิตราดุลย,หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : เอส.เอ็ม.เอ็ม จํากัด
,2525),17-18.
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3. เกงคน คือ การเขากับคน และเอาชนะใจคน โดยมีความรูเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอและความ
ตองการของคนอื่น ซึ่งจะชวยใหสามารถควบคุมและชักจูงใหคนทํางานจนบรรลุสําเร็จรวมกันดวยดี47
แนวคิดของ ไวส กลาววาผูบริหารที่ดีจะตองมีทักษะในการบริหารงาน 5 ประการ ดังนี้
1. ทักษะดานความเปนผูนํา มีทักษะเปนผูนําดานการวางแผน การประสานงาน การ
ติดตอสื่อสาร การจัดการ การมอบหมายงาน และการประเมินผล
2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ มีความสามารถเขากับบุคคลตาง ๆ ไดดี
3. ทักษะดานกระบวนการกลุม มีความสามารถจูงใจใหสมาชิกในกลุมรวมมือ
4. ทักษะดานการบริหารงานบุคคล สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพ
5. ทักษะดานการประเมินผลมีความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ขบวนการในการประเมินผลตาง ๆ 48
จากแนวคิดของ ไวส (Wiles) ไดใหความสําคัญกับทักษะดานมนุษย และทักษะดาน
ความคิดมากกวา โรเบิรต เคทซ โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานเทคนิคจะไมไดใหความสําคัญมากนัก
แตก็นับไดวาทั้งสองคนไดเล็งเห็นวาทักษะดานมนุษยและความคิดรวบยอด ซึ่งถือวาเปนทักษะที่
สําคัญของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมี เมื่อพิจารณาจากทักษะ 3 ดานนี้ จะพบวา ทักษะ
ทั้ง 3 มีความสัมพันธตอการบริหารของผูบริหารโดยทักษะดานมนุษยจะมีบทบาทสําคัญในทุกระดับ
ของระดับสวนการบริหาร และจากการรายงานของสมาคมผูบริหารของสหรัฐอเมริกา ( American
Management Association ) ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารทั้งหมด 200 คน ซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ เฮอรซี และ บลานชารด พบวาผูบริหารสวนใหญเกือบทั้งหมดมีความเห็นวา
มนุษยสัมพันธเปนทักษะที่มีความสําคัญในการบริหารงาน
Paul Burns ไดเสนอแนวคิดเรื่องทักษะของผูบริหารวาประกอบไปดวยสิ่งที่จําเปน 16
ประการดังนี้
1. มีวิสัยทัศน
2. มีความสามารถในการสื่อสาร
3. มีความสามารถในการ โนมนาวชักจูง
4. มีความสามารถในการจูงใจ
47

ธงชัย สันติวงษ, การบริหารทรัพยากรมนุษย ,พิมพครั้งที่11(กรุงเทพฯ : ประชุมชาง
,2546),33.
48
Wiles,พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา (1955:125) อางถึงในคุณวุฒิ คน
ฉลาด(กรุงเทพฯ :สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,2540),26-27.
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5. มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
6. มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. มีความสามารถในการตัดสินใจ หรือไกลเกลี่ยความขัดแยง
8. มีความสามารถในการสรางความมั่นใจ
9. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
10. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอยางลึกซึ้ง
11. มีความสามารถในการสรางความเชื่อมั่น
12. มีความสามารถในการมอบหมายงาน
13. มีความสามารถในการสรางความรวมมือ และความรูสึกการเปนเจาของ
14. มีความสามารถในการสรางความกระจาง ชัดเจน
15. มีความสามารถที่สรางความมั่นคงดวยความยุติธรรม
16. มีความสามารถที่จะประนีประนอมแตสอดคลองกัน49
1.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะของผูประกอบการ
ณรงค
แยมประดิษฐ ไดทําการวิจัยเรื่อง“ทักษะการบริหารงานของผูบริ หารโรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6” จากประชากร ไดแก ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานอยูใน 7 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี จํานวนทั้งสิ้น 532 คน ผลการวิจัยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับทักษะของผูบริหาร ดังนี้
1. ทักษะทางเทคนิค พบวา ผูบริหารสามารถปรับใชระเบียบทางราชการปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใชวิธีบริหารไดเหมาะสมกับสถานการณ ผูบริหารสามารถสื่อสาร กับ
ผูรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหาร
2. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ พบวา ผูบริหารสามารถทํางานรวมกับครูอาจารยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถปรับปรุงตนเองใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงผูบริหารสามารถ
สรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทุกฝายในโรงเรียน และผูบริหารสามารถควบคุมอารมณเมื่อ
เผชิญหนากับปญหาสถานการณตางๆ
49

Paul Burns,Corporate Entrepreneurship : Building an Entrepreneurial
Organisation (USA. : Palagrave Macmillan,2005),115.
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3. ทักษะทางความคิดรวบยอด พบวาผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียนได ผูบริหาร
สามารถนํานโยบายแผนการศึกษามากําหนดเปนแผนงานของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ผูบริหาร
สามารถวินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบกอนตัดสินใจสั่งการ ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรได
เหมาะสมกับกับศักยภาพและขอจํากัดของโรงเรียน50
จากผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะของผูบริหารใหกาวหนายิ่งขึ้น
คือ
1. ทักษะทางเทคนิค ควรจัดอบรมสัมมนาโครงการที่สงเสริมการพัฒนาทักษะทางเทคนิคให
แกผูบริหารโรงเรียนใหอยูในระดับความสามารถที่มากขึ้นเพื่อใหสามารถนําไปใชในการบริหารโรง
เรียน เชน อบรมกลยุทธในการบริหารงาน เทคนิคในการใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน เทคนิคการ
ประเมินผลและการนําผลประเมินไปใช เทคนิคในการปองกันการประพฤติผิดวินัยของบุคลากร ใน
โรงเรียน เทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูทางการศึกษา
2. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธกลยุทธ ใน
การสรางแรงจูงใจและการสรางขวัญกําลังใจ เทคนิคการบริหารความขัดแยงเพื่อการสรางสรรค และ
ภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
3. ทักษะความคิดรวบยอด ควรจัดอบรมเกี่ยวกับยุทธศาสตรทางความคิดเทคนิคการบริหาร
เชิงระบบ เทคนิคการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
จําลอง นักฟอน ไดเขียนหนังสือ “นักบริหารการศึกษามืออาชีพ” ไดกลาวถึงผูบริหารการศึกษา
วาจะตองมีองคประกอบของความเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ 3 ดาน ดังนี้
1. คุณลักษณะเฉพาะตัว (Character) หมายถึงการแสดงออกของผูบริหารมืออาชีพที่เปน
คุณลักษณะที่ดีทั่วไปของผูนําหรือผูบริหารองคกร ไดแก มีความรับผิดชอบสูง มีความขยันหมั่นเพียร
มีความอดทนและอุตสาหะ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และกระตือรือรนในการทํางาน มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ มีการรักษาระเบียบวินัยที่ดี มีความตรง
ตอเวลาและการบริหารเวลาเปน และมีบุคลิกดี
2. ทักษะและความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ( Skill and abilities ) หมายถึง ความ
ชํานาญในการปฏิบัติและการมีความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ไดแก มีความรู
ความสามารถในเชิงวางแผน มีความรูความสามารถในเชิงผูนํา มีความรูความสามารถในการจัดการ
50

ณรงค แยมประดิษฐ, “ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2541),บทคัดยอ.
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มีความรูความสามารถในการเปนนักวิจัยและพัฒนา การเปนนักประสานงานและประสาน
ผลประโยชน มีความรูความสามารถในเชิงการสื่อสารและมนุษยสัมพันธงาน มีความรู
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม และเปนผูมีพลังหรือศักยภาพที่จะนํา
มาใชในการปฏิบัติงานอยางไมจํากัด
3. ประสบการณ และผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Experience and achievement)
หมายถึง การประเมินผลงานและประสบการณที่ผานภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก คุณวุฒิ
ประสบการณ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ผานมาตามภารกิจหนาที่กําหนดหรือเกี่ยวของ มี
การศึกษาฝกอบรมและดูงาน มีผลงานวิชาการเอกสาร งานวิจัยและตํารา ผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานในชวงที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถและงานที่ปฏิบัติบรรลุผล และ
แผนการ ดําเนินงาน แผนพัฒนางานในตําแหนงที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน51
ดีกุล กิตติพงศพิสุทธิ์ ทักษะที่จําเปนตอการบริหารและความตองการในการพัฒนาผูบริหารคุรุ
สภา ผลการวิจัยปรากฏวา ความคิดเห็นของผูปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการบริหารและ
ความตองการในการพัฒนาของผูบริหารพบวา ทักษะทั้ง 3 ดานอันได ดานเทคนิค ดานมนุษย ดาน
มโนคติความจําเปนและตองการพัฒนามากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานมนุษยและดานมโนคติ
ตามลําดับ โดยมีองคประกอบที่จําเปนในการบริหารอันดับแรกคือ การใชหลักธรรม และ
องคประกอบที่ตองการพัฒนาผูบริหาร อันดับแรกคือ กระบวนการกลุมและการติดตอสื่อความ52
สมศักดิ์ ดานเดชา ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการ
บริหารงานของผูบริการโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมากและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจังหวัดยะลาโดยรวมทั้ง 7 ดาน อยูใ นระดับ
ที่ปานกลาง และทักษะการบริหารงานกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

51

จําลอง นักฟอน,เสนทางสูน ักบริหารการศึกษามืออาชีพ [Online], Accessed 26 ตุลาคม
2548. Available from http://www.moe.go.th/wijai/road %20 map.htm
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ดีกุล กิตติพงศพิสุทธิ,์ “ทักษะที่จาํ เปนตอการบริหารและความตองการในการพัฒนา
ผูบริหารคุรุสภา”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช,2543),บทคัดยอ.
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ประถมศึกษาจังหวัดยะลา พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.153
กิติชัย รุจิมงคล ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนเขตการศึกษา 12 ผลการศึกษาพบวา ทักษะการบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับมากและผูบริหารมีประสบการณตางกัน มีทักษะการบริหารงานไมแตกตางกัน
สวนโรงเรียนตางประเภทกัน และในระดับชั้นสูงสุดที่โรงเรียนเปดสอนตางกัน จะมีทักษะการบริหาร
ตางกัน และทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนเอกชน54
วิรัช ชูสิน ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดยะลา
ผลการวิจัยสรุปวา ระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยม ในจังหวัดยะลาตาทัศนะ
ของอาจารย โดยภาพรวมและรายดาย อยูในระดับปานกลาง ระดับกระบวนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ตามทัศนะของอาจารย
โดยภาพรวมและภาพรายดานอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับ
กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยม ในจังหวัด
ยะลา ตามทัศนะของอาจารย โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.155
วันซาวีรา เบ็ญลาเตะ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการ
ปฏิบัติง านตามกระบวนการบริห ารงานบุค คลของผูบ ริห ารโรงเรีย นประถมในจัง หวัดนราธิ ว าส
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมในจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยูใน
53

สมศักดิ์ ดานเดชา,“ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2544),บทคัดยอ.
54
กิตติชัย รุจิมงคล,“ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนเขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2544),บทคัดยอ.
55
วิรัช ชูสนิ ,“ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับกระบวนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยม ในจังหวัดยะลา” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2544),
บทคัดยอ.
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ระดับที่สูงมาก หากพิจารณาเปนรายดานทั้ง 3 ดาน คือ ดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธ
และดานเทคนิค พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก และทักษะดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิคและ
ดานมนุษยสัมพันธทางบวกกันการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน
ประถมในจังหวัดนราธิวาสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.156
พรรณี ใจเพิ่ม ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา
ทักษะการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยที่มีทักษะดานมนุษยอยูใน
ระดับแรก รองลงมาคือทักษะดานเทคนิคและทักษะดานคตินิยมตามลําดับ ทักษะการบริหารมี
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน โดยมีความสัมพันธอยูในระดับสูง
(r=0.842) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.557
มูฮัมมัดฮิลมี อูซิน ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ระดับทักษะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปตตานี ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทักษะดานการคิดรวบยอดและทักษะดานเทคนิคอยูในระดับปาน
กลาง สวนทักษะดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปตตานี ตาม
ทัศนะของครู โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางทักษะการ
บริหารงานกับการปฏิ บัติงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปตตานี ตามทัศนะของครู โดยภาพรามและรายดานมี
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วันซาวีรา เบ็ญลาเตะ, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมในจังหวัดนราธิวาส” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
,2545),บทคัดยอ.
57
พรรณี ใจเพิม่ , “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2546),บทคัดยอ.
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ความสัมพันธกันทางบวกอยูในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1และ0.0158
มัยดิง เบญญธาดา ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี มีทักษะการบริหาร
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี มีการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจโดยรวมและรายดานดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางทักษะการ
บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.159
1.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ดนัย เทียนพุฒ นักฝกอบรมในองคการ ไดเสนอปจจัยที่ใชในการประเมินความเปน
ผูประกอบการ ไวดังนี้
1. ความสามารถทางนวัตกรรม
2. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่ยุงเหยิง
3. ความปรารถนาความสําเร็จ
4. ความสามารถวางแผนอยางสมจริง
5. เปนผูนําที่เนนเปาหมาย
6.ผูประกอบการจะรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริง รวมทั้งศึกษาและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่
เปนไปได
7. มีความรับผิดชอบ
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มูฮัมมัดฮิลมี อูซิน, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
จังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2549),บทคัดยอ.
59
มัยดิง เบญญธาดา, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ง หวั ด ป ต ตานี ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร,2549),บทคัดยอ.
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8. สามารถปรับตัวได
9. เปนทั้งนักจัดองคการและนักบริหาร60
Ryan et al. ไดรวบรวมและสรุปปจจัยที่จะทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จได 10
ปจจัย ดังนี้
1. มีความมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ (Willingness to succeed) การเปนผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองทั้งลงทุนและลงแรง ตองทํางานหนักแทบไมจะไมมีวันหยุด เพราะ
ตองวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการ แกไขปญหาอยูเกือบตลอดเวลา ลักษณะดังกลาวนี้จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
2. มีความมั่นใจในตนเอง (Self – confidence) คนที่เชื่อมั่นในตนเองจะเปนคนที่มีกําลังใจ
ใหตนเองสูง ไมกลัวที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรค จึงมีโอกาสสูงที่จะบรรลุกับความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว คุณสมบัตินี้จะทําใหคนที่ทํางานดวยหรือคนอื่นที่เกี่ยวของมีความเชื่อมั่น ตามไป
ดวย
3. มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอยางชัดเจน (A clear business idea) ผูประกอบการ
จะตองรูวาตนเองกําลังอยูในธุรกิจอะไร ผลิตภัณฑหรือบริการของตนคืออะไร ธุรกิจของตนเมื่อเทียบ
กับคูแขงมีจุดออน จุดแข็งอยางไรบาง นอกจากนี้ยังตองรูยุทธวิธีวาทําอยางไร ธุรกิจของตนจึงจะ
ประสบความสําเร็จได เชน รูวาทําอยางไรจึงจะทําใหผลิตภัณฑหรือบริการของตนถูกใจผูบริโภคได
มากกวา มีคุณภาพมากกวา เปนตน
4. มีแผนงานที่เปนระบบ (The business plan) การมีเฉพาะแนวคิดทางธุรกิจที่ดีไมได
ยืนยันวาผูประกอบการจะประสบความสําเร็จ แตควรจะมีแผนงานที่เปนระบบดวย แผนงานนี้
เรียกวา แผนธุรกิจ ผูประกอบการจะตองมีความสามารถในการสรางแผนธุรกิจ เพื่อชี้ใหเห็นวา จะทํา
อะไร ที่ไหน อยางไร โดยใคร เมื่อใด ใชเงินทุนเทาใด จะไดผลอยางไร การมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนจะชวย
ใหเราวิเคราะหสถานการณที่เปนอยูและที่ คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เหมือนมีแผนที่อยูในมือทําให
ไมหลงทาง
5. มีความสามารถในการบริหารการเงิน (Exact control of finances) ผูประกอบการเปน
จํานวนมากสรางตัวขึ้นมาไดจากการใชทักษะดานการตลาด หรือการผลิต แตมักละเลยไมพัฒนา
ทักษะในเรื่องบัญชีและการเงิน โดยมักจะโยนใหเปนหนาที่ของพนักงานบัญชี ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดการรั่วไหลของเงินทุนในกิจการ ยิ่งเมื่อกิจการเติบโต ความซับซอนและปริมาณของกิจกรรม
60

ดนัย เทียนพุฒ,นักบริหารมืออาชีพ,พิมพครั้งที่ 2(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,2532),67-68.
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ทางการคายิ่งมีมากขึ้น ผูประกอบการควรทราบวา ขนาดที่แทจริงของกิจการเปนอยางไร เชน มี
สินทรัพย รายได ตนทุน คาใชจาย กําไร เปนอยางไร ควรรูวิธีการตรวจสอบฐานะทาวการเงินและผล
การดําเนินงานของกิจการ จะไดรูปญหาและหนทางแกไขปญหากอนได
6. มีความสามารถทางการตลาด (Targeted marketing) ในยุคของการแขงขันแบบนี้
ความสามารถทางการตลาดเปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหกิจการอยูรอดได ผูประกอบการจะตอง
แสดงฝมือดานนี้ใหเห็นชัดเจนวา ตนเองรูวิธีการที่จะนําสินคาหรือบริการเขาสูตลาดใหประสบ
ผลสําเร็จได
7. มีความสามารถมองเห็นสภาพของการแขงขันในอนาคตได (A step ahead of the
competition) ในการทําธุรกิจนั้น แนวคิดแผนงานมักกระทํากันในวันนี้ แตการดําเนินงานจริงมักจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไมแนนอน ดังนั้นผูประกอบการที่ดีจะตองคาดการณไดแมนยําวาสภาพ
ตลาดและการแขงขัน จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และทําการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไว
ลวงหนา ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอม ไมไดรอคอยโอกาสทางธุรกิจเขามาเฉย ๆ
8. มีแหลงสนับสนุนที่ดี (Management support) ผูประกอบการที่จะประสบความสําเร็จนั้น
มักจะเปนบุคคลที่รูจักเครือขาย แหลงสนับสนุนตาง ๆ ที่มีผลตอธุรกิจของตน เชน ผูประกอบการ
อาวุโสที่อยูในธุรกิจเดียวกันที่สามารถสนับสนุนแนวคิด และวิธีการแกไขปญหาในลักษณะที่
คลายกัน สถาบันการเงินที่สามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเงินทุนและการขยายกิจการ เปนตน การ
พัฒนาตนเองใหมีเครือขายกวางขวางจะชวยทําใหมีที่ปรึกษามากในการขอความ สนับสนุนในดาน
ตาง ๆ ในอนาคต
9. มีทักษะในการประสานงาน (Co -operation) ผูประกอบการควรทราบวาตนเองไม
สามารถรูทุกเรื่อง และทําทุกเรื่องดวยตัวคนเดียวได โดยเฉพาะเมื่อกิจการเริ่มขยายตัว การมีทักษะการ
ประสานงานทั้งภายในกิจการ (กับพนักงานตนเอง) และกับภายนอกกิจการจะชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปไดอยางราบรื่น ทักษะในการประสานงานนี้รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี การมีทักษะในการ
สื่อสาร การสั่งการ การมีภาวะการเปนผูนํา การถายทอดงาน เปนตน
10. มีการจัดองคกรที่เหมาะสม (Clear company structure) การจัดองคกรที่เหมาะสม
ไมไดหมายความวาจะตองมีโครงสรางองคกรเหมือนบริษัท ใหญโดยทันที แตหมายถึงการมีสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน ไมซับซอน เหมาะกับขนาดของกิจการ และสามารถปรับเปลี่ยนไดเปนระยะ ๆ
ตามขนาดขององคกรที่เติบโตขึ้น61
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Ryan, J.D., Ray, R.J., and Hiduke, G.P., Small Business : An Entrepreneur’s Plan,
5th ed., The Dryden Press (USA : Harcourt Brace College Publishers,1999),216.
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Tony Bush และ Les Bell ไดเสนอแนวคิดการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น พอสรุปไดดังตอไปนี้
1. ความชัดเจนเรื่องนโยบายการศึกษา
2. การบริหารการศึกษา ทฤษฏี และปฏิบัติ
3. การบริหารจัดการตนเอง
4. ภาวะผูนํา และ ยุทธศาสตร
5. ภาวะผูนํา และ วัฒนธรรมองคกร
6. วิสัยทัศน และ การวางแผนกลยุทธ
7. การพัฒนาวิชาชีพ
8. การประเมิน และ การบริหารการดําเนินการ
9. การบริหาร เพื่อโอกาสที่เทาเทียมกัน
10. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
11. การควบคุม และ การประเมินผลการเรียนรู
12. ประสิทธิภาพ , ความเสมอภาค , และความเปนอิสระ
13. การบริหารทรัพยากรมนุษย
14. ธรรมาภิบาล
15. การตลาด
16. หุนสวนใหญในการพัฒนา
17. การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการเรียนรู
18. การประเมินภายนอก
19. ความเขาใจเรื่องคุณภาพ62
Iris Keating และ Ray Moorcroft ไดเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาวา
ผูบริหารควรประกอบไปดวยสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สวนประกอบที่เกี่ยวกับทักษะ และ ความสามารถทางวิชาการ (Skill and technical
competencies)

62

Tony Bush, Les Bell, and others, Educational management : redefining theory
(London : Paul Chapman, 1999),34.
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1.1 การบริหารความเสี่ยง
1.2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 การบริหารวัสดุ-อุปกรณ
1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 การบริหารสํานักงาน
1.6 การบริหารการเงิน
2. สวนประกอบที่เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ
2.1 การบริหารเชิงกลยุทธ
2.2 การบริหารการดําเนินการ และการพัฒนาโรงเรียน
2.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3.สวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหผลตอบรับ
3.1 ผลกระทบที่มีตอสถานศึกษา
3.2 การพัฒนาในอนาคต63
จากแนวคิดเรื่องคุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการที่ไดรวบรวมไวขางตน ผูวิจัยได
นําคุณลักษณะและทักษะดังกลาวมาจัดกลุมเปนดานตางๆโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผูประกอบการ , ผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปนี้
1.6 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูประกอบการ
1.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลในองคการ ได
เริ่มขึ้นในป ค.ศ.1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ McClelland นักจิตวิทยาแหง
มหาวิทยาลัยฮาวารด ซึ่งไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดี (Excellent Performer)
ของบุคคลในองคการกับระดับทักษะ ความรู ความสามารถ โดยระบุวาการวัด IQ และการทดสอบ
บุคลิกภาพเปนวิธีการที่ไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ แตควรใชบุคคลที่มีความสามารถ
มากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) ตอมาในป ค.ศ. 1970 บริษัท McBer ซึ่ง McClelland เปน
ผูดูแล ไดรับการติดตอจากองคการ The US State Department ใหชวยคัดเลือกเจาหนาที่ ที่ทํา
63

Iris Keating และ Ray Moorcroft, Managing the Business of Schools (n.p. : Sage
Publications Ltd ,2006),218.
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หนาที่เปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information Officer : FSIOs)ใน
ประเทศตางๆทั่วโลก ซึ่งกอนหนานั้น การคัดเลือกเจาหนาที่ FSIOs ใชแบบทดสอบที่มุงทดสอบดาน
ทักษะที่คิดวาจําเปน สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว แตพบวาผูที่ทําคะแนนสอบไดดี
ไมไดมีผลการปฏิบัติงานที่องคการตองการ McClelland ไดพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม ในการคัดเลือก
คนที่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานไดดีแทนขอทดสอบแบบเกา โดยใชวิธีการประเมินที่เรียกวา
Behavioral Event Interview (BEI) เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูที่ปฏิบัติงานดี แลว
เปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรมที่แตกตางกัน แลวเรียก
พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีวาสมรรถนะ64
ตอมาในป ค.ศ. 1973 McClelland ไดแสดงแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ไวในบทความชื่อ
Testing for Competence Rather Than Intelligence วา IQ ซึ่งประกอบดวยความถนัดหรือความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู และความมุงมั่นสูความสําเร็จ ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและ
ความสําเร็จโดยรวม แตสมรรถนะบุคคลกลับเปนสิ่งที่สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานไดดีกวา
ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูที่ทํางานเกง มิไดหมายถึง ผูที่เรียนเกงเสมอไป แตผูที่ประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ หรือวิชาการที่มีอยูใน
ตัวเอง เพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานที่ตนทํา จึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้นมีสมรรถนะ
แนวคิดเรื่องสมรรถนะ ของ McClelland ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะ หรือ
ความสามารถของบุคคล สงผลดีตอผลการปฏิบัติงานมากกวา IQ ทําใหไดรับความสนใจจาก
นักวิชาการทั่วไปอยางมากและมีพัฒนาการขึ้นเปนลําดับ ป ค.ศ. 1982 Boyatzis ไดเขียนหนังสือชื่อ
The Competent Manager : A Model of Effective Performance โดยไดใชคําวา Competencies
เปนคนแรก ป ค.ศ.199465 Hamel และ Prahalad เขียนหนังสือชื่อ Competing for The Future และ
ไดนําเสนอสิ่งที่เรียกวาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถหลักขององคการ
โดยระบุวาเปนความสามารถที่จะทําใหองคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนสิ่งที่คูแขงไม
อาจเลียนแบบได ตอมาไดมีการนําแนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในงานบริหารบุคคลในหนวยงาน
ราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดวาในแตละตําแหนงงาน จะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และ
ความสามารถหรือพฤตินิสัยใดบาง และอยูในระดับใดจึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผล
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ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ
หลังจากนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามาก
ยิ่งขึ้น สามารถสรางความสําเร็จใหแกธุรกิจอยางเห็นผลไดชัดเจน66 นิตยสาร Fortune ฉบับเดือน
กันยายน ป ค.ศ.1998 ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงกวา 4,000 คน จาก 15 ประเทศ
พบวาองคการธุรกิจชั้นนําไดนําแนวความคิดนี้ไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารมากถึงรอยละ 67
และบริษัทที่ปรึกษา ดานการจัดการชื่อ Bain and Company (1998) ไดสํารวจบริษัทจํานวน 708
บริษัททั่วโลก
ในป ค.ศ. 1998 พบวา Core Competency เปนเครื่องมือบริหารสมัยใหม ที่บริษัทนิยม
นํามาใชปรับปรุงการจัดการที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3 และในป ค.ศ. 2005 อยูใน
ลําดับที่ 6 จากจํานวนเครื่องมือทางการบริหาร 25 รายการ สําหรับประเทศไทยไดมีการนํา
แนวความคิดสมรรถนะ มาใชในองคการที่เปนเครือขายบริษัทขามชาติกอนที่จะแพรหลายเขาไปสู
บริษัทชั้นนําของประเทศ เชน ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนตไทย ชินคอรเปอเรชั่น บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากภาคเอกชนที่ไดนําแนวคิดสมรรถนะไปใช ทําให
เกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน (ผูจัดการรายสัปดาห, 2548 ก) มีผลใหเกิดการตื่นตัวในวงราชการ
และไดมีการนําแนวคิดนี้ไปทดลองใชในหนวยราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ไดนําแนวความคิดนี้มาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือน ในระยะแรกไดทดลองใชในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human Resource
Development) ในระบบการสรรหาผูบริหารระดับสูง (Senior Executive System - SES) ใชในการ
ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ และกําหนด
สมรรถนะตนแบบของขาราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและประสิทธิผลของหนวยงาน
ภาครัฐ
1.6.2 ความหมายของสมรรถนะ
มีคําในภาษาไทยหลายคําที่ใชแทนคําวา Competency เชน สมรรถนะ ความสามารถ
และสมรรถภาพ คําวา สมรรถนะ (สะมัดถะนะ) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
แปลวาความสามารถ คําวา ความสามารถ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ใชคําวา Ability หมายถึง
ความสามารถในการเรียนรูที่จะปฏิบัติงาน หรือความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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แนวคิดดานการวัดและประเมินผลบุคคล ใชคําวา Potential มีจุดเนนที่ขีดความสามารถในการ
ทํางานของบุคคลที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใชคําวา Core Competency ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถหลักขององคการธุรกิจ ที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ สวนคําวา
สมรรถภาพCapability) หมายถึงคุณลักษณะของบุคคล ที่ตองการทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพใน
การเรียนรูและ ความสามารถที่จําเปนตอความสําเร็จ67 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ใชคําวา สมรรถนะ แทนคํา Competency สวนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ68 และอาภรณ ภูวิทยพันธุ 69
ใชคํา Competency เชนเดียวกับ ณรงควิทย แสนทอง ซึ่งไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา Competency
ประกอบดวย ความรู พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของบุคคล เพียงแตคําวา
Competency จะชวยจัดระบบขององคประกอบดังกลาวใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น70 โดยสรุปแลว
นักวิชาการสวนใหญใชคําวา สมรรถนะ ที่หมายถึงความสามารถ
สํ า หรั บ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช คํ า ว า “สมรรถนะ”ที่ แ ปลว า ความสามารถตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525และสอดคลองกับแนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการซึ่ง
นําแนวคิดสมรรถนะไปใชในทางธุรกิจอยางแพรหลาย สําหรับความหมายของสมรรถนะ ตาม
แนวคิดของ McClelland หมายถึงบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดัน
ให ป จ เจกบุ ค คลนั้ น สร า งผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ห รื อ ตามเกณฑ ที่ กํ า หนดในงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ
Spencer และ Spencer ใหความหมายสอดคลองกันกับ McClelland คือ สมรรถนะ หมายถึง
คุณลักษณะที่จําเปนของบุคล(Underlying Characteristics of an Individual) ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของงาน เปนคุณลักษณะในสวนลึกเฉพาะของบุคคล ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมที่สามารถ
ทํานายผลลัพธที่ดีเลิศ(Superior Performance) ในงานได
จากการศึกษาความหมายของ สมรรถนะ พบวา นักวิชาการสวนใหญใหความหมายไป
ในทํานองเดียวกัน โดยใชแนวคิดของ McClelland เปนพื้นฐานในการใหความหมายที่แสดงถึง
ความสัมพันธขององคประกอบสมรรถนะ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมและผลลัพธที่ดีเลิศของงาน เชน
Hay Group (2548) ใหความหมายวาสมรรถนะ คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรม ความสามารถ และ
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คุณลักษณะ ที่ผูปฏิบัติงานควรมีในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จ สําหรับนํามาใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการพัฒนาองคการ เพื่อใหสมาชิกขององคการไดพัฒนา
ตนเองเพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ง านในป จ จุ บั น และอนาคตได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ อ งค ก ารต อ งการ
Boyatzis กลาววาสมรรถนะ คือ กลุมของความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคล ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ และทําให
บุคคลมุงมั่นไปสูผลลัพธที่ตองการ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สรุปวาสมรรถนะหมายถึงความรู (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งใหประสบ
ความสําเร็จ ในสถานการณที่หลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาคนอื่น
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ใหความหมายวาสมรรถนะ คือความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute) ที่ทําใหบุคคลผูนั้นทํางานในความรับผิดชอบ
ของตนไดดีกวาผูอื่น71
และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายวา สมรรถนะ คือ กลุม
ของความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่จําเปนในการทํางาน ใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมและ
ผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ ประกอบขึ้นจากทักษะความรูความสามารถ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ คานิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ
เนื่องจาก สมรรถนะ เปนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ จึงทําใหเกิดความ
สับสนวา สมรรถนะแตกตางจากความรู ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจ อยางไร ความรูหรือทักษะที่
บุคคลมีอยูนั้นถือเปนสมรรถนะหรือไม ตามความเห็นของ McClelland ไดแบงสมรรถนะออกเปน 2
กลุม คือ กลุมแรกเปนสมรรถนะขั้นพื้นฐาน หมายถึงความรู หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจําเปนตองมี
ในการทํางาน เชนความรูเกี่ยวกับสินคาที่ตนเองขายอยูเปนประจําหรือความสามารถในการอาน ซึ่ง
สมรรถนะเหลานี้ ไมสามารถทําใหบุคคลมีผลงานที่ดีกวาผูอื่นได สมรรถนะ ในกลุมที่สองเปน
สมรรถนะที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอื่น มีผลการทํางานที่สูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลทั่วไป
สมรรถนะในกลุมนี้ มุงเนนที่การใชความรู ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จที่ดี
เลิศในงาน สถาบัน Schoonover Associates ไดมีการศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบวา
สมรรถนะเปนบทสรุปของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลงานที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้น
ความรูอยางเดียวไมถือเปน สมรรถนะ เวนแตความรูในเรื่องนั้นจะนํามาประยุกตใชกับงานใหประสบ
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ผลสําเร็จจึงถือเปนสวนหนึ่งของ สมรรถนะ ตัวอยาง เชน ความรูและความเขาใจในความไมแนนอน
ของราคา ในตลาด ถือเปนความรู แตความสามารถในการนําความรูและความเขาใจในความไม
แนนอนของราคาในตลาดมาพัฒนารูปแบบการกําหนดราคาไดนั้น จึงจะถือเปน สมรรถนะ ทักษะ
อยางเดียวไมถือเปน สมรรถนะ แตทักษะที่กอใหเกิดผลสําเร็จอยางชัดเจนถือเปน สมรรถนะ
ตัวอยางเชน ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม เปนทักษะ แตความสามารถในการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑใหม (Positioning) ในตลาด ใหแตกตางจากคูแขง ถือเปน สมรรถนะ และ
สมรรถนะ ไมใชแรงจูงใจหรือทัศนคติ แตเปนแรงขับภายใน ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตน
มุงหวัง ไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของเขา ตัวอยางเชน การตองการความสําเร็จ เปนแรงจูงใจที่กอใหเกิด
แนวคิดหรือทัศนคติที่ตองการสรางผลงานที่ดี แตความสามารถในการทํางานใหสําเร็จไดตรงตาม
เวลาที่กําหนด จึงถือเปนสมรรถนะ สถาบัน Schoonover Associates จากความแตกตางของ
สมรรถนะกับความรู ทักษะ แรงจูงใจและทัศนคติ ผูวิจัยไดสรุปความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวคนทั้งหมด ที่สะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ทํางานที่มีความสัมพันธในเชิงเหตุผล และกอใหเกิดผลลัพธสูงสุด(Superior Performance) ที่
องคการตองการ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู (Knowledge) ทักษะ(Skill) วิธีคิด (Self – Concept)
คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive)
1.6.3 องคประกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland เกิดจากองคประกอบสําคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติจนชํานาญ เชน ทักษะ
การอาน
2. ความรู (Knowledge) หมายถึงความรูเฉพาะดานของบุคคล เชนความรูดาน
ภาษาอังกฤษความรูดานการบริหารการศึกษา
3. ทัศนคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง (Self - Concept)
เชนมีคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confident) จะเชื่อวาตนเองสามารถแกปญหาตางๆได
4. บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น เชน เปนคนที่นาเชื่อถือ
ไววางใจได มีคุณลักษณะเปนผูนํา
5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูสิ่งที่เปน
เปาหมาย เชน บุคคลที่มุงผลสําเร็จ (Achievement Orientation) จะพยายามทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมายและปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลาองคประกอบทั้ง 5 ประการ ที่รวมกันเปน
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คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและกอใหเกิด สมรรถนะ เปนสิ่งที่ซอนอยูภายใน จะเห็นไดเฉพาะ
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นไดเทานั้น
Spencer และ Spencer ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกลาวไวในโมเดลน้ําแข็ง
(Iceberg Model) และอธิบายวาคุณลักษณะของบุคคลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่สามารถมองเห็น
ไดคือ ความรู และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาไดไมยากนัก ดวยการศึกษาคนควา ทําใหเกิดความรู
และการฝกฝนปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะ และสวนที่ซอนอยูภายในซึ่งสังเกตไดยาก ไดแก ทัศนคติ
คานิยม ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคล รวมทั้งแรงจูงใจ
เปนสิ่งที่พัฒนาไดยาก72
ดานสมรรถนะที่เกี่ยวกับผูนํานั้น Forster และคณะไดสรางโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของภาวะผูนํา ของ Assistant Deputy Ministers และผูบริหารอาวุโสของ Public
Service Commission of Canada โดยแบงองคประกอบของสมรรถนะออกเปน 5 กลุมคือ
1. สมรรถนะดานสติปญญา (Intellectual Competencies) ประกอบดวย สมรรถนะ
ทางการรูคิด(Cognitive Capacity)เปนสมรรถนะในการจัดการกับความซับซอนในการทํางาน มีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตางๆ ที่จะแกไขปญหาที่ซับซอน และชอบที่จะเพิ่มพื้นฐานความรูและ
ประสบการณใหกวางขึ้นและสมรรถนะดานความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนสมรรถนะในการ
ทํางานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและวิธีคิดเกี่ยวกับปญหา สนับสนุนความคิดสรางสรรคตอ
ตัวเองและพนักงานคนอื่น ๆ
2. สมรรถนะดานการสรางอนาคต (Future Building Competencies) ประกอบดวยการ
สรางวิสัยทัศน (Visioning) เปนการทําความเขาใจและรวบรวมวิสัยทัศนขององคการ มีการใช
วิสัยทัศนเปนกรอบการทํางานในกิจกรรมการจัดการ เสนอวิสัยทัศนและสื่อสารวิสัยทัศน
3. สมรรถนะดานการจัดการ (Management Competencies) ประกอบดวยการจัดการการ
กระทํา (Action Management) เปนการมุงสูการกระทําของตนเองคํานึงถึงผลลัพธระยะสั้นและ
ระยะยาว มีการพิจารณากลยุทธที่บุคคลเกี่ยวของภายในองคการ มีการพัฒนากลยุทธสนับสนุนที่
จัดการกับผลลัพธทางลบ มีการสนับสนุนผูรวมงานคนอื่นที่เสนอมา การตระหนักรูในองคการ
(Organizational Awareness) เปนการเสาะแสวงหาความรูในองคการ มีการสรางและรักษา
ความสัมพันธในการทํางานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการจัดการเกี่ยวกับเวลา การ
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ทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนการสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีมและแบงปนความนาสนใจตางๆ
และเสนอใหมีการประชุมในกลุมการทํางาน การสรางการรวมมือ (Partnering) เปนการสราง
บรรยากาศที่นําไปสูการรวมมือกันในการทํางาน มีการระบุถึงผูรวมมือที่มีศักยภาพ การสราง
ความสัมพันธในการใหและรับ ทําความเขาใจในตําแหนงของผูรวมงานที่มีศักยภาพ
4. สมรรถนะดานความสัมพันธ (Relationship Competencies) ประกอบดวยความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) เปนการสรางสัมพันธภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
มีการใหและรับการวิพากษ วิจารณ เตรียมพรอมในการเจรจาตอรอง มีการเคารพและสนับสนุน
ความหลากหลายในที่ทํางาน การสื่อสาร (Communication) มีการสื่อสารโดยทั่วไป มีการสื่อสารตอ
สาธารณะเสนอแนวความคิดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค มีการสื่อสารขามองคการ
5. สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal Competencies) ประกอบดวยความแข็งแรงและ
ตอตานความเครียด (Stamina / Stress Resistance) มีความเขาใจเรื่องความเครียดและความวิตก
กังวลวิธีการลดความเครียด รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง จริยธรรมและคานิยม (Ethics and
Value)เปนตัวอยางในการยึดหลักคุณธรรมทําการตัดสินใจในจริยธรรมที่ยาก ปฏิบัติตอคนอื่นดวย
ความเทาเทียมกัน สามารถตรวจสอบได บุคลิกภาพ (Personality) มีการมองและประเมินตัวเอง มี
แรงจูงใจและมีภาวะผูนํา มีความยืดหยุนของพฤติกรรม (Behavioral Flexibility) จัดการกับสิ่งที่
คลุมเครือพัฒนาความยืดหยุนและความมั่นใจในตนเอง (Self – Confidence) นําผูอื่นดวยความ
มั่นใจหลีกเลี่ยงการกระทําที่มั่นใจเกินไปจากการศึกษา73
การศึกษาวิจัยของ Hellriegel และคณะ พบวา ผูที่ทํางานในตําแหนงผูจัดการ หรือผูบริหาร
ควรมีสมรรถนะหลักของผูบริหาร 6 ประการ คือ
1. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competency) ประกอบดวย การสื่อสาร
ที่เปนทางการ (Formal Communication) การสื่อสารที่ไมเปนทางการ (Informal Communication)
การเจรจาตอรอง (Negotiation)
2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and Administration
Competency)ประกอบดวย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการแกปญหา (Information
Gathering,Analysis and Problem Solving) การวางแผนและบริหารโครงการ (Planning and
Organizing Projects) การบริหารเวลา (Time Management) การบริหารการเงินและงบประมาณ
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(Budgeting and Financial Managements)
3. ความสามารถในการทํางานเปนทีม ( Teamwork Competency ) ประกอบดวยการสราง
ทีม งาน (Designing Teams) การสรางบรรยากาศในการทํางานที่เกื้อกูลกัน (Creating a
Supportive Environment) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing Team Dynamics)
4. ความสามารถเชิงกลยุทธ (Strategic Competency) ประกอบดวย ความเขาใจในธุรกิจ
(Understanding the Industry) ความเขาใจในองคการ (Understanding the Organization) การ
ดําเนินกลยุทธ (Taking Strategic Actions)
5. ความสามารถในการรับรูเรื่องระหวางประเทศ (Global Awareness Competency)
ประกอบ ดวยความรูและความเขาใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cultural Knowledge and
Understanding)ความเปดกวางและความไวในการรับรูวัฒนธรรมอื่น (Cultural Openness and
Sensitivity)
6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Management Competency) ประกอบดวย
ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม (Integrity and Ethical Conduct) แรงขับสวนตัวและการตั้งสติ
(Personal Drive and Resilience) การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Balancing
Work and Life Demands) ความเขาใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self-Awareness and
Development) ผลการศึกษาการจัดกลุมสมรรถนะ74
จากแนวคิด ของ Spencer and Spencer, Forster และคณะ Boyatzis , Zwell, Hellriegel
และคณะ จะเห็นวาเปนการจัดกลุมสมรรถนะบุคคล ที่ประกอบดวยความรู ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะสวนบุคคลออกเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวย สมรรถนะยอย หรือที่เรียกวา
Supporting Competencies เพื่อสนับสนุนใหสมรรถนะหลักแตละตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลครบทุกดานตามที่องคการทั่วไปตองการ ซึ่งแตละองคการยอมตองการสมรรถนะที่
แตกตางกัน สมรรถนะในแตละกลุมหรือประเภทนั้นยอมมีความสําคัญแตกตางกันในแตละตําแหนง
งาน งานระดับผูบริหารจําเปน ตองมีสมรรถนะทางดานภาวะผูนํา ซึ่งมีผลตอการสรางวิสัยทัศน
พันธกิจ การวางแผนกลยุทธขององคการในอนาคต สวนหัวหนางานจําเปนตองมีสมรรถนะทางดาน
การจัดการที่จะสามารถควบคุมผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกลุมหรือหนวยงานที่ตนเอง
รับผิดชอบใหบรรลุตามเปาหมาย นอกจากนี้ ยังตองมีสมรรถนะทางดานการสรางความสัมพันธ
เพื่อใหเกิดความผูกพันในสมาชิกในกลุม ตอบรรยากาศการทํางานภายในกลุม เกิดความผูกพันตอ
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Hellriegel,Don.and other, Management : A Competency-Based Approach,9th
ed. (USA. : Thompson, South-Western Educational Publishing.,2001),315.
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วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคขององคการ ดังที่ Becker และคณะ ไดทําการวิจัยถึงสมรรถนะ
หลักที่ทุกองคการควรมี โดยทําการศึกษาในกลุมธุรกิจประเภทเครื่องใชไฟฟา ธุรกิจยา และธุรกิจที่
ผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค จากการศึกษา พบวา สมรรถนะที่องคการทางธุรกิจดังกลาวมี ไดแก
สมรรถนะดานการเปนผูนําและสมรรถนะดานการจัดการ ซึ่งในแตละสมรรถนะนั้นจะมีการแบง
ออกเปนหัวขอยอยเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของบุคลากรในแตละตําแหนง เชน หากเปน
ผูบริหารระดับสูงก็จะมีสมรรถนะดานการเปนผูนํามากกวาพนักงาน 75
สอดคลองกับงานวิจัยของบุษยมาส มารยาตร ที่ทําการศึกษาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
พบวา ขีดความสามารถดานการพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรในองคการ การ
วางแผนยุทธศาสตร และการบริหารจัดการองคการ อยูในระดับคอนขางสูง ผลจากการวิจัยดังกลาว
แสดงใหเห็นวา การที่องคการจะมีสมรรถนะใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ วัฒนธรรม
องคการ ตลอดจนถึงแนวทางการบริหาร จึงจะทําใหการนําแนวคิดสมรรถนะประยุกตใชในองคการ
ประสบความสําเร็จได76
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม
2.1 ผูบริหารมืออาชีพ
ในการบริหารงานที่ประสบความสําเร็จจําเปนตองใชผูบริหารที่มีคุณลักษณะที่เปนมืออาชีพ
ในการบริหารงานซึ่งมีผูกลาวถึงการเปนผูบริหารมืออาชีพไวดังนี้
เรซ (Reth) กลาวไววา ผูบริหารมืออาชีพคือ ผูที่สามารถจัดการกับตัวเอง และผูอื่นไดใน
สภาวะที่กดดัน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทักษะที่สามารถฝกกันไดเปนทั้งศาสตรและศิลป คุณสมบัติคือความ
มั่นใจในตนเอง เปนคนเปดเผย ยอมรับสภาพตาง ๆ ได มีความซื่อสัตย รูจักวางตัวเปนผูนําที่มี
บุคลิกภาพดี สําหรับในสวนของงานตองมีความมั่นคง ไวใจได รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และกลา
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Becker, B. E., Huselid, M.A. and Ulrich, D.,The HR Scorecard : Linking People,
Strategy, Performance (Boston : Harvard Business School Press,2001),319.
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บุษยมาส มารยาตร, “ขีดความสามารถในการปฏิบัติตนของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย:
กรณีศึกษานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” (ภาค
นิพนธปริญญามหาบัณฑิต โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร,2542),บทคัดยอ.
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ตัดสินใจ มีความมุมานะ มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด77
โลว และ สวินด (Lowe and Swink) ไดใหความเห็นวาในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโรงเรียนในอนาคตจะเปนโรงเรียนที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยสังคมชุมชนจะเขามามีสวนรวม
บริหาร จะตองเปนผูที่ทันตอเหตุการณ ซึ่งสังคมมีความคาดหวังในเรื่องบริหาร 3 เรื่อง คือ 1) ความ
เปนเลิศ บทบาทของผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนผูที่มีความรูที่สามารถประสานกับชุมชนได ยินดีรับ
บริการ และตองสรางสรรคความเปนเลิศทางการศึกษา 2) ความเสมอภาค บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียน ตองเปนผูที่มีจิตใจโอบออมอารี 3) จริยธรรม บทบาทของผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนผูที่มี
ความโปรงใส78
ธีระ รุญเจริญ กลาววา ในยุคโลกาภิวัฒน มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะ
ทําใหองคกรบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ผูบริหารมืออาชีพ คือผูที่สามารถบริหารงานไดสําเร็จ ใน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยาง
รวดเร็ว ไรพรมแดนและกระทบกระเทือนไปทั่วโลก79
รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ เชาวลิต ไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารระดับสูง ( CEO )
ในทศวรรษที่ 21 ไว 6 ขอ ดังนี้
1. มีวิสัยทัศน (vision) ในเปาหมายความสําเร็จ คือมองไปขางหนา “มองกวาง คิดลึก เห็น
ไกล ทันสมัย และเฉียบแหลม”
2. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ คือสามารถบอกทุกคนในองคการใหทราบไดวา องคการ
จะ ดําเนินการไปในทิศทางใด สามารถสื่อสารไดทุกทิศทาง
3. มีความนาเชื่อถือ คือมีบุคลิกภาพเปนที่นาเชื่อถือ นาไววางใจ ไมโกหกหลอกลวง สราง
ความเชื่อถือความศรัทธาแกผูใตบังคับบัญชาและสาธารณชน
4. กลาไดกลาเสีย คือ กลาเสี่ยง วางแผนแลวตองเดินหนา อยากลัวผิด ผิดแลวตองรีบแกไข
และอยานั่งทับปญหา เปนตน
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Reth, John.F, How to be better manager Bussiness Management, Articalleadership Management (n.p.: n.p.,1999).
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Lowe,Robert,and Reith,Swink.,“ Surviving in a Changing Society”. Principal The
New Diversity,79 (May 2000): 5.
79
ธีระ รุญเจริญ,สูความเปนผูบ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขา ว
ฟาง.2548),23.
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5. คิดนอกกรอบ (Think Out of Box) คือคิดใหหลุดพนจากความเคยชินเดิมๆและตองคิด
ใหเกิดความเชื่อมโยงในกรอบของโลกาภิวัตน มีมิติใหมๆของความคิด
6. กลาที่จะทําใหองคกรมีความกะทัดรัด คลองตัว80
เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ มีความคิดเกี่ยวกับนักบริหารมืออาชีพ โดยเขียนไวในหนังสือ ”การบริหาร
องคการยุคใหม” วานักบริหารมืออาชีพจะตองมีคุณสมบัติและทัศนคติพิเศษที่จําเปน ตอการสนอง
ประโยชนใหแกสวนรวมดังนี้
1. เปนนักบุกเบิก (Pioneer) คือควรมีจิตใจชอบคนหาสิ่งใหมๆ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เพื่อให
องคกรกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง
2. มีวิสัยทัศน (Vision) คือจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอม และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินงานขององคการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน
3. มีความทันสมัย (Modern) คือเปนผูกาวทันโลก ทันเหตุการณ จะตองพรอมเสมอที่จะนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชน
4. เปนนักพัฒนา (Developer) คือควรคํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวขององคการใหความ
สําคัญแกการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เปนนักตอสู (Determined Fighter) คือมีความพรอมที่จะแขงขันในระดับโลกกับนานา
ประเทศในทุกรูปแบบ โดยไมยอทอตออุปสรรคใดๆ แมจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น
6. เปนนักประสานงาน (Co-ordinator) คือจะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี สามารถประสาน
ทุกฝายเขาหากันได เพื่อจะไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
7. มีจรรยาบรรณจริยธรรม และคุณธรรม (Ethics) คือควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและมี
จริยธรรม คุณธรรม สําหรับใชเปนกรอบของแนวความคิดในทางปฏิบัติ ควรประพฤติและปฏิบัติให
ถูกตองตามทํานองครองธรรม เพื่อสรางศรัทธาโดยการเปนผูยึดมั่นในธรรม ไมใชอํานาจหนาทีใ่ นทาง
มิชอบ81 เปนตน
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รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต,“CEO : ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ”,วารสารวิชาการ
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เรวัตร ชาตรีวศิ ิษฎ,การบริหารองคการยุคใหม (กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ,2539 ),79-80.
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วิฑูรย สิมะโชคดี ไดอธิบายถึงคุณสมบัติของเถาแกใหม ที่ประสบความสําเร็จไดมี 7
ประการ ดังนี้
1. ตองเปนนักแสวงหาโอกาส คือจะตองเปนผูมองเห็นโอกาสและหาชองทางทางการคา ได
ตลอดเวลา แมจะตกอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
2. ตองเปนนักเสี่ยง ตองกลาไดกลาเสีย พรอมที่จะดําเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส อยา
มัวรีรอ มิฉะนั้น จะสายเกินไป ไมเกิดประโยชนใด ๆ
3. ตองเปนคนมีความคิดริเริ่ม หรือสรางสรรค ในการผลิตสินคาหรือบริการใหม ออกสู
ตลาดที่มีสภาพการแขงขันสูง
4. ตองเปนคนที่ไมทอถอยงาย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่มกอตั้งธุรกิจ จะตอง
ประสบกับปญหามากมาย เถาแกหรือผูประกอบการที่ยืนหยัดอยูไดจะตองเปนคนที่มีความอดทนสูง
5.ตองเปนคนที่ใฝรูอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค และตื่นตัวอยูตลอดเวลาทําให
สามารถปรับตัวไดเสมอ
6. ตองเปนคนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ทําใหธุรกิจมีทิศทางชัดเจน ไมเดินทางออกนอกลูนอก
ทาง สามารถมุงไปสูอนาคต ดวยเปาหมายที่วางไวอยางแนนอน
7. ตองมีเครือขายดี เพื่อที่จะทําใหไดประโยชนทั้งดานขอมูล และการไดรับความ ชวยเหลือ
ดานตาง ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือขายไดเปนอยางดี82
บริษัท Bain and Company ไดสรุปลาสุดผลการสํารวจผูบริหารในโลกธุรกิจของป 2009
พบวามี 10 เครื่องมือทางการบริหารที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้คือ
1. Benchmarking หรือ การเปรียบเทียบวัด
2. Strategic Planning -การวางแผนกลยุทธ
3. Mission and Vision Statement -การทําเรื่องขอความวิสัยทัศนและภารกิจ
4. CRM -การจัดการความสัมพันธกับลูกคา
5. Outsourcing-การใชบริการจากหนวยงานภายนอก
6. Balanced Scorecard -การจัดการกลยุทธดวย BSC& KPIs(เรียกกันในเมืองไทย)
7. Customer Segmentation-การกําหนดสวนของลูกคา
8. Business Process Reengineering-การทํารีเอ็นจิเนีย
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วิฑูรย สิมะโชคดี, TQM วิธอี งคกรคุณภาพยุค 2000 ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬา
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9. Core Competencies-ความสามารถหลักของธุรกิจ
10. Mergers & Acquisition-การซื้อและควบรวมกิจการ83
กลาวโดยสรุป ผูบริหารมืออาชีพ เปนผูที่มีลักษณะที่สําคัญคือ มีความสามารถในการบริหาร
งานที่ตองพยายามฝกฝนพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีทักษะและเชี่ยวชาญ อันจะนําไปสู
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณคาของความเปนมืออาชีพ และความสําเร็จในองคกรนั้น ๆ
2.2 ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
ดานการศึกษาจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ ความเปนมืออาชีพในการจัดการ และ
บริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา พบวา องคประกอบของผูบริหารมืออาชีพประกอบดวย 1) การ
ปรับเปลี่ยนเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน 2) การสรางเครือขายใน
การบริหารจัดการ และพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เอ็ดมอนด (Edmonds) ไดศึกษาวิจัย และพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีความแข็งแกรง เปนผูที่
เชี่ยวชาญ และมีทักษะพื้นฐาน ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูบริหารที่เปนมืออาชีพ ที่จะนําโรงเรียนไปสู
ความมีประสิทธิผลได84
ออสติน และ โรนโนลด (Asutin and Raynolds) ที่ศึกษาวิจัย และพบวา การบริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ85
แซมมอน ฮิลแมน และ มอติมอร (Sammons Hillman and Mortimore) ที่ไดศึกษาวิจัย
องคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จ หรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบดวย 11
องคประกอบ และองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ ความเปนผูบริหารมืออาชีพ นอกจากนี้ ใน
การศึกษาวิจัยของ แซมมอน ฮิลแมน และ มอติมอร (Sammons Hillman and Mortimore) ที่ได
ศึกษาองคประกอบของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ซึ่งพบวา ประกอบดวย 1) มีความมั่นคงและ
ชัดเจนของวัตถุประสงคเปาหมายขององคกร และการบริหารเชิงรุก สามารถสรางทีมบริหารงานของ
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โรงเรียนได 2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจ และการใชนโยบาย
ตาง ๆ 3) สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ86
ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัด
การศึกษาตามแนวการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) คือ 1) บริหาร
งานอยางมีอิสระเพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการบริหารดานวิชาการ 2)การบริหารงานบุคคล 3)การ
บริหาร งบประมาณและการบริหารงานทั่วไปโดยมุงเนนการสงเสริมงานดานวิชาการเปนหลักสําคัญ
อันจะกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิรูปเรียนรู และการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวยเกณฑ
ดังตอไปนี้
1. การเปนผูนําทางวิชาการ
ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูนําทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยน แปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และมีการวางแผน นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู ของสถานศึกษา
อยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลัง ความรวมมือของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา
2. การบริหารงานแบบมีสวนรวม
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยางอิสระ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและ
บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมทั้งครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคคล และหนวยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชนอาทิ ครู
บุคลากร พอแม ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ
3. การเปนผูอํานวยความสะดวก
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในโรงเรียน และผูเกี่ยวของ ทั้ง
ทางดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตางๆ เชน หนังสือ ตํารา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอน และ
อุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ ตลอดจนการใหบริการและการจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู
เชน แหลงเรียนรูและศูนยการเรียนที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง และจัดบรรยากาศ
ของโรงเรียนใหอบอุนเพื่อใหผูเรียนมีความรักที่จะเรียนรูและรูจักแสวงหาความรู
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4. การประสานความสัมพันธ
ผูบริหารสถานศึกษามีการประสานงาน และสรางความสัมพันธอันดีกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก ทรัพยากร
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผูเชี่ยวชาญผูมีความรูและประสบการณพิเศษที่โรงเรียน ตองการ
ใหมาชวยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรดานการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เชน อุปกรณ การเรียน
การสอน อุปกรณการกีฬา สื่อ เกม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริม
ใหครูเขารับการฝกอบรม เขารวมประชุมสัมมนา และไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหทันตอสถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อ
สามารถนํามาประยุกตและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น รวมทั้งสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาแหงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ของ สถาบันพัฒนาผูบริหารการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนการพัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบริหารมืออาชีพเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จโดยกําหนด คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่
สําคัญไว 6 ประการ ดังนี้
1. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึงผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูที่มี “ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ” เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเจริญรุดหนาไป
สูความเปนเลิศไดอยางรวดเร็ว เพราะวิทยาการตาง ๆ ในโลกกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการมีโลกทัศนที่กวางไกล จะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะ
ชวยใหผูบริหารมืออาชีพมี “วิสัยทัศน” สามารถกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน
และเหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการบริหารเพื่อนําสถานศึกษาไปสูจุดหมายนั้น
2. มีจิตวิญญาณนักบริหาร ผูบริหารมืออาชีพจะตองมีจิตวิญญาณนักบริหาร อยางนอย 3
ประการยอยๆคือ
2.1 อุทิศตนเพื่อหนาที่ เปนผูที่มีรักและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ขยัน
อดทนและเสียสละที่จะทํางานในหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําสถานศึกษาไปสูความ สําเร็จใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางสมบูรณตามจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2.2 มีความเปนปญญาชน เปนผูที่ดําเนินชีวิตและทํางานในหนาที่โดยใช “ปญญา”
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พิจารณาดวยเหตุผล ตามหลักกาลามสูตร ไมตกเปนทาสของอารมณ โลภ โกรธ หลง และความ
ลําเอียงดวยอคติตาง ๆ มีจิตใจที่เขมแข็งหนักแนนในเหตุผลแหงความถูกตอง ในความซื่อสัตย สุจริต
และยุติธรรม
2.3 บริหารตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูที่ใหความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน ทั้งดานความเกง ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณทั้ง สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตในฐานะที่มีหนาที่เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยยึดหลักวา “จะพัฒนา
ใครเขาตองพัฒนาตัวเรากอน” นอกจากนี้ การพัฒนาตนใหมี “ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน” ยังชวยให
ผูบริหารไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนทําใหการบริหารไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายและประสบความสําเร็จสูงขึ้น
3. เปนผูนําทางการศึกษาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะตองเปนผูมี “ภูมิรู” ทางดาน
การศึกษา เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการศึกษากับสภาวะแวดลอมในสังคม สามารถ
วิเคราะห ปญหาและแนวโนมทางการศึกษาของไทยไดอยางชัดเจน มีความเปนผูนําใน การปฏิรูป
การศึกษา เปนผูนําทางวิชาการ และเปน ผูนําในการบริหารคุณภาพการศึกษา
4. มีความรูความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ นอกจากจะตองมี
“ภูมิรู ” ทางดานการศึกษาแลวยังตองมี “ภูมิรู ” ทางดานการบริหารอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร และการวางแผนกลยุทธ ตลอดจนสามารถนํา “หลัก
วิ ช า” ดั ง กล า วมาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ให ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง
5. มีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา มือ
อาชีพ จะตองมีความสามารถในการใช ศาสตร และศิลปะในการบริหารมาพัฒนาการบริหารงาน
ดานตางๆ ภายในสถาบันการศึกษาใหประสบความสําเร็จ สูความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน มีความสามารถในการบริหารทรัพยากร ทั้งบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานที่เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดสูงสุด
6. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ในยุคปจจุบันจะตองรูจักนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนาผูเรียนประสบความสําเร็จ มีคุณภาพสมบูรณ ทั้งเปนคนเกง เปนคน
ดี และมีความสุขในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําหลักสูตร “ผูบริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ” โดยกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพไว 6 ประการ คือ
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1. การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องตอไปนี้
1.1 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหารมืออาชีพ
1.2 การบริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา
1.3 การบริหารจัดการภูมิปญญาไทย เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. การเปนผูนําดานการจัดระบบ ในเรื่องตอไปนี้
2.1 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู
2.2 การจัดและใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 การจัดระบบเครือขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบ
3. การเปนผูนําดานวิชาการ ในเรื่องตอไปนี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศ
3.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู
3.3 การพัฒนาครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา
3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
3.5 การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในเรื่องตอไปนี้
4.1 การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหม กาวสู
วิสัยทัศนที่ตองการในอนาคตการวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนในภาพรวม
ขององคการทุกกลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนปจจัยที่ชี้อนาคตขององคกรนั้น
4.2 การบริหารแบบมีสวนรวม
4.3 ผูบริหารตองผูนําการเปลี่ยนแปลง
4.4 การบริหารความขัดแยง
4.5 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 เทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม
5. การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในเรื่องตอไปนี้
5.1 การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อชุมชนและสังคม
5.2 การบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม
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6. การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเปนผูบริหารมือ
อาชีพ87
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา ไดสืบคนเกี่ยวกับ
วิทยาลัยแหงชาติเพื่อผูนําทางการศึกษาของอังกฤษ (National College for School Leadership)
และไดรายงานมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาแหงชาติของอังกฤษเรื่องทักษะและ คุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาพอประมวลสรุปไดดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสามารถใชรูปแบบภาวะผูนําในการนําบุคลากรในโรงเรียน
และสถานการณตางๆ เพื่อสรางและมีพันธะสัญญาตอวิสัยทัศนอยางชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพของ
โรงเรียน
2. ริเริ่มและจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
3. จัดลําดับความสําคัญของงาน ของแผน และขององคกร
4. ควบคุมและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. สราง สนับสนุนและทํางานรวมกับทีมงานใหมีผลงานสูง
6. ทํางานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงาน
7. มอบหมายความรับผิดชอบ มอบหมายงาน และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อใหงานทุกสวน
ดําเนินการไปดวยดี
8. กระตุนและจูงใจนักเรียน บุคลากร ผูปกครอง กรรมการโรงเรียน และชุมชนในวงกวาง
9. กําหนดมาตรฐานและปฏิบัติตนเปนตัวแบบแกนักเรียนและบุคลากร
10. เสาะหาคําแนะนําและการสนับสนุนเมื่อมีความจําเปน
11. ปฏิบัติตอคนทั่วไปอยางมีจิตสํานึกและแกไขความขัดแยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น88
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สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,การ
บริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรใหมของการพัฒนาระบบราชการ (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยผูบริหาร
,2548)
88
สุรศักดิ์ หลาบมาลา,ผูแปล,วิทยาลัยแหงชาติเพื่อผูน ําทางการศึกษาของอังกฤษ =
National college for school leadership (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ: สํานักงาน
ปฏิรูปวิชาชีพครู,ม.ป.ป.),45.
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา ไดสืบคน เกี่ยวกับ
วิทยาลัยแหงชาติ เพื่อผูนําทางการศึกษาของอังกฤษ (National College for School Leadership)
และไดรายงานมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาแหงชาติของอังกฤษพอประมวลสรุปได ดังนี้
1. ภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่บริหารโรงเรียนไปสูความสําเร็จและกาวหนา ใหนักเรียนทุกคน
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิชาชีพในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาตองทํางานกับคณะ
กรรมการโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาตองใหวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และทิศทางแกโรงเรียน และ
ดําเนินการบริหารใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่รับผิดชอบ ตอ
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ยกระดับมาตรฐานในการเรียนการสอน ใหโอกาส การ
เรียนรูสําหรับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน รับผิดชอบตอการพัฒนานโยบายและการนํา นโยบาย
ไปปฏิบัติ ดําเนินการใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหชุมชนมีพันธะสัญญากับโรงเรียนในวง
กวาง โดยวิธีการพัฒนาและรักษาเครือขายกับองคกรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน โรงเรียนอื่น
ในทองถิ่นสํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่น สถาบันอุดมศึกษา นายจางบริการจัดหางานและอื่นๆ
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่รับผิดชอบตอการสรางสภาพแวดลอมที่สรางสรรค มีการเรียนรู อยางมี
ระเบียบวินัยดําเนินการบริหารงานประจําวัน จัดองคกรของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และ
ผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอหนวยงาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของโรงเรียน
2. ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาจะปรากฎผล ดังตอไปนี้
1. ผลการจัดการโรงเรียน
2. คุณภาพนักเรียน
3. ผลการจัดการเรียนการสอนของครู
4. ความพึงพอใจ ความเขาใจและการสนับสนุนของผูปกครอง
5. ความสามารถของคณะกรรมการโรงเรียน
3. ความรูความเขาใจในวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูและความเขาใจในสิ่งตางๆ ตอไปนี้
1. ปจจัยซึ่งมีสวนสําคัญในการใหการศึกษาที่มีคุณภาพ ลักษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ กลวิธีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลวิธีการสงเสริมจิตใจ
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ศีลธรรม การพัฒนาทางสังคม และพฤติกรรมอันดีของนักเรียน
2. กลวิธีในการบรรลุเปาหมายในการเรียนการสอนภาษาและคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
3. วิธีการประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการจัดการ
4. วิธีการใชขอมูลในการเปรียบเทียบพรอมกับนําขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนใน
อดีต มาใชเพื่อประโยชนในการกําหนดเปาหมายและกําหนดเกณฑที่จะตองพัฒนานักเรียน
5. ขอบังคับและรูปแบบในการจัดทําและประเมินหลักสูตร
6. วิธีการสอนและการประเมินการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชสารสนเทศ
เทคโนโลยี และการสื่อสาร
7. อิทธิพลของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และเทคโนโลยีที่มีตอกลวิธีการวางแผน
และ การนําแผนของโรงเรียนไปปฏิบัติ
8. รูปแบบภาวะผูนําการนําภาวะผูนําไปปฏิบัติและผลกระทบของภาวะผูนําในบริบทตางๆ
ภายในโรงเรียน
9. การจัดการและกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายการจางงาน กฎหมายเกี่ยวกับความเสมอ
ภาค และการจางงาน กฎหมายการบริหารงานบุคลากร ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอกโรงเรียน
การเงินและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคม
10. กรอบนโยบายระดับชาติและระเบียบอื่นๆที่ออกตามนโยบายและหนาที่ของกระทรวง
การ ศึกษาและการจางงาน และหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
11. กรอบนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายของการศึกษาความ สําคัญของกฎหมายการศึกษาที่มี
ตอภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งกฎหมายการศึกษาที่ประกาศใชระหวางพ.ศ.2494 2540 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน
12. การนําขอมูลและขาวสารจากสํานักงานการศึกษาทองถิ่นกระทรวงการศึกษาและ การ
จางงานหนวยงานทางราชการ และสมาคมตาง ๆ มาใชประโยชนในโรงเรียน
13. การบริหารการศึกษาระดับประเทศ ระดับทองถิ่นและระดับโรงเรียน
14. นําหลักฐานจากการตรวจการและการวิจัยมาใชในการพัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนา
โรงเรียน
15. กลวิธีในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับหนาที่ โอกาสภาระรับผิดชอบ และสิทธิของประชาชน
ในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอลักษณะผูบริหาร สถานศึกษาตนแบบ
เพื่อบริหารและจัดการศึกษาตามแนวการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ( SBM ) วาบริหารสถานศึกษา
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ตนแบบหมายถึงผูบริหารที่มีคุณลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะสวน บุคคลตามเกณฑ
มาตรฐาน ดังนี้
ก. คุณลักษณะทางวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความเปนผูนําที่เขมแข็งโดยเฉพาะเปนผูนําการเปลี่ยน
แปลง ซึ่งหมายถึง สามารถชักนําหรือสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ งาน
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมาย เปนผูมีวิสัยทัศน มีเปาหมายทางการศึกษามีการ วาง
แผนการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม มีการ
ประเมินการทํางานอยางครบวงจร มีประสบการณดานการบริหารเปนอยางดี และมีความตั้งใจจริง
ในการบริหารงานโรงเรียนดวยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ ของ
การตัดสินใจอยางมีสวนรวม และบริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรู ของ
ผูเรียนผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูนําที่มีความรูและรูจักแสวงหาความรูใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ทุกฝายกําลังรวมมือกันปฏิรูปการศึกษา
ข. คุณลักษณะสวนบุคคล
ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดีมี
ปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแกปญหาไดดี มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ มีใจ เปด
กวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความอุตสาหะ วิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความสม่ําเสมอมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีความกลาในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยูเสมอ มีสุขภาพดี
เปนผูประสานงานที่ดี เปนนักพัฒนาและนักบริการสังคม รูจักพัฒนาตนเองและสังคม มีความเปน
ประชาธิปไตย มีความรักในสถาบันของชาติ และอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนอกจากนั้น ผูบริหารควรเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรใน โรงเรียนและชุมชนอีก
ดวย
ค. คุณลักษณะที่เกี่ยวของ
ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใชประโยชนจากคุณลักษณะสวนตนอื่น ๆที่มีอยูและแสดงให
เห็นวาประสบความสําเร็จในบริบทภาวะผูนํา และการจัดการโรงเรียนของตนดังตอไปนี้
1. มีพันธะสัญญากับงานในหนาที่และมีอิทธิพลจูงใจบุคลากรอื่น
2. มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและความคิดใหม ๆ
3. มีความอดทน มีพลัง และมีแรงจูงใจที่จะทํางาน
4. มีความมั่นใจในตนเอง
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5. มีความกระตือรือรน
6. มีความสามารถเชิงสติปญญา
7. มีความเชื่อถือไดและซื่อสัตยสุจริต
8. มีพันธะสัญญากับงานการพัฒนาวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง
แซมมอน ฮิลแมน และ มอติมอร (Sammons Hillman and Mortimore) ที่ไดศึกษาวิจัย
องคประกอบที่ส งผลถึง ความสําเร็จ หรือความมีประสิทธิผลของโรงเรี ยนประกอบดวย
11
องคประกอบ และองคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ ความเปนผูบริหารมืออาชีพ นอกจากนี้ในการศึกษา
องคประกอบของความเปนผูบริหารมืออาชีพ พบวา ประกอบดวย 1) มีความมั่นคงและชัดเจนของ
วัตถุประสงคเปาหมายขององคกร และการบริหารเชิงรุก สามารถสรางทีมบริหารงานของโรงเรียนได
2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจ และการใชนโยบายตาง ๆ 3)
สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ
กลาวโดยสรุป ผูบริหารมืออาชีพ เปนผูที่มีลักษณะที่สําคัญคือ มีความสามารถในการบริหาร
งานที่ตองพยายามฝกฝนพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีทักษะและเชี่ยวชาญ อันจะนําไปสู
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณคาของความเปนมืออาชีพ และความสําเร็จในองคกรนั้น ๆ
2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
2.3.1 แนวคิดทฤษฎี
ปจจุบันมีแนวคิดทฤษฎีจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา ซึ่งไดมีการพยายามจัด
กลุมแนวทางการศึกษาภาวะผูนําไวหลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอยางการจัดกลุมทฤษฎีตามแนวทาง
การศึกษาผูนํา ที่แบงเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ คือการศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (Traits Approach)
การศึกษาพฤติกรรมของผูนํา (Behavioral Approach) การศึกษาผูนําตามสถานการณ (Situational
Approach) และการศึกษาอิทธิพลอํานาจของผูนํา (Power-Influence Approach) อยางไรก็ตามทั้ง
4 กลุม ทฤษฎีนี้ มีขอถกเถียงถึงจุดออนของแตละแนวคิดทฤษฎีอยูมาก โดยเฉพาะแนวทางการนําไป
ประยุกตใชในปจจุบัน ซึ่งสภาพแวดลอมหรือบริบทของสังคมและขององคการตาง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นในชวง 1-2 ทศวรรษที่ผานมา จึง
ไดมีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผูนําในแนวทางใหม ที่มีการกลาวถึงกันมากคือ “ภาวะผูนํา

71
การเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership)89
ตามแนวคิด ของนั ก วิช าการหลายทา น
มี ก ารใหค วามหมายของภาวะผู นํา การ
เปลี่ยนแปลงไวแตกตางกัน ซึ่งอาจจะสรุปความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้
เบิรน (Burn) ไดเสนอแนวคิดถึงความแตกตางระหวางภาวะผูนําแหงการแลกเปลี่ยน
(Transactional leadership) กับภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership
หรือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ) กลาวคือ ผูนําแหงการแลกเปลี่ยน จะเนนกระบวนการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตาม โดยที่ผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุสิ่งของที่มีคาตาม
ตองการ โดยมีเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนคือ ผูตามตองทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดหรือ
ปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามขอตกลง แลวผูตามก็จะไดรับรางวัลตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยน ขณะที่
ผูนําก็ไดประโยชนจากผลงานที่สําเร็จนั้น ผูนําแหงการแลกเปลี่ยน จะเนนการดําเนินงานที่มีความ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ขององคการใหบังเกิดผลดี (Excel)ผูนําแบบนี้จึงมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหเปนไปตามหนาที่ทางการบริหาร (Management functions) เชน
การวางแผน การจัดองคการ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม เปนตน ในการทํางานจึง
มักไมเนนความสัมพันธระหวางกันมากนัก จึงกลาวไดวา ผูนําแหงการแลกเปลี่ยนจะแสดง
พฤติกรรมของความเปน “ผูบริหาร” มากกวาความเปน “ผูนํา”90
สวนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง จะมีคุณลักษณะที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญขึ้นในองคการ เปนผูนําที่มีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางวิสัยทัศน
กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการ พรอมไปกับการสงเสริมใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคใหไดผลงาน
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีใหม ๆ อีกดวย ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะไมใชแรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผูตาม แตจะเนนการใชสิ่งที่มีลักษณะเชิงนามธรรมมากกวา เชน การใชวิสัยทัศน
(Vision) คานิยมรวม (Shared values) และการสรางความสัมพันธตอกัน (Consideration) การ
พยายามทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่ทํามีความหมายเชิงคุณคา การสรางความเขาใจและความรูสึกรวม
ของผูตามโดยตลอดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจึงขึ้นอยู
กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา เชน คานิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) และคุณลักษณะอื่น
เชน ความมีบารมีหรือความเสนหา (Charisma) ของผูนําเองมากกวาการใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
89

รัตติกรณ จงวิศาล ,ภาวะผูนําและบุคลิกภาพ ,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สงขลา : ม.ป.ท ,2544),32.
90
Burns, James M.,Leadership (New York : Harper & Row,1987),148.
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ระหวางผูนํากับผูตาม ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะเนนที่”ความมีประสิทธิผล” (Effectiveness) ของ
งาน ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และซับซอนของโลกยุคปจจุบัน ความเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะสมและมีการนําไปใชในแทบทุกองคการอยางแพรหลาย
Bass ใหความหมายไววาผูนําการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมที่มีความชัดเจนมากกวา พวก
เขาไมไดถูกจํากัดโดยการรับรูของผูตาม ผูนําตองตั้งใจทํางานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยน
รูปแบบขอเสนอของลูกนอง และปรับปรุงขอเสนอเหลานั้นเสียใหมมากกวาที่จะเชื่อวาตองทํางานให
ตรงกับความคาดหวังของลูกนอง91
Mushinsky ใหความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ แ ละสมมุ ติ ฐ านของสมาชิ ก ในองค ก ารและสร า งความผู ก พั น ในการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพล
ของผูนําที่มีตอผูตาม แตผลกระทบของอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับมาเปน
ผูนํา และเปนผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองวาเปนกระบวนการรวมและเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับ
ตางๆในหนวยงานยอยขององคการ92
Schultz ใหความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไววา ความเปนผูนําซึ่งผูนําไมไดถูก
จํากัดโดยการรับรูของผูตาม แตมีอิสระในการกระทํา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบมุมมอง
ของผูตาม93
นิตย สัมมาพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง
ผูนําที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลจํานวนมากลงมือทํามากกวาเดิมจนไตระดับขึ้นสูเพดาน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น94
รัตติกรณ จงวิศาล ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational
91
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93
Schultz and Schultz ,Develop by Job engagement ,1998) [Online] ,accessed 11
January 2010. Available from www.schultzandschultz.com/
94
นิตย สัมมาพันธ,ภาวะผูน ํา/พลังขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : อินโนกราฟ
ฟกส,2546),54.
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leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน เปน
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่
สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจให
ผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุม หรือสังคม 95
แบส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio )ไดเสนอภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลการ
วิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําที่เขาเคยเสนอในป ค.ศ.1985 โมเดลนี้จะ
ประกอบด ว ยภาวะผู นํ า 3 แบบใหญ คื อ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
(Transformational
leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน(Transactional leadership) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย
(Laissez – faire leadership)หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Nonleadership behavior)ซึ่งใน
ที่นี้จะศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เทานั้น
และแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
2.3.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม ของ
ผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผู
ตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีม
และขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสู
ประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะ
กระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา “4I’s” (Four I’s) คือ
1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influenceหรือ Charisma Leadership
: II หรือ CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูน าํ จะเปน
ที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรวมงานกัน ผู
ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งที่ผูนําตอง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนํา
จะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ
สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ
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รัตติกรณ จงวิศาล,ภาวะผูนําและบุคลิกภาพ ,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สงขลา : ม.ป.ท,2544),32.
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วิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนํา
จะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่น
และเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความ
ตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริม
ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวก
เดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสราง
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและ
พฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ
1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและ
ทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนํา
จะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่น
และแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตาม
มองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความ
ผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวา การสรางแรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา ชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของ
ตนเองและเสริมความคิดสรางสรรค
1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผูนํามีการ
กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหา
แนวทางใหมๆมาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้ง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวย
วิถีทางใหมแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหาและการ
หาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการ
กระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตาง
ไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่
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จะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบาง
ปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จาก
ความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอ
คานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญา เปนสวนที่สําคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง
1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนํา จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผู ตามเปนรายบุคคลและทําให
ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผู
ตามแตละคน
เพื่อการพัฒนาผูตามผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจก
บุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อน
รวมงานใหสูงขึ้น
นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความ
จําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเอง
มากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา ผูนํามีการสงเสริมการ
สื่อสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มี
ปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคล
เปนบุคคลทั้งครบ(As a whole person) มาก กวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูน าํ
จะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมาย
งานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่
และเรียนรูสิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน
และการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูก
ตรวจสอบ96
จอหน คอตเตอร (John Kotter) ของ Harvard Business School ไดไววา การเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ภายในองคกร จะตองผาน ขั้นตอนตางๆ ตามลําดับรวมแปดขั้นตอน คือ ถาเกิดความผิดพลาด
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แบส และ อโวลิโอ ( Bass and Avolio ,อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, ภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership). วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 28
( มกราคม – มิถุนายน.2545) : 39 – 41.
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ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็จะมีผลตอความ สําเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรขั้นตอนของ
การสรางการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอน ตามลําดับนั้น ประกอบดวย
1. การปลุกเราความรูสึกในความจําเปนและเรงดวนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงภาย ใน
องคกร Establishing a sense of urgency
2. การสรางทีมงานที่ดี Creating the guiding coalition
3. การสรางวิสัยทัศนขององคกร Developing a vision and strategy
4. การสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน Communicating the change vision
5. การกําจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง Empowering a broad base of people to take
action
6. การวางแผนเพื่อใหเห็นผลสําเร็จในระยะสั้น Generating short term wins
7. การหลีกเลี่ยงการประกาศชัยชนะที่เร็วเกินไป Consolidating gains and producing
even more change
8. การทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดํารงคงอยูตลอดไป Institutionalizing
new approaches in the culture
ขออธิบายขยายความ ขั้นตอนของการสรางการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การปลุกเราความรูสึกในความจําเปนและเรงดวนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน
ทุกคนในองคกรดวย ดังนั้นถาขาดปจจัยจูงใจที่เหมาะสมที่จะทําใหทุกคนรวมมือรวมใจกันแลวก็
ยอมยากที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได ผูบริหารจึงตองมีความสามารถพูดอธิบายและ
สื่อสารปลุกเราถึงความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณตางๆที่กําลังเกิดขึ้น หรือที่ใกลจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดโอกาสใหมๆทางธุรกิจที่จะ
สรางความเจริญเติบโตแกองคกร
2 การสรางทีมงานที่ดี ผูบริหารเพียงคนเดียวคงไมสามารถที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
ดังนั้นผูบริหารจะตองสรางทีมงานที่มีความสามารถพรอมที่จะทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรได สมาชิกในทีมงานจะตองเปนผูที่มีความมุงมั่นและตั้งใจจริงทีจ่ ะทํางาน
คือ ไมใชประเภทที่พูดเกงแตเพียงอยางเดียว
3. การสรางวิสัยทัศนขององคกร วิสัยทัศน หมายถึง ภาพในอนาคตขององคกรที่ผูบริหาร
อยากจะใหเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง คือผูบริหารตองทําใหทุกคนภายในองคกร มองเห็นภาพ
เหมือนกันวา องคกรจะมีสภาพหรือหนาตาเปนอยางไรในอนาคตภายหลังการ เปลี่ยนแปลง
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วิสัยทัศนที่ผูบริหารและทีมงานรวมกันกําหนดขึ้นมานี้ จะตองสามารถถายทอด และสื่อสารใหทกุ คน
ในองคกรเขาใจไดงายและชัดเจนดวย
4. การสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน หลังจากที่ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร อยาง
ชัดเจนแลว ผูบริหารและทีมงานจะตองทําหนาที่ในการสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศนนั้น ไปยัง
ผูบริหารระดับตางๆ และพนักงานทุกคนทั่วทั้งองคกร ไดเขาใจตรงกันวา องคกรจะมีลักษณะ อยางไร
และทุกคนจะเปนอยางไรบางภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารจะตองกอใหเกิดความเชื่อที่วาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่จําเปน และเปนเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไมได และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวจะทําใหองคกรและทุกคนดีขึ้น ผูบริหารยังจะตอง
พยายามสื่อสารดวยการแฝงวิสัยทัศนไวในทุกกิจกรรมที่ดําเนินการดวย พรอมทั้งการใชชองทาง ใน
การสื่อสารทุกชองทางที่มีภายในองคกรใหเปนประโยชนสูงสุด
5. การกําจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมักจะมีอุปสรรคเกิดขึน้ ซึง่
อาจจะเปนโครงสรางขององคกรที่ไมเหมาะสม กฎระเบียบในองคกรที่ลาสมัย หรือระบบการ จายเงิน
เดือนและคาตอบแทนที่ไมไดมีความสัมพันธหรือสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง
อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูบริหารบางคนหรือบุคลากรบางกลุมที่ตอตาน หรือ ไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขาดระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยที่ชวยใหสามารถ ตัดสินใจ
ไดเ ร็ว ขึ้ น
ตลอดจนการขาดความมั่น ใจในหมูผู บริ หารและพนัก งานที่มีต อผลลัพ ธของการ
เปลี่ยนแปลง ผูบริหารจึงตองพยายามที่จะลดหรือจํากัดอุปสรรคตางๆ เหลานี้ใหหมดไป เพื่อให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีอิสระที่จะมุงสูการเปลี่ยนแปลงไดอยางเต็มที่
6. การวางแผนเพื่อใหเห็นผลสําเร็จในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไมใชสิ่งที่สามารถจะ ทํา
ใหเห็นผลหรือสําเร็จไดภายในชวงระยะเวลาสั้นๆ และก็ตองระลึกไวเสมอวา เรื่องใดก็ตามที่ทํา
ติดตอกันมาเปนเวลานานโดยยังไมเห็นผลลัพธ ยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของหมดความกระตือรือรน คือ
คอยๆหมดไฟที่อยากจะทําตอไป
ดังนั้นผูบริหารจะตองวางแผนเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงเกิดความสําเร็จในระยะสั้นดวย
โดยผลลัพ ธของความสําเร็ จนี้ อาจจะเปนเพียงความสําเร็จเป นระยะๆ
ในเบื้องต นของการ
เปลี่ยนแปลงก็ได เพื่อใหเกิดกําลังใจกับผูที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง และยังเปนการรักษา
ระดับของความเรงดวนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอีกดวย ประเด็นที่สําคัญและตองระวังก็คือ ใน
กรณีที่เห็นผลลัพธชา อาจทําใหผูที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปอยูฝายที่ตอตาน การ
เปลี่ยนแปลงก็ได
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7. การหลีกเลี่ยงการประกาศชัยชนะที่เร็วเกินไป การวางแผนเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ ใน
ระยะสั้น (จากขั้นตอนที่ 6) แมจะเปนวิธีการที่ดี แตถามากเกินไปหรือหลงยินดีกับความสําเร็จเพียง
เล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะทําใหผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของเขาใจผิดและมัวแตหลงปลื้ม ใน
ชัยชนะเล็กๆ นอยๆ นั้น จนลืมนึกถึงความสําเร็จใหญที่รออยูขางหนา ผูบริหารจึงไมควรประกาศ ชัย
ชนะของการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป มิฉะนั้นอาจจะทําใหทุกคนเขาใจผิดวาหมดหนาที่แลว ทั้งๆ ที่
ความจริงแลวการเปลี่ยนแปลงยังไมจบสิ้น และมีเรื่องที่จะทําอีกมากมาย
8. การทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดํารงคงอยูตลอดไป วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดที่จะทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถดํารงคงอยูกับองคกรตลอดไป
ก็คือ การทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเปน วัฒนธรรมองคกร หรือกลาย เปนคานิยม
รวม ซึ่งกลายเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนภายในองคกรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ
จนเปน วิถีการทํางาน97
2.3.3 คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง (Characteristics of Leaders of Change)
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายังมีคอนขางนอยมาก
และยังไมเปนระบบที่แนนอน โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่สามารถนํากลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงลงสูโรงเรียน และมีขอสังเกตวา ถาชุมชนมีความรูความเขาใจในกลยุทธและ
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแลว เหตุใดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในการลงสูปฏิบัติจึงมีนอย ผูนํา
การศึกษาจะตองทําอยางไรกับประเด็นนี้ และผูนําการศึกษาดังกลาวจะตองมีคุณลักษณะอะไรบาง
จึงจะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงลงสูโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาของตนไดอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิผล
แมวาความรูความเขาใจวา ผูนําประเภทใดที่จะเปนตอการเปลี่ยนแปลงยังมีคอนขาง
จํากัดอยูก็ตาม แตก็มีสมมุติฐานความเชื่ออยูจํานวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการเปนผูนําในบริบทเชนนี้ เชน
เชื่อวาผูนําองคการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไดจะตองมีทั้งทักษะของการเปน
ผูนํา (Leadership) ควบคูกับทักษะการเปนผูบริหาร (Managers) กลาวคือ เราคาดหวังวาทั้ง
ภาวะผูนํา (Leadership)และการบริหารจัดการ (Management)ควรอยูในบุคคลเดียวกัน(Manasse)
และบุคคลเชนวานี้ก็คือ ครูใหญของโรงเรียนและผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง อยางไรก็ตาม บางครั้งเราไมอาจแยกระหวางการบริหาร (Management) กับการเปนผูนํา
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(Leadership) ออกจากกันไดโดยเด็ดขาด เพราะในความเปนจริงแลวเรายังพบวา ในตําแหนงเดียว
อาจตองทําหนาที่ทั้งสองบทบาทดังกลาวคือ อยูในบุคคลเดียวกันนั่นเอง ยกตัวอยางเชน ครูใหญ
คนหนึ่งอาจตองรับผิดชอบในการจัดทําวิสัยทัศนของโรงเรียนขณะเดียวกันก็ตองเปนผูจัดทําขั้นตอน
การปฏิบัติที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายอีกดวย การเปนครูผูนํา (Teacher leadership) ก็
เชนเดียวกันคือตองมีสองบทบาทอยูในตัวคนเดียว เชน ครูคนหนึ่งตองมีบทบาททั้งเปนครูผูสอน
ควบคูไปกับการเปนหัวหนาหมวดวิชาอีกดวย เปนตน
มีอีกสมมุติฐานหนึ่งที่เชื่อวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงขององคการตองเปนเฉพาะผูบริหาร
เทานั้นที่ตองทําหนาที่เปนผูนํา ซึ่งความคิดแนวนี้เชื่อวา การเปลี่ยนแปลงใดๆขององคการตองเกิด
จากบุคคลผูดํารงตําแหนงสูงสุดเทานั้น จึงเปนแนวคิดที่มองขามความสําคัญของภาวะผูน าํ ทีม่ าจาก
สมาชิกที่อยูระดับลางลงไป ขณะเดียวกันก็มีผลงานวิจัยคนควาใหม ๆ ในปจจุบันที่เนนแนวคิดที่วา
“ครูก็คือผูนํา (Teachers as leaders)” (Bellon and Beaudry ) ตลอดจนแนวคิดใหมของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เนนเรื่อง “การปรับรื้อโครงสราง (Restructuring) และการบริหารที่ยึดโรงเรียนเปน
ฐาน (Site based management) ซึ่งลวนสงเสริมแนวคิดใหครูอาจารยมีสวนรวมและมีภาวะผูนําใน
การตัดสินใจตอประเด็นตางๆในการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยแนวคิดหลังนี้กําลังอยู
ระหวางดําเนินการเพื่อสงเสริมบทบาทของครูในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวผูนําสถานศึกษา ที่มีหนาที่ทําการชี้นําและกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในหนวยงานที่รับผิดชอบเริ่มมีเผยแพรออกมามากขึ้น โดยระบุวา ผูนําสถานศึกษา
ตองเปนผูริเริ่มใหมีวิสัยทัศนขึ้น จากนั้นจึงรวมกับผูรวมงานชวยกันพัฒนาใหกลายเปน “วิสัยทัศน
รวม (Shared vision)” และใชหลักบริหารที่ยึดในคุณคาของบุคลากร (Valuing the organization’s
personnel) ขององคการ โดยผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกดวยพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive)
และ แสดงความกลาตัดสินใจแมจะเปนการเสี่ยง (Taking risk) อยูบางก็ตาม ผูนําจะยอมรับและ
มีความสามารถ
เนนความสําคัญมาที่ผลประโยชนและความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
คาดการณลวงหนาถึงความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แมจะรูวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะกระทบตอสถานภาพเดิม (Status quo)ที่เปนอยูของตนก็ตาม ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวน
เปนคุณลักษณะสําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งสิ้น ในขณะที่ยังมีขอมูลดานนี้อยู
ในวงจํากัด บทความนี้ จึงขอยึดคุณลักษณะดังกลาวของผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพบวามี
ประสิทธิผลในโรงเรียนคุณภาพมาขยายความในรายละเอียดตอไป
ในชวงทศวรรษ 1980 ไดมีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับ “โรงเรียนที่ไดชื่อวามีประสิทธิผล”หรือ
“โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ”ซึ่ ง สามารถยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างเรี ย นของนั ก เรี ย นซึ่ ง มาจากระดั บ สั ง คม
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เศรษฐกิจระดับลางใหสูงขึ้นไดอยางชัดเจน พบวา มีปจจัยเดนชัดที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนเหลานี้ก็คือ การมีผูนําการเรียนการสอน (Instructional leadership) ซึ่งก็คือครูใหญที่มี
ความรูความสามารถทางวิชาการสูงนั่นเอง ตอมา Heck, Larsen และ Marcoulides จึงทําการ
สังเคราะหคุณลักษณะและทักษะสําคัญที่ครูใหญเหลานี้ใชในการปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งพบวา เปน
คุณลักษณะและทักษะที่ประกอบดวยหลายมิติ (Multidimensional construct) สิ่งที่ครูใหญเหลานี้
ในฐานะผูนําทางการเรียนการสอนนํามาใชดําเนินการไดแก คุณลักษณะที่สรุปไดดังตอไปนี้
1. การตั้งความคาดหวังกับครูและนักเรียนไวสูง (High expectations on students and
teachers)
2. การบริหารโดยยึดจุดเนนการเรียนการสอนเปนสําคัญ (An emphasis on instruction)
3. การใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร (Provision of
Professional development)
4. การใชขอมูลเปนฐานในการประเมินความกาวหนาของนักเรียน ที่นอกเหนือจากใชเกณฑ
อื่น ๆ (Use of data to evaluate student’s progress among others)
5. การแสดงพฤติกรรมสําคัญของผูนําในการเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitating) การรวม
ปรับปรุง (Improving) และการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของนักเรียน98
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยผูนําการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงดวยทฤษฎี
ภาวะผูนําแบบพฤติกรรมสองมิติคือ พฤติกรรมแบบมุงงาน (Initiating structure) และพฤติกรรม
แบบมุงคน (Consideration) โดยใชแบบทดสอบ LDBQ พบวาผูนําดานการเรียนการสอน
(Instructional leaders) ที่มีประสิทธิผลเหลานี้ลวนมีพฤติกรรมสูงทั้งสองดาน และเมื่อถาม
ความเห็นครูตอกรณีนี้ ครูสวนใหญแสดงความชื่นชอบตอผูนําที่มีพฤติกรรมทั้งดานมุงงานและมุง
คนสูง (High task-High relation) อยูในตัวคนเดียวกัน (Hoy and Brown)
ในอดีตบทบาทของครูในฐานะผูใชภาวะผูนํา (Teacher leadership)นั้น กลาวไดวา
ยังอยูในขอบเขตที่จํากัด เชน การเปนหัวหนาหมวดวิชา และสวนมากมักเปนหัวหนางานตาง ๆ
ทางดานธุรการตางๆซึ่งมุงเนนความมีประสิทธิภาพมากกวาการไดใชบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการ
อยางไรก็ตาม เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญซึ่งเกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ที่มี
จุดเนนในสาระสําคัญหลายประการโดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนเปนฐานหรือ SBM
98

Heck, R.,Larsen,T., Marcoulides,G., "Instructional leadership and school
achievement: validation of a causal model",Educational Administration Quarterly, 26, 2
(1990): 94 -125.

81
(Site based management) และการปรับรื้อโครงสราง (Restructuring) มีการบริหารที่กําหนดให
ครูตองเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินการทางการศึกษากวางขวางมากยิ่งขึ้น บทบาทของครูในการ
เปนครูผูนํา (Teacher leadership) จึงชัดเจนขึ้น เชน มีบทบาทเปนพี่เลี้ยง (Mentors) ใหกับครู
ใหม บทบาทผูนําทีมงาน (Team leaders) บทบาทเปนผูนําการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum
developers) และผูใหการพัฒนาแกบุคลากรตาง ๆ (Staff development providers) เปนตน
บทบาทผูนําของครูดังกลาวนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จึงจําเปนตองกําหนดใหครูมีภาวะผูนําสูงขึ้นเพียงพอที่จะดําเนินการในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ดานตาง ๆ ของโรงเรียนไดสําเร็จ โดยใหบทบาทผูนําที่เกี่ยวของกับครูใน ดานกระบวนการตัดสินใจ
(Decision-making process)
และดานกระบวนการพัฒนาครูเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
Nickse ไดทําการศึกษาครูในประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุผลที่ตองระบุใหครูมีบทบาทในฐานะเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Teachers as change agents) และการสนับสนุนใหครูมีบทบาทภาวะผูนําเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้น มาจากความเชื่อและเหตุผลสําคัญอยู 4 ประการไดแก
1. ครูสวนใหญมีความสนใจตอภาระหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย กลาวคือ จะใสใจวางานที่
ไดรับมอบหมายนั้นคืออะไร มีเปาหมายอะไรและจะทําใหสําเร็จอยางมีคุณภาพไดอยางไร ครูจึงมี
ความสํานึกในความรับผิดชอบสูงตอวิชาชีพของตน
2.ครูสวนใหญจะมีความรูสึกรวมตอสิ่งที่เคยปฏิบัติมาดวยกันกับเพื่อนรวมวิชาชีพ (Sense of
history) จึงมีความตระหนักรูและระมัดระวังตอคานิยมที่เปนปทัสถาน (Norms) ชองกลุมที่เคยมี
รวมกัน
3. ครูสวนใหญมักมีความรูความเขาใจตอชุมชนของตนเปนอยางดี จึงมีขอมูลเกี่ยวกับ
คานิยมและเจตคติตาง ๆ ที่ชุมชนนั้นยึดถือและปฏิบัติอยางเพียงพอ
4. ครูสวนใหญสามารถที่จะนําการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติ (Implement change)ไดดี รูวา
จะตองทําอะไร ที่ไหนและอยางไรจึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นสําเร็จ99
อยางไรก็ดีแมวาเหตุผลดังกลาวจะมีน้ําหนักมากพอที่จะสงเสริมบทบาทของครูใหเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงก็ตาม แตจากการสังเกตบทบาทจริงดานภาวะผูนําของครูกลุมดังกลาวพบวา
ครูสวนใหญยังมิไดมองตนเองวาเปนผูนําแตอยางไร
จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leaders of
educational change) ชวยใหพบขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเปนผูนําของครู (Teacher leadership)
99
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ในแงคุณลักษณะสวนบุคคลพบวาคลายคลึงกับของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่พบอยูในองคการวิชาชีพ
อื่นๆ กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสวนใหญจะมีคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ
ตอไปนี้ ไดแก
1. ตองเปนผูมีวิสัยทัศน (Having vision)
2. มีความเชื่อวา “โรงเรียนมีไวเพื่อเปนสถานที่เรียนรู (Believing that the schools are for
learning)
3. ตองใหคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย (Valuing human resources)
4. ตองมีทักษะที่ดีของการเปน “นักสื่อสารและนักฟง” ที่มีประสิทธิผล (Being a skill
communicators and listener)
5. ตองแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively) และ
6. ตองกลาที่จะเสี่ยง (Taking risks)
ตอไปนี้จะกลาวในรายละเอียดของคุณลักษณะดังกลาวแตละดานของผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ตองมีวิสัยทัศน (Having Vision)
วิสัยทัศนเปนสิ่งจําเปนที่ผูนําจะขาดมิได เพราะเปนพลังที่สรางความหมาย (meaning) และ
วัตถุประสงค (Purpose) ของการทํางานในองคการ ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงตองเปนผูนํา
เชิงวิสัยทัศน (Visionary leaders) โดยตองมีวิสัยทัศนใชเปนฐานของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ทั้งหลาย ซึ่ง Manasse ไดใหทัศนะวา ถาตองการใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูนํา
จําเปนตองมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่ควรเปนในอนาคตขององคการ
โดยเริ่มตนจากการมีวิสัยทัศนสวนตัว (Personal vision) ของผูนํากอนแลวจึงหลอหลอมให
กลายเปนวิสัยทัศนรวม (Shared vision) กับผูรวมงานทั้งหลายจากนั้นจึงชวยกันสื่อสารวิสัยทัศน
รวมดังกลาวพรอมทั้งมอบอํานาจการตัดสินใจ (Empower)แกผูที่ตองปฏิบัติใหเปนจริงตามวิสัยนั้น
แนวคิดการเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน หรือ Visionary leadership นั้น Westley และ Mintzberg กลาว
วา เปนกระบวนการที่มีพลวัตซึ่งเกี่ยวพันกัน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปนภาพลักษณ (Image) ที่พึงประสงคในอนาคตขององคการ (คือ Vision)
2. มีการสื่อสารเพื่อใหเกิดการรวม (Shared) ตอวิสัยทัศน
3. ใหอํานาจการตัดสินใจแกผูตาม (Empowered)เพื่อใหคนเหลานี้สามารถนําวิสัยทัศนรวม
ดังกลาวสูการปฏิบัติใหกลายเปนจริงในที่สุด
Instructional
สําหรั บความสําคัญของวิสัยทัศนที่มีตอการเปน ผูนําทางวิชาการหรือ
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leadership นั้นไดมีผูศึกษาเรื่องนี้หลายคน เชน Pejza มีความเห็นวา สําหรับผูนําการเปลีย่ นแปลง
ทางการศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว“วิสัยทัศนก็เปรียบเสมือนผูหิว
กระหายที่อยากเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น” สวน Manasse ระบุวิสัยทัศนวา “เปนพลังที่
หลอหลอมความหมาย (Molds meaning) ซึ่งผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะตองมีภาพที่
ชัดเจนตอสิ่งตนตองการใหบรรลุเปาหมาย โดยผูนํามีความสามารถมองเห็นเปาหมายนัน้ วิสยั ทัศน
ของผูนําที่มีตอโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี จะทําใหเกิดเปาหมาย (Purpose)
ความหมาย (Meaning) และความสําคัญเกิดขึ้นตองานของโรงเรียน วิสัยทัศนสามารถทําให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด แรงจู ง ใจ(Motivated)และเมื่ อ ได รั บ อํ า นาจการตั ด สิ น ใจ(Empowered)ในการ
ดําเนินงาน ก็ยอมสามารถเปลี่ยนจากวิสัยทัศนใหเปนความจริงได นอกจากนี้สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนแหงสหรัฐ (The American Association of School Administrators ) ไดใหคํานิยาม
“ภาวะผูนํา”วาหมายรวมถึงความสามารถของผูนําในการแปลวิสัยทัศนใหเปนความจริง ตลอดจน
ความสามารถทําใหผูอื่นยึดมั่นตอวิสัยทัศนดวย หรืออาจกลาวไดวาผูนําการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาตองสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูอื่น เพื่อใหคนเหลานั้นเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในการทําใหวิสัยทัศนดังกลาวกลายเปนความจริงขึ้นมา100
ในทัศนะของ Manasse เห็นวา “วิสัยทัศน” หมายรวมถึง การพัฒนา การถายทอดและการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดภาพที่ตองการในอนาคตเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังกลาววา ความสามารถในการ
ทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม(Shared vision) คือเครื่องชี้วัดความแตกตางในการแยกผูนําออกจาก
ผูบริหารทั่วไป ผูนําโรงเรียนจะตองไมเพียงแคมีวิสัยทัศนเทานั้น แตตองมีทักษะการสื่อสารวิสัยทัศน
นั้นตอผูอื่นอีกดวย ตองพัฒนาใหเปนวิสัยทัศนรวม (Shared vision) หรือที่ Sergiovanni เรียกวา
เปน“คําสัญญารวมอันศักดิ์สิทธิ์ (Shared covenant)” ผูนํายังตองมีทักษะในการพัฒนา
(Development)การถายทอด(Transmission)และการลงมือสูการปฏิบัติ (Implementation)ตอ
วิสัยทัศนนั้น ซึ่งลวนเปนความสามารถที่สําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งสิ้น ผูนํา
จะตอ งรูจั ก เชิ ญชวนและกระตุ นให ผูอื่นเข า มามีส ว นรวมในการพิจารณาและการพัฒนาใหเ กิด
วิสัยทัศนรวมขึ้น นอกจากนี้ ผูนําจะตองรูจักการสรางความสัมพันธแบบรวมมือรวมใจ
(Collaborative)และสรางมิตรสัมพันธเชิงวิชาการ (Collegial relationship) ใหเกิดขึ้นในกระบวนการ
สรางวิสัยทัศนรวมดังกลาวอีกดวย ซึ่ง Sergiovanni เรียกการใชภาวะผูนําในลักษณะนี้วาเปน
“กาวเชื่อม หรือ Bonding” ระหวางผูนําและผูตาม โดยมีคานิยมและความผูกพันรวมกันเปนเสมือน
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Manasse,A.,Lorri.,“ Principals as Leaders of High Performing Systems”,
Educational Leadership , 41,5 (1986): 42-46.

84
กาวเชื่อมใหการดําเนินงานรวมกันไดบรรลุเปาหมายเดียวที่ตรงกัน ซึ่ง Sergiovanni ไดสรุปวา เมื่อ
สามารถทําใหวิสัยทัศนรวม (Shared vision) ไดกลายเปนคําสัญญารวมอันศักดิ์สิทธิ์ (Shared
covenant) แลว ก็จะเกิดกาวเชื่อมผูนํากับผูตามเขาดวยกัน ดวยพันธะผูกพันเชิงคุณธรรม (Moral
commitment) ที่มีตอกันนั้น101
วิ สั ย ทั ศ น จึ ง เป น คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การเปน ผู นํา และยั ง พบวา เป น คุณ ลั ก ษณะของ
ผูบริหารการศึกษาระดับสูงที่ประสบความสําเร็จอีกดวย สวนความสําคัญที่ครูใหญตองมีวิสัยทัศน
นั้น มีผลงานวิจัยวาพบมากในบทบาทของครูใหญในฐานะผูนําทางวิชาการ (Instructional
leadership) เชน ระบุวา ครูใหญมีวิสัยทัศนซึ่งเปนภาพที่ตนตองการใหโรงเรียนของตนเปนและ
รวมทั้งภาพผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ตนคาดหวัง สวน Pejza ระบุวา การเปนผูนําจําเปนตองมี
วิสัยทัศนแตถาขาดวิสัยทัศนที่สามารถสรางความนาทาทายแกผูตามแลว ยอมเปนไปไมไดเลยที่จะ
เรียกครูใหญวาเปนผูนํา ทั้งนี้เพราะวิสัยทัศน ชวยบอกถึงทิศทางของโรงเรียนใหครูและนักเรียน
รวมทั้งทีมผูบริหารไดรับทราบ และสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังวิสัยทัศนก็คือ การมีแผนงาน (Plan) ซึ่ง
บอกถึงเสนทางเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
ยังมีคําอีก 2 คํา ที่ปรากฏในเรื่องวิสัยทัศนคือ คําวา “พันธกิจ หรือ Mission” กับ “มุงเปาหมาย
หรือ Goal-oriented” โดย Blumberg และ Greenfield พบวา ครูใหญที่มีประสิทธิผลสวนใหญมัก
เปนผูบริหารแบบมุงเปาหมายสูง (Highly goal oriented) และมีความสามารถในการมองเห็น
เปาหมายไดชัดเจน102 สวน Hallinger และคณะ กลาววาครูใหญมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน
ดวยการพัฒนาพันธกิจหรือ Mission ซึ่งระบุถึงจุดเนนที่ใหความสําคัญดานการเรียนการสอนของครู
ทั่วทั้งโรงเรียน สําหรับ Leithwood และ Montgomery ไดสรุปวา เปาหมาย (Goals) เปนความ
ปรารถนาแรงกลาของครูใหญที่ตองการใหเกิดขึ้นแกโรงเรียนในระยะยาว
และเห็นวาคานิยม
(Values) และความเชื่อ (Beliefs) ของผูบริหารจะเปนตัวกําหนดวิสัยทัศนของตนขึ้น โดยวิสัยทัศน
ดังกลาวจะมีอิทธิพลตอบรรยากาศของโรงเรียน (School climate)ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมการสอน
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ของครู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอีกดวย103
ในขณะที่วิสัยทัศนดานการเรียนการสอนที่ผูบริหารกําหนดมักเปนภาพกวางระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือของโรงเรียนโดยรวม แตวิสัยทัศนของครู (Teachers’ visions) สวนมากจะเกี่ยวกับ
บทบาทของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยวิสัยทัศนของครูมักครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ในระดับชั้นเรียนในเรื่องตาง ๆ เชน การใชหลักสูตรแบบสหวิทยาการ การจัดแบงกลุมนักเรียนแตละ
ชั้นเรียนใหมีความหลากหลาย การจัดการสอนที่ครอบคลุมทั้งการอานออกเขียนไดควบคูกับการคิด
วิเคราะห (Critical thinking) การคิดแบบริเริ่มสรางสรรค (Creativity) การเรียนดวยวิธีสืบเสาะหา
ความรู (Inquisitiveness) และการมีอิสระของความคิด (Independence of thought) เปนตน
จุดสําคัญของวิสัยทัศนของครูคือตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในแงการใหครูมีสวนรวม
ในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะบทบาทของครูในการตัดสินใจที่กระทบตอวิชาการ เชนเดียวกับผลงาน
ของ Bellon และ Beaudry ที่พบวา ครูไดระบุถึงความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดาน
โครงสรางของโรงเรียนและวิธีการสอนของครู เพื่อใหสามารถสนองตอความตองการของนักเรียนได
กวางขวางขึ้น โดยสรุปกลาวไดวา ถาผูบริหารโรงเรียนไดพัฒนาวิสัยรวมกับคณะครูแลว ก็มีสวน
สําคัญชวยเพิ่มการใชความพยายามของครูผูปฏิบัติงานในการทําใหวิสัยทัศนบรรลุเปาหมายไดมาก
ขึ้น104
ความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของครูกับวิสัยทัศนของผูบริหารนับวา มีความสําคัญมาก
โดยปกติวิสัยทัศนของผูบริหารมักครอบคลุมภาพกวางทั้งระบบซึ่ง Manasse เรียกวิสัยทัศนเชนนี้วา
วิสัยทัศนขององคการ (Organizational vision) สวนวิสัยทัศนของครูมักเนนที่ระดับบุคคลหรือการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน อยางไรก็ตามจากการพิจารณา
วิสัยทัศนของบุคคลทั้งสองกลุมอยางใกลชิดแลวพบวา เปนวิสัยทัศนอยางเดียวกันเพียงแตตาง
มุมมองกันเทานั้น ดังนั้น ถาผูบริหารโรงเรียนคนใดที่สามารถพัฒนาวิสัยทัศนรวมกับครูไดแลว ยอม
สะดวกตอการทําใหเกิดพันธะผูกพันรวมกันที่จะชวยผลักดันใหวิสัยทัศนนั้นบรรลุเปาหมายไดมาก
ขึ้น และพบวามีบอยมากที่วิสัยทัศนรวมของครูและผูบริหารนั้น มักมีฐานที่มาของคานิยม
(Values)และความเชื่อ(Beliefs)ที่เหมือนกัน โดยเฉพาะความเชื่อที่วาโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อการเรียนรู
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ของนักเรียน ซึ่งจะกลาวรายละเอียดของประเด็นนี้ตอไป
2. มีความเชื่อวา “โรงเรียนมีไวเพื่อเปนสถานที่เรียนรู (Believing that the schools
are for learning)
คานิยม (Values) และความเชื่อ (Beliefs) ของบุคคลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนั้นและ
ถาเปนคานิยมและความเชื่อของผูนําดวยแลวยอมมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูนํานั้น ซึ่งสงผลตอยัง
โรงเรียนของตน คานิยมเปนหลักฐานสําคัญที่บุคคลใชพิจารณาวา สิ่งใดเปนสิ่งสําคัญหรือเปนสิ่งที่
พึงปรารถนา ตัวอยางเชน “การสื่อสารดวยความซื่อสัตย ก็หมายถึง การเชื่อวาความคิดทีก่ าํ ลังกลาว
นั้นเปนความจริงและเปนสิ่งที่ทุกคนควรกระทํา หรือคํากลาวที่วา “เชื่อวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรู
ได” เปนตน โดย Manasse กลาววาวิสัยทัศนสวนใหญขึ้นอยูกับตัวบุคคลนั้นหรือคานิยมทาง
วิชาชีพของบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังเห็นวา การเปนผูนําเชิงวิสัยทัศนจําเปนตองมีความชัดเจนทาง
คานิยมทั้งของตนเองและขององคการ สวน Seeley ใหทัศนะวา จําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษ
เกี่ยวกับคานิยมของคนเปนผูนํา ทั้งนี้เพราะผูนําไมอาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางคุณธรรม
(Moral responsibility) ได และวิสัยทัศนของผูนําคือ ขอความที่เปนบรรทัดฐาน (Normative
statement) ผลที่ติดตามมาก็คือใครก็ตามที่กําหนดวิสัยทัศนหรือกระตุนคนอื่นใหถือปฏิบัตินั้น
จะตองเปนผูรับผิดชอบตอสาระเชิงคุณธรรมจากขอความของวิสัยทัศนนั้นของตนดวย ดังนั้นความ
เกี่ยวเนื่องระหวาง คานิยมหรือความเชื่อของผูนํากับวิสัยทัศนที่มีตอองคการจึงมีความสําคัญ แตนา
เสียดายที่มีขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของคานิยมและความเชื่อที่มีตอความสามารถดาน
ภาวะผูนําของบุคคลที่เปนผูนําที่มีประสิทธิผลหรือผูนําทางวิชาการนั้นยังมีคอนขางนอยมาก105
จากการมีงานวิจัยเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อของนักการศึกษาอยูในวงจํากัด ทําใหเห็นวา
บุคลากรดานการศึกษาทั้ง 3 ระดับ คือ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครูใหญและครูผูนํามีความ
แตกตางกันดานคานิยมและความเชื่อคอนขางนอย กลาวคือ บุคคลทั้งสามระดับมีคานิยมรวมกัน
ตอการเรียนรูของนักเรียนคอนขางสูง แตกับความเชื่อที่วา โรงเรียนคือสถานที่เพื่อการเรียนรูของ
นักเรียนนั้น ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากลับ “ยึดความสําคัญอยูที่ชุมชน” ในขณะที่ครูใหญที่มี
ประสิทธิผลเชื่อในเรื่องนี้อยางแรงกลาวา “จะตองทําทุกสิ่งทุกอยางในโรงเรียนเพื่อใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดตรงกับความตองการของนักเรียนทุกคน” สวนในดานครูผูนํา มีความเห็นวา “การ
105
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จัดการเรียนรูใหกับนักเรียนคือสิ่งที่สําคัญสูงสุดสําหรับตน” และยังมีความเชื่อวา “รางวัลและ
แรงจูงใจที่สําคัญตอตนก็คือ การไดเห็นความสําเร็จของนักเรียน”
3. คานิยมและความเชื่อของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในดานนี้ที่ความกลาวถึง
ไดแก
Aplin ระบุวา “การมีคานิยมทางวิชาชีพที่ชัดเจนมีความสัมพันธกับการมีบทบาทที่มี
ประสิทธิผลของผูอํานวยการเขตพื้นที่” โดยกลาวถึงคานิยม 5 ประการที่เกี่ยวกับการทํางานไดแก
1) คานิยมทางการเรียนการสอนตองใหความสําคัญสูงสุดเปนอันดับแรกของระบบการศึกษาและ
ของการตัดสินใจใด ๆ ก็ตาม โดยประเมินวา ดําเนินงานทั้งหลายชวยสงเสริมหรือกออุปสรรคตอ
คานิยมดังกลาวอยางไร 2) คานิยมลําดับสองคือ “ การมีความเสมอภาคในความสัมพันธระหวาง
บุคคลและในการตัดสินใจดานวิชาการ (Equity in person relationships and instructional
decisions)” 3) ปฏิบัติการใหเกิดการกระจายอํานาจ (Delegation) การสรางทีมงาน (Teaming)
การมีกระบวนการที่ยืดหยุนคลองตัว (Flexibility of process) และการวางแผนใหเกิดระบบการ
สื่อสารหลายชองทางมากขึ้น ทั้งหมดนี้เปนคานิยมลําดับที่สาม 4) คานิยมลําดับที่สี่คือ มีความเชื่อ
ตอทองถิ่นวาตองเขามากํากับดูแลการศึกษาของตนมากยิ่งขึ้น และ 5) มีความเชื่อตอ “คานิยมของ
การเปดเผย (Value disclosed)”วามีความสําคัญ โดยเห็นวา ชวยใหการตัดสินใจใดๆ มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้นถาไดกระทําโดยอิสระและเปดเผยตอทุกฝายที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ นอกจากการวิจัยเชิงลึก
ของ Alpin ดังกลาวแลว ยังมีงานวิจัยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งสวนมากจะแบงกลุมคานิยมของ
ผูอํานวยการเขตการศึกษาตอประเด็นนี้ออกเปน 2 กลุมคานิยมและความเชื่อที่คนเหลานี้มี
เหมือนกัน ไดแก
1. ความเชื่อแรกก็คือ เชื่อวาวัตถุประสงคของระบบโรงเรียนคือตองจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน และอีกหลายงานวิจัย โดย Papalewis รายงานการวิจัยถึง
วิสัยทัศนของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา ระบุวา ครูและ
บุคลากรกลาวถึงผูอํานวยการคนนั้นวา “เขาจะไมยอมประนีประนอมกับใครในเรื่องเปาหมายหรือ
ปรัชญาการดําเนินงานที่ยึดประโยชนและเพื่อนักเรียนเปนอันขาด”106 สวน Pajack และ Glickman
กลาววา คานิยมและที่พบในผูอํานวยการเขตการศึกษาแตที่ละคนมีเหมือนกัน สรุปงาย ๆ คือ
“นักเรียนตองมากอน หรือ the children come first” สําหรับความเชื่อที่วา ความสําคัญอันดับแรก
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ของระบบโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความตองการของผูเรียนนั้น พบวาเปนความ
เชื่อเหมือนกันของผูอํานวยการเขตพื้นที่ทุกคนที่ตองดําเนินการใหโรงเรียนมีการปรับปรุง รวมทั้งมี
คานิยมวา “การเพิ่มคุณคาความสําคัญตอผูเรียนคือ ความจําเปนเรงดวนอันดับแรก”
2.
คานิยมลําดับสองที่ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รวมกันคือ มีความจงรักภักดี
(Loyalty) ตอชุมชนที่โรงเรียนในเขตการศึกษาตั้งอยู ซึ่งแสดงออกไดเดนชัดจากความสามารถเขาใจ
ถึงคานิยมของทองถิ่นไดอยางลึกซึ้งและใหความสําคัญตอการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังตองการใหโปรแกรมการสอนตาง ๆ และวิธีดําเนินงานของโรงเรียนมี
ความสอดคลองกับคานิยมของชุมชนตน อยางไรก็ตาม ยังวิจัยไมพบถึง ความสัมพันธระหวาง
คานิยมของชุมชนกับคานิยมของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาวา มีสวนสงเสริมตอการปรับปรุง
คุณภาพโรงเรียนอยางไร
คานิยมและความเชื่อของครูใหญ ดานที่ควรกลาวถึง ไดแก
พบวาคานิยมและความเชื่อของครูใหญมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของโรงเรียนและตอพฤติกรรม
ของตนเองและงานวิจัยของอีกหลายคน) จากการศึกษาครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาแบบเชิงลึก
ของ Greenfield ระบุวา ครูใหญที่ยึดมั่นตอคุณธรรมเปนหลักสําคัญนั้นสามารถมองเห็นไดงายจาก
การประพฤติปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดยทุกเรื่องมักสะทอนถึงคานิยมเชิงคุณธรรมทั้งสิ้น การมี
ความเชื่อวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูไดและครูทุกคนสามารถที่จะสอนไดนั้น จะปรากฏ
ใหเห็นในพฤติกรรมของครูใหญถึงความเชื่อดังกลาว ในขณะที่การวิจัยพบวา ครูใหญสวนมากมี
แนวโนมของความเชื่อที่วา วัตถุประสงคของโรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความ
ตองการของนักเรียนทุกคนนั้น Hallinger และ Murphy รายงานวา มีความแตกตางดานความเชื่อ
และความคาดหวังระหวางครูใหญที่มาจากโรงเรียนที่นักเรียนมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomic status) สูงกับครูใหญที่มาจากโรงเรียนที่นักเรียนมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจต่ํา กลาวคือ
ครูใหญของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและนักเรียนมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสูงจะตั้งความคาดหวังที่
เนนทางวิชาการและมีพฤติกรรมมุงงานในชั้นเรียน แตจะกระตุนครูเลือกใชหลักสูตรในความหมายที่
กวาง (Broad curriculum) มากยิ่งขึ้น สวนครูใหญของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและนักเรียนมีฐานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจต่ํา มักจะเลือกใชหลักสูตรในความหมายที่แคบและใหครูเพิ่มเวลาเพื่อการสอน
ทักษะเบื้องตนใหแกนักเรียนมากขึ้น
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คานิยมและความเชื่อของครูผูสอน ในดานนี้ ไดแก
คา นิย มของครู ผูสอนตอการจัดการเรียนการสอนให แกนักเรีย น
เมื่อเปรียบเที ยบกับ
ผูปฏิบัติงานในอาชีพอื่นที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนสูงและสามารถสรางความพึงพอใจตองาน
ของบุคคลเหลานั้นแลว พบวา ครูจะระบุเหตุผล 3 ประการ ที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจตองานใน
วิชาชีพของตนสูง ซึ่งไดแก
1. งานอาชีพครูทําใหตนไดมีโอกาสใชสติปญญาและความรูความสามารถ
2. การมีโอกาสไดปฏิบัติภารกิจการเรียนการสอนใหกับเด็กหนุมสาว มีความรูสึกพึงพอใจที่ได
เห็นพัฒนาการของเด็กหนุมสาวเหลานี้อยางใกลชิด และ
3. เกิดความภาคภูมิใจเมื่องานที่ทําเกิดบังเกิดผลสําเร็จ (ในตัวผูเรียน)
Greenfield ใหความเห็นวา การใชกฎเกณฑตาง ๆ แบบราชการ (Bureaucratic mandate)
ตลอดจนการถูกกํากับดูแล (Directive) จากผูบังคับบัญชา มิไดสรางแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของครูผูสอนแตอยางใด แตแรงจูงใจที่ครูผูสอนมีอยูนั้นมาจากการที่ครูรูสึกวางานสอนของตน
เปนพันธะผูกพันเชิงคุณธรรม (Moral commitment) ที่ตนมีตอเด็กนักเรียนอยางลึกซึ้ง ทําใหครูมี
ความตระหนักถึงความตองการของนักเรียน อีกทั้งครูยังเชื่อวาบทบาทของการทําหนาที่เปนครูนั้นมี
ความสําคัญยิ่งเพราะตองอยูทามกลางการดูแลครรลองชีวิตใหนักเรียนของตน107 นอกจากผลงาน
ของ Murphy, Everston และ Radnofsky รายงานถึงความคิดเห็นของครูในโครงการการปรับรื้อ
โครงสราง (Restructuring issues) พบวา ครูมีความคิดตอการเนนความสําคัญของนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ย้ําวาการปรับสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหม สรางความสะดวกตอครูไดรูจักนักเรียนอยาง
ใกลชิดเปนรายบุคคลดีขึ้น และการปรับรื้อโครงสรางดังกลาวควรสงเสริมแนวคิดสําคัญของการ
เรียนรู นั่นคือการทําใหทั้งครูและนักเรียนคือ “ผูรวมเรียนหรือ Co-learners” นอกจากนี้ครูผูสอนยัง
เนนถึงความสําคัญที่ครูจะตองสนองความตองการของนักเรียนทั้งทางดานสังคมและดานวิชาการ
กลาวคือ ความตองการของนักเรียนที่จะไดรับการพัฒนาใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและรักใน
ศักดิ์ศรีของตน(Self-esteem) การฝกการรูจักรับผิดชอบมากขึ้น การสอนใหเกิดทักษะและอุปนิสัย
ของผูเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learners) การกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกทาทายในตนเอง

107

Greenfield, W. D., “The moral socialization of school administration: Informal
role learning outcomes”. Educational Administration Quarterly,21,4(1985): 99-119.

90
ตลอดจนการพัฒนานักเรียนใหมีความรูสึกนาตื่นเตนตอการศึกษาของตน108
ความเชื่อของครูมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลงานวิจัยนี้ยังระบุวา รางวัลสําคัญ
ของผูเปนครูทุกคนมาจากการไดเห็นนักเรียนของตนประสบความสําเร็จ ทั้งยังสรางความรูสึกมั่นใจ
ของครูวา ดวยความรูความสามารถที่ตนทุมเทลงไปสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นกับนักเรียน สวน
Bellon and Beaudry ระบุวา การที่ครูไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ ของโครงการบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานหรือ SBM (Site-based management)นั้น ลวนมาจากความเชื่อของ
ครูที่เห็นวา นักเรียนจะไดรับประโยชนยิ่งขึ้นถาครูไดรวมการตัดสินใจดังกลาว นอกจากนี้ Boles
and Troen รายงานวา การปฏิรูปบทบาทใหมของครูชวยใหการตอบสนองตรงกับความตองการของ
นักเรียนไดรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ครูมีสวนรวมตอการยุบเลิกโปรแกรมวิชา
อยางไรก็ดี ยังตองมีการศึกษาวิจัยตอไปวา คานิยมและความเชื่อของครูผูสอนมีผลตอทักษะ
การเปนผูนําอยางไรบาง ครูผูสอนใหความสําคัญของการไดทํางานกับนักเรียน โดยเชื่อวา ตนจะมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้น ควรไดรับการพิสูจนตอไปวา ถาเพิ่มบทบาทความเปนผูนํา
ใหกับครูผูสอนดังเชนในโครงการ SBM หรือโครงการปรับรื้อโครงสรางแลวจะใหผลอยางไร และ
ดวยขอจํากัดขอมูลที่กลาวถึงครูผูนําและยังขาดการวิจัยเพื่อหาคาความสัมพันธระหวางคานิยมกับ
ความสามารถดานภาวะผูนําทั้งของผูอํานวยการเขตการศึกษา ครูใหญและครูผูสอน
กลาวโดยสรุป ควรมีการวิจัยหาความสัมพันธดานคานิยมและความเชื่อของนักการศึกษา
เหลานี้วา มีผลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางไร และดวยความจํากัดดานขอมูล
สารสนเทศในดานนี้ทําใหความเชื่อที่วาโรงเรียนเปนสถานที่เรียนรูของนักเรียนนั้นยังอยูในระดับผิว
เผิน(Surface)เทานั้นไมลุมลึกมากนัก เชนเดียวกับการหาคุณลักษณะรวมของผูนําที่จําเปนตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แตพอสรุปโดยยอไดวา ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิผลมี
ความเชื่อ “นักเรียนตองมากอนหรือ Students come first” โดยเรื่องเดียวกันครูใหญมีความเชื่อวา
“ตองจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของนักเรียน” สวนครูผูสอนเนน “ความสําคัญของ
การทํางานรวมกับนักเรียนอยางใกลชิดและเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนของตนสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จของนักเรียน” โดยนักการศึกษาทั้งสามระดับดังกลาวตางมีความเชื่อรวม (Shared
belief) กันวา “การเรียนรูของนักเรียนเปนความสําคัญสูงสุดอันดับแรก” ของโรงเรียน
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นอกจากนี้นักการศึกษาดังกลาว ยังมีคานิยมรวมกันอยางหนึ่ง
ความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย

นั่นคือ

การใหคุณคา

1. การใหคุณคาตอทรัพยากรมนุษย (Valuing Human Resources)
ผูนําการเปลี่ยนแปลงยอมรับวา คนในองคการเปนทรัพยากรที่ยิ่งใหญ ดังนั้น การนําการ
เปลี่ยนแปลงใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูนําตองมีความเชื่ออยางสนิทใจวา “คนคือ สินทรัพย
(Asset) ที่สําคัญขององคการ” คุณลักษณะของผูนําในดานนี้มี 3 มิติ ไดแก 1) ผูนําใหคุณคาของ
ผลงานทางวิชาชีพ (Professional)ของบุคลากรที่สรางใหกับองคการ 2) ผูนําตองมีความสามารถใน
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนในหนวยงาน และ 3) ผูนําตองสามารถสรางบรรยากาศใหเกิด
สัมพันธภาพแบบใหความรวมมือรวมใจ (Collaborative relationship) ระหวางบุคคลตาง ๆ ของ
องคการ จากคุณลักษณะทั้ง 3มิติดังกลาวจะเห็นวามิติตามขอ1)นั้น ผูนําจําเปนตองมีทักษะและ
ความชํานาญการ(Skills and expertise) ในขณะที่สองมิติหลังตามขอ 2) และ 3) นั้นเกี่ยวของกับ
ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal skills) ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะตองไม
เปนเพียงผูขอใหพนักงานปฏิบัติงานใหเปนไปตามวิสัยทัศนเทานั้น แตผูนําจําเปนตองมีทักษะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งจะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สงผลใหเกิดการทํางานแบบ
รว มมือร ว มใจกั น (Collaboration)
ขึ้ น ในหมูผู ปฏิบัติง านช ว ยทํา ใหเ กิ ดสภาพแวดล อ มและ
กระบวนการทํางานที่นําไปสูการใชความพยายามรวมของทุกคนในองคการ (Organization’s
collective efforts) ขึ้น ตลอดจนชวยใหทราบถึงความตองการสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานและของ
กลุมอีกดวย ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองใหความไววางใจในศักยภาพของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งให
คุณคาตอการใชความพยายามและความเสียสละของคนเหลานี้ในการทําทุกอยางเพื่อใหวิสัยทัศน
ขององคการกลายเปนความจริง
การใหความสําคัญและเห็นคุณคาของบุคลากรในโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษานั้น มี
กลาวถึงในผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional leadership) เชนกลาววา
ผูนําทางวิชาการตองเปนผูนําแบบมุงคน (People oriented leaders) นอกจากนี้สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนแหงสหรัฐ ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา ผูนําในฐานะทําใหเกิดการปรับปรุงใหม (Leaders as
renewal) นั้น ผูนําจะตองมีความสามารถทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการ และ
จะตองรักษาพลวัตการเปลี่ยนแปลงขององคการโดยตองคนคิดวิธีการใหเกิดการใชความสามารถ
ของคนในองคการไดอยางเต็มที่ ซึ่งGorton และ McIntyre พบวา ครูใหญที่มีประสิทธิผลนั้น
เปรียบเสมือนเปนสินทรัพยอันแข็งแกรง นั่นคือ เปนผูที่มีความสามารถทํางานรวมกันบุคคลตาง ๆ ที่
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หลากหลายดานความตองการ ความสามารถ ความสนใจ และความคาดหวัง สวนงานวิจัยของ
Niece พบวา ครูใหญในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการจะตองมีพฤติกรรมแบบมุงคนโดยตองเกงดาน
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น (People oriented and interactional) ทั้งนี้ในงานวิจัยดังกลาว ครูใหญในกลุม
ตัวอยางไดเสนออีก 8 คุณลักษณะของการเปนผูนําทางวิชาการเพิ่มเติม โดยมีถึง 6 คุณลักษณะที่
กลาวถึงการใหความสําคัญของคนและมีความสามารถดานความสัมพันธระหวางบุคคล
ในมิติที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวกับ”ผูนําการเปลี่ยนแปลงใหคุณคาของผลงานทางวิชาชีพที่บุคคลสราง
ใหกับองคการ”นั้น มีผลงานวิจัยชี้ชัดมากมายที่ระบุวา ครูใหญใหความสนับสนุนครูผูสอนเพื่อให
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ การสนับสนุนครูผูสอนเชนวานี้ ครูใหญดําเนินการ
ใน 4 ดาน ไดแก 1) สนับสนุนดานวิธีสอนแกครูผูสอนดวยวิธีสอนใหม ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่
จําเปนตอวิธีสอนนั้น ๆ 2) จัดหาวิทยากรและทรัพยากรดานวัตถุอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
สอนของครู 3) ใหคําแนะนําติชมแตมิใชการประเมิน เพื่อเปนขอมูลปอนกลับใหแกครู ไดนําไป
พัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้น และ 4) ดูแลเรื่องเวลาเพื่อมิใหกิจกรรมอื่นที่ไมใชการเรียนการสอนมา
รบกวนและใชเวลาสอนของครู สวน Sarason กลาวในเรื่องนี้วา ครูใหญใหการชวยเหลือสนับสนุน
ตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อการนําโครงการสูการปฏิบัติของครูเปนไปอยางราบรื่น รวมทั้งการ
ใหคําแนะนําและการใหความสนับสนุนทางจิตใจ (Moral support) ตอการปฏิบัติหนาที่ของครู
สวนในมิติที่สอง ซึ่งเกี่ยวกับ”ความสามารถของผูนําในการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนใน
หนวยงาน”นั้น มีผลงานที่ระบุถึงคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลดานนี้ของผูนํา ซึ่งสะทอนการเห็น
คุณคาตอทรัพยากรมนุษยมีอยูมากเชนกัน กลาวคือ Crowson และ Moris ระบุวา มีคํากลาว
แนะนําบอย ๆ วา ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีความสามารถดานมนุษย
สัมพันธสูง และใชถือเปนเกณฑสําคัญในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนี้ ในประเด็นนี้ผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวเองก็ใหความเห็นวา ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นผูนําจะตองมีศักยภาพสูงในการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูคนทุกประเภท109 สวน Schmuck and Schmuck รายงานวาผูอํานวยการ
เขตพื้นที่ซึ่งตนทําการศึกษาวิจัยในพฤติกรรมดานมุงคนนั้น ปรากฎวา มีทักษะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดีมาก จนทําใหสามารถพัฒนาทีมงานบริหารที่แข็งแกรงได สามารถปรับปรุงทัศนคติ
ที่ดีของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน สรางความไววางใจระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับคณะครู
ขึ้นมาใหม และที่สําคัญคือทําการสงเสริมการมีสวนรวมของคณาจารย สําหรับงานวิจัยของ Wilson
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พบวา ผูอํานวยการเขตพื้นที่ซึ่งประสบความสําเร็จนั้นจะเปนบุคคลที่มีความเปนมิตรและความเปน
กันเอง (Friendly and personable) เปนผูที่เชื่อในความสําคัญของทักษะดานมนุษยสัมพันธโดย
สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมใหเห็นเปนปกติประจําวัน สวน Becker และคณะ กลาววา
ครูใหญที่มีประสิทธิผลจะตองมีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล และจากการ
ตรวจสอบคุณลักษณะของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ดีเดน Mahoney พบวา เปนผูที่
สามารถเขากับกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล กลาวโดยสรุป ผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ดังกลาว จะสามารถสรางบรรยากาศที่กระตุนและสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพแบบรวมมือรวมใจ
(Collaborative relationships) ขึ้นในโรงเรียน110
สวนในมิติที่ 3 คือ “ผูนําตองสามารถสรางผลกระทบที่กอใหเกิดสัมพันธภาพแบบรวมมือ
รวมใจ (Collaborative relationship) ระหวางบุคคลตาง ๆ ขององคการ”นั้น ผูบริหารสถานศึกษาที่
มุงการเปลี่ยนแปลงจะตองสรางบรรยากาศสภาวะแวดลอมของโรงเรียนที่มีลักษณะสงเสริมและ
กระตุนใหเกิดสัมพันธภาพแบบรวมมือรวมใจ (Collaborative relationship) ของบุคลากรขึ้น โดย
การสรางทีมงานตาง ๆ ขึ้น ใหการสนับสนุนแตละทีมทํางาน ดวยการพัฒนาทักษะสวนบุคคลและ
ทักษะการทํางานกลุมที่จําเปน ชวยสนับสนุนการจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณที่ทีมตองใชในการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อใหวิสัยทัศนของโรงเรียน (หรือของเขตพื้นที่) สูความเปนจริง
ผลงานวิจัยการพัฒนาครูผูนํา (Teacher leaders) ของ Wasley ในประเด็นนี้รายงาน
วา ขณะที่ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เนน การใหคุณคาและกระตุนใหครูใชความพยายาม
ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนใหดีขึ้นนั้นพบวา ครูสวนใหญมักแสดงพฤติกรรมของการเปน “ผูรับ
หรือ Recipients” มากกวาที่จะเปน “ผูริเริ่มใหเกิดหรือ Initiators” ซึ่งหมายความวาระดับความ
เปนผูนําของครู (teacher leaders) กลุมนี้แตกตางกัน โดยมีครูบางคนกลาววา แมตนจะไดเรียนรู
การเปนครูผูนําผานกระบวนการมีสัมพันธภาพแบบรวมมือรวมใจกับเพื่อนครูอื่นคอนขางมากก็ตาม
แตสิ่งที่ตนไดรับเพิ่มเติมอีกอยางหนึ่งคือ ความรูสึกถูกโดดเดี่ยว (Isolation) จากคนเหลานั้น กรณี
ดังกลาว Wasley อธิบายวา ความรูสึกโดดเดี่ยวของครูผูนํา นาจะเกิดจากครูสวนใหญยังขาดความ
เขาใจอยางชัดเจนถึงบทบาทของครูผูนํา หรืออาจมาจากผูแสดงบทบาทครูผูนําของกลุมมิไดผา นการ
คัดเลือกโดยครูในกลุมมีสวนรวมก็ได นอกจากนี้ Wasley ไดแบงสัมพันธภาพแบบรวมมือรวมใจ
(Collaborative relationship)ออกเปน 3 แบบ ไดแก 1) แบบความสัมพันธจากใหการฝกสอน
(Mentoring 2) แบบความสัมพันธตามลักษณะแผนกงาน (Division of labor)และ3)แบบ
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ความสัมพันธจากการเปนหุนสวน (Partnering)ขึ้น ทั้งนี้การสรางความรวมมือรวมใจในแตละแบบ
ของความสัมพันธดังกลาวจําเปนตองใชการปฏิสัมพันธระหวางครูดวยวิธีที่ตางกันโดยเฉพาะเมื่อ
นํามาใชกับงานแตละประเภท เชน งานสอน (Teaching) งานการนํา (Leading) และงานการเรียนรู
(Learning)111 เปนตน นอกจากนี้ Boles และ Troen ไดรายงานถึงโครงการพัฒนาบุคลากรของตน
ซึ่งใชวิธีการเทคนิคการสอนแบบทีมงาน (Team approach to instruction) โดยกําหนดบทบาทของ
ครูขึ้น 3 บทบาท ได ครูเปนนักวิจัย (teacher / researcher) ครูเปนนักฝกอบรม (teacher / trainer)
และครูเปนนักเขียนหลักสูตร (teacher / curriculum writer) ผลปรากฏวา วิธีสอนแบบนี้ชวย
สงเสริมการรวมมือรวมใจกันของครูไดเปนอยางดี โดยครูผูนําที่สวมบทบาทดังกลาวระบุวา ตนไดมี
โอกาสไดพูดกับครูอื่นๆ เกี่ยวกับวา จะจัดรูปแบบการสอนนักเรียนวาจัดอยางไรจึงเหมาะสม และจะ
ใชหลักสูตรแบบบูรณาการที่เขียนขึ้นนี้อยางไร จะทําการวัดผลงานของนักเรียนไดอยางไร112 เปนตน
กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเด็นการให
คุณคาทรัพยากรมนุษย (Valuing human resources) แบงเปน 3 มิติ ไดแก 1) ผูนําใหคุณคาตอ
ผลงานดานวิชาชีพที่ผูรวมงานสรางใหแกโรงเรียน 2) ผูนําตองมีทักษะดานมนุษยสัมพันธอยาง
3)การสรางสัมพันธภาพแบบรวมมือรวมใจในการ
เยี่ยมยอดในการทํางานกับผูอื่นและนํามาสู
ทํางานใหเกิดขึ้น โดยสวนใหญพบวา ทั้งครูผูสอนและครูผูนําชอบการเปน “ผูรับ (Recipients)”
มากกวาการเปน “ผูริเริ่มเปลี่ยนแปลง (Initiators) การใหคุณคาความสําคัญของทรัพยากรมนุษย
ในองคการ ถือเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของผูนําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งเชื่อมโยงคุณลักษณะตอไปคือ ความสามารถดานการสื่อสารและรับฟงที่ดีตอไป
2. ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเปนนักสื่อสารและเปนผูฟงที่มีประสิทธิผล (Leaders of
Change are Communicators and Listeners)
Foster กลาวถึงการเปนผูนําวา มีจุดเนนสําคัญอยูที่ ความสามารถในการสื่อสารหรือ
ความสามารถของการเปนผูนําอยูที่การใชภาษา สวน Mazzarella & Grundy ระบุวา โดยเฉพาะ
ผูนําโรงเรียนที่มีประสิทธิผลดวยแลวจําเปนตองสามารถในการสื่อสารไดดี โดยตองมีความถนัดและ
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ทักษะที่ดีในการปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลตามที่ตองการ ตองรูจักกาลเทศะและ
วิธีการสื่อสารไดอยางเหมาะสม113
มีผลงานวิจัยจํานวนมากที่ระบุวา ความสามารถในการสื่อสารและการมีทักษะในการฟงที่ดี
นั้นเปนคุณลักษณะที่จําเปนของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิผล และเชนเดียวกับ
ครูใหญที่มีประสิทธิผล Mahoney รายงานขอเสนอแนะจากผูนําเหลานี้วา “จงเปนผูฟงที่ดีเพราะ
แตสิ่งที่เขา
คนสวนมากไมตองการไดยินคําโตตอบหรือคําตอบกลับไปอยางฉับพลันจากผูนํา
ตองการมากกวานี้ก็คือ มีใครสักคนหนึ่งตั้งใจที่จะรับฟงในสิ่งที่ตนพูดมา” สวน Becker และคณะ
รายงานวา คุณลักษณะดานการสื่อสารของครูใหญ รวมทั้งทักษะดานการฟงที่ดีมีความสําคัญ โดย
ครูใหญของโรงเรียนที่ดีเดนสวนมาก จะใหการรับฟงอยางจริงใจตอพอแมผูปกครองนักเรียน
ครูผูสอน รวมทั้งนักเรียนเปนอยางดี สําหรับผลการวิจัยของ Nickse รายงานวา ครูใหญในฐานะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงใชวิธีการสื่อสารกับครูแบบตัวตอตัว และใหการรับฟงผูอื่นเปนอยางดี สงผลให
ครูเต็มใจใหความรวมมือในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโรงเรียน
กลาวโดยสรุป ทักษะการสื่อสารและการรับฟงเปนคุณลักษณะที่สําคัญตอผูอํานวยการ
เขตการศึกษา ตอครูใหญ และตอครู ในฐานะที่บุคคลเหลานี้เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
การมีทักษะและคุณลักษณะดังกลาวจําเปนตอการสรางวิสัยทัศน การพัฒนาใหกลายเปนวิสัยทัศน
รวม การแสดงออกซึ่งความเชื่อของตนใหเปนที่ประจักษวา โรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเรียนรูของ
นักเรียน และเพื่อแสดงออกเห็นวา ผูนําใหคุณคาตอทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน ซึ่งไดแกเพื่อน
รวมงานและผูใตบังคับบัญชา การที่ผูนํามีคุณลักษณะการเปนนักสื่อสารและผูฟงที่ดีดังกลาว มีสวน
เสริมคุณลักษณะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) และ
พฤติกรรมที่กลาเสี่ยง (Taking risks)ของผูนํา ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
3. ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีพฤติกรรมเชิงรุก (Leaders of Change are Proactive)
เปนคุณลักษณะของผูนําที่ชอบการริเริ่มใหม ๆ (Initiative) มีความสามารถคาดการณ
ลวงหนา (Anticipate) และใหการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นกับโรงเรียน จากนั้นจะ
เริ่มสํารวจหาแนวทางตาง ๆ ที่มีความเปนไปไดเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น Pejza
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กลาววา ผูนําจะทําการตรวจสอบสภาวะแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อจะไดทราบแนชัดวาจุดไหนบาง
ที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะมีพฤติกรรมเชิงรุกในการริเริม่
การใชความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาของตน โดย
ผู นํ า จะทํ า การตรวจสอบถึ ง ข อ จํ า กั ด ของการใช ค วามพยายามเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คนสวนใหญเชื่อวาไมนาเปนไปได ผูนําจําเปนตอง
ใชพฤติกรรมเชิงรุก ดวยเหตุที่วาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกระทบตอสถานะภาพเดิมของโรงเรียน
และกระทบตอการดําเนินกิจกรรมหลักของหนวยงาน ดวยเหตุนี้ผูนําที่มีพฤติกรรมเชิงรุกมักถูก
กลาวหาวา เปนคนไมยอมรับกฎเกณฑระเบียบประเพณีเดิมของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา ถา
หากสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคที่ขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตนริเริ่มขึ้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
สามารถคาดการณลวงหนาถึงความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน และจะริเริ่มหาแนวทางดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมตามมา114
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสนใจมองหาภาพใหมขององคการซึ่งแตกตางไปจากเดิม ดวยการ
สํารวจตรวจสอบหาวิสัยทัศนใหมที่เหมาะสมกับองคการที่คาดหวัง ซึ่ง Joiner อภิปรายผูนําลักษณะ
นี้วา มีความสามารถและทักษะในการประเมินองคการของตนตามสภาพเปนจริง เพื่อจะไดทราบถึง
ชองวางที่จะตองปรับปรุงแกไขหากตองการใหไปถึงสภาพขององคการที่คาดหวังในอนาคต ผูนําจะ
เปนผูริเริ่มการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดเร็วขึ้นโดยตองปรับปรุงวิสัยทัศน
เดิม ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะตองสรางภาวะทาทายตอการดํารงสถานภาพเดิมของ
โรงเรียน โดยกระบวนการใชคําถามนําเขาสูประเด็นตาง ๆ ที่ตองการเชน สิ่งที่เปนอยูในเรื่องนี้
สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนหรือบุคลากรมากนอยเพียงไร สวน Crowson ได
ทําการศึกษาวิธีตัดสินใจที่ยึดหลักจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน พบวา ผูบริหารเหลานี้จะพยายาม
หาชองวางของกฎระเบียบขั้นตอนและโครงสรางเทาที่จะทําได เพื่อดําเนินการดวยวิธใี หมทเี่ ห็นวาให
ความสะดวกแกครูไดมากกวาและทั้งใหประโยชนสูงสุดแกนักเรียน ทั้งนี้ถาหากวาเมื่อไรก็ตาม ที่ตอง
มีการตัดสินใจใด ๆ ที่ขัดแยงกับบรรทัดฐาน (Norm) ของเขตพื้นที่การศึกษาแลว ผูบริหารจะยึดการ
เกิดประโยชนจากการตัดสินใจนั้น จะตองเปนของนักเรียนและผูปกครองเปนลําดับแรก ถัดมาจึง
เปนของครูและบุคลากรในสถานศึกษาของตน
ผูอํานวยการเขตการศึกษาสวนใหญพบวา มีคุณลักษณะของพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive)
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มากกวาที่จะหลีกเลี่ยงปญหา เปนคนที่ชอบคาดการณลวงหนาเพื่อดําเนินการ (Anticipate)
มากกวาจะคอยตั้งรอ (Reactive) จนใหสถานการณนั้นมาถึงเสียกอนจึงคอยลงมือทํา เชนเดียวกับ
Mahoney ที่รายงานวา ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสําเร็จมักใชวิธีเขาจัดการกับ
ปญหากอนที่สถานการณเชนนั้นจะเกิดขึ้นมากกวาการพยายามที่จะใชวิธีหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว
สวน Pitner และ Ogawa รายงานการศึกษาเดียวกันนี้วา ผูบริหารเชิงรุกดังกลาว จะใชวิธีคนหา
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติและความวิตกกังวลของบุคคลตาง ๆ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบลวงหนา
กอนปญหาจะเกิด โดยการสื่อสารขอความคิดเห็นจากทุกหนวยงานเพื่อนํามาวิเคราะหและประมวล
สรางเปนภาพจําลองโดยรวมขึ้นมา กลยุทธดังวาของผูบริหารรวมถึงการรูวาชวงเวลาใดที่เหมาะสม
ถาหากสื่อสารออกไปแลวสงผลใหความคิดของตนไดการยอมรับอยางแนนอน
ครูใหญสวนมากของงานวิจัยพบวา มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงรุกเชนกัน โดย Pejza
กลาววา
“ผูนําที่ประสบความสําเร็จคือผูที่มีเข็มมุงอันแนวแนที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอื่นไม
สามารถมองเห็นไดและลงมือทําทันที สวนงานวิจัยของ Blumberg และ Greenfield ก็พบ
เชนเดียวกันวา ครูใหญของโรงเรียนที่อยูในงานวิจัยนี้ เปนผูที่ตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการแสวงหา
โอกาสสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้น และถาโอกาสดังกลาวยังมาไมถึง ผูนําเหลานี้ก็จะพยายามสราง
โอกาสนั้นใหเกิดขึ้นเอง ผูวิจัยยังระบุตอไปวา ครูใหญที่มีประสิทธิผลเหลานี้จะไมเพียงแคยอมรับ
ตอกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเทานั้น แตจะทําการทดสอบ
อยูตลอดเวลาถึงขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมดังกลาวเมื่อถึงคราวที่
จะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็นนั้นใหเกิดความสําเร็จใหได115 นอกจากนี้
Hoy และ Brown ยังรายงานวา ครูอาจารยมักชื่นชอบครูใหญที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงรุก
พรอมทั้งกลาวเชิงเตือนวา “ครูใหญคนใดที่ขาดความแนวแนตอจุดยืนของตนหรือมีความลังเลใจตอ
การริเริ่มสิ่งใหม ๆ ขึ้นเพราะเกรงจะถูกกลาวหาวาเปนเผด็จการนั้น บุคคลเชนนั้นยอมไมเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะเปนผูนําของครูและไมสมควรที่จะไดการยอมรับนับถืออีกตอไป”
สําหรับคุณลักษณะเชิงรุก (Proactive) ของครูผูนํา (Teacher leaders) นั้น มีปรากฏใน
หลายงานวิจัย กลาวคือ Wasley อธิบายถึง ครูผูนําที่ตนศึกษาวามีคุณลักษณะและพฤติกรรมเชิง
รุกอยางไร โดยใหครูผูนําแตละคนเหลานี้ตองริเริ่มนวัตกรรมใหมขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนวิธีสอนของครู
ใหเกิดมีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น มีครูผูนําคนหนึ่งเสนอแนวทางใหมวา แตละเขตจะตองกําหนดใหมี
ตําแหนงครูผูนําขึ้นเฉพาะ โดยมีครูผูนําอีกคนหนึ่งขยายแนวคิดดังกลาววา ครูผูนําของตําแหนงที่
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กําหนดขึ้นใหมนี้จะตองมีคุณลักษณะ ความรูความสามารถและทักษะเชนไรจึงจะเหมาะสมกับการ
ทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่ยึด
โรงเรียนเปนฐานหรือ SBM นั้นไดระบุไวขอหนึ่งวา การพัฒนาใหครูเปนผูนําที่มีความริเริ่ม
สรางสรรคเปนความสําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการแบบ SBM สวนงานวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูป
โรงเรียนของ Boles และ Troen กลาวถึงการเสนอยุทธศาสตรเชิงรุก (Proactive strategies) ของ
ครูที่เขารวมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนวาทําไดโดยวิธีตางๆ เชน การเขียน
บทความทางวิชาการ การนําเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม ๆ ตอที่ประชุม การจัดสรรงบประมาณ
และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยที่อยูในละแวก
เดียวกัน เปนตน มีกิจกรรมเชิงรุกอีกมากมายของครูผูนําเริ่มปรากฏในแหลงวิชาการตาง ๆ อยาง
เกินความคาดหมาย ทั้งนี้เปนเพราะครูไดมีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมตาง ๆ ภายใตการบริหาร
จัดการแบบ SBM และการปรับรื้อโครงสรางใหมของโรงเรียนภายใตโครงการปฏิรูปการศึกษา116
กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในแงการมีพฤติกรรมเชิง
รุกนั้น พบวาทุกระดับตั้งแตผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครูใหญและครูผูนําที่มีประสิทธิผลลวน
แตมีพฤติกรรมเชิงรุกแทบทั้งสิ้น กลาวคือ คนเหลานี้จะแสดงพฤติกรรมการริเริ่ม การคาดการณ
ลวงหนาและการยอมรับวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา จะ
รูสึกวามีภาวะทาทายตอการดํารงสถานภาพเดิม จะตองปรับปรุงแนวทางดําเนินงานดวยวิธีใหม ๆ
เปนตน ทั้งหลายที่กลาวมานี้ลวนสงผลกระทบตอการดําเนินงานใหวิสัยทัศนของโรงเรียนสูความ
เปนจริงแทบทั้งสิ้น คุณลักษณะพฤติกรรมเชิงรุกของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจําเปนตอง
ควบคูกับคุณลักษณะการเปนผูนําที่กลาเสี่ยงหรือ Risk taker ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
4. ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตองเปนผูที่กลาเสี่ยง (Leaders of Educational
Change are Risk Takers)
การเปลี่ยนแปลงตองเปนการริเริ่มขึ้นโดยผูนําที่กลาเสี่ยงที่เดิมพันดวยชื่อเสียงของตนเพื่อ
อนาคตที่สดใสของบริษัทที่ตนรับผิดชอบ จึงไมควรมองการกลาเสี่ยงในแงเลวรายแตตรงกันขามตอง
มีมุมมองใหมวาเปนการสรางโอกาสใหองคการไดพัฒนาและมีผลงานที่ดีขึ้น Crowson อธิบายถึง
ครูใหญที่กลาเสี่ยงวา คนประเภทนี้จะไมยอมปฏิบัติและพรอมจะฝาฝนกฎระเบียบซึ่งไมถูกตองตาม
หลักจริยธรรมอันดีงามถาตัดสินใจปฏิบัติตามกฎระเบียบเชนวานั้น โดยเรียกครูใหญประเภทนี้วา
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“นักขัดขืนคําสั่งผูสรางสรรค หรือ Creative insubordination” ทั้งนี้เพราะเมื่อเขาพิจารณาวาการ
ตัดสินใจใดไมเปนไปเพื่อประโยชนที่สนองตอความตองการของนักเรียน ของครูหรือของโรงเรียนแลว
ครูใหญก็เลือกที่จะไมเชื่อฟงหรืออยางนอยก็พยายามหลบเลี่ยงกฎระเบียบดังกลาวของเขตพื้นที่
การศึกษาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได รายงานดังกลาวระบุวา ครูใหญกําลังเสี่ยงที่จะถูกกลาวหาวา
เปน ผูฝ า ฝ น กฎระเบี ยบและปทัส ถานทางวิช าชีพ และขององค การในขณะที่มุ ง ตอบสนองความ
ตองการของนักเรียน คณะครูและของโรงเรียนโดยรวม การที่ครูใหญเลือกการตัดสินใจที่อิงหลัก
จริยธรรมเชนนี้ เพราะรูสํานึกในความสําคัญของนักเรียนและโรงเรียน การตัดสินใจฝาฝนกฎเพื่อ
รักษาผลประโยชนของผูเรียนจึงเปนสิ่งที่มิอาจเลี่ยงได
ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองกระตุนใหผูอื่นมองเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยพยายามเรียกรองความสนใจและอธิบายใหเห็นแนวทางที่เปนไปได ผูนําพรอมที่รับ
ความเสี่ยงและกระตุนใหกําลังใจผูอื่นใหเขามาริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ในโรงเรียนเราจึงพบเห็น
ครูใหญเขามากระตุนใหกําลังใจครูที่ริเริ่มทดลองวิธีสอนใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการทาง
วิชาการของนักเรียน ครูใหญจะใหคําแนะนําและพยายามยั่วยุใหคนหาทางเลือกใหม ๆ ทางการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดประโยชนสูงสุด โดยครูใหญจะคอยชวยเหลือใหการกลาเสี่ยงของครูมี
ความปลอดภัยมากที่สุด ครูใหญจะใหโอกาสแกครูในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงดานการนําหลักสูตร
มาใช ตลอดจนกระตุนใหลองปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเหมาะสมขึ้น เชน การจัดขนาดของชั้นเรียน
การจัดตารางเรียน เปนตน อยางไรก็ตาม Mazzarella และ Grundy เห็นวาการที่ผูนําที่มี
ประสิทธิผล พยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑดังกลาวมิไดหมายความวา ครูใหญทําตัวเหมือนผูรายแต
อยางใด เพราะทุกอยางที่ทํายังคงอยูในกรอบกติกาแตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงกวาแกผูเรียนและ
สวนรวม นอกจากนี้ผลวิจัยของ Crowson and Merris) กลาวถึงการที่ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีประสิทธิผลจํานวนไมนอยที่ลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระพบวา คนเหลานี้
ตองการที่จะหลีกเลี่ยงกับภาวการณเสี่ยง (Avoidance of risk) นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Becker
และคณะ ระบุวาครูใหญที่ประสบความสําเร็จรูสึกอึดอัดที่ตองใชชีวิตอยูทามกลางขอจํากัดและ
อุปสรรคมากมายของระบบราชการ มีบอยครั้งที่คนเหลานี้ยอมรับวาตองฝาฝนคําสั่งตามสายงาน
เพื่อไปแสวงหาวิธีการแกปญหาจากแหลงอื่นซึ่งจะเปนที่ใดก็ไดที่มีศักยภาพและเกิดผลดีมากกวา
พึ่งพาระบบแบบราชการ ผูนําโรงเรียนกระตุนใหกําลังใจคณะครูใหกลานําวิธีสอนแบบตาง ๆ มา
ทดลองใชเพื่อใหไดวิธีสอนที่ดีที่สุดและสอดคลองกับความตองการทางวิชาการของนักเรียน อยางไร
ก็ตาม ตัวอยางของครูที่กลาเสี่ยงยังนับวามีนอย กลาวคือ การที่ครูจะเขารวมและนําการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญคือ ความกลัวและความไมแนนอนของผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
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เปลี่ยนแปลงนั้น สวน Nickse มองประเด็นเดียวกันวาในวงการศึกษามีภาวะผูนําแบบมุงการ
เปลี่ยนแปลงของครูคอนขางจํากัด จึงขาดความเขาใจเรื่องที่เกี่ยวกับการกลาเสี่ยง ซ้ํายังวิตกกังวล
และกลัวถูกตําหนิทั้งจากผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานอีกดวย
กลาวโดยสรุป การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในประเด็นคุณลักษณะของการ
เปนผูกลาเสี่ยงนั้น พบวา ทั้งผูอํานวยการเขตการศึกษาและครูใหญซึ่งมีหนาที่ดานการนําและให
คําปรึกษาแนะนําผูอื่นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนั้นมีคุณลักษณะของผูกลาเสี่ยงแตมี
ความรอบคอบและมีความคิดไปขางหนา (Fore thought) ยิ่งกวานั้นยังเปนผูกระตุนผูอื่นใหทําการ
ริเริ่มสิ่งใหม และยังชวยสรางสถานการณแวดลอมตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอีกดวย แตในสวนของครูนั้นงานวิจัยชี้วา ครูสวนใหญยังมีความลังเลที่จะมี
พฤติกรรมกลาเสี่ยงดวยเหตุผลตาง ๆ กัน จะมีบางตามที่ Boles และ Troen ไดยกตัวอยางมากอน
หนานี้ในเรื่องการมีพฤติกรรมเชิงรุกของครู การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นอาจชวยลดความลังเลใจ
ของครูตอการเปลี่ยนแปลงใหนอยลง
บทบาทการของผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ถาบั น พั ฒ นาผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาจะ
ประยุกตใชเปน แนวทางในการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน มีดังนี้
1.ผูบริหารโรงเรียนจะตองแปรเปลี่ยนความทะเยอทะยานสวนตนสูเปาหมายที่ยิ่งใหญกวา
คือเพื่อองคการและคนในรุนตอไป
2.ผูบริหารโรงเรียนตองเชื่อวาสถานศึกษาของตนจะมีผลอยางใหญหลวงตอชีวิตของนักเรียน
นักศึกษา
3.ผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยาง มีความสุภาพออนโยน มีคุณธรรม เปนนักฟงที่
ดี และเคารพความรูสึก ความตองการของผูอื่น
4.มุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาอยางจริงจัง เอาใจใส สนับสนุน ปรับปรุงผลการ
เรียนการสอนโดยมุงผลลัพธสูงสุด
5.กลาคิดใหม กลาทํานอกกรอบเดิมๆ และเมื่อมีการผิดพลาดก็ปรับปรุงแกไข โดยไมตําหนิ
กลาวโทษผูใดหรือปจจัยภายนอกใด
6. มีนิสัยใฝเรียนรู จริงจัง ตอเนื่อง สรางสังคมการเรียนรูในสถานศึกษา สรางทีมรวม เสาะ
แสวงหาความรูใหม วางแผนพัฒนาวิชาชีพ การเรียนการสอนและชวยเหลือกัน
7. สรางผูนํารุนใหมอยางเปนระบบ โดยใหโอกาสสงเสริมความกาวหนา ชนชมกับผลงาน
ความสําเร็จของบุคลากร เพื่อความมั่นใจในตนเองและชี้แนะสอนงาน
8. เปนความหวังของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักวา ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน ชุมชน
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และสังคม เปนภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาและสามารถโนมนาวใหชุมชนและสังคมมา รวมมือกับ
สถานศึกษาดวย
9. มองโลกในแงดีและมีความหวังเสมอ มองการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องทาทายความสามารถ
และมองตนเองวาไมมีอะไรพิเศษกวาใคร
10. ตั้งมาตรฐานการทํางานที่ไมใหต่ํากวาเดิม กระทําอยางมั่นคง ไมทอแททอถอยแมจะมี
อุปสรรคปญหามากมายเพียงใดก็ตาม ทุกอยางตัดสินใจบนหลักการโดยไมใชความรูสึก หรือแรง
กดดันจากภายนอก
คุณลักษณะสําคัญ 6 ประการของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ไดแก การมี
วิสัยทัศน (Being visionary) การเชื่อวาโรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเรียนรู (Believing that school
are for learning) การใหคุณคาตอทรัพยากรมนุษย (Valuing human resources) การมีทักษะ
การสื่อสารและการรับฟงอยางมีประสิทธิผล (Communicating and listening effectively) การมี
พฤติกรรมเชิงรุก (Being proactive) และการมีความกลาเสี่ยง (Taking risks) เปนคุณลักษณะรวม
ของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ นอกจากคุณลักษณะเหลานี้จะเปน
ดัชนีบงชี้ การเปนผูนําการศึกษาที่ประสบความสําเร็จแลว เมื่อนํามาพิจารณารวมกับทฤษฎีภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิผล 2 มิติ คือ มิติพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธ (Initiating structure) ซึ่งบงบอกถึง
พฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวของกับงานที่เปนภารกิจขององคการ กับมิติพฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธ
(Consideration) ซึ่งบงบอกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและความสัมพันธระหวางบุคคล แลว
สรุปไดวา มิติทั้งสองของผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบดวยคุณลักษณะในกรอบของ
ทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลทั้ง 2 มิติที่กลาวมาแลว ดังนี้
มิ ติ พ ฤติ ก รรมมุ ง มิ ต รสั ม พั น ธ ข องผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาประกอบด ว ย
คุณลักษณะตอไปนี้
1. การมีวิสัยทัศน
2. การเชื่อวาโรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเรียนรู
3. การใหคุณคาตอทรัพยากรมนุษย และ
4. การมีทักษะสื่อสารและการรับฟงอยางมีประสิทธิผล
สวนมิติพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธ ประกอบดวยคุณลักษณะ ตอไปนี้
5. การมีพฤติกรรมเชิงรุก และ
6. การมีความกลาเสี่ยง
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การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจําเปนตองตอบสนองดานความตองการของ
มนุษยควบคูไปกับดานภารกิจตางๆ ของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอยาง
มีประสิทธิผลนั้นตองมีทักษะดานภาวะผูนํา ที่สามารถบูรณาการองคประกอบดานมนุษย (Solf
human elements) เขากับองคประกอบดานงานภารกิจ (Hard business actions)
การสรางแรงจูงใจ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับผูรวมงาน มีความยืดหยุนในการทํางาน
สรางความเชื่อมั่น และเขาใจในความตองการของฝายตางๆ ใหความสําคัญในความพยายาม ของ
ทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร
ผลงานของทีมงาน และการยกยองใหรางวัล
การตัดสินใจ
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการสืบสวน การแกปญหา และการตัดสินใจ
ตอไปนี้
1. สามารถตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะห การตีความ และการเขาใจ ในขอมูลและ
ขาวสารที่เกี่ยวของ
2 คิดอยางสรางสรรคและอยางมีมโนภาพในการคาดการณลวงหนา การแกปญหาและการ
กําหนดโอกาสการปฏิบัติงาน
3. แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีวิจารณญาณที่ดี
การสื่อสาร
ผูบริหารตองมีความสามารถ ในการอธิบายความคิดไดอยางชัดเจนและสามารถเขาใจ
ในทัศนะของบุคคลอื่น ดังนี้
1. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเปนลายลักษณอักษรแกผูรับขาว
สารที่หลากหลาย
2. เจรจาตอรองและดําเนินการปรึกษาหารืออยางมีประสิทธิภาพ
3. บริหารระบบการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนประธานในการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนา รักษา และใชเครือขายที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
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การบริหารตนเอง
ผูบริหารตองมีความสามารถในการวางแผนเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และการควบคุม
พฤติกรรมตนเองไดดีไดดังตอไปนี้
1. จัดลําดับความสําคัญและบริหารเวลาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถทํางานภายใตความกดดันและทันตามกําหนดเวลา
3. สามารถบรรลุเปาหมายทางวิชาชีพที่ทาทายได
4. รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพของตน
การประเมินผล
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองจัดใหมีการประเมินผล โดยสงเสริมการประเมิน ผลภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อรอรับการประเมินภายนอก มีการนําผล การ
ประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหเปนกระบวนการดําเนินงาน อยางเปน
ระบบและครบวงจร
การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยสงเสริมและสนับสนุน การ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของครูและทีมงาน รวมทั้งผูบริหารอาจ เขามา
มีสวนรวมในการทําวิจัยดวย
การเผยแพรประชาสัมพันธ
ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับงานดานเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนให
ชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกันและสราง
การมี สวนรวมเพิ่มขึ้น
การสงเสริมเทคโนโลยี
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูสงเสริมการใชเทคโนโลยี เพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาทั้งใน
และตางประเทศใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู
ผูบริหารกับมนุษยสัมพันธ
เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธของนักบริหารมืออาชีพ นักบริหารมืออาชีพมีวิธีสรางมนุษย
สัมพันธกับผูรวมงานไดหลากหลาย ดังนี้
1.จูงใจใหผูรวมงานทํางานดวยความขยันขันแข็ง จริงจังและจริงใจ
2.เขาใจตนเอง ไมหลงตนเอง ไมยกยองตนเองมากเกินไป หากมีอะไรบกพรองก็ตองยอมรับ
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และปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ
3.เขาใจผูรวมงานหรือบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลมีความแตกตางกัน มีธรรมชาติของความ
ตองการแตกตางกัน มีประวัติและประสบการณแตกตางกัน แลวพิจารณาดูวาตนเองจะปรับตัวใหมี
การติดตอสัมพันธกับบุคคลนั้นๆไดอยางไร
4.เขาใจสภาพแวดลอม คือการเรียนรูธรรมชาติของสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆตัวเองหรือบุคคลอื่น เชน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซึ่งสิ่งแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพล
ตอชีวิตประจําวัน และมีสวนที่จะชวยเสริมสรางมนุษยสัมพันธได หากเรามีความรูความเขาใจ
สภาพแวดลอมของบุคคลนั้นๆ
5.สรางความรูสึกและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานใหเกิดขึ้น เชนความเปนกันเอง ความ
สะดวกสบายและอื่นๆ
6.ลดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ดวยการเขาใจเขาเขาใจเรา หรือเอา
ใจเขามาใสใจเรานั่นเอง
7.เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการทํางานของผูรวมงาน
8.รูจักพูดจา ทักทายผูรวมงาน โดยใชคําพูดที่ไพเราะออนหวาน
9.ยิ้มแยมแจมใสดวยความจริงใจกับผูรวมงาน เพราะการยิ้มเปนเครื่องแสดงไมตรี และ
ในขณะที่เรายิ้มนั้น เราใชกลามเนื้อเพียง 17 ชิ้น แตเวลาเราทําหนานิ่วคิ้วขมวด เราตองใชกลามเนื้อ
ถึง 43 ชิ้น ดังนั้นจึงควรยิ้มเขาไว
10.พูดจาสุภาพ เหมาะสมกับเรื่อง บุคคล เวลา และสถานที่
11.รูจักทั้งการเปนผูใหและผูรับ และมิใชใหรางวัลสิ่งของเงินทองเทานั้น จะรวมทั้งใหความ
เปนกันเอง ใหความสนใจ ใหความเมตตากรุณาและอื่นๆ
12.รูจักยกยองชมเชยผูรวมงาน
13.เปนผูฟงที่ดีและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางมีเหตุผล นําเอาความคิดเห็นของ
ผูรวมงานมาประกอบการพิจารณาดําเนินงานตอไป
14.เห็นอกเห็นใจผูรวมงาน
15.ยอมรับความสามารถของผูรวมงาน
16.จําชื่อผูรวมงานและเรียกชื่อหรือทักทายใหถูกตอง เขาจะเกิดความภูมิใจและพอใจ
17.แสดงความเปนกันเอง ใหความชวยเหลือสงเคราะหในสิ่งที่เปนประโยชนกับผูรวมงานทุก
คน
18.พูดและปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความจริงใจทั้งสีหนาและทาทางโดยมิไดแสรงทํา
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19.ใหความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอ เผื่อแผ พยายามยกยองมากกวาที่จะติผูรวมงาน
ระมัดระวังในการวิพากษวิจารณผูรวมงาน มีไมตรีจิตและชวยเหลือผูรวมงาน
20.พรอมที่จะใหบริการแกผูรวมงานอยูเสมอ มิใชรอใหผูรวมงานมาบริการ รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือสงเคราะหในสิ่งที่เปนประโยชนกับทุกคน
นักบริหารมืออาชีพหรือผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติกําหนด ซึ่งจะ
ดําเนินการไดดังนี้
1.ตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในดานตางๆ ดังนี้
1.1 ดานความรูความเขาใจ เชน บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาผูบริหารและครู หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดการประเมินผล
1.2 ดานทักษะ เชน ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางคตินิยม ทักษะ
ในการใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู
2.สรางความสัมพันธกับชุมชน เชน ชวยแกปญหาของชุมชน นํานักเรียนไปศึกษาหาขอมูล
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน เชิญบุคคลในชุมชนมาชวยสอนในโรงเรียน ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียนใหชุมชนทราบ เปนตน
3.จัดระบบขอมูลและรวบรวมขอมูลของชุมชนและทองถิ่น เชน องคกรตางๆในชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถิ่นในชุมชน
4.ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน เชน อาคารสถานที่ หองตางๆ บริเวณโรงเรียน
5.ปรับปรุงระบบการบริหาร เชน การบริหารวิชาการ การบริหาร
งานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน และการบริหารงานดานความสัมพันธ
กับชุมชน
6.ระดมทรัพยากรในชุมชนมารวมจัดการศึกษา เชน สถานประกอบการ บุคคลในชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
7.เตรียมความพรอมในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหชุมชนเชื่อมั่นวา
สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนไดบรรลุจุดประสงค
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ผูบริหารกับการแกปญหา
ทั้งในสถานศึกษาและองคกรตางๆยอมมีปญหาในการดําเนินงานมากมาย นักบริหารจึงควร
ปรับเปลี่ยนปญหา ใหกลายเปนโอกาส หรือปรับเปลี่ยนวิกฤตใหกลายเปนโอกาส โดยคิดแกปญหา
เหลานั้นใหได เพื่อนําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนในการแกปญหาของนักบริหาร หรือ วิธีการแกปญหา (Problem Solving Method)
จะใช วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method) หรือ วิธีแกปญหาตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ มาใช
ในการแกปญหาก็ได จะไดกลาวถึงวิธีการแกปญหาทั้งสองวิธีดังตอไปดังนี้
วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method)
มีวิธีการอยู 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1.การเลือกปญหาหรือกําหนดปญหา โดยเลือกปญหาที่นาสนใจ นาจะแกปญหา เชน
ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน
2.การวิเคราะหปญหา ทําการนิยามปญหาใหชัดเจน หรือสรางสมมติฐานในปญหาที่กําลัง
ศึกษาใหดีขึ้น จะเก็บขอมูลอะไรและอยางไร เชน วิเคราะหปญหานักเรียนไมสนใจเรียน อาจจะเปน
เพราะนักเรียนยากจนไมไดทานขาวเชามาจากบาน ดังนั้นการเก็บขอมูลอาจจะสัมภาษณนักเรียน
สอบถามผูปกครอง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน เปนตน
3.การคนหาสาเหตุของปญหา ดวยการสอบถามผูที่เกี่ยวของ การสังเกต การสัมภาษณ
สอบถามผูปกครองอาจจะไดสาเหตุคือผูปกครองยากจนจริงตองหาเชากินค่ํา นักเรียนไมไดกินขาว
เชากอนไปโรงเรียน เพราะผูปกครองตองออกจากบานแตเชา
4.การคิดแกปญหาตามสาเหตุ หรือวิเคราะห โดยตีความหมายของสาเหตุ ของปญหามา
วิเคราะห เพื่อแกปญหา เชน แกปญหาโดยทางโรงเรียนคิดทําโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนที่
ไมไดกินขาวเชามาจากบาน เปนตน
5.การเขียนรายงานเพื่อนําไปใชปฏิบัติ โดยเขียนรายงานใหชัดเจนเขาใจงาย เพื่อนําไปใช
ปฏิบัติไดคือเขียนโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนที่ไมไดกินขาวเชามาจากบานและดําเนินการตาม
โครงการนี้
ขอยกตัวอยาง ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน มาแกปญหาโดยใช วิธีการทางวิทยาศาสตร
(Science Method) มาใชในการแกปญหาพอสังเขป ดังนี้
1.การเลือกปญหาหรือกําหนดปญหา โดยเลือกปญหาที่นาจะแกปญหา คือ ปญหานักเรียน
ไมสนใจเรียน
2.การวิเคราะหปญหา วิเคราะหปญหานักเรียนไมสนใจเรียน อาจจะเปนเพราะนักเรียน
ยากจนไมไดทานขาวเชามาจากบาน ทําใหหิวจึงไมสนใจเรียน ดังนั้นการเก็บขอมูลอาจจะสัมภาษณ
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นักเรียน สอบถามผูปกครอง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
3.การคนหาสาเหตุของปญหา โดยสอบถามผูปกครองทําใหทราบสาเหตุคือ ผูปกครอง
ยากจนจริงตองหาเชากินค่ํา นักเรียนไมไดกินขาวเชากอนไปโรงเรียน เพราะผูปกครองตองออกจาก
บานแตเชา สัมภาษณนักเรียนนักเรียนก็บอกวาไมไดกินขาวเชาจริง
4.การคิดแกปญหาตามสาเหตุ หรือวิเคราะห แกปญหาโดยทางโรงเรียนคิด ทําโครงการจัด
อาหารเชาใหนักเรียนที่ไมไดกินขาวเชามาจากบาน
5.การเขียนรายงานเพื่อนําไปใชปฏิบัติ เขียนโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียน ที่ไมไดกนิ ขาว
เชามาจากบาน และดําเนินการตามโครงการนี้ทันที
นี่เปนตัวอยางการใช วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method) มาใชในการแกปญหา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากงานวิจัยของ ถวัลย หงษไทย เรื่อง “การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาความเปน
ผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูม”ิ
พบวา ผูบริหารมีความตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมาก สําหรับ
ประเด็นที่ผูบริหารมีความตองการพัฒนามากที่สุดมีอยู 6 ประเด็น ดวยกัน คือ
1.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูเรื่องความรับผิดชอบตอการพัฒนาโรงเรียนใน
ระยะสั้นและระยะยาว
2.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีวิสัยทัศน สามารถสื่อสารวิสัยทัศน และนําวิสัยทัศน
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
3.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในการวางแผน แผนกลยุทธ การ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
4.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในเชิงผูนํา เชน การกําหนด
วิสัยทัศน การบริหารเชิงกลยุทธ การใชเทคนิคการบริหารสมัยใหมและการบริหารคน
5.ความต อ งการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
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6.ความต อ งการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารงาน117
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุด ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงใหความสําคัญยิ่งกับ
การปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการศึกษาที่ระดับสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพ
และความเขมแข็งเพียงพอที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยตอไป
อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา แมวาจะประสบความสําเร็จในการจัด
การศึกษาในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2544 รัฐสามารถจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนวัย
เรียนในระบบโรงเรียนได คิดเปนรอยละ 89.1 ของประชากรกลุมอายุ 3-17 ป โดยผูที่ไมสามารถเขา
รับบริการการศึกษาไดสวนใหญจะเปนผูที่ยากจน / ดอยโอกาสทางการศึกษากลุมตาง ๆ โดยเหตุผล
ที่เด็กไมเรียนประมาณรอยละ 9 แจงวา ไมมีความสุขในการเรียน เนื่องจากไมมีโอกาสเลือก
โปรแกรมการศึกษาที่ตรงกับความตองการ นอกจากนี้ยังพบวา ยังมีอัตราการออกกลางคันของเด็ก
ประถมศึกษาในป 2544 ที่ผานมา คิดเปนรอยละ 0.64 ซึ่งแมวาจะมีจํานวนนอยก็ตาม แตควรเฝา
ระวังไมใหอัตราดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย
จะทําใหผูเรียนที่มีปญหาดานตาง ๆ เขามาอยูในระบบการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเด็กที่มี
ความตองการพิเศษตาง ๆ ไดแก เด็กที่ดอยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่เปน
เด็กดอยโอกาสในอีกแงมุมหนึ่ง ที่ไมไดรับการดูแลและการกระตุนศักยภาพหรือไดรับโอกาสใหแสดง
พรสวรรคของตัวเอง ซึ่งจะยังคงเปนภาระอันหนักในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอปญหา และ
ความตองการของกลุมเปาหมายเหลานี้
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษดังกลาว จําเปนตองทุมเททั้งในดาน
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งบประมาณ การจัดการเรียนการสอน และการจัดอุปกรณ สิ่งสนับสนุนตาง ๆ รวมทั้งการผอนคลาย
จากกฎระเบียบในการจัดการศึกษา ใหมากกวาการเรียนการสอนสําหรับเด็กปกติ ทั้งนี้ กระแสหลัก
ในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษในปจจุบัน มีแนวโนมที่จะใหเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียนปกติ โดยทางโรงเรียนจะจัดรูปแบบการเรียนรวมที่
เหมาะสมกับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็ก เพื่อไมใหเด็กถูกแยกออกจากเด็ก
กลุมปกติ และมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเด็กปกติ ซึ่งเปนสภาพที่เปนจริงในสังคม118
คุณภาพการศึกษาของไทย เปนปญหาใหญยิ่งของระบบการศึกษา ดังจะเห็นไดจากการ
ประมาณขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และความสามารถในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ เมื่อป 2544 ประเทศไทยตกอยูในอันดับที่ลาหลังกวาประเทศเพื่อนบานในเอเซีย
ดวยกันมาก 119และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑการ
ประเมินขั้นผานคอนขางมาก120 เนื่องจากภาวะ การเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณอยางมาก และเปนปญหา
ทั้งระบบการศึกษาเฉพาะแตการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น แตเปนการที่ไมสามารถจัดหาหรือ
เตรียมทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาใหทันตอการขยายตัว อันจะสงผล
ตอคุณภาพการศึกษาในที่สุด ไมวาจะเปนคุณภาพของครู หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใช
สื่อและเทคโนโลยี ผูเรียน ครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม121
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3.1 ความหมายของการบริหาร
การใหความหมายของการบริหารของนักวิชาการตางๆ มีที่มาจากความเชื่อความคิด ของ
วิชาการที่มีความแตกตางกัน โดย Drucker กลาววา การบริหาร คือการทําใหงานตางๆ ลุลวงไป
โดยอาศัยคนอื่นเปนผูนํา122
Hersey และ Blanchard ไดใหความหมายการบริหารวา การบริหาร หมายถึง การทํางาน
รวมกันและผานแตละบุคคลและกลุมบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ123 สวน Robbins
และ Coulter และ Kreitner ไดเสนอวา การบริหาร เปนกระบวนการการทํางานกับบุคคลอื่น และ
ผานบุคคลอื่นใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Milstein และ Belasco ไดใหความหมายวา การบริหาร เปนกระบวนการที่
กําหนดทิศทางและควบคุมกิจรรมของสมาชิกทุกคนในองคการ
Koontz และ Weihitch เห็นวาการบริหารเปนกระบวนการในการออกแบบและสรางบรรยา
กาศในการทํางานของและคนรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
Husen และPostlewaiteไดความหมายวาการบริหารเปนศิลปะในการประสานองคประกอบ
หรือปจจัยการผลิตที่มุงไปสูผลสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคการ124
จากความหมายที่นักวิชาการตาง ๆ ไดใหไว สรุปไดวา การบริหารคือ กระบวนการ ทํางาน
โดยอาศัยคนอื่น ซึ่งอาจทํากับบุคคลอื่นหรืออาจผานบุคคลอื่น ที่ตองอาศัยศาสตร และศิลปะในการ
ทํางาน เพื่อใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
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3.2 การบริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียน ในที่นี้จะกลาวถึง การบริหารโรงเรียนใน 2 มิติ คือ 1. กระบวนการ
บริหาร และ 2. งานบริหารโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 กระบวนการบริหาร
Koontz and Weihrich เสนอวา กระบวนการบริหารประกอบดวย การวางแผน
การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ การควบคุม125
Robbins และ Coulter และศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ไดจําแนกกระบวนการ
บริหาร ดังนี้
การวางแผน (Planing) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย และการกําหนดกิจกรรมเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ
การจัดองคการ (Organizing) เปนการกําหนดงานที่ตองปฏิบัติ และการจัดกลุม
งานผูรับผิดชอบ ลําดับชั้นการรายงานและอํานาจการตัดสินใจ
การชี้แนะ (Leading) เปนหนาที่ของผูบริหารในการกระตุนใหบุคคลอื่นมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่จําเปน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร การสั่งการและการ
จูงใจ
การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการติดตามการดําเนินงานขององคการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และมาตรฐานขององคการที่คาดหวัง จะ
เห็นไดวาการจําแนกกระบวนการบริหารของนักวิชาการสวนใหญจะประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ที่
คลายคลึงกัน แตมีการจัดกลุมกิจกรรมยอยแตกตางกันไปตาม ความคิดเห็นของนักวิชาการ แตละ
คน ทั้งนี้ ในการวิจัยครั้งนี้จะจําแนกกระบวนการครอบคลุมใน 5 เรื่อง ไดแก
1. การวางแผน (planning)
2. การจัดองคการ (organizing)
3. การจัดบุคลากร (staffing)
4. การอํานวยการ (directing)
5. การควบคุม (controlling)
6. การวางแผน (planning)
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การวางแผนเปนหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของผูบริหาร เพราะจะมีผลตอ
การดําเนินการบริหารในสวนอื่น ๆ ดังนั้นจึงจําเปนที่หนวยงานตาง ๆ จะตองใหความสําคัญตอการ
วางแผน ซึ่งนักวิชาการบางทานไดใหความหมายของการวางแผน ดังนี้
การวางแผนเปนการคนหาและกําหนดวิธีการทํางานในอนาคต เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอหนวยงานหรือ
องคกรมากที่สุด โดยแสดงใหเห็นวา จะมีการทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด ใหใครทํา ทําอยางไร ตลอดจนให
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ126
ปจจุบันการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนสิ่งที่ใชกันแพรหลายมา ทั้งในวงการ
ธุรกิจเอกชนและหนวยงานของรัฐ โดยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพในอนาคต
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม และการประเมินจุดออน และจุดแข็งขององคการ เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคขององคการ และหาแนวทางหรือกลยุทธกํากับการทํางานในอนาคต
ของหนวยงาน หรือเตรียมเผชิญกับการแขงขัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเนนถึง
ความสามารถในการปรับตัวขององคการ เพื่อนําองคการไปสูจุดหมายที่ตองการ
สําหรับขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ นักวิชาการหลายทานไดกําหนดขั้นตอนกระบวนการ
ในลักษณะที่แตกตางกันไป แตโดยสวนใหญจะประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน ซึ่งก็คือการวิเคราะหจุด
แข็ง (Strength) และจุดดอย (Weakness) ภายในองคการรวมทั้งโอกาส (Opportunity) และ
ขอจํากัด (Treat) จากภายนอกองคการ
2. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) คือ ภาพอนาคตขององคการที่ตองการจะไปใหถึง ซึ่ง
จะตองมีความชัดเจน และจะตองมีการกําหนดตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จไปดวย โดยเปดโอกาสใหผูที่
มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรวมกันกําหนด เพื่อใหเปนที่ยึดถือรวมกัน และเปนทิศทางในการ
ดําเนินงานรวมกัน
3. การกําหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง สิ่งที่องคการจะตองทํา โดยจะตองสัมพันธกับ
จุดมุงหมาย หรือเหตุผลในการจัดตั้งองคการ
4. การกําหนดจุดหมาย (Goals) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดในระยะยาว
5. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นในลักษณะจําเพาะ
เจาะจง จากการดําเนินกิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว
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6. การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ซึ่งเปนวิธีการที่จะทําใหสําเร็จเกิดผลสําเร็จตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการ
7. การกําหนดนโยบาย (Policies) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางกวาง ๆ ที่จะ
เชื่อมโยงการกําหนดกลยุทธกับการนําไปปฏิบัติ
การจัดองคการ (organizing)
การจัดองคการ หมายถึง การจําแนกแยกแยะงานที่จําเปน การจัดกลุมงานใหเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและสถานการณ การมอบหมายงาน การมอบหนาที่ และการจัดสรรความสัมพันธของงาน
และอํานาจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจําแนกงาน การจัดกลุมงาน และการกําหนดความสัมพันธระหวางงาน
การจําแนกงานเปนพื้นฐานเริ่มตนของการจัดองคการ โดยทําใหทราบวาองคการจะมี
กิจกรรมอะไรบาง ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และจําเปนตองกําหนดใหมี
ผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถตรงกับงานที่กําหนด การจําแนกงานสวนใหญจะดําเนินการ
จําแนกตามหนาที่ขององคการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว
การจัดกลุมงานเปนการรวมกลุมกิจกรรมตาง ๆ เขาไวดวยกัน ภายใตหลักเกณฑของการ
จําแนกงาน ซึ่งอาจจัดกลุมในลักษณะความชํานาญเฉพาะทาง หรือใหมีความรวมมือซึ่งกันและกัน
หรือจัดตามหนาที่การปฏิบัติงาน ผลผลิต หรือการบริการลูกคา พื้นที่ภูมิศาสตร หรือเสนทางที่
ผลผลิตสูลูกคา (product – customer flow) ซึ่งดําเนินการในทุกระดับขององคการ 127 เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ โดยกลุมงานตาง ๆ จะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน
2. การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
อํานาจหนาที่ เปนอํานาจหนาที่ซึ่งองคการไดมอบใหกับผูบริหาร เพื่อจะไดนําไปใชในการ
บริหารงาน อันเปนภารกิจขององคการ เปนอํานาจตามกฎหมายที่ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติ
ตาม128
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ความรับผิดชอบ หมายถึง ขอผูกพันที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชาในการทํากิจกรรม
ที่ไดรับมอบหมายหนาที่ตามตําแหนงหนาที่ 129
3. การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองดําเนินการ เพราะงานในองคการมีมาก
เกินกวาที่ผูบริหารคนเดียวจะดําเนินการไดทุกเรื่อง การมอบหมายงานจะดําเนินการควบคูไปกับการ
มอบอํานาจหนาที่โดยผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ
ควบคุมงานขององคการไดอยางสมบูรณ การมอบหมายงาน จึงหมายถึงการที่ผูบังคับบัญชากําหนด
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชายังคงตอง
รับผิดชอบตองานที่มอบหมายไปดวย130
การจัดบุคลากร (Staffing)
Lunenburg and Ornstein กลาววา กระบวนการจัดบุคลากรประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ
1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย 2.การสรรหา 3.การคัดเลือก 4.การฝกอบรมและการพัฒนา 5.การ
ประเมินการปฏิบัติงาน 6.การใหผลตอบแทน131
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ จะแบงกระบวนการจัดบุคลากรเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย
2. การสรรหา และการคัดเลือก
3. การฝกอบรมและการพัฒนา
4. การประเมินการปฏิบัติงาน
โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1.1 การวิเคราะหงาน (job analysis) เปนการสํารวจเนื้องานอยางเปนระบบ เพื่อให
รูรายละเอียดของงาน เพื่อสรรหา คัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งจะประกอบดวย 2 สวน คือ
การพรรณนางาน (job description) เปนกรอบของงาน และความรับผิดชอบในตําแหนงหนึ่ง ๆ และ
กําหนดคุณสมบัติของงาน (job specification) เปนกรอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะทําใหงาน และ
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ความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ
1.2 การคาดคะเนความตองการ และสภาพกําลังคนขององคการ (forecasting
demand and supply) โดยการพิจารณาจํานวนและประเภทของบุคคลที่องคการตองการในอนาคต
ซึ่งปจจัยที่ใชพิจารณา ไดแก ผูที่กําลังไดรับการเลื่อนตําแหนง ผูที่มีความตองการและสามารถจะได
รับการฝกอบรมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ แนวโนมจํานวนประชากร แนวโนมบุคลากรของ
องคการ
1.3 ขอบังคับทางกฎหมาย (Legal constrains) ผูบริหารตองศึกษากฎหมายการ
จางบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจจาง
2. การสรรหาและการคัดเลือก เปนการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครงานเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนบุคลากรขององคการ การสรหาบุคลากรในองคการทางการศึกษา ควรคัดเลือกผูที่มี
ความสามารถในดานนั้น ๆ ดีแลว จากนั้นจึงดําเนินการสรรหาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหบุคคลที่มีคุณภาพ
และความสามารถตรงกับความตองการอยางแทจริง
การคัดเลือก โดยทั่วไปจะดําเนินการดังนี้ สํารวจขอมูลชีวประวัติ การตรวจสอบ ผูอางอิง
การสัมภาษณ การทดสอบ การตัดสินใจวาจาง
3. การฝกอบรมและการพัฒนา การฝกอบรมเปนการปรับปรุงทักษะที่มีอยูใหดีขึ้น สวนการ
พัฒนาเปนการเตรียมบุคลากรสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
4. การประเมินการปฏิบัติงาน เปนการประเมินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรฐาน และ
เปาหมายขององคการ ซึ่งจะเปนลักษณะของการใหรางวัล การใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติงาน
การอํานวยการ (directing)
การอํานวยการ หมายถึง ภาระหนาที่ของผูบริหารในการใชความสามารถชักจูง
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบั ติง านอย างดีที่สุด
จนกระทั่ง องคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได132
การสั่งการจะเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหารจะตองชักจูงและการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาของตน
ทํางานใหดีที่สุด และสามารถใชอิทธิพลสวนตัวใหเกิดผลตอผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งสามารถชักจูง
ผูใตบังคับบัญชาได บทบาทสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาพึงกระทํามีดังนี้
1.1 มองการณไกลและมีอิทธิพลในการพัฒนาเปาหมายและนโยบายสถานศึกษา
132
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1.2 กระตุนใหมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ
1.3 กําหนดวิธีการและการประสานงานในการนําโครงการตาง ๆ ไปปฏิบัติ
1.4 จัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อสนับสนุนโครงการตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ
1.5 เปนตัวแทนของสถานศึกษาในกิจกรรมตาง ๆ
1.6 ประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินการ
2. การจูงใจผูใตบังคับบัญชา
ผูบริหารควรทราบถึงกลไกการแสดงออกของพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วไป
กอน เพื่อใหสามารถกํากับชักจูงผูใตบังคับบัญชาไดดี ซึ่งพฤติกรรมของคนที่แสดงออกไม
เหมือนกัน เพราะแตละคนมีคุณคาของระบบ คานิยมที่แตกตางกัน จึงมีแรงจูงใจตางกัน133
แนวทางการสรางแรงจูงใจ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานโรงเรียน ดังนี้
2.1 จัดใหมีระบบการใหสิ่งจูงใจ (Incentive system) ซึ่งจะตองมีความเหมาะสมกับ
บุคลากรขององคกรนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนแรงจูงใจทั่ว ๆ ไปที่ไมใชวัตถุสิ่งของ เชน มาตรฐานการ
ทํางาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรืออาจเปนสิ่งจูงใจเฉพาะ ซึ่งมีทั้งวัตถุ สิ่งของ เงินทอง
รวมทั้งสิ่งที่ไมใชสิ่งของ หรือการใชสิ่งจูงใจภายนอก (extrinsic) ซึ่งบุคคลจะไดรับจากบุคคลอื่น
หรือจากองคการ และแรงจูงใจภายใน (intrinsic) ซึ่งเกิดจากแรงกระตุนภายในภายในของบุคคล
แตละบุคคล เชน ความตองการความสําเร็จ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง นับวามีความสําคัญ
มากที่เดียว
2.2 มีการออกแบบการทํางานใหม (Work redesign) ใหเหมาะสมกับบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ เพื่อสรางแรงจูงใจภายในบุคคลใหอยากทํางาน
มากยิ่งขึ้น เพราะจะเกิดความรูสึกวางานนั้นมีความหมาย จะเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่
รับผิดชอบ และเกิดความรูความเขาใจในผลงานที่ไดกระทําลงไปจากขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
ทํางานของตนเอง
2.3 การตั้งจุดมุงหมายในการทํางานใหชัดเจน (Goal setting and Management
by Objective ) การใหผูบริหารและครูรวมมือกันกําหนดวัตถุประสงคในการทํางาน ซึ่งจะทําให
ทุกฝายไดยอมรับรวมกันวา วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมามีความสําคัญตอองคการ ทุกคนจะมุง
ปฏิบัติงามตามวัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานประสบความสําเร็จ
2. การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนสื่อสําหรับการสั่งการระหวางผูบริหาร และ
133
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ผูใตบังคับบัญชา ใหมีความเขาใจระหวางกัน และเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดความรวมมือภายใน
กลุม
การติดตอสื่อสารอาจแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ (1) จากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง ไดแก
การสังการตามสายการบังคับบัญชาปกติ (2) จากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน ไดแก การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน แตกรณีการใหขอเสนอแนะที่ผูใตบังคับบัญชาเปนผูริเริ่ม จะมีไดเฉพาะที่ผูบริหารเปด
โอกาสใหเทานั้น โดยผูบริหารจะมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงจากผูปฏิบัติไดมาก การตัดสินใจก็จะ
กระทําไดดีขึ้น แตก็อาจทําใหสับสน และอาจใหขอมูลเสนอแนะที่ไมเปนประโยชน และ (3) การ
ติดตอกันเองตามแนวนอน เปนการติดตอกันเองที่ทําใหสามารถติดตอไดรวดเร็วมากขึ้น แตขอเสียที่
อาจเกิดขึ้น คือ ผูใตบังคับบัญชาคิดจะรวมหัวกันก็จะทําใหไดสะดวก134
การควบคุม (controlling)
การควบคุม หมายถึง การพยายามบังคับใหงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติใหเปน ไปตาม
แผนที่ไดกําหนดไวโดยวัดและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา การควบคุม
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ
1. การกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายไวลวงหนา
2. การเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน
3. การดําเนินการการแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานขั้นตอไปตามทางที่กําหนดไว
สําหรับการควบคุมสมัยใหม คือ การบริหารตามจุดมุงหมาย (management by
objectives) ซึ่งจะมีการกําหนดเปาหมายของงาน จากเปาหมายที่กําหนด ผูปฏิบัติที่ เกี่ยวของแตละ
คนสามารถที่จะควบคุมตัวเอง (self-control) ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได โดยเปนการ
ควบคุมจากภายในตัวผูปฏิบัติ135
3.2.2. งานบริหารโรงเรียน
โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาที่อยูระดับลางสุด และมีความสําคัญมากที่สุด
เพราะเปนหนวยที่นําเอานโยบาย หลักสูตร ซึ่งหนวยงานระดับชาติและระดับจังหวัดวางไวไป
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ระบบบริหารการศึกษาทั้งหมดจะมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับระบบบริหารของโรงเรียน ผูบริหารของโรงเรียนจึง มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง และจําเปนตองศึกษา อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจตลอดเวลา
134
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เพื่อใหผูบริหารนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ระบบ
บริหารงานโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง136
การบริหารโรงเรียน อาจกลาวไดในมิติของภารกิจ (function) และงาน (task) ของ
ผูบริหาร ในมิติของภารกิจ (function) Gulick และ Urwick ไดกลาวถึงภารกิจ (function) สําคัญ
ที่เปนหนาที่ของผูบริหารไว 7 ประการ ที่เรียกยอ ๆ วา POSDCORB ดังนี้
1. การวางแผน (planning) หมายถึง การวางโครงการ แผน และวิธีการปฏิบัติงานไว
ลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
2. การจัดองคการ (organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ การแบงงาน
และการจัดสายงานเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3. การจัดบุคลากร (staffing) หมายถึง การบริหารบุคลากรทั้งในดานการจัดอัตรากําลัง การ
สรรหา และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี
4. การอํานวยการ (directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา การ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน
5. การประสานงาน (coordinating) หมายถึง การประสานกิจการดานตาง ๆ ของหนวยงาน
เพื่อใหการดําเนินงานไปสูจดุ หมายปลายทางเดียวกัน
6. การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งตัวผูบริหาร และ
สมาชิกในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ
7. การงบประมาณ (budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ บัญชีการใชจาย และการ
ควบคุตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิน
ในมิติของงาน (task) ของผูบริหาร นักวิชาการสวนใหญ ไดแก Campbell and Gregg ,
Smith and others ไดจําแนกงานบริหารโรงเรียนออกเปน 6 งาน ดังนี้ 1) งานดานหลักสูตรและ
การสอน 2) งานบริหารบุคลากร 3) งานบริการนักเรียน 4) งานดานอาคารสถานที่ 5) งานดาน
งบประมาณและธุรการ และ 6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน137
อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางทานและหนวยงานบางแหง ไดจําแนกงานบริหาร
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โรงเรียนที่แตกตางออกไป เชน Kimbrough และ Nunnery ไดเพิ่มเติมงานการจัดโครงสราง
องคการ และความรับผิดชอบไดตอสาธารณชน (Accountability to The Public) ซึ่งเปนแนวคิดที่
เกี่ยวกับการควบคุม และประกันคุณภาพการศึกษา138
สวนหนวยปฏิบัติซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษา ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ไดจําแนกงานบริหารโรงเรียนออกเปน 6 งาน เชนเดียวกับ
นักวิชาการสวนใหญ ในขณะที่กรมสามัญศึกษา ไดจําแนกออกเปน 7 งาน คือ 1) การบริหารงาน
ทั่วไป 2) งานธุรการ 3) งานวิชาการ 4) งานปกครองนักเรียน 5) งานบริการ 6) งานโรงเรียนกับ
ชุมชน และ 7) งานบริการอาคารสถานที่
สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจทางการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจําแนกงานบริหารโรงเรียนเปน 4 งาน ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด ไดแก 1) งานวิชาการ 2) งานบุคคล 3) งานการเงิน และ
4) งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. งานวิชาการ
งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด 139
งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน เพราะหนาที่ของโรงเรียน คือ การให
ความรูทางวิชาการแกนักเรียน 140 จุดมุงหมายของงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มี
ความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ตองการ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนทุกคนควรจะรับผิดชอบ เปนผูนํา
ของครูเปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียนทุกแหง คือ การใหความรูดานวิชาการแกนักเรียน
ขอบขายงานวิชาการในโรงเรียน นักวิชาการและหนวยงานสวนใหญไดจําแนกงาน
วิชาการสอดคลองกัน เปน 5 ดาน ไดแก
1. งานดานหลักสูตร
138

Kimbrough, Ralph B. and Nunnery, Michael Y., Educational Administration : An
Introduction,3rd ed.( New York : Macmillan Publishing Company,1988),218.
139
ภิญโญ สาธร,หลักการบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา , 2526),253.
140
นิพนธ กินาวงค,เกร็ดความรูเชิงบริหารและการศึกษา : นานาทรรศนะ (พิษณุโลก :
ตระกูลไทย,2537),12.
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2. การจัดการเรียนการสอน
3. การจัดสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
4. การนิเทศการการศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางทานจัดใหงานพัฒนาครู งานหองสมุดเปนสวนหนึ่งของงาน
วิชาการดวย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดใหสถานศึกษา
ตองสงเสริมใหผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ดังนั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูจึงเปนงานวิชาการอีกดาน
หนึ่งของสถานศึกษา ทั้งนี้งานวิชาการแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานดานหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การจัดสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
5. การนิเทศการศึกษา
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1. งานดานหลักสูตร ประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร การกําหนดเนื้อหา
สาระโครงสรางของหลักสูตร และการนําไปใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น141
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 กําหนดใหมีการจัดทํา
หรือปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีลักษณะที่หลากหลายเหมาะสมกับบุคคลทุกกลุมเปา
มาย โดยรัฐจัดใหมีหลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะของความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และตองสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น
สถานศึกษาแตละแหง จะมีหลักสูตรของตนเอง ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. หลักสูตรแกนกลาง กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีโครงสรางยืดหยุน และกําหนดจุดมุงหมาย สาระ
141

ปรีชา คัมภีรปกรณ, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ,2526),164.
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การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม 8 กลุมวิชา มาตรฐานการเรียนรูชวงสั้น ๆ ละ 3 ป รวมทั้ง
เปนผูดําเนินการใหสถานศึกษาไดนําหลักสูตรแกนกลางไปใชตอไป โดยเริ่มนํารองในปการศึกษา
2545 ในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4
2. หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองจัดทําสาระหลักสูตรที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง และในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อสนองตอบตัวตนของผูเรียน และเอกลักษณศักดิ์ศรีของทองถิ่น
ทั้งนี้ ลักษณะหลักสูตรของสถานศึกษา ควรพยายามใหมีความยืดหยุนโดยกําหนด
เปนสาระการเรียนรูใน 8 กลุมวิชา ตามชวงชั้นตาง ๆ ในเชิงที่เปน “ผลลัพธการเรียนรู” ที่คาดหวัง
รวมกัน โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงไดปรับคิดพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อนําไปสูผลลัพธเหลานั้นไดดวยตนเองโดยอิสระในรูปหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความ
หลากหลาย และการสนองตอบความตองการความถนัด และความสนใจของผูเรียนในแตละที่ ที่
อาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป สําหรับความสําเร็จของการสรางหลักสูตรจะอยูที่ความ
เขมแข็ง และกระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อไมใหหลักสูตรที่สรางขึ้นกําหนดโดยครูหรือ
ผูบริหารฝายเดียว แตเปนหลักสูตรที่สะทองความเขมแข็ง และจุดยืนทางความคิดของชุมชนทองถิ่น
เกี่ยวกับเปาหมายและวิธีการจัดการศึกษา 142
2. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหลักสูตรใหชัดเจนเปนที่
เขาใจรวมกันของทุกฝาย จากนั้นจึงแปลเปาหมายหลักสูตรไปสูระบบการจัดการเรียนการสอน การ
จัดโปรแกรมการเรียน การสอนเสริม143 การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน144
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดใหปฏิรูปการเรียนรูการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมุงใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งความรูคูคุณธรรม เรื่องที่
เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว สังคม ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย ความรู
142

อมรวิชช นาคทรรพ,รายงานสภาวะการศึกษาไทยตอประชาชน ป 2545 : ปมปฏิรูป ,
(กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด ,2545),33.
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พนัส หันนาคินทร,หลักการบริหารโรงเรียน(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2524),62.
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อุทัย บุญประเสริฐ,หลักสูตรและการบริหารโรงเรียน(กรุงเทพฯ:เอส ดีเพรส,2540),23 27.
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ทางคณิตศาสตร ภาษาไทย และการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เนื้อหาสาระและกิจกรรมตองจัดให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัด ความแตกตางของผูเรียนแตละคน รวมทั้งสถานศึกษาตอง
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรู และจัดใหเรียนไดในทุกสถานที่ โดยรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน
แนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว เปนกระแสการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนยังเปนสิ่งที่วัดไมไดงายนัก แตก็มีองคประกอบของการ
เรียนรูแนวใหม เชน โครงงาน ใบงาน แฟมสะสมงาน ซึ่งแมจะมีการใชอยางแพรหลายแตก็ไมได
หมายความวา จะประกันคุณภาพการเรียนรู และคุณลักษณะใหเด็กแตละคนได หัวใจของ
ความสําเร็จในจัดการเรียนการสอนจะอยูที่การมีระบบ “พี่เลี้ยง-คูคิด” คูขนานไปกับระบบ “ติดตาม
ตรวจตรา” ที่ดีและมีความตอเนื่อง โดยครูแกนนํา ครูตนแบบ และครูแหงชาติ ผูบริหารตนแบบ ฯลฯ
ที่รวมกลุมกันเปนเครือขาย ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
อบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและหองเรียนอยาง
ยั่งยืน145
3. การจัดสื่อ อุปกรณ และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ประกอบดวยการจัดหา วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอระบบการเรียนรูที่กําหนดและเปนไปตามความ
ตองการของหลักสูตร การจัดหาอุปกรณตาง ๆ การจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการแกครู การสราง
มาตรฐาน การเก็บรักษา และการนําไปใช146 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ยังไดกําหนดใหพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในโอกาสแรกที่ทําได
4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การวัดผลจะตองสามารถวัดพฤติกรรมตาง ๆ
ของนักเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมไปถึงมีสวนรวมในการพัฒนาวิธีการวัด และ
ประเมินผล ทั้งแบบที่ใชแบบสอบ และไมตองใชแบสอบ จนกระทั่งการตัดสินผลการเรียน147
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการ
ประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
145

อมรวิชช นาคทรรพ,รายงานสภาวะการศึกษาไทยตอประชาชน ป 2545 : ปมปฏิรูป ,

30-31.
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พนัส หันนาคินทร,หลักการบริหารโรงเรียน ,62.
147
เรื่องเดียวกัน.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 วรรคแรก กําหนดใหสถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัด และประเมินผลผูเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การพิจารณาทั้ง
พัฒนาการ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม การรวมกิจกรรม ควบคูไปกับการทดสอบ ทั้งนี้ให
เปนไปตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบการศึกษา
ในการวัดและประเมินผลผูเรียน นอกจากดําเนินงานของสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแลวนั้น ควรจัดใหมีกลไกตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพและ
มาตรฐานความรูของเด็กไทย และควรเลิกนโยบาย “ตกไมได” ของหนวยงานตนสังกัดดวย
โดยเฉพาะการเรงตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนกลไกจัดใหมีการสอบความรูใน
วิชาหลักใหเปนมาตรฐานขั้นต่ํารวมกันทั้งประเทศอยางสม่ําเสมอทุกป พรอมทั้งรายงานใหสังคมรวม
รับรูอยูตลอดเวลา และควรปรับเปลี่ยนนโยบาย “ตกไมได” ประกอบกับนโยบายประเมินโรงเรียนที่ดู
จากจํานวนเด็กที่สอบไดอยางผิวเผิน การศึกษาจึงควรเปนระบบประเมินคุณภาพโรงเรียนควรจะตอง
ดูกระบวนการการเรียนการสอน และความตั้งใจของครู ตลอดจนสภาพปญหาและขอจํากัดเฉพาะ
โรงเรียนอยางลึกซึ้ง148
5. การนิเทศการศึกษา ผูบริหารตองใหคําแนะนํา และชี้แนะวิธีการสอน อุปกรณ สื่อ
การสอนใหแกครู และผูรวมงานในโรงเรียน149
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู เปนการ
วิจัยกึ่งทดลองที่ไมตองการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม แตเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว เปน
การวิจัยที่รวมมือกันทําโดยเปนผูปฏิบัติกันเอง และเปนการวิจัยที่นําผลไปใชไดทันทีโดยผูปฏิบัติการ
นั่นเอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน
สามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และใหนํากระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
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อมรวิชช นาคทรรพ,รายงานสภาวะการศึกษาไทยตอประชาชน ป 2545 : ปมปฏิรูป ,75.
149
ปรีชา คัมภีรปกรณ, “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา”, เอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี : มปท., 2537).
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา ควรดําเนินการไปพรอมกับการเรียน
การสอนของครู โดยจัดใหมีระบบ “พี่เลี้ยง-คูคิด” คูขนานไปกับระบบ “ติดตาม-ตรวจตรา” ที่ดีและมี
ความตอเนื่อง ดังกลาวแลวขางตนในขอ 1.2 การจัดการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะดําเนินการใน
เรื่องการเรียนการสอน แลวก็ดําเนินการไปพรอมกับการวิจัยพัฒนาการเรียนรู และพัฒนารูปแบบการ
อบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปพรอมกัน
กลาวโดยสรุป การบริหารวิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ไดปรับเปลี่ยนไปจากในอดีตที่แนวทางการดําเนินงานถูกกําหนดมาโดย
สวนกลาง
ทําใหการเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ไมสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวันได เมื่อสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในเรื่องการบริหารวิชาการ และหลักสูตรที่
สามารถดําเนินการตัดสินใจไดเอง บางโรงเรียนที่มีความพรอมจะสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน สนองตอบตอสภาพปญหาของผูเรียนชุมชน
ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนได แตโรงเรียนอีกจํานวนหนึ่งยังคงไมสามารถดําเนินการได ทั้งนี้กลไก
ของความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะอยูที่การมีระบบ “พี่เลี้ยง-คูคิด” คูขาน
ไปกับระบบ ”ติดตาม-ตรวจตรา” ที่ดีและมีความตอเนื่อง โดยครูแกนนํา ครูตนแบบ และครูแหงชาติ
ผูบริหารตนแบบ ฯลฯ ที่รวมกลุมกันเปนเครือขาย ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการอบรมครู โดยใชโรงเรียนเปนฐานดวย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนและ
หองอยางยั่งยืน รวมทั้งการจัดใหมีกลไกตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพและมาตรฐานความรู
เด็กไทย และยกเลิกนโยบาย “ตกไมได” ของหนวยงานตนสังกัด
3.2.3. งานบุคคล
การบริหารงานบุคลากรเปนหัวใจของการบริหาร เพราะงานทุกชนิดของหนวยงานจะ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ยอมขึ้นอยูกับบุคลากรวาจะรวมมือ
กันปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด นอกจากนั้น บุคลากรยังเปนทรัพยากรการบริหารที่
สําคัญที่สุด เพราะเปนปจจัยแหงประสิทธิภาพ รวมทั้งประสิทธิผลของกิจการนั้น150 งานบุคลากร
เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดการบุคคลตั้งแตการสรรหา การดูแลรักษา จนพนไปจากงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามความประสงค151
150

วิจิตร ศรีสอาน ,หลักและระบบบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : อัมรินทรการพิมพ

,2523),4.
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สมพงษ เกษมสิน,การบริหาร,พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2526),4-6.
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สําหรับขอบขายการบริหารบุคคล152 Kimbrough และ Nunnery มีความเห็นที่สอดคลองกัน
วา ขอบขายการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย การวางแผน บุคลากร การสรรหา การคัดเลือกและ
การบรรจุบุคลากร การประเมินบุคลากร การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้
Kimbrough และ Nunnery ยังเห็นวา การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตองใหครูและบุคลากร
อื่นไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีความเขาใจบทบาทของตนเอง เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ตอบสนองตอเปาหมายขององคการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 ไดกําหนดใหมีองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทาง
การศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกร
กลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงไดมีการจัดทําราง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... ขึ้น แทนพระราชบัญญัติ
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการวิสามัญ สภา
ผูแทนราษฎร ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ดังนี้
สวนกลาง กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคคลทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ เสนอนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล กําหนด
นโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตราตําแหนงของสวนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา ออกกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทนการจาง พัฒนา และเสริมสรางขวัญกําลังใจ ยกยอง เชิดชูเกียรติ จัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล กําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข แตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการครู และบุคคลทางการศึกษา (อ.
ก.ค.ศ.) ประจําเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและแนะนําการบริหารงานบุคคลแกสวนราชการและเขต
พื้นที่การศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคล รายงานตอ
รัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
152

Sergiovanni และคณะ อางถึงใน วิจิตร ธีระกุล, และสุพชิ ญา ธีระกุล,การบริหาร
โรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (สมุทรปราการ :โรงพิมพขนิษฐาการพิมพ, 2533).
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มีฐานะเทียบเทากรม เรียกโดยยอวา “ สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
บริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะเห็นไดวา สวนกลางมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคล การ
กําหนดอัตราตําแหนง รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ในการบริหารงานขาราชการครูและ
บุคลากรสถานศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดใหมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่การ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้กําหนดนโยบายการ
บริหารงานบุคคล กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรากําลังตามระเบียบ หลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข การเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ การปกปองคุมครอง ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล จัดทําฐานขอมูลบุคลากรและจัดทํา
รายงานประจําป ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลที่ไมไดอยูในอํานาจ และหนาที่ของผูบริหาร
ในหนวยงานการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
นอกจากนี้ ไดกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูบริหารราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาดวย
จะเห็นไดวา เขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก
และมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดอัตรากําลัง จํานวน และระเบียบหลักเกณฑในการแตงตั้งครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษาดวย
ระดับสถานศึกษา รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
....... กําหนดให คณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของ
ขาราชการครูและบุคลากร เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
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บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลลากรในสถานศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา จะเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามนโยบายและ
กฎระเบียบที่หนวยเหนือกําหนด
พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลกรใน
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดทํามาตรฐาน
ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการ
ครูและบุคลากร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมายทั้งจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา
จากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาตามรางกฎหมายที่กําลัง
ดําเนินการอยูในขณะนี้ จะเห็นไดวา โรงเรียนยังไมสามารถคัดเลือกบุคลากรไดเอง และยังตอง
ดําเนินการควบคุม ดูแลใหการบริกหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด ซึ่งการ
คัดเลือกบุคลากรไดเอง นับเปนขั้นตอนการบริหารงานบุคคลที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะหาก
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถไมตรงกับความตองการแลว ก็จะกอใหเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงานตามมาเปนอันมาก
อยางไรก็ตาม การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในปจจุบัน ผูบริหารที่เปนผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบมีความเห็นวา ปจจุบันสถานศึกษายังไมไดรับการสนับสนุนใหมีความพรอมใน
เรื่องการบริหารบุคลากร เนื่องจากยังมีกฎระเบียบจากสวนกลางมากเกินไป สถานศึกษายังขาดครู
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และครูยังมีภาระงานมาก นอกจากนี้ครูสวนหนึ่งยังเคยชินในวัฒนธรรม
แบบรวมอํานาจและสั่งการมานาน ไมสามารถคิดสรางสรรคดวยตนเองได และเห็นวาปจจัยที่ทําให
สถานศึกษา มีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจในดานที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคลากร มีดงั นี้
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และทักษะในการบริหาร โดยผูบริหารตอง
กลาคิดดวยตนเอง ไมใชรอแตคําสั่ง และตองมีความกลาหาญในเชิงจริยธรรมเพื่อใหไดรับความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปรงใส ไมบริหาร
แบบรวมอํานาจในลักษณะอํานาจนิยม เปนนักประสานงานที่ดี คิดกวาง มองไกล เปนผูนําดานการ
คิดวิเคราะห เขาใจสภาพบริบทของตนเองไดชัดเจน มี ความมุงมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการ
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การศึกษา โดยมุงเนน โดยมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมมนาเรื่องเรียนฟรี
12 ป ปญหาอยูตรงไหน จะแกอยางไร ซึ่งจัดโดยพรรคชาติพัฒนา ที่สรุปไดวา ปจจัยที่จําเปนตอการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น มีปจจัยหลายสวน แตที่สําคัญคือ ความสามารถของผูบริหารในการ
พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ และเอาใจใสตอการสอน หรือการบริหารงานบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
ครูตองไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูตลอดกาล การพัฒนาครูในชวงที่ผานมา ครูสวน
ใหญยังไมไดรับการพัฒนา เนื่องจากปริมาณครูทั้งหมดมีจํานวนมาก แตครูที่ไดรับความรู ความ
เขาใจจากการอบรมหรือสัมมนายังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนครูทั้งหมด และการเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนของครูจึงควรมีการเปลี่ยนแปลง โดยใชครูแกนนํา ครูเครือขาย ครูเกียรติยศ และ
ครูดีเดน ที่มีจํานวนมากกวา 100,000 คน ขยายผลไปยังครูอื่น ๆ รวมทั้งในการอบรมครู ควรใช
วิธีการอบรมที่เนนภาคปฏิบัติมากขึ้น โดยใชโรงเรียน กลุมโรงเรียน และ สหวิทยาเขต เปนบานการ
อบรม เพราะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในระดับพื้นที่
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารโรงเรียนใหตระหนัก และรับรูเพื่อจะได
สนับสนุน และสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล และเด็กกลุมตาง ๆ
กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลไปยังสถานศึกษา แมจะมีการ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษามากขึ้น แตสถานศึกษายังเห็นวายังไมไดกาวไปในระดับที่ใกลเคียงกับ
การบริหารดานวิชาการ และมีความตองการใหหนวยงานตนสังกัดมอบความไววางใจ และเชื่อมั่นวา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได และเห็นควรใหมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ลาสมัยให
สถานศึกษามีความอิสระ และความคลองตัวในการบริหารจัดการดวยตนเอง โดยผูบริหารนับเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีความพรอมในการรองรับอํานาจ ซึ่งผูบริหารตองเปนผูนํา มี
ความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ กลาคิดดวยตนเองไมใชรอแตคําสั่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปนนักประสานงานที่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถและเอาใจใสตอการสอน ขณะเดียวกันกฎระเบียบราชการตองเอื้อตอการดําเนินงาน
ของผูบริหารดวย
3.2.4. งานการเงิน
งบประมาณการเงินเปนเรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งของโรงเรียน แมวางานวิชาการจะ
มีความสําคัญมากกวางานการเงิน แตงานวิชาการ และงานการเงินตางก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดย
งานการเงินเปรียบเสมือนแขนขาของการบริหารโรงเรียน เพราะเปนเครื่องมือสนับสนุนโรงเรียน
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ใหบริการทางวิชาการไดอยางราบรื่น153 ดังนั้นหากผูบริหารโรงเรียนบริหารการเงิน และงบประมาณ
ซึ่งเปนงานที่ตองใชกฎหมาย ระเบียบแบแผนของทางราชการประกอบการบริหารงานเปนอยางมาก
ไดไมดี หรือมีความบกพรองก็อาจกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ได154 และอาจ
เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกลงโทษทางวินัยไดงาย
ขอบขายของงานบริหารการเงิน โดยทั่วไปแลวงานบริหารการเงินของโรงเรียนสวนใหญจะ
รวมกับงานธุรการ ซึ่งศูนยพัฒนาการบริหารการศึกษาประจําภาคใต ของสหรัฐอเมริกา นิพนธ กินา
วงศ มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ขอบขายการบริหารงานการเงินของโรงเรียน ประกอบดวย การ
หาแหลงรายได การจัดทํางบประมาณของโรงเรียน การควบคุมตรวจสอบการใชเงิน การจัดทําและ
การควบคุมตรวจสอบการบัญชี การเงิน การพัสดุ และการจัดซื้อจัดหาพัสดุ155
จากความสําคัญดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนจึงตองศึกษาหาความรู และปฏิบัติงานดานนี้ให
เปนไปอยางถูกตองอยูเสมอ รวมทั้งจะแสดงความรับผิดชอบ ถึงแมวาโรงเรียนจะมีหนาที่หรือผูชวย
เปนผูทํางานโดยตรงก็ตาม
การปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการอํานวยการโครงสรางการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ที่แตงตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารการเงินระหวาง
สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังนี้
สวนกลาง มีอํานาจหนาที่สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจ
หนาที่ วิเคราะหการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา และประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา สวนสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษามี
อํานาจหนาที่ ใหความเห็นชอบการเสนอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดให
สถานศึกษามีภารกิจในการบริหารงานการเงิน ดังนี้
153

พนัส หันนาคินทร,หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2524),281.
154
นพพงษ บุญจิตราดุลย,หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : เอส.เอ็ม.เอ็ม จํากัด
,2525),36.
155
นิพนธ กินาวงค, “เกร็ดความรูเชิงบริหารและการศึกษา”, : นานาทรรศนะ (พิษณุโลก :
ตระกูลไทย,2537),76-77.
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1. ใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล องคกร และ
สถาบันสังคมอื่นในชุมชนเพื่อการศึกษา
2. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุน เพื่อให
สามารถดําเนินการตามนโยบายแผนการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
3. สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย
วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา สวนอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาไดมา ใหเปน
กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา ตลอดจนบรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา ไมเปนรายไดที่
ตองนําสงกระทรวงการคลัง
สําหรับรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล ใหสถานศึกษา
สามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ไดตามระเบียบที่กระทรวงการ
คลังกําหนด
สําหรับการดําเนินงานในการบริหารงานการเงินของหนวยงานระดับตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
สวนกลาง การดําเนินงานในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ทุกคน ตั้งแตปงบประมาณ 2546 โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให
เด็กนักเรียนเปนคาใชจายตอคนตอป ดังนี้ ระดับประถมศึกษาของรัฐ เปนเงิน 1,100 บาท/คน/ป
ตามระดับการศึกษาตามลําดับ สวนสายอาชีพระดับ ปวช. โรงเรียนของรัฐ จะไดรับคาใชจายเปนเงิน
3,040 – 4,940 บาท/คน/ป โรงเรียนเอกชนไดรับ 7,340-9,240 บาท/คน/ป
นอกจากนี้ ยังไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มใหกับผูเรียนที่เปนผูพิการ และผูดอยโอกาสตาง ๆ
เปนพิเศษอีกดวย อยางไรก็ตาม คาใชจายตอหัวที่ไดรับยังคงเปนคาใชจายต่ําสุดเทาที่สถานศึกษา
จะดํารงงานเดิมเทานั้น มิไดรวมงบประมาณเพื่อการยกระดับคุณภาพ และความเสมอภาคแต
ประการใด
สําหรับสถานศึกษาเอกชน อาจเก็บคาธรรมเนียมนอกเหนือจากสวนที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุน
เปนคาใชจายรายบุคคลของนักเรียนและเงินอุดหนุนอื่นได ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
เงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2545
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นอกจากนี้สวนกลางยังไดรวมกับสํานักงบประมาณ ในการปรับปรุงระบบงบประมาณของ
ประเทศไทย จากงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting System : PPBS)
ที่ใชมาตั้งแตป 2525 จนถึงปจจุบัน ซึ่งพบวามีขอบกพรอง ขอจํากัด และเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคหลาย
ประการ เชน การรวมศูนยอํานาจ การตัดสินใจไวที่หนวยงานสวนกลาง การใหความสําคัญกับปจจัย
นําเขา (Input) มากกวาผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcome) การควบคุมการจัดสรร
งบประมาณอยางเขมงวด ความเครงครัดในการเบิกจาย เนนการควบคุม (Control) มากกวาผลการ
ดําเนินงาน (Performance) ซึ่งไมเอื้อตอระบบการการจัดการศึกษาตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาลงสูเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว และเนื่องจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว จึงมีแรงผลักดันที่ตองการใหมีการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทยอยางจริงจัง
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเอื้ อ ต อ การแก ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางกลยุทธการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม มีการจัดลําดับความสําคัญ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนมีการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบแผนการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐไปสูรูปแบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ที่เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน โดยมุงเนนผลผลิตและผลลัพธ และเนนความรับผิดชอบ (Accountability) ความ
โปรงใส (Transparency) และการรายงาน (Reporting) การมอบอํานาจ และการกระจายอํานาจการ
จัดทําและการบริหารงบประมาณใหแกหนวยปฏิบัติ (Budget Devolution) รวมทั้งการเพิ่มขอบเขต
ความครอบคลุมของงบประมาณ(Expanding Budget Coverage)ตลอดจนการทําแผนงบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง(Medium Term Expenditure Framework-MTEF)เพื่อใหสอดคลอง
กับความพยายามที่จะกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูสถานศึกษาใหบริหารจัดการไดตรงประเด็น
ฉับไว โปรงใส เกิดประสิทธิภาพ และมีความเที่ยงธรรม และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การกระจาย
อํานาจจะเคียงคูไปกับความรับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้น และทรัพยากรที่จัดสรรไปนั้นจะนําไปสู
เปาหมายสูงสุดของการทํางานคือโอกาสและคุณภาพของผูเรียน
ในขั้นแรก สํานักงบประมาณไดจัดทําโครงการนํารองขึ้น และไดคัดเลือกใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานนํารองดานการศึกษา

132
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เนื่องจากยังไมไดมีการประกาศใชกฎหมายที่กําหนด
อํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จึงยังไมมีความเคลื่อนไหวในการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ใหม อยางไรก็ตามในสวนของการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานนั้น เขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะตองกําหนดภารกิจ ผลผลิต และผลลัพธ การปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน โดยเปนเงื่อนไขสัญญาในการไดรับและใชจายงบประมาณที่หนวยงานสวนกลางจัดสรรให
เปนเงินกอน (Block Grant) แกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรใหแกโรงเรียน
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) โดยปกติจะเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใหการ
จัดสรรทรัพยากรตรงกับกิจกรรมที่สําคัญมีความครอบคลุมและครบถวน สอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการควบคุมซึ่งเปนการวางแผนกลยุทธ และเปนกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (3 ป) และรายป ซึ่งผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม และความจําเปนแตละโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจและผลผลิตที่ไดกําหนดไวลวงหนา และเมื่อดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด หากมี
เงินเหลือก็สามารถเก็บไวใชในปตอไปได
2. การคํานวณตนทุนกิจกรรม (Activity-based Costing) เปนการคํานวณคาใชจา ยกิจกรรม
ที่กอใหเกิดผลผลิตนั้น โดยหนวยงานจะตองมีระบบบัญชีพึงรับ-พึงจายของผลผลิต เพื่อที่จะหา
คาใชจายหรือทุนไดถูกตอง ครอบคลุมทรัพยากรที่ใชในกระบวนการผลิตหรือการใหบริการ ซึ่งระบบ
บัญชีปจจุบันที่โรงเรียนใชเปนระบบบัญชีเงินสด (Cash Basis) คือไดรับและเบิกจายงบประมาณ
เทาไร ก็ลงบัญชีรับและเบิกจายเต็มจํานวน โดยไมคํานึงวารายจายนั้นเพื่อดําเนินการใหเกิดผลผลิต
ที่กําหนดหรือไม หรือเปนรายจายระยะยาว แตนํามาลงบัญชีเปนคาใชจายที่เบิกจายในปเดียว ซึ่ง
ไมใชตนทุนในการดําเนินงานในปนั้น จึงปรับมาใชระบบบัญชีแบบพึงรับ-พึงจาย (Accrual Basis)
ตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซึ่งจะทําใหทราบรายได และคาใชจายที่แทจริงขององคกร
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) ใหมีขั้นตอนรัดกุม โปรงใส
ตรวจสอบได
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management and
Budgeting Control) เพื่อประกันความคลองตัวทางการเงินที่มอบใหหนวยงานตาง ๆ ไมนําไปสูการ
ใชจายงบประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเสนอ
แผนงานโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาประสงคขององคกร จากจุดแข็งของ
องคกร และสรางศักยภาพของสถานศึกษาใหเปนที่เชื่อถือ และศรัทธาจากสังคมภายนอก ใหไดรับ
การสนับสนุนดานการเงิน การจัดทําระบบบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจาย และการควบคุมงบประมาณให

133
มีความคลองตัว เชน การโอนและการเปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด เปนตน
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance
Reporting) เพื่อแสดงวางบประมาณที่ไดรับ โรงเรียนไดนําไปใชอยางไร ตนทุนในการผลิตและการ
ใหบริการเปนอยางไร รวมถึงการแสดงผลการดําเนินงานของงาน / โครงการในแตละชวงเวลาเปนไป
ตามขอตกลงหรือไม รายงานการเงินจะเนนตัวชี้วัดความสามารถในการบริการเงินของผูบิหารองคกร
ในการนําพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค และคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคตขององคกรได
6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management) การบริหารสินทรัพยนับตั้งแตการจัดหา และ
ใชประโยชนอยางคุมคา รวมทั้งการปองกันสินทรัพย โดยจัดใหมีการควบคุมการบริหารสินทรัพยที่มี
การบันทึกควบคุมครบถวนถูกตอง มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการดูแลการใชงาน การ
ปองกัน และการจัดเก็บอยางปลอดภัยและถูกวิธี รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยแตละ
ประเภท เพื่อใหการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เปนมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ที่สวน
ราชการจะตองกําหนดวิธีการใหเปนไปตามมาตรฐาน กอนจะไดรับการกระจายอํานาจทางการเงิน
ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การตรวจสอบทางการเงิน เพื่อใหแนใจวาขอมูลทางการเงินที่องคกร
จัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอเหตุการณที่เกิดขึ้น นาเชื่อถือ และเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ สวนการตรวจสอบการดําเนินงานในแตละกิจกรรมถึงความสําเร็จ / ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เพื่อคนหาขอบกพรองในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางปรับปรุงแกไข
เพื่อนําเสนอตอฝายบริหารขององคกร
การบริหารการเงินของสถานศึกษาในปจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผานมา ซึ่ง
สถานศึกษาตองพึ่งงบประมาณจากสวนกลางเกือบทั้งหมดแตความพรอมของโรงเรียนในการบริหาร
การเงินยังไมไดกาวไปในระดับที่ใกลเคียงกับความกาวหนาดานวิชาการ โดยผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ เห็นวา โรงเรียนมีความพรอมที่จะรองรับการกระจายอํานาจ และควรมีการกระจายอํานาจ
ดานการเงินใหกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนสวนใหญขาดงบประมาณ เชน โรงเรียนอยากได
คอมพิวเตอร เพราะเห็นวามีความสําคัญ โรงเรียนจะใชวิธีขอบริจาค ซึ่งโรงเรียนมีศักยภาพมาก ถา
โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจแลว ผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาจะรวมกันพิจารณาวา
หากไดงบประมาณจะทําอะไรบาง เนื่องจากอยูในพื้นที่จึงรูถึงความขาดแคลน และความตองการ
ของตัวเองไดดี การคิดขึ้นเองและทําเองจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ และเมื่อทําสําเร็จจะเกิด
ความภาคภูมิใจ สวนผูบริหารอีกทานหนึ่งเห็นวาโรงเรียนขนาดใหญมีเงินมากก็จริง แตก็จะไม
เพียงพอ ถาบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพไมได ถาโรงเรียนรูจักวิธีการหาเงิน เชน การคุยกับ
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เจาอาวาสวัดในชุมชนจะสามารถชวยไดมาก ซึ่งตองคุยกับทานใหมีโอกาสนําบุญของญาติโยม
กลับมาสูการศึกษาเปนการสงทอดบุญ เปนตน หากทําไดก็จะไดก็จะไดรับเงิน และปจจัยที่มากกวา
งบประมาณที่ไดรับเลือกอีกดวย
ปญหาการบริหารการเงินของโรงเรียนในปจจุบัน พบวา โรงเรียนยังประสบปญหาอุปสรรค
จากกฎระเบียบที่สวนกลางกําหนดมาก ทําใหผูบริหารโรงเรียนไมสามารถใชเงินงบประมาณ
บางอยางไดอยางปลอดภัย ซึ่งหากใชเงินผิดระเบียบแลวรอดไป ก็จะเสมอตัวและหากไดผลงานก็จะ
มีประสิทธิภาพในการบริหาร แตหากพลาดพลั้งผลก็จะตกอยูกับผูบริหาร นอกจากนี้ปญหาสวนหนึ่ง
ยังเกิดจากความเคยชินในวัฒนธรรมการรวมอํานาจ และการสั่งการมานาน ทําใหคิดสรางสรรคดวย
ตัวเองไมเปน
อยางไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดที่ดําเนินการเปน CEO 5 จังหวัด เริ่มเปดใหมีการนําเงินเหลือ
จากการจัดซื้อจัดจางไปทําโครงการที่อยูในแผนและโครงการใหมได ถาโครงการในแผนสําเร็จ
ครบถวนแลว ก็สามารถขยายผลการใชเงินดังกลาวใหกวางมากขึ้น การกระจายอํานาจการเงินในเชิง
ระบบจะมีความเปนไปไดมาก ซึ่งควรจะสรางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน PBB ดังกลาว
ขางตน แมอาจจะยังไมเหมาะสมกับประเทศไทยมากนัก แตก็ตองชวยกันสรางระบบที่จะชวยใหการ
กระจายอํานาจเกิดผลขึ้น
กลาวโดยสรุป ปจจุบันสถานศึกษา ยังไมมีอิสระในการบริหารการเงินที่กาวหนาในระดับที่
ใกลเคียงกับดานวิชาการ โดยยังประสบปญหาจากกฎระเบียบที่สวนกลางกําหนดมาก และความ
เคยชินในวัฒนธรรมการรวมอํานาจ และการสั่งการทําใหไมมีความสามารถคิดสรางสรรคดวยตนเอง
ได ซึ่งผูบริหารโรงเรียนบางสวนมีความพรอมที่จะรองรับการกระจายอํานาจดานการเงิน และเห็นควร
ใหมีการกระจายอํานาจดานการเงินใหกับโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ ทั้งนี้ไดเริ่มมีการเปดโอกาส
ใหมีการใชเงินที่สะดวกคลองตัวมากขึ้นในจังหวัดที่เปน CEO และถาสามารถขยายผลไดกวางขวาง
มากขึ้น การกระจายอํานาจการงเงินในเชิงระบบ ก็จะมีความเปนไปไดมาก โดยเฉพาะระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการนํารองโครงการ
3.2.5. งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ในที่นี้หมายถึง งานบริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานดัง
กลาวถึงขางตน ที่สําคัญไดแก
1. งานการจัดโครงสรางองคการ
งานการจัดโครงสรางองคการ เปนภาระหนาที่ตั้งแต การกําหนดโครงสราง การดํารงรักษา
โครงสร างใหสามารถปฏิ บัติห นาที่ไดเปน อยา งดี
โครงสร า งที่กํ า หนดขึ้ นควรตอบสนองตอ
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วัตถุประสงคขององคการ และเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
การจัดโครงสรางองคการจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1.1 โครงสรางการตัดสินใจขององคการ ซึ่งผูบริหารทุกระดับและคณะทํางานตาง ๆ
จะตองมีความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน
1.2 โครงสรางการวางแผน ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูบริหารและคณะทํางานทุกระดับ
ตองรวมมือกันดําเนินการ การวางแผนอาจเปนทั้งการปรับปรุงแกไขแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่นําไปใช
และการปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ
1.3 โครงสรางการติดตอสื่อสาร เปนการสรางและดํารงไวซึ่งเครือขายการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานทุกระดับจะไดรับขอมูลที่จําเปน และเปนที่ตองการในการ
ปฏิบัติงาน
1.4 โครงสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับองคกรระดับทองถิ่น รัฐ และ
ประเทศ
1.5 โครงสรางการมีสวนรวมในการวางแผน และการตัดสินของประชาชน และผูที่มี
สวนเกี่ยวของทั้งหลาย
กลาวโดยสรุป ขอบขายงานการการจัดโครงสรางองคการ ประกอบดวย การกําหนด
โครงสรางการบริหารโรงเรียนที่กําหนดอํานาจหนาที่ การติดตอสื่อสารของผูบริหารหรือสวนงาน
ระดับตาง ๆ ที่ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูบริหารทุกระดับ คณะทํางานระดับตาง ๆ ประชาชน และผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการวางแผน และการตัดสินใจของสถานศึกษา รวมทั้งการกําหนด
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับองคกรระดับทองถิ่น และประเทศ
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไมไดเปน
การกระจายอํานาจไปใหผูบริหารสถานศึกษาฝายเดียว แมวาผูบริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทมากก็
ตาม แตเปนการกระจายอํานาจใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบางแหงไดทํามา
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นานแลว สามารถคิดและทําไดดีมาก แมวาคณะกรรมการสถานศึกษาบางแหงจะมีการศึกษาไมสูง
โดยจบเพียงประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตนก็ตาม แตก็มีมุมมองที่ดี และมีความพรอมที่จะ
ดําเนินการ แมวาอาจจะมีขอบกพรองอยูบาง แตก็มีความพรอมสูง จึงควรที่จะใหโอกาสแก
สถานศึกษาดังกลาว การบริหารโดยองคคณะบุคคลจึงเปนปจจัยที่มีคุณคามาก ซึ่งก็สอดคลองกับ
ผลสรุปในการสัมมนาเรื่องเรียนฟรี 12 ป ปญหาอยูตรงไหน จะแกอยางไร ที่พบวาชุมชนมี
ความสําคัญและควรเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการโรงเรียน
และสิ่งที่มีคุณคาของคณะกรรมการโรงเรียน คือ ความคิดของคนในชุมชนที่โรงเรียนตองให
ความสําคัญไมใชเพียงตัวเงิน
กรณีตัวอยางเชน โรงเรียนราชวินิตมัธยม ในการทํางานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน โดยมีภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รวมดําเนินการกับโรงเรียน ดังนี้
1. ใหคําปรึกษาแกโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
2 กําหนดเปาหมาย วางระบบตรวจสอบ ประเมินและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา
3. ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสิทธิโอกาสของผูเรียน ทั้งเด็กปกติ เด็ก
พิการ และเด็กดอยโอกาส
4. วางระบบที่จะประสานกับครอบครัวและชุมชน ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด พรอมทั้งสราง
แนวรวมชุมชนในการสรางภูมิตานทานตอสารเสพติด อบายมุขและลดปญหาการออกกลางคันของ
ผูเรียน
5. กํากับดูแลในเรื่องการบริหารการเงินของโรงเรียน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนประโยชนสูงสุดของนักเรียน
6. ใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุน ขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม จากการรายงานสภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในประเทศไทยไดขอคนพบที่ไมสอดคลองกับขอคนพบขางตน กลาวคือ การใช
คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา ยังไมสามารถทําไดมากนัก
เพราะแนวคิดตามวัฒนธรรมการปฏิบัติเดิม ความรูความสามารถและความชัดเจนในอํานาจหนาที่
รวมทั้งศักยภาพอื่นยังไมมากพอ โดยเฉพาะโรงเรียนที่หางไกล โรงเรียนหลายโรงเรียนอยากได
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แนวคิด หรือสมองจากคณะกรรมการมากกวาความชวยเหลือดานการเงิน156
นอกจากนี้ การกระจายอํานาจลงไปสูจุดที่อยูใกลกับผูเรียนมากที่สุด เพื่อใหโรงเรียน
พึ่งตนเองได การรวมพลังของสถานศึกษาในลักษณะเครือขายก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นความเอื้ออาทร หวงใย ในการกาวเดินไปขางหนาไดพรอม ๆ กัน เพื่อใหสถานศึกษารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิรูป และภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน
3. การวางแผนการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกับคุณภาพ
นอกจากนี้มาตรฐานการประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรอบแรกที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานนั้น มาตรฐานที่ 13 ไดกําหนด
สถานศึกษา มีการจัดองคกร / โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา โดยประกอบดวยตัวบงชี้ ดังนี้
1. มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารที่ชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา ธรรมนูญการศึกษา แผนการดําเนินงานของสถานศึกษา
และตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. มีการปฏิบัติตามแผน
4. สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. มีการนิเทศติดตามประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง
6. มีระบบขอมูลสารสนเทศ ครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการ
ใชงาน
7. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
8. มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน

156

ธีระ รุญเจริญ,รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบิรหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย ( กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
,2545),136.
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อยางไรก็ตามในการวางแผนของสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 นั้น ประยูร กิติวงศ ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบไดกลาวถึงการวางแผนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไว ดังนี้
นับแตเดิมโรงเรียนมีการปฏิบัติเหมือนกับโรงเรียนอื่น แตเมื่อพบปญหาของชุมชนจึงไดฉุก
คิด และพิจารณารวมกันวาสิ่งเหลานี้เปนผลผลิตของการศึกษาของโรงเรียนหรือไม จึงไดขอสรุปวา
นักเรียน / ผลผลิตของโรงเรียนที่จบ ป.6/ ม.3 แลวสุดทายก็จะกลับสูบาน เริ่มตนชีวิตใหมในบาน
เรียนรูที่บาน และใชชีวิตครอบครัวที่บานเหมือนเดิม
หลังจากไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของหมูบานและโรงเรียนแลว จึงพยายามปฏิรูป
การศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางตาง ๆ จนไดรับรางวัลพระราชทานชนะเลิศของจังหวัด 2 ปซอน
แตก็ไดขอสรุปวา แนวทางที่ดําเนินการมายังไมใชแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง จึงกําหนดจุดยืน
ในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนใหม จากขอมูลของโรงเรียนเปนหลักและไดทําการสํารวจสภาพ
ปจจุบันของหมูบานของโรงเรียน แลวนํามากําหนดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ทําเปน
ธรรมนูญโรงเรียน / แผนระยะยาว 3 ป ( พ.ศ. 2544-2546) แลวกําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป
โดยมีการปรับเปลี่ยนไปจากแผนปฏิบัติการในอดีตที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ รายละเอียดของการ
บริหาร จากเดิมที่เปนบริหารงานตามโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เปลี่ยนมาเปนการบริหารตามธรรมนูญโรงเรียนที่นํามาปรับและกําหนดเปนมาตรฐานของ
โรงเรียนขึ้นมา โดยใชกรอบการประเมินภายนอก เพื่อเตรียมที่จะประเมินภายนอกดวย ซึ่งโรงเรียนก็
ประสบปญหาเชนกัน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 8 คน จึงมีปริมาณงานมาก ทําใหครูไมมี
เวลาสอน ที่สําคัญหนวยงานตนสังกัดมักมีการสั่งการลงมาใหทําเรื่องนี้ เรื่องนั้น แลวยังมีงานอื่นอีก
มาก ถาหากใหครูสอนอยางเดียวโรงเรียนจะไปไดไกลยิ่งกวานี้
การแกปญหาดังกลาว คณะครูของโรงเรียนไดนําขอมูลทุกอยางมารวมกันพิจารณาวา
จะตองทําอะไรบาง แลวหลอมรวมมาเปนเปาหมาย / มาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งจะไดแผนงานที่
ตอบสนองนโยบาย ตั้งแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระดับกระทรวง กรม
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมอําเภอ ไมวาจะเปนเรื่องใด ก็ตาม ซึ่งทุก
ระดับจะมีนโยบายที่เหมือนกัน จึงนํามากําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน เพื่อจะไดปฏิบัติอยางเดียว
แตสามารถตอบสนองนโยบายไดทุกระดับ เพราะนโยบายเหลานนี้ไมคอยจะตอเนื่องเนื่องจากมีการ
โยกยายผูบริหารระดับสูงบอย และครูก็ไปเนนเรื่องเอกสารเพื่อตรวจสอบ แตพอหลอมมาเปน
เปาหมายของโรงเรียนแลว ก็ใหครูรับผิดชอบเปาหมายหรือมาตรฐาน โดยแบงกันรับผิดชอบตาม
ความสมัครใจ ครูจะเขียนโครงการเพื่อสงเสริมเปาหมาย / มาตรฐานของตัวเองใหประสบผลสําเร็จ
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เพื่อของบประมาณจากตนสังกัด และหนวยงานที่ใหการสนับสนุน แลวจึงนํามาชวยกันพิจารณา
สําหรับผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญ จะทําหนาที่เปรียบเสมือนกองกลางในทีมฟุตบอล
โดยทําหนาที่เปนเพียงผูประสานงานสรางความเขาใจกับทีมงานและชุมชนวา มีกระบวนการทํางาน
อยางไร มีงบประมาณเทาไร กองหนาที่เหนื่อยที่สุดก็คือ ครู ซึ่งตองทํางานกันหนัก และกองหลังคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบาน
ความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ สิ่งที่สําคัญมาก คือการบริหารแบบมีสวนรวม
โดยจุดเนนจุดหนึ่งที่เหมือนกันของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบแตละคน คือ ความรัก ความกลม
เกลียว ความปลาบปลื้มรวมกัน ผลงานที่ไดมาแมวาจะเปนรางวัลสําหรับผูบริหาร แตทุกคนไมไดมี
ความรูสึกวาเปนเจาของผูบริหารคนเดียว โดยทุกคนรูสึกมีสวนรวมในรางวัลนี้ดวย157
4. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การติดตอ การใหความรวมมือ การ
ชวยเหลือ การประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยมุงสรางสรรคและกอประโยชนในดานตางๆ
ซึ่งผูบริหารตองมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน158
ขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวย งานประชาสัมพันธ
โรงเรียน โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหประชาชนทราบ
เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนที่เปนประโยชน
เทาที่โรงเรียนมีความสามารถ และอยูในวิสัยที่เปนไปได การใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
โดยเปดโอกาสเชิญชวนใหบุคคลตาง ๆ ไดเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน และการใหบริการแกชุมชน
ตามกําลังความสามารถที่โรงเรียนจะดําเนินการได
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษา
รวมกับทุกสวนของสังคม จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนจัด
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง
ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมี
157

ประยูร กิตวิ งศ, การบริหารแบบกระจายอํานาจ : โรงเรียนพรอมหรือยัง (กรุงเทพฯ :
อักษรไทย,2545),3 -7.
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เฉลิม แชมชอย,“งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการในภาคใต”(ปริญญานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,2519),บทคัดยอ.
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การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน
การมีสวนรวมจัดการเรียนรูในชุมชนที่ผานมา พบวา มีการดําเนินงานในลักษณะตาง ๆ
ดังนี้ 1) มีการเสริมการเผยแพรศาสนา เชน การสอนศีลธรรมในชุมชนตาง ๆ 2) ปรับบทบาทของ
สถานศึกษาใหจัดโปรแกรมพัฒนาทรัพยากรของทองถิ่น และชุมชน 3) ประสานความรวมมือไปยัง
สถานศึกษา บางหนวยงานนําสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาสรางความรู ความเขาใจเพิ่มทักษะ
อาชีพ และวิสัยทัศนแกคนในชุมชน 4) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่นดวยการจัดอบรม
ใหครูมีความรู ความเขาใจเพื่อถายทอดแกนักเรียนใหสามารถเปนมัคคุเทศก สามารถแสวงหา
ถายทอดสิ่งที่ดีงามที่อยูในทองถิ่นของตน และสนับสนุนจัดหาทุนใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เปนมัคคุเทศกเขารับการพัฒนา หาประสบการณจากแหลงความรูตาง ๆ 5) ใหความรูแกชุมชนใน
การจัดการศึกษา เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมจัดการศึกษาในทองถิ่นของตน 6) จัดการศึกษานอก
โรงเรียนสายอาชีพใหกับประชาชน 7) จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนและนักเรียน ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม หางไกลยาเสพติด เชน การแขงขันกีฬาสี การประกวดสิ่งประดิษฐ
อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมจัดการเรียนรูในชุมชนที่ผานมา พบวา โรงเรียนยังไมไดให
ความสําคัญกับบาทบาทในดานนี้มากนัก เนื่องจากโรงเรียนมุงเนนการเตรียมความพรอมใหกับ
เยาวชนในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในดานวิชาการเปนหลัก ทําใหละเลยการมีสวนรวมกับชุมชนใน
การจักกระบวนการเรียนรูในชุมชน ดังนั้น หนวยงานที่จัดการศึกษาในชุมชนควรมีแผนปฏิบัติการ
รวมกันในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู มี
ศักยภาพ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ฝกอบรมบุคลากรในชุมชน
ในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
5. งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน หมายถึง บรรดากิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียนในสวนที่
ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน159
ขอบขายของงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย งานระเบียนและทะเบียนตาง ๆ
ไดแก การสํามะโนนักเรียน การรับสมัครนักเรียน การลงทะเบียน สถิตินักเรียน บัญชีนักเรียน และ
การมาเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน และการรายงานเกี่ยวกับนักเรียน ความปลอดภัยของนักเรียน
ทุนการศึกษา หอพัก การจัดหางาน การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา งานการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และงานความประพฤติและระเบียบของนักเรียน นอกจากนี้ Campbell, และคณะ ยังได
159

ภิญโญ สาธร,หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,2526),290.
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สนองงานกิจการนักเรียนที่แตกตางจากผูอื่น คือ งานการจัดรูปองคการนักเรียน
6. งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับ อาคารสถานที่ไปสูเปาหมายที่
ตองการ และการดําเนินการจะไดผลเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับความรวมมือ รวมใจของทุกฝายที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน160 นอกจากนี้งานอาคารสถานที่เปนปจจัยหนึ่งในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และใหเปนไปตามเปาหมาย161
ขอบขายงานอาคารสถานที่ ประกอบดวย งานการจัดสรางอาคารสถานที่ ซึ่งจะรวมถึง
การวางแผน การออกแบบ และการกอสราง งานการใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
เรียนการสอน การเรียนรูนอกหองเรียนและตอชุมชน และงานการควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชอาคารสถานที่ โดยรวมถึงการดูแลสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การระบายอากาศ
อุณหภูมิในหองเรียน ความสวาง และอื่น ๆ
7. งานความรับผิดชอบตอสาธารณชนที่ตรวจสอบได
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เปนหลักประกันวา นักเรียนทุกคนจะไดรับทักษะทาง
การศึกษาที่จําเปนเพื่อเปนประโยชนสําหรับชีวิต และไดรับการเรียนรูที่สมบูรณ ความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบไดจะตองเปนการตรวจสอบกระบวนการทํางาน มิใชการตรวจสอบจากผลผลิต
สุดทายเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตทางการศึกษาขึ้นอยูกับตัวแปรมากมาย ซึ่งบางตัวแปร
สถานศึกษาไมสามารถควบคุมได162 นอกจากนี้ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได เปนการ
แสวงหาวิธีการตาง ๆ ที่ชัดเจนเพื่อตรวจสอบวา โรงเรียนมีการใชงบประมาณเพื่อปรับปรุงการศึกษา
ทั้งในดานการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน
รวมทั้งการปรับปรุงการรายงานความกาวหนาของนักเรียน เพื่อจะเปนสื่อสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน

160

ชวลิต พุทธรักษา,การบริหารอาคารสถานที่ (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช,2525),117-118.
161
วิจิตร วรุตบางกูร,การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ :
ขนิษฐาการพิมพ,2523),60.
162
Kimbrough, Ralph B. and Nunnery, Michael Y., Educational Administration : An
Introduction,315.
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ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได เปนการใหความสําคัญกับสถานศึกษา ซึ่ง
เปนหนวยปฏิบัติการเรียนการสอน และสงผลตอนักเรียนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสถานศึกษา
มีอิสระในการดําเนินงานและการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการใชทรัพยากรที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับเขตการศึกษา หรือ
ระดับประเทศก็สามารถเขามามีบทบาทในการรวมรับผิดชอบได โดยอาจเปนผูกําหนดมาตรฐานและ
เปาหมายการจัดการศึกษา และแสวงหาวิธีการในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ปจจุบันปรัชญาและแนวปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศตาง ๆ ที่
เปนผูนําทางการศึกษา ไดแก ประเทศนิวซีแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (Value of
money) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (accountability) เสรีภาพทางวิชาการและการ
บริหาร โดยกระจายอํานาจทางการบริหารสูระดับปฏิบัติ รวมถึงการทํางานแบมีสวนรวม โดยใหผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝายเขารวมในทุกกระบวนการทั้งการจัดทําแผนงานโครงการ โดยผานองคคณะ
บุคคล และตรวจสอบความรับผิดชอบ โดยการติดตามประเมินทั้งภายในและภายนอก
ในการดําเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบนั้น สิ่งสําคัญประการแรก คือ การ
วางแผน ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติรูเปาหมายการดําเนินงานของตนตามแผนที่กําหนดไว และสามารถวัด
ความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาหมายได โดยแผนตองแสดงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวาง
เปาหมายกับผลที่คาดวาจะไดรับ และจะเปนวิธีการสรางใหเกิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ซึ่งจะ
พิจารณาทั้งในสวนกระบวนการ และผลที่ไดรับในการจัดการศึกษา Kimbrough และ Nunnery
กลาววา สถาบันการศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดโดย
1.จัดใหมีการประสานความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายในการพัฒนาและกําหนด
เปาหมายการศึกษาใหชัดเจน และเปนที่ยอมรับ
2. มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3. จัดใหมีโครงการวิจัยและพัฒนา
4. มีเกณฑในการพิจารณาตรวจสอบที่ชัดเจน
5. มีการกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแนนอน163
นอกจากนี้เมื่อสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานสถานศึกษาสามารถยื่นขอ
การรับรอง (accreditation) และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อใหคณะกรรมการจากภายนอก
ประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
163

Ibid.,317.
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กลาวโดยสรุป ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มีขอบขายการดําเนินงาน ดังนี้
1. วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน โดยความรวมมือจากฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และจะตองสามารถวัดความสําเร็จของเปาหมายได
2. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามแผน
3. รับการตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
4. จัดทํารายงานผลของโรงเรียนเสนอตอผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ
8. งานการบริหารของโรงเรียน
งานการบริหารของโรงเรียน ไดแก งานสนับสนุนดานอื่น ๆ เชน ยาม การรับสง
ไปรษณีย งานพิมพ งานธุรการ งานเสมียน ฯลฯ
4. นโยบายทางการศึกษาในประเทศไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งในกระบวนการเรียนรูตอง
มุ ง ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง164 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย จะทําใหมีผูเรียนที่มีปญหาดานตางๆเขามาอยูในระบบการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะกลุม
เด็กที่มีความตองการพิเศษตางๆ ไดแก เด็กที่ดอยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ที่เปนเด็กดอยโอกาสในอีกแงมุมหนึ่ง ที่ไมไดรับการดูแลและกระตุนศักยภาพหรือไดรับโอกาสให
แสดงพรสวรรคของตัวเอง ซึ่งจะยังคงเปนภาระอันหนักในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอปญหา
164

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (กรุงเทพ : พริกหวานกราฟฟค,2542), 4.
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และความตองการของกลุมเปาหมายเหลานี้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม คุณภาพ
การศึกษาไทย เปนปญหาใหญยิ่งของระบบการศึกษา ดังจะเห็นไดจาก ผลการประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ เมื่อป 2544 ประเทศไทยตกอยูในอันดับที่ลาหลังกวาประเทศเพื่อนบานในเอเชียดวยกัน
มาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑการประเมินขั้น
ผานคอนขางมาก เนื่องจากภาวะการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณอยางมาก และเปนปญหาทั้งระบบ
การศึกษา ไมเฉพาะแตการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น แตเปนการที่ไมสามารถจัดหาหรือ
จัดเตรียมทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรอื่นๆ ในการจัดการศึกษาใหทันตอการขยายตัว อันสงผลตอ
คุณภาพการศึกษาในที่สุด ไมวาจะเปนคุณภาพของครู หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อ
และเทคโนโลยี ผูเรียน ครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม165 ดังจะ
เห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันไดกําหนดหลักการ แนวทางและกติกา
ในการบริหารและจัดการศึกษาไวอยางละเอียดครบถวนและสมบูรณมาก แตการดําเนินการดังกลาว
มีทั้งประสบผลสําเร็จและมีปญหาที่จําเปนตองปรับปรุงตอไป นโยบายทางการศึกษาไทย พ.ศ.
2540-2549
จากรายงานภาวะการศึกษาไทย ป 2540 พบวา แนวนโยบายทางการพัฒนาการศึกษาไทย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐ มองการศึกษาเปนการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อผลิตแรงงานฝมือและนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ ไปชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาการศึกษาดานปริมาณและการผลิตคนไปทํางานเฉพาะอยาง มากกวาที่จะมุงพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาศักยภาพของตนไดดีที่สุด เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรูรอบตัวและความสามารถใน
การเรียนรูตอและคิดวิเคราะหแกปญหาได ขณะเดียวกันการบริหารจัดการศึกษาของไทยขึ้นอยูกับ
การบริหารแบบระบบราชการที่รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางมาก ทําใหการศึกษาภาคเอกชนซึ่งเปน
ฝายที่ขึ้นตอภาครัฐไมสามารถเจริญเติบโตไดเต็มที่ และไมสามารถพัฒนาความคิดริเริ่มไปใน
แนวทางใหมที่ตางจากการศึกษาที่จัดโดยภาครัฐได ซึ่งตางจากประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมหลาย
ประเทศ เชน สหรัฐ ญี่ปุน ที่การศึกษาของภาคเอกชนเจริญเติบโตแขงขันกับการศึกษาที่จัด โดยรัฐ
และทองถิ่นที่มีการปกครองตนเอง สามารถจัดการศึกษาของตนเองไดอยางอิสระจากรัฐบาลกลาง
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การศึกษาสูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู ( กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :
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มากกวาของไทย การจัดการศึกษาของไทยทําใหเอกชนและทองถิ่น ไมมีโอกาสพัฒนาการศึกษา
แขงขันกับรัฐบาลกลาง ทําใหไมเกิดความคิดและแนวทางใหม ๆ การปรับตัวใหทันกับสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปทําไดลาชา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของไทยจึงต่ํากวาประเทศอืน่ ๆ ที่
มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเสรีประชาธิปไตย และกระจายอํานาจสูทองถิ่น สู
สถาบันการศึกษา และสูภาคเอกชนมากกวา และจากวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ที่เกิดขึ้น ไม
เปนเพียงวิกฤติของความผิดพลาดของนักเศรษฐศาสตรการคลังและการเงิน ในการจัดการแกปญหา
ทางเศรษฐกิจการเงินในชวงปสองปนี้เทานั้น แตเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจสังคมและภูมิปญญาที่มี
สาเหตุที่สําคัญมาจากความลมเหลวของการจัดการศึกษา ที่ทําใหไดชนชั้นนําทางการเมืองและการ
บริหารที่ขาดคุณภาพและขาดจินตนาการในการมองการณไกล นอกจากนี้ระบบการศึกษาของไทยมี
ลักษณะการถายทอดแบบทองจํา จากความรูดั้งเดิม คานิยมดั้งเดิม และจากตําราซึ่งมักจะลาสมัย
ไปอยางนอยก็ 10 ป หรือนานกวานั้น ทําใหแมเราจะมีการลงทุนและขยายการศึกษาในเชิงปริมาณ
มากพอสมควร แตไมไดฝกฝนใหคนรูจักคิดวิเคราะหอยางวิพากษวิจารณ ไมสามารถประยุกตใช
แกปญหาสภาพสังคมและสถานการณที่เปลี่ยนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ แมไทยจะสงคนไปเรียนตอ
ตางประเทศจํานวนมากและเปดประเทศรับการศึกษาจากตะวันตกมานานกวารอยป แตก็ยังใช
วิธีการถายทอดและเรียนรูจากตํารา ไมไดวิจัยคนควา สรางความรูใหมดวยตนเอง เพื่อพัฒนา
คุณภาพของคนไทยใหมากกวานี้
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลชั่วคราว ซึ่งแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท กลาววา “เรงรัดการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให
กวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสราง
ความตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันทสันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พัฒนาคน โดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศึกษา จะเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่
สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อใหการศึกษาสราง
คนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ166
จากการศึกษานโยบายดานการศึกษาของไทยไมวาจะเปนยุคสมัยใด ตางก็มีเปาประสงคที่
มุงพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพชีวิต และความเปนคนที่สมบูรณแบบ เมื่อพัฒนาคนได
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แลวก็จะสงผลใหประเทศเจริญกาวหนาไดในอนาคต จากการศึกษานโยบายดานการศึกษาของไทย
ในชวง 10 ปหลังนี้และจากการจัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบปญหา อุปสรรคตางๆ ดังนี้ ใน
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ผูบริหารและบุคลากรยังเขาใจไมตรงกัน ขาดความรูความสามารถ
ในการจัดหลักสูตร คุณภาพของสถานศึกษาและมาตรฐานแตกตางกัน บางโรงเรียนยังคงสอนเนน
เนื้อหามากวาการคิดวิเคราะห ในดานครูและบุคลากรทางการศึกษา การผลิตครูแนวใหมหลักสูตร 5
ป ยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร หรือการพัฒนาและสงเสริมครูยังลาชา โดยเฉพาะการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิรูปการบริหารบุคลากรบรรลุเปาหมายนโยบาย แตในระดับปฏิบัติยังไมมี
การกระจายอํานาจเทาที่ควร ในดานมาตรฐานการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพขาด
ความเชื่อมโยงระหวางภายนอกและภายใน แนวการประกันคุณภาพภายในของ ศธ. ไมสอดคลอง
กับการประกันคุณภาพของสมศ. การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา การกระจาย
อํานาจยังลาชา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายังไมมีบทบาทดานนโยบาย และการบริหารของ
สพท. และอปท. บางแหงยังไมพรอมจัดการศึกษา ดานระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การระดมทรัพยากรจากภาคสวนยังไมกวางขวาง การสนับสนุนดานงบประมาณชวงชั้น 3-4 ลด
นอยลง ผูปกครองกังวลเรื่องคาใชจายการศึกษามากขึ้น และการจัดสรรคาใชจายรายหัวของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไมสอดคลองกับความเปนจริง เปนตน จะเห็นไดวาถึงแมวาประเทศไทยจะมี
การกําหนดนโยบายทางการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย แตก็ยังคงมีปญหาในระบบบริการและระบบการ
จัดการศึกษาอยูเสมอ ขอเสนอแนะในการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ควรมีการพัฒนาผูบริหาร
ครูในเรื่องตางที่ควรทราบไมวาจะเปนหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน การวิจัยและอื่น ที่ชวยให
ระบบการศึกษาดีขึ้น มีการยกระดับวิชาชีพครูและควบคุมการประกอบวิชาชีพ มีกฎเกณฑ เปาหมาย
ที่แนนอน กําหนดนโยบายการผลิตครู และเนนสาขาที่ขาดแคลน เพิ่มคาตอบแทนครูเพื่อใหครู
ทํางานไดอยางเต็มที่ สงเสริมการศึกษาตอในระดับตางๆ วิจัยประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู
สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมองคการของ
สพท. ใหเปนมาตรฐานเดียว โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ใหชัดเจน รัฐควรกําหนดมาตรฐานและ
การจัดสรรเงินเพื่อผูดอยโอกาสใหตอเนื่อง เปนตน
สรุปการจัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จําแนกไดเปน 3 สวน ดังนี้
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1. การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
1.1 สวนกลาง
1.2 เขตพื้นที่การศึกษา
2. การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนนโยบายของรัฐ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ภาวะการศึกษาไทย ป 2540
พบวา แนวนโยบายทางการพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของรัฐ มองการศึกษาเปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย เพื่อผลิตแรงงานฝมือและนัก
วิชาชีพสาขาตาง ๆ ไปชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษาดานปริมาณและการผลิตคนไป
ทํางานเฉพาะอยาง มากกวาที่จะมุงพัฒนาคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของตนไดดีที่สุด นโยบาย
ดานการศึกษารัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยทั้งปวง ไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ที่จะเรียนรูแ ละ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําประเทศใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจ และสังคม โดยยึด หลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน นโยบาย
ดานการศึกษาของรัฐบาลชั่วคราว ยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
เพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ .
4.1 นโยบายการศึกษาของไทยกับโลกปจจุบัน
มีนักวิชาการและบุคคลตางๆออกมาวิเคราะหและวิจารณการจัดการศึกษาของไทย
มากมาย ซึ่งเสียงสวนใหญเปนไปในทางลบ ทั้งระบบการจัดการศึกษา และคุณภาพของผูเรียน สวน
ใหญมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว จนทําใหการศึกษาของไทยและมาตรฐานผูเรียน
ของไทยกาวไมทันโลก จึงสมควรที่จะหันกลับมามองและคิดใหมวาเกิดอะไรขึ้น โดยวิเคราะห
นโยบายการจัดการศึกษาของไทย และพิจารณาวามีแนวทางใดที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยใน
ปจจุบัน และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตของไทย โดยการพัฒนาตองอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนไปได สอดคลองกับความเปนไทยในบริบทโลก ถาจะมาวิเคราะหนโยบายการศึกษาไทย
จะพบวามีกําหนดไวในเอกสารของทางราชการหลายแหง แหลงที่สําคัญมี 4 แหลง คือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของ
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รัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา นโยบายสมัยดั้งเดิมของไทยเปนการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไมมีระบบ
โรงเรียน การศึกษาสมัยใหมเริ่มในรัชกาลที่ 5 เนนผลิตกําลังคนเขารับราชการ นโยบายการศึกษา
สมัยเริ่มการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนนพื้นฐานการเปนพลเมืองดี การเรียนรูระบอบ
ประชาธิปไตย ในชวงยุคสงครามโลกเนนความเปนชาตินิยม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนนการ
ขยายตัวของการศึกษาทุกระดับ ในสมัยประชาธิปไตยเปลี่ยนชื่อโครงการศึกษามาเปนแผนการ
ศึกษาชาติ และมีการกําหนดนโยบายการศึกษาในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอ
สภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งนโยบายการศึกษาสมัยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ กําหนดนโยบายและทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการขยายการศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และเมื่อพิจารณานัยแหงเจตนารมณบาง
มาตราในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดแสดงเจตจํานงของรัฐและรัฐบาลอยางชัดเจนในเรื่องนโยบายการศึกษาของไทย โดย
ใหมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น
ถาวิเคราะหองคประกอบของนโยบายการศึกษานี้ ตามแนวทางทั้ง 4 ลักษณะ ตาม
โครงสรางและกระบวนการ คือ
นโยบายในฐานะแมบทของการบริหาร
นโยบายในฐานะสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษา
นโยบายในฐานะเปนกรอบของการปฏิบัติ และ
นโยบายในฐานะเปนกระบวนการ
จะเห็นวานโยบายการศึกษามีความชัดเจนเปนแมบทของการบริหาร ครอบคลุมหนวย
งานทุกระดับ เปนแมบทของการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ และยังมีการกําหนดเงื่อนไข
ของระยะเวลาที่ปฏิบัติ มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจลังคม ซึ่งมีการปรับตามความเหมาะสมวาควรเรงพัฒนาคนอยางไร ตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 จนถึงปจจุบันฉบับที่ 10 ก็ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคน ซึ่ง
หมายถึงพัฒนาการศึกษาใหทันยุคทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบายในฐานะที่เปนกรอบ
ของการปฏิบัติ คือ มีทั้งแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑปรากฏชัดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
สวนในฐานะของกระบวนการ ก็คือ เมื่อมีการกําหนดนโยบาย ก็ตองมีการนําโยบายไปปฏิบัติ เมื่อ
ปฏิบัติก็ตองมีการประเมินผล และนําผลยอนกลับมาพิจารณาตัดสินวา นโยบายควรมีพลวัต ควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ซึ่งประการนี้ก็ปรากฏใหเห็นวา เจตจํานงของผูมีอํานาจในการ
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กําหนดนโยบายมีการพิจารณาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริง ดังปรากฏตามวาระเมื่อมีการเปลี่ยน
สมัยของรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สาระสําคัญของ พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติในรูปนโยบายและแผน เปนที่เขาใจกันแลววาชัดเจน ซึ่งถาเปรียบนโยบายเปนหางเสือใน
การเดินเรือไปตามทิศทางที่กําหนด และแผนเปนการจัดเตรียมสัมภาระตางๆที่ใชในการเดินเรือ
ตลอดจนตรวจสภาพเรือกอนออกเดินทาง นโยบายและแผนก็ดูเหมือนพรอมที่จะนําพาการศึกษา
ของไทยไปสูจุดมุงหมาย ถาพิจารณาวัตถุประสงค ที่วาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) โดยมุงปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มี
ความภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งพาตนเองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (มาตรา 7)
ทิศทางก็ยิ่งชัดเจน
นโยบายขอที่ 1 คือ ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เรงจัดการศึกษา
ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน ในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โดยมีเปาหมายความสําเร็จภายในไมเกิน 5 ป
นโยบายขอที่ 2 เปนเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ซึ่งก็กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติไว
นโยบายขอที่ 3 เกี่ยวกับปฏิรูประบบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งนําไปสูการกระจาย
อํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของ
สวนที่เกี่ยวของ
นโยบายขอที่ 4 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทําใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิตครู การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชัพชั้นสูง(มาตรา 9 (4), 52)
นโยบายขอที่ 5 หลักสูตร และ
นโยบายขอที่ 6 กระบวนการเรียนรู จะเห็นวานโยบาย 2 ขอนี้ทําใหเกิดการปฏิรูปการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
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นโยบายขอที่ 7 เกี่ยวกับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและ
นโยบายขอที่ 8 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดมีแนวทางและกติกาการจัดรูปแบบ
การจัดการศึกษาของชาติไวอยางละเอียดและครบถวนสมบูรณ จึงนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 5
ดาน ซึ่งเรียกโดยทั่วไปวา “ปญจปฏิรูป” การนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่วางไว
มีการประเมินตลอดทั้งผูที่อยูในแวดวงวิชาการการศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีนักวิชาการทําการ
วิจัยถึงผลของการปฏิบัติการ ซึ่งปรากฏเปนขาวใหรับทราบกันตลอดเวลา เพราะแนวทางหนึ่งในการ
กํากับนโยบายก็คือ การศึกษาขอมูลเพื่อนําไปใชในการกํากับติดตามนโยบาย ที่ดูเหมือนคนในชาติ
แทบทุกสวนพยายามทําหนาที่นี้ ซึ่งก็เปนขอดีสําหรับผูมีอํานาจหรือผูมีหนาที่ในการตัดสินใจกําหนด
นโยบายจะไดมีขอมูลประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสะอาน ไดบรรยายในงานเฉลิมฉลอง “5 ทศวรรษ ครุ
ศาสตร จุฬาฯ-รวมเฉลิมฉลอง 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ 115 ปการฝกหัดครูไทย” เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับโอกาสและความหวัง
ของการศึกษาไทย โดยวิเคราะหวาโอกาสและความหวังของการศึกษาไทยขึ้นอยูกับปจจัย 5 ประการ
โดยปจจัย 2 ประการแรก คือ เจตจํานงแหงรัฐและเจตจํานงแหงรัฐบาลนั้นเปนโอกาส เนื่องจากมี
ความชัดเจนในนโยบายที่สนับสนุนดานการศึกษา ปจจัยที่ 3 คือเจตจํานงแหงประชาชน ก็ถือเปน
ปจจัยสนับสนุน เพราะประชาชนทุกระดับใหความสนใจในเรื่องการศึกษามากขึ้น แตปญหา คือ
ปจจัยที่ 4 ประเทศไทยนั้นยังวิกฤตเรื่องขาดภาวะผูนําทางการศึกษา ทั้งระดับรัฐและระดับองคการ
จึงสมควรที่จะสรางผูนําไมใชรอใหเกิดเอง และปจจัยสุดทาย ปจจัยเกื้อหนุนดานทรัพยากรและ
เทคโนโลยี ซึ่งยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ใหทรัพยากรที่มีสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
ไดสูงสุด167 แตในชวงสองทศวรรษที่ผานมา โลกดูเหมือนจะถูกยอใหเล็กลงดวยวิทยาการกาวหนา
ดานการสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกลายเปนโลกไรพรมแดน และทําให
คนบนโลกทีการติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็ว นําไปสูการผสมผสานความคิด คานิยม ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเปนอยูระหวางมวลมนุษยชาติหรือที่เรียกวา “โลกาภิวัตน” ที่นําโลกเขาสูยุคแหงการจัด
ระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวางประเทศใหม อันมีผลกระทบตอทุกชาติ ทุกภาษา
รวมทั้งประเทศไทย ถึงแมกระแสโลกาภิวัตนจะมีประโยชนมากมายแตก็นํามาซึ่งสิ่งไมดีที่แฝงมาดวย
167
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และกอใหเกิดโทษมากมาย ที่เปนประเด็นถกเถียงกันทุกวันนี้ มีขาวและประเด็นตางๆที่มีผูนําเสนอ
ผลงานวิจัยบาง ออกมาวิจารณแสดงความคิดเห็นบาง ถึงความลมเหลวของระบบการศึกษาไทย ทั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ยังไมประสบผลสําเร็จ คุณภาพผูเรียนตกต่ํา ปญหาครูไมมีคุณภาพ หลักสูตร
ไมสอดคลองกับความตองการบาง ซึ่งผลงานสวนใหญกระทรวงศึกษาก็รับไปเต็มๆ เชน ตัวอยางขาว
การศึกษา ระบบการศึกษาไทยหวย มหาวิทยาลัยถูกคุมเขม-หลักสูตรไมไดมาตรฐาน ดังที่ ศ.ดร.
สิทธิชัย โภไคยอุดม กลาวเปดพรอมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 3 ป ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่อง ยุทธศาสตรดานไอทีตอการพัฒนาองคความรู
ตอนหนึ่งไดกลาวถึงปญหา ระบบการศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาคอนขางแยมาก เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยถูกควบคุมเยอะมาก หลักสูตรไมไดมาตรฐาน นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไม
ดี168 ,รศ.วิทยา เชียงกูล สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา , คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ป พ.ศ. 2549 - 2550 “รัฐบาล
จัดสรรงบดานการศึกษาใหถึง 21% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ –จีดีพี แตตัวเลขของเด็กที่มี
โอกาสเขาเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาลดลงจากเมื่อ 4 ปที่แลว , นักวิชาการชี้ปญหา
การศึกษาไทยถึงขั้นโคมา ทั้งปญหาขาดคนเกงมาเปนครู ใชงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานผูเรียนคอนขางวิกฤต มีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา, เอกชนยังมีสวนรวมจัดการศึกษาไม
เต็มที่ แถมไรผูนําทางการศึกษาในทุกระดับ169, ดร.เลขาปยะ อัจฉริยะและคุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา มีความเห็นตรงกันกับการลดขนาด ศธ.รศ.ดร.พฤทธิ์ และเตรียมงบอุดหนุนเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีความพรอม ศิริบรรณ พิทักษ คณะบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กลาววาปฏิรูปการศึกษามาทุกทิศทุกทางแลว เพียงแตยังเดินหนามาไมถึงครึ่งทาง หากตองการ
ยกระดับการศึกษาใหเห็นหนาเห็นหลัง ก็ควรใชทรัพยากรมากกวานี้ แตเมื่อภาครัฐมีทรัพยากรจํากัด
ก็ควรใหองคกรอื่นรวมจัดการศึกษา ประเทศตางๆตองมีพลวัต คือความสามารถในการปรับตัวสูง ให
คนในชาติมีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวตอสถานการณใหมๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งจะสงผลตอทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จึงจําเปนที่ประเทศตางๆ
จะตองมีหลักที่ดีในการสงวนรักษาเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง คนในชาติตองมี
ปญญาที่จะไตรตรอง และมีความรูเทาทันความเจริญทางวัตถุ มีความพอดีในการแสวงหาปจจัย
168

“ไอทีชี้ระบบการศึกษาไทยหวย” , คมชัดลึก ,17 สิงหาคม 2550 [Online], accessed 24
August 2009. Available from http://moonune.multiply.com/journal/item/24/24.
169
“เผยผลวิจัยปญหาการศึกษาไทยป"49-50 บัณฑิตตกงานอื้อ-ชงปรับสอบเขามหา"ลัย”,
มติชน, ,31,10934 (16 กุมภาพันธ 2551), 22.
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ตางๆ เพื่อสามารถกาวทันโลกไดอยางมั่นคงและรูเทาทัน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไมวา
ประเทศพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา ก็มีประเด็นปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญๆดังนี้
1. การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาสูโรงเรียนหรือสถานศึกษา
2. การประกันคุณภาพ
3. การฝกหัดครูและความเปนผูนําในดานการศึกษา
4. การใหพอแม ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาในโรงเรียน
5. งบประมาณและการโอนการศึกษาใหภาคเอกชน
6. การขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา
8. การศึกษากับประเด็นทางการเมือง
มีหลายแนวคิดที่เสนอแนะใหกับการพัฒนาการศึกษาของไทย เริ่มมีคนบางกลุมที่ไมเชื่อใน
ระบบโรงเรียน ไดนําการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ Home School มาใชอีก การศึกษาไทยใน
ทศวรรษนี้ หรือการที่กระแสโลกาภิวัฒนทําใหโลกแคบเขา เกิดความรวมมือและแขงขันในดานตางๆ
สูง จําเปนตองสรางปจจัยอันเปนขอไดเปรียบในการพัฒนา โดยพัฒนาคุณภาพประชากร กําลังคน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใหคนไดรับการศึกษาสูงขึ้น โดยมุงการศึกษาตลอดชีวิต โดยการมุง
การศึกษาตลอดชีวิต เนนความเปนเลิศทางวิชาการ เรงการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหมากขึ้น ปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐใหมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ มีอีกแนวทางที่นาสนใจ ในหนังสือ อาจารยมืออาชีพ : แนวคิด เครื่องมือ และ
การพัฒนา ซึ่งมี ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน เปนบรรณาธิการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
สังคมฐานความรู170 การพัฒนาประเทศไทยซึ่งมีภาคเกษตรเปนฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ ควร
พัฒนาสินคาทางเกษตรใหเปนอุตสาหกรรมการเกษตร หรือสินคาแปรรูปจึงจะเหมาะสมการศึกษา
ตองเกิดจากความเขาใจสภาพของผูเรียนรวมทั้งสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสรางกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ระดับและศักยภาพของผูเรียน เชน ผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียน สื่อ รวมทั้งสภาพสังคมนอกหองเรียน
การศึกษาตามทฤษฎีสานสรางความรูจากสังคม มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมสารสนเทศ ทั้งนี้
เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดอยางไมจํากัด ซึ่งแนวคิดนี้เสนอวิธีการเรียนการสอนหลาย
170

สุดาพร ลักษณียนาวิน, แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู,2550 ใน
ไพฑูรย สินลารัตน , อาจารยมืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนาเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกรอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ,สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : มปท.,2550).
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รูปแบบที่นาสนใจ ไดแก การเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (Team-Based Learning) การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem -Based Learning) การเรียนรูที่มีวิจัยเปนฐาน (Research-Based
Learning) และการเรียนรูดวยการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based Learning) ในภาพรวม
สรุปวานโยบายการศึกษาของไทยนั้นชัดเจน ทั้งกฎหมายที่เปนบทบัญญัติ ทั้งภาคการเมืองและ
ประชาชนก็มีสวนสนับสนุน แตการที่ยังไมสงผลในการพัฒนาประเทศและประชาชนไทยนั้นขึ้นอยูก บั
หลายปจจัย ถาจะเทียบกับประเทศที่ประสบผลสําเร็จในดานการศึกษา เชน ผูนําและผูกําหนด
นโยบายในหลายประเทศไดสรางวิสัยทัศนขึ้น โดยชี้ใหเห็นวาประเทศมีความจําเปนตองเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับความกาวหนาของการพัฒนาประเทศและสังคมโลกที่มีการ
แขงขันสูง รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีมหาธีร ไดเสนอวิสัยทัศน 2020 โดยเนน
วา การศึกษาเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมความเปนเอกภาพของประเทศ ความเสมอภาคในสังคม
และความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สิงคโปร กําหนดวิสัยทัศน “โรงเรียนแหงความคิด ชาติแหงการ
เรียนรู” และรณรงคใหการเรียนรูเปนวัฒนธรรมของชาติ สวนจีน ไตหวัน เกาหลี ฮองกง ไทย ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ตางทบทวนจุดมุงหมายทางการศึกษาเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนในทศวรรษใหม โดยรวมนโยบายการศึกษาของไทยมีความชัดเจน ปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งทุกคนตองถือปฏิบัติ
และไดรับการสนับสนุนจากหลายฝาย สวนการนํานโยบายทางการศึกษาไปใชในระยะเวลาที่ผานมา
สําหรับการศึกษาของไทย มีทั้งสวนที่ประสบผลสําเร็จและสวนที่ยังเปนปญหา โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากโลกาภิวัฒนมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมของไทย คงตองใชเวลาในการพัฒนาตอไป โดยเรงสรางเรงพัฒนาผูนําทางการศึกษา ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนใหมเพื่อสรางคุณภาพใหผูเรียนที่จะตองกาวใหทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพราะไมมีนโยบายใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลเต็มรอยเปอรเซ็นตในทันที และ
ใชวาประเทศอื่นจะไมประสบปญหา เพราะประเด็นปญหาที่หลายประเทศตองเผชิญ เมื่อนํานโยบาย
ดานการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาไปใชในการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษาสู
โรงเรียน ปญหาที่พบไดแก ความมีอิสระในการบริหารตนเองกับความจําเปนที่ตองมีการตรวจสอบ
การกระจายอํานาจการบริหารกับความเสมอภาคทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม การกระจายอํานาจการบริหารกับผลที่ไดรับ รวมถึงการลดขนาดหนวยงานกลางลงเมื่อมี
การกระจายอํานาจซึ่งปญหาก็ขึ้นกับบริบทของประเทศ การจะแกปญหาตองพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมพิจารณาถึงความเปนไปไดของประเทศไทย
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4.2 การปฏิรูปการศึกษาและจุดมุงหมายของการศึกษาไทย
จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ คือ
1. ปฏิรูประบบการบริหาร
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
3. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุน
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ดังนั้น ครูผูสอนตองพัฒนา
ตนเองโดยจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ (Child Centered Learning Approach)
จึงตองมีการวางแผนและดําเนินการฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษและครูผูสอนชาวตางประเทศ
ของโรงเรียนสองภาษาทั้งในชวงชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อใหครูผูสอนมีความมั่นใจในการดําเนินงาน พรอม
ทั้งใหครูชาวตางประเทศที่สอนนักเรียนไดสอนครูไทยไปดวย
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสองภาษา นอกจากจะจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษให
นักเรียนแลว ยังตองสอดแทรกความสัมพันธ ความแตกตาง ระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตางประเทศดวย ครูผูสอนตองรูจักเด็กเปนรายบุคคล ออกแบบและจัดการเรียนรูหรือจัด
ประสบการณใหสอดคลองกับสภาพจริงและความตองการของนักเรียน ดังนั้น ครูผูสอนตองมีความ
เขาใจในประเด็นที่สําคัญตอไปนี้
ครูสวนใหญจัดการเรียนรูใหนักเรียนรูเพียงขอเท็จจริงแตไมสามารถปฏิบัติไดการที่นักเรียนมี
เพียงความรูนั่นไมใชการเรียนรู นักเรียนควรไดเรียนรูทั้ง 3 ระดับ คือ การรับรู (Reception) การทํา
ความเขาใจ (Comprehension) และการเรียนรูตามความเปนจริง (Actual Learning)
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการอยางหลากหลาย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองไดตาม
ความถนัด เนื่องจากนักเรียนอาจเรียนรูไดดีในบางเรื่องโดยบางวิธีการ เชน เรียนรูจากการอาน การ
ฟง เรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรูจากประสบการณ และเรียนรูจากจินตนาการ เปนตน
จัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ไมใชสอนตามเนื้อหาในหนังสือเทานั้น
ตองตระหนักวาเปนการเรียนรูสูการปฏิบัติ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูโดยการแสวงหา
ความรูดวยตนเองและการเรียนรูรวมกัน และทําอยางไรที่จะอํานวยความสะดวกในการจัดแหลง
เรียนรูที่ดีที่สุดใหแกนักเรียน การจัดประเมินผลการเรียนรู ไมวัดในสิ่งที่ไมไดสอน
การจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1.
PHII P คือ Participatory Learning
H คือ Horizental
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I คือ Interactive
I คือ Integration
2.
7C
- Curiousity
- Creativity Imagination
- Competency
- Critical Thinking
- Community Concern
- Common Sense
- Courage of Moral
3. ครูผูสอนตองมีคุณภาพ คุณลักษณะของครูที่มีคุณภาพ มีดังนี้
3.1 ตองรูเนื้อหาวิชา
3.2 ตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียน
3.3 ตองรักการสอนและเต็มใจจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษา
3.4 ตองรักและดูแลเอาใจใสนักเรียน
3.5 ตองเปนครูมืออาชีพ
5. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ สังกัดกรม
สามัญศึกษา
5.1 วัตถุประสงคและนโยบายของการจัดการเรียนการสอน
โครงการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน เปนหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ
เรงพัฒนาใหคนไทยมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ดวยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนที่เปดสอน
โครงการที่ใชภาษาอังกฤษ เปนสื่อการสอนตามตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได ตั้งแตป
การศึกษา 2538 เปนตนมา โรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนจึงเปนโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกประการ หากแตใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสอน
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
ดังนี้
1. เพื่อใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม และการประกอบอาชีพในอนาคต
2. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพแหงตน และใชภาษาอังกฤษไดในระดับสากลบน
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พื้นฐานของความเปนไทย
3. เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษมี
ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผูเรียนจบ
การศึกษาตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด
2. จัดโครงการ (Program) การเรียนภาอังกฤษใหผูเรียนวิชาชีพตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ ยกเวนวิชาภาษาไทย และในวิชาสังคมศึกษาเฉพาะสาระหนาที่พลเมือง ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมโดยครูที่เปนคนไทย
3. จัดเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยี สารมารถปรับวิธีคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ
ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ และ
เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา English Program : EP ไดอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียมและเปน
ธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา
โดยใหสถานศึกษาจัดเปนบางวิชาเทานั้น
2. ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาอังกฤษมีการเก็บคาใชจายเพิ่มจาก
ผูปกครอง สถานศึกษาตองจัดเงินสวนหนึ่งเปนกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผานเกณฑความสามารถให
ไดเรียนตามที่ตองการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอื้อประโยชนไปยัง
ระบบการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชสื่ออุปกรณ การใชหองปฏิบัติการภาษา
อังกฤษ หองปฏิบัติการวิชาอื่น ๆ และบุคลากรในสถานศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองคงไวซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย
5. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลอยาง
เปนระบบเปนระยะๆเพื่อการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
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6. การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรของกระทรง
ศึกษาธิการ ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนด และตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม
7. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 หลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนการสอน
จากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1065/2544 เรื่องใหใชหลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ และคําสั่งกระทรวงศึกษา
การ ที่ สพฐ. 43/2546 เรื่องแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด ดังนี้
การบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาที่มีความพรอม สามารจัดการเรียนการสอนเปนภาษา อังกฤษไดตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาเปนตนไป สถานศึกษาใดประสงคจะจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
จะตองเสนอโครงการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาตามลําดับขั้นตอน ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการกอนการเปดสอน หนวยงานตนสังกัดตองกําหนดหัวขอเรื่อง และวิธีการในการ
เขียนโครงการ
2. การขออนุมัติโครงการ
2.1. สถานศึกษาเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
2.2. หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งกรรมการพิจารณาโครงการ
2.3. คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของสถานศึกษา
2.4. คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจงผลการประเมินตอ
หนวยงานตนสังกัด
2.5. หนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบ
2.6. หนวยงานตนสังกัดเสนอขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ
3. สถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการแลว ใหดําเนินการภายในเวลา 2
ป ถาไมดําเนินการภายในเวลากําหนจด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด
4. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษแลว มีความประสงคจะหยุด
ดําเนินการ ตองแจงตอหนวยงานตนสังกัด และผูปกครองนักเรียนอยางนอย 2 ป ทั้งนี้ตองคํานึงถึง
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การจบตัวประโยคของนักเรียนชั้นสุดทายที่รับเขาเรียนดวย
5. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม คือ กลุมที่จัดเปนภาษาไทย และกลุม
ที่จัดเปนภาษาอังกฤษ ตองกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมที่จัดเปน
ภาษาไทยไวในโครงการอยางตอเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารได
เหมือนเจาของภาษา
6. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองจัดใหมีคณะกรรมการ
ของสถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดย
มุงเนนคุณภาพของผูเรียนทั้งคุณลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําเปนรายงานประจําป
เสนอหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอเนื่อง
7. เวลาและวิชาที่เปดสอน
7.1. ระดับกอนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไมเกินรอย
ละ 50 ของเวลาที่จัดกิจกรรม
7.2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและพลศึกษาโดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา
ของศาสตรนั้นควบคูกับภาษาอังกฤษ
7.3. ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชายกเวน
วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
ครูผูสอน
1. ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ครูผูสอนที่เปนชาวตางชาติตองสามารถออก
เสียงเปนภาษาอังกฤษไดถูกตอง ตามสําเนียงของเจาของภาษา และใชภาษาไทยในการสื่อสารงายๆ
ได หรือจัดใหมีครูไทยที่สามารถใชภาษาในการสื่อสารเขาไปมีสวนรวมตลอดเวลา
2. จัดใหครูผูสอนทําสัญญาปฏิบัติงานใหครบ 1 ปการศึกษาเปนอยางนอย และมีบทลงโทษ
ที่เขมงวดหากละเมิดสัญญา
3. ครูผูสอนทุกคนตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาที่จะสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4. ครูผูสอนที่ไมใชเจาของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน ในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษา และไดคะแนนสอบ TOEFL ไมนอ ย
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กวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 หรือ TOEIC ไมนอยกวา 600 หรือไดรับหลักฐานการทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษเทียบเทาเกณฑดังกลาวขางตน จากสภาบันภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5. ครูผูสอนทุกคนตองมีความรู ความเขาใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมี
หลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือหลักฐานที่แสดงวาไดผานการอบรม
ดานวิชาการศึกษาจากหนวยงาน หรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองไมนอยกวา 15 หนวยกิต
หากยังไมไดรับการศึกษา ผอนผันใหเขารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป หรือมีประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู หรือมีประสบการณการสอนไมนอยกวา 3 ป โดยไดรับการรับรองจากหนวยงานเดิม
6. ครูผูสอนชาวตางประเทศ ตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยอยางนอย 15 ชั่วโมง
7. สถานศึกษาตองจัดใหครูผูสอนทุกคน ทั้งที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
8. ครูผูสอนทุกคนตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับการฝกอบรมศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือตางประเทศอยางนอย 3 ปตอครั้ง
การรับนักเรียน
1. รับนักเรียนทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ
2. สถานศึกษาสามารถกําหนดเงื่อนไขความสามารถของผูเรียน ไดตามความเห็นชอบของ
หนวยงานตนสังกัด
3. ใหสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถผานเกณฑ ไดเขาเรียนโดยไมเก็บ
คาใชจายเพิ่ม อยางนอย 3 % ของจํานวนนักเรียนในโครงการ
4. การจัดจํานวนนักเรียนแตละหองเรียนควรเปนดังนี้
4.1 ระดับกอนประถมศึกษา ไมเกินหองละ 25 คน
4.2 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน-ปลาย ไมเกินหองละ 30 คน
4.3 ระดับวิชาชีพ ( ปวช. ) ไมเกินหองละ 30 คน
4.4 ระดับวิชาชีพ ( ปวส. ) ไมเกินหองละ 30 คน
การเก็บคาเลาเรียน และการจัดสรรงบประมาณ
1. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเรียน คาธรรมเนียมอื่นในสถานศึกษาเอกชน และ
คาใชจายในสวนที่เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในสถานศึกษา ใหหนวยงานตน
สังกัดสถานศึกษาเปนผูกําหนดในอัตราที่เหมาะสม
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2. สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ตองจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งใหเพียงพอตอ
การสนับสนุนใหนักเรียนที่ที่ไมอยูในโครงการ และมีความสามารถผานเกณฑใหเขาเรียนในโครงการ
อยางนอย 3 % ของจํานวนนักเรียนแตละป และเพื่อใชสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน
ปกติ
การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตองบริหารจัดการ
บุคลากร สอ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานที่ตาง ๆ ใหครูและนักเรียนทุกคนไดใชประโยชน
รวมกัน และอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซึ่งใชงบประมาณของรัฐ ตองดูแลใหเกิด
ความเปนธรรมอยางแทจริง
2. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุม ตองจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน เชน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมของโรงเรียน / ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมความเปนไทย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
การจัดการเรียนการสอน
1. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเปนไทย ผสมผสานความเปนสากล
โดยมุงเนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย
3. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม สรางความมั่นใจ และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาในการสื่อสาร
4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในระดับกอนประถมศึกษาตองคํานึงถึง
ความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาไทยของผูเรียน ความพรอม ความสนใจที่จะเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมงาย ๆ ที่ทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนาน สรางความกระตือรือรน
และประสบความสําเร็จ เชน การรองเพลง การฟงนิทานประกอบภาพ การเลนบทบาทสมมุติ การ
เลนเกมการศึกษา เปนตน
สื่อการเรียนการสอน
1. สถานศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับที่เปดสอนทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหครูทุกคนไดศึกษา
2. สถานศึกษาจัดหาหนังสือที่เปนภาษาไทยครบถวน ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด อยางนอย 10 ชุด ไวในหองสมุด
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3. ในกรณีที่สถานศึกษาจัดทําหนังสือแบบเรียนขึ้นเอง และมีการบังคับซื้อหนังสือเรียนนั้น
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอน
4. สถานศึกษาตองจัดเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบฝกหัด หรือหนังสือ
อานเพิ่มเติมที่เปนภาษาอังกฤษครบทุกวิชา ในจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตร โดยระบุรายการจํานวนหนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
5. สถานศึกษาตองจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย
ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนอยางครบถวน เพียงพอ และจัดบริการใชสื่อดังกลาวใหผูเรียน
สามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
หองปฏิบัติการ / อาคาร
สถานศึกษาตองจัดใหมีหองเรียน หองประกอบ หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานสําหรับ
นักเรียนตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดเปนอยางนอย
การวัดและการประเมินผลการเรียน
การวัดประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร / ขอกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตองใช
การสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ตามหลักเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และ ดานคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน มีการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงแกไข ใหผูเรียนไดพัฒนาครบทุกดาน เต็มตามศักยภาพ และจัดทําผลการประเมินไวเปน
หลักฐาน
การกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการ
1. กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษาตองจัดใหมีการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลโครงการ การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ทั้งในดานความพรอม
ในดานการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษา และ
คุณภาพของผูเรียน
2. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานผลสัมฤทธิข์ อง
ผูเรียน การลดคาใชจาย คุณภาพของผูสอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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3. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อแกปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ นับไดวาเปนที่นิยมและไดรับความสนใจจากนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน จนทําใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วทั่วประเทศถึง 187 โรงเรียน
การคัดเลือกโรงเรียน
1. โรงเรียนสอนภาษาประเภท English Program (EP)
เปนโรงเรียนที่มีความพรอม มีครูเกณฑ (1: 20) และมีครูภาษาอังกฤษตามเกณฑคอื อยาง
นอย 1 คน ตอ 1 หองเรียน
2. โรงเรียนสองภาษาประเภท Mini English Program (MEP)
2.1 ควรเปดในปแรกของการแตละระดับเทานั้น เชน ระดับประถมศึกษา ก็ควรเปดสอน
เฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือระดับมัธยมศึกษาก็ควรเปดสอนเฉพาะไมควรเปดมากกวา 1 ระดับ
สําหรับโรงเรียนที่มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 ก็ควรเปดระดับเดียว
2.2 หองเรียนที่อยูในโครงการโรงเรียนสอนภาษาทุกหองเรียนตอง ทั้งครูไทยและครู
ตางชาติสอนคูกันเปน Team teaching
2.3 การเก็บคาเลาเรียนนักเรียนในโครงการเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง ของ EP ซึ่ง EPเก็บได
สูงสุดไมเกินคนละ 35,000 บาทตอภาคเรียน ดังนั้นนักเรียก MEP เก็บคาเลาเรียนไดไมเกิน 17,500
บาทตอภาคเรียน
2.4 มีอาคารสถานที่ที่ตองมีความพรอม มีหองเรียนเหลือเพียงพอที่จะใชในการดําเนิน
โครงการ
2.5 ในทางปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติอาจเปดคูขนานกับ
กรมสามัญศึกษาในแตละจังหวัด เพื่อกรมสามัญศึกษาจะไดเปนพี่เลี้ยงและรับชวงตอในระดับ
มัธยมศึกษา
รูปแบบของการจัดการศึกษาระบบสองภาษา
การจัดการศึกษาระบบสองภาษา เปนการจัดการศึกษาที่ใชภาษาที่สองควบคูกับภาษา
ทองถิ่นหรือภาษาหลักของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาไดสอง
ภาษาในขณะเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อการศึกษา
และเพื่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดรูปแบบพื้นฐาน
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ของการจัดการศึกษาระบบสองภาษา ที่สถาบันการศึกษาในตางประเทศนํามาใชกับโรงเรียนที่เปด
สอนระบบสองภาษาแตละรูปแบบนั้น มีความแตกตางกันไปตามอิทธิพลของภาษา วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนการสอน การใชภาษา
ภายในชั้นเรียนและกระบวนการจัดกลุมผูเรียน นักการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดไดแบงรูปแบบ
การจัดการศึกษาระบบสองภาษาเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ
1. การจัดการศึกษาแบบสองภาษาที่ลดภาษาแรก (Subtractive Bilingual Education)
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มีการลดภาษาที่หนึ่งของผูเรียนลง ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่ม
ภาษาที่สองแทนที่ใหกับผูเรียนในกรณีที่ภาษาที่สองเปนภาษาหลักของประเทศ
2. การจัดการศึกษาแบบเพิ่มภาษาที่สอง (Additive Bilingual Education) หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการเพิ่มภาษาที่สองใหกับผูเรียน ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาภาษาทีห่ นึง่
ของผูเรียนไว โดยการสอนภาษาทั้งสองแบบคูขนานกัน ในอัตราสวนที่เทากันหรือแตกตางกัน
สําหรับประเทศไทยนั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาเปนแบบเพิ่มภาษาที่สองแบบซึม
ซาบ (Immersion Bilingual Education) โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศใหดํารงอยู ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาสากลที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ ภายใตสภาวะสังคมโลกที่พลเมืองจําเปนตองรูภาษาที่
สองควบคูไปกับภาษาประจําชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบคูขนาน สงเสริมการอานเขียนทั้งภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ดวยการถายทอดใหผูเรียนซึมซับสาระการเรียนรูดวยการใช
ภาษาทั้งสอง ไดแบงประเภทของการจัดการศึกษาสองภาษาแบบซึมซาบ (Immersion Bilingual
Education) ออกเปน 2 ประเภท คือ การสอนภาษาที่สองแบบซึมซาบเต็มเวลา (Total Immersion)
และการสอนภาษาที่สองแบบซึมซาบบางสวน (Partial Immersion) โดยใชการแบงตามเวลาและ
ชั่วโมงที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
การสอนภาษาที่สองแบบซึมซาบเต็มเวลา (Total Immersion) มีการใชภาษาที่สองใน
การจัดการเรียนการสอนรอยละ 80 ของรายวิชาในชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 2 แลวคอย ๆ ลด
ชั่วโมงการใชภาษาที่สองลงเหลือรอยละ 60-70 ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หรือ 4 จนกระทั่งเขาสูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 หรือ 6 ก็จะจัดการเรียนการสอนสองภาษาเหลือเพียงอัตรารอยละ 50
การสอนภาษาที่สองแบบซึมซาบบางสวน (Partial Immersion) มีการใชภาษาทีส่ องใน
การจัดการเรียนการสอนอัตราคงที่ ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ใหมีการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยรอยละ 50 และภาษาอังกฤษรอยละ 50 ตลอดหลักสูตร
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การจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนสองภาษา มีการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ
1. English Program ( EP )โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่ออยางนอย 4 กลุมสาระการ
เรียนรู และไมต่ํากวา 15 ชั่วโมง / สัปดาห ในระดับมัธยมศึกษาทุกวิชา ยกเวน ภาษาไทยและสังคม
ศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
2. Mini English Program(MEP)โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษฉบับยอ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอม โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่ออยางนอย 2 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 8-14 ชั่วโมง/ สัปดาห หรือไมเกินรอย
ละ 50 ของชั่วโมงตอสัปดาห ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5.3 คุณลักษณะของโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ
จากการศึกษามาตรฐานการศึกษาที่ใชในการตรวจสอบประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน
ระบบสองภาษาที่มีคุณภาพ ที่นิยมใชในหลายประเทศทั่วโลกพบวา เกณฑการประเมินคุณภาพเพื่อ
การควบคุมและสรางมาตรฐานการศึกษาของแตละประเทศ มีรายละเอียดที่ใชเปนเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการจัดการโรงเรียนในภาพรวม ซึ่งสถานศึกษาตองมีการปรับใหเขากับบริบทของ
ตนเอง อันจะกอใหเกิดการจัดการโรงเรียนสองภาษาอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสาระตาง ๆ
ดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร ทักษะ ความชํานาญดานภาษา การมีความรูความเขาใจการจัด
การศึกษาระบบสองภาษาอยางละเอียดลึกซึ้งของผูบริหาร และความมุงมัน่ ในการเปนผูรูสองภาษา
2. วิสัยทัศน นโยบายและกลยุทธ การกําหนดปณิธานและวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการกําหนด
กลยุทธทางการบริหารของสถานศึกษา มีการเผยแพรวิสัยทัศนและเปาหมายตอชุมชนอันเปน
แนวทางในการสรางเสริมผลสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเลือกรูปแบบการจัดการเรียน การสอนระบบสอง
ภาษาของโรงเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับคุณลักษณะของ
ผูเรียน รูปแบบของการจัดการศึกษาระบบสองภาษาตองมาจากพื้นฐานของทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสะทอนแนวความคิดและวิสัยทัศนของโรงเรียนดวย
4. หลักสูตรและการสอน การบริหารหองเรียน การใชภาษาทัง้ สองในชัน้ เรียน สัดสวนการ
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ใชภาษาในชั้นเรียน ประเภทของผูเรียนและการใชภาษาของผูเรียนภายในชั้นเรียน การจัด
ตารางสอน และการจัดครูผูสอนในชั้นเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในทุกรายวิชา
5. การมีสวนรวมของชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระบบสองภาษาในทุก
หนวยงานและองคการ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ใหมีบทบาทในการบริหารจัดการของโรงเรียน
6. การสรางเครือขายทางการศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาระบบสองภาษาในประเทศไทยและในตางประเทศ ในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน
7. โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา การกําหนดโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่
กําหนดอํานาจหนาที่ การติดตอสื่อสารของผูบริหารหรือสวนงานระดับตางๆ ที่ชัดเจน
8. บุคลากรทางการศึกษา มีการฝกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพเฉพาะทางสําหรับ
ครูผูสอนในโรงเรียน
9. การประเมินผลการทํางานของโรงเรียน การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการบงชี้ความ
สําเร็จหรือคุณภาพของโรงเรียน
10. การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน โปรงใส
มีความเทาเทียมกัน มีการกําหนดขอบขายที่เหมาะสม เปนขั้นตอนและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตลอดชวงชั้น
5.4 คุณลักษณะพึงประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโครงการ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
ภาพความสําเร็จที่เปนตัวบงชี้ตาง ๆ ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียน สองภาษา
ไดศึกษาจากตัวผูเรียนเปนหลักซึ่งโรงเรียนสองภาษาที่ไดดําเนินการมีผลสําเร็จตอผูเรียนที่นาสนใจ
ตามประเด็น ดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนลักษณะเฉพาะ
2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเดน
3. ผลกระทบที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนลักษณะเฉพาะ
นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสูงกวานักเรียนภาค
ปกติ ดังนี้
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1. นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษา มีนิสัยใฝรูใฝเรียน ศึกษาหาความรูอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลาและเรียนรูดวยตนเอง โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสารเพิ่มเติมไดอยางกวางขวาง เชน อานหนังสือพิมพและนวนิยายภาษาอังกฤษ หาความรูจาก
Website ที่เปนภาษาอังกฤษได สนทนากับเพื่อน ๆโดยใชภาษาอังกฤษไดเขาใจ ชมภาพยนตรที่มี
บทสนทนาเปนภาษาอังกฤษไดเขาใจ
2. นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
บนพื้นฐานของความเปนไทยที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล เชน
1. มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มี ค วามเป น คนไทยที่ มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น ในระดั บ สากลเป น
แบบอยางที่ดีในตางประเทศ เชน นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปศึกษาตอ ณ Shepton
High School รัฐTexas ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับยกยองวาเปนนักเรียนที่มีมารยาทดีมาก สุภาพ
ออนนอม มีน้ําใจ เปนที่ชื่นชมของอาจารย ชุมชนและเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อน ไดรับคัดเลือกเปน
นักเรียนทุน เปนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนและหนังสือพิมพ The Dallas Evening News ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาลงขาวยกยองวาเขาเปนบุคคลที่มารยาทดีมาก สุภาพ ออนนอมโดยกําเนิดซึ่ง
เปนลักษณะของคนไทย
3. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทํา
กิ จ กรรมเรี ย นรู แ ละการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น ทํ า ให มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เข า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหมๆไดดี
4. นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษามีกระบวนการคิดอยูในระดับสูงทุก
โรงเรียน นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง มีความมั่นใจและมีภาวะ
ความเปนผูนําสูง เปนที่ยอมรับจากเพื่อน ๆ และบุคลากรในโรงเรียนคอนขางสูง ซึ่งปรากฏวา
คณะกรรมการนั ก เรีย นของโรงเรีย นสว นใหญเ ปน นั ก เรี ยนจากโครงการโรงเรีย นสองภาษาและ
นักเรียนเหลานั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี เชน นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ไดรับเลือกเปนประธานนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทและนักเรียน
สวนใหญเปนคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียน ไดรับคัดเลือกไปรวมประชุมทั้งในและตางประเทศ
และไดรับคัดเลือกใหเปน Miss Teen Thailand ป 2546
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2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเดน
นักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เมื่อ
ทดสอบความสามารถทางดานการเรียนวิชาตางๆมีคะแนนอยูในระดับสูงและสูงมาก เชน ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูง เชน
1.นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษสูงถึงรอยละ 8.21
2.นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ย
วิชาภาษาอังกฤษสูง รอยละ 20
3. นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงรอยละ 18
4. คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สูงรอยละ 20
5.นั ก เรี ย นโครงการโรงเรี ย นสองภาษาโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด นครศรี
ธรรมราช มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ค ะแนน GAT วิ ช าภาษาอั ง กฤษสู ง ร อ ยละ12.47
6. คะแนน GAT ของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สูงรอยละ 11.20
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการสองภาษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00
8. คะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานคร สูงถึง 3.90 และวิชาอื่นๆ ก็สูงไดแก วิชาคณิตศาสตร (เฉลี่ย 3.14) วิชาวิทยาศาสตร
(เฉลี่ย 3.00)
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โครงการสองภาษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ย 3.48
10.โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2546 มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 3.99 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.75
11. คะแนนเฉลี่ยรวมของนักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนโยธินบูรณะอยูใน
ระดับสูง
12. โรงเรียนสฤษดิเดชจังหวัดจันทบุรีนักเรียนโครงการสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง
13. นั ก เรี ย นโครงการโรงเรี ย นสองภาษาโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด นครศรี
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ธรรมราชมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยคะแนนเฉลี่ ย รวมของนั ก เรี ย นโครงการโรงเรี ย นสอง
ภาษาอยู ใ นระดั บ สู ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเดน
นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเดนสามารถไดรับ
ทุนการศึกษาแตละปเปนจํานวนมาก เชน
1. นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศปการศึกษา
2546 – 2547 จํานวน 9 ทุน
2. นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาไดรับทุน
ไปศึกษาตอตางประเทศ ปการศึกษา 2546 จํานวน 3 ทุน
3. นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ไดรับรางวัลที่ 1
ประเภททีมและรางวัลที่ 2 ประเภทบุคคลในการแขงขันแชมเปยนชิปทางวิชาการภาคใต
4.นั ก เรี ย นโครงการโรงเรี ย นสองภาษาโรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด นครศรี
ธรรมราช มี ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สอบวัดความรู CU - TEP ของ
ศูนยสอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทียบคะแนน TOFEL ได 558 คะแนน สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
ของบริษัทเสริมปญญา ไดอันดับที่ 1 ของภาคใต ประกวดอานขาวภาษาอังกฤษสถานีโทรทัศนชอง 11
กรมประชาสัมพันธ ไดอันดับที่ 2 ของประเทศและชนะเลิศระดับเขตการศึกษา รวมแขงขัน Enjoy Words
Game ของชมรมสงเสริมเกมการศึกษา ไดเปนอันดับ ที่ 6 ของประเทศ
5. นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
สอบวัดความรูภาษาอังกฤษของบริษัททอปเทสต เซ็นเตอร ไดอันดับที่ 1 ของภาคใตและนักเรียนมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.50 – 4.00
6. ผลการทดสอบความรูทางวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันตาง ๆ เชน สถาบัน
ภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัทเสริมปญญา เปนตน
ปรากฏวานักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษา ไดลําดับที่ 1 – 50 ของประเทศ
5.5 การบริหารโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
การบริหารโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษหรือโครงการ English Program
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก.1065/2544 ลงวันที่ 9
ตุลาคม 2544 เรื่องใหใชนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ มีหลักเกณฑพอสังเขป ดังนี้
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1. ความพรอมของสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีความพรอมที่จะสามารถจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษได โดยตองเสนอขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการกอนเมื่อไดอนุมัติแลว จึง
จะเปดดําเนินการได
2. การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใน
บริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล มุงเนนความรักทองถิ่นและประเทศไทย โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดย
กําหนดใหระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดสอนเปนภาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย และสังคม
ศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับความเปนไทย ประเพณีและวัฒนธรรม
3. ครูผูสอน ครูผูสอนซึ่งเปนเจาของภาษา (Native English Speakers) ทุกคนตองจบ
ปริญญาตรีเปนอยางนอยและตองมีหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่จะสอน หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวของหากมิใชเจาของภาษา ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง การฟง การพูด การ
อาน และการเขียนในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษาและไดคะแนนสอบ TOEFL ไมนอยกวา 550
หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 และครูผูสอบทุกคนตองมีความรู ความเขาใจเด็กและวิธีการจัดการเรียน
การสอน โดยมีหลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมง นอกจากนี้ครูผูสอนชาว
ตางประเทศ ตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรม อยางนอย 15
ชั่วโมงและตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับการฝกอบรมศึกษาดูงานในประเทศ หรือ
ตางประเทศ อยางนอย 3 ปตอครั้ง
4. การรับนักเรียนและเก็บคาเลาเรียน จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน – ตอน
ปลาย ไมเกินหองละ 30 คน และเก็บคาเลาเรียนในสวนที่เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทย ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควรไมเกินภาคเรียนละ 35,000 บาท
5. สื่อการเรียนการสอน สถานศึกษาตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่ทันสมัยใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียนอยางครบถวนและเพียงพอ และจัดบริการใชสื่อ
ดังกลาวใหผูเรียนสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
6. การวัดและประเมินผลการเรียน สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการประเมินผล ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการ กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด
ตองจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการทั้งในดานความพรอมในดานการเตรียมการของ
สถานศึกษา
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การบริหารจัดการการดําเนินงานของสถานศึกษา และคุณภาพของผูเรียนจึงเปนหนาที่
โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการจั ดการเรี ยนการสอนเปนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาและแกปญหาในการดําเนิ นงานใหมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
เสียใหม เมื่อการบริหารโครงการ EP สามารถทําไดโดยไมใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแตไดรับเงิน
สนับสนุนจากผูปกครองโดยตรง ดังนั้นในการบริหารจัดการในสวนของ โครงการ EP คือ
1. ควรใชระเบียบตางหากจากระบบราชการ
2. ครูควรไดรับเงินเดือนตามความเหมาะสมไมผูกติดกับอัตราเงินเดือนของราชการการ
บริหารงาน
3. ควรเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจาง
4. ควรมีการประชุมวางแผนและอนุมัติโดยคณะกรรมการที่ประกอบ ดวยผูแทนของหลาย
ฝายรวมทั้งผูปกครองนักเรียนดวย
5.6 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริม และผลักดันใหกระบวนการทํางานตาง ๆ ในทุกระดับของกระทรวง
ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ ดําเนินไปอยางประสานสอดรับกันเปนระบบ มุงหนาไปในทิศทางที่
ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามมาตรที่ 6 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544
ในทํานองเดียวกัน รุง แกวแดงไดกลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพภายในวา
คือกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่ง
เปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําอยูแลว
จึงกลาวไดวา การประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและเพื่ อ ให เ ป น ไปตามสาระใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นั่นเอง
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มาตรฐานการศึกษา
สําหรับคําวา มาตรฐานการศึกษา ตามความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งอางไวในสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ไดให
ความหมายวา หมายถึงขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่
ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับ ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานดานปจจัย เปนมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในรอบนอก ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ไดแก
1. มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมี
การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ เปนลักษณะผูบริหารที่มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา ใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง นั้นคือ มีความคิดสรางสรรค มีการใชเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารมาใชในการ
วางแผน วางแผนแบบมีสวนรวม แสวงหาความรูใหม ๆ ใหแกบุคลากร และสงเสริมบุคลากรใหมี
ความรูที่กาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ผูบริหารจะตองมีลักษณะความเปนผูนําที่มี
มนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ มีศิลปะในการจูงใจคน เพื่อใหบุคลากรมีความทุมเทใน
การทํางาน สามารถตัดสินใจแกปญหา และมุงพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ลักษณะที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ มีความเปนประชาธิปไตย บริหารงานแบบกระจายอํานาจ มอบความรับผิดชอบ
ใหแกบุคลากรตามความสามารถ และยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
2. มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพจะตองรูเปาหมายของหลักสูตร และ
เปาหมายการจัดการศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น จัดทําแผนและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มี
ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน และนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ
3. มาตรฐานที่ 24 ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและพอเพียง รูบทบาทหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม มี
ผลงานเปนที่ยอมรับภายในโรงเรียน และจํานวนครูมีอัตราสวนตอผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด171
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ,มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
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โดยมาตรฐานดานมาตรฐานของครูที่กําหนดไวในนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1065/2544 และคําสั่งเพิ่มเติมที่ สมฐ.43/2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ไดกําหนดวา ครูผูสอนทุกคนตองจบปริญญาตีเปนอยางนอย และมีหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่
จะสอนหรือวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึงตองมีความรู ความเขาใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
มีหลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในดานการพัฒนาบุคลากร ครูทุกคน
จะตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยการฝกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศหรือตางประเทศอยางนอย
3 ปตอครั้ง ในสวนของครูผูสอนที่เปนชาวตางประเทศที่ไมใชเจาของภาษาตองมีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษไดดีทุกทักษะใหเหมือนเจาของภาษา ผานการสอบ TOFEL, IELTS หรือ TOEIC
จากสถาบันภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองตามเกณฑคะแนนที่กําหนดไว และตองไดรับการ
อบรมดานหลักสูตรของประเทศไทย ภาษา และวัฒนธรรมอยางนอย 15 ชั่วโมง สวนในระดับกอน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ครูตางชาติตองออกเสียงภาษาไดถูกตองตามสําเนียงของ
เจาของภาษา และใชภาษาไทยสื่อสารงาย ๆ ได หรือจัดใหมีครูไทยเขาไปมีสวนรวมตลอดเวลา
4. มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับเปาหมายการศึกษา
ความตองการของผูเรียน และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู รวมถึงมี
การพัฒนาสงเสริมแหงการเรียนรูภายในโรงเรียน ดานอุปกรณ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพียงพอ ซึ่งมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ตามคําสั่ง วก 1065/2544 (2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดการจัดสื่อประเภทหลักสูตรจะตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสวนของหนังสือเรียน
จะตองสอดคลองกับหลักสูตร ไมวาจะเปนหนังสือที่จัดขึ้นเอง ที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนใช ตองไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอน และจะตองหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝกหัด
หนังสืออานเพิ่มเติมที่เปนภาษาอังกฤษใหครบทุกวิชา ใหเหมาะสมกับหลักสูตร สวนสื่ออื่น ๆ
ประเภทวัสดุ , อุปกรณรูปแบบตาง ๆ ตองทันสมัย สอดคลองกับสาระการเรียนรูครบถวนเพียงพอ
และบริการใหผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ในดานหองเรียน หองประกอบการ หองปฏิบัติการ
และโรงฝกงานตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจัดนักเรียนตามจํานวนแตละหองในระดับกอน
ประถมศึกษาไมเกินหองละ 25 คน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมไมเกินหองละ 30 คน
มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานดานกระบวนการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในรอบแรก ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก
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1. มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดโครงสรางองคกร และการบริหารงานอยางมี
ระบบ ครบวงจร มีปรัชญา วิสัยทัศน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนการดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการบันทึกรายงานผลการ
ประเมิน นําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจ และปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศตรงกับความตองการ ทันตอการใชงาน
2. มาฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา เปดโอกาสใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน
และองคกรอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาใหมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
สถานศึกษา และชุมชน เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา โดยวิธีการจัดทําขอมูลการจัด
การศึกษาพัฒนาสื่อประสัมพันธที่ทันสมัย และประชาสัมพันธดวยรูปแบบที่ทันสมัย รวมถึงการ
เผยแพรกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูปกครอง และชุมชนเขามามี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเปนกรรมการสถานศึกษา การสอบถาม
ความคิดเห็น ตลอดจนการจัดประชุมผูปกครอง ตัวแทนชุมชน เพื่อหารือใหความคิดเห็นในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และใหชุมชน และผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรแก
สถานศึกษา
3. มาตรฐานที่ 18 มีสถานศึกษาจัดกิจกรรม และการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติผูเรียนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง มีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น และ
เทคโนโลยีมาเปนสื่อประยุกตในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประชาธิปไตย รู
ลักษณะการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตอกลุม รวมถึงฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผูเรียน ใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเอง นอกจากนี้ตองมีการจัดประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง และนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอไป 172
ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
ธิการเปนภาษาอังกฤษ ตามคําสั่ง วก 1065/2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของการบริหาร
จัดการใหมีคณะกรรมการของสถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาทั่วระบบ โดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนทั้งคุณลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แลวจัดเปนรายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่
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ตอเนื่องในดานการจัดทรัพยากร และกิจกรรมของสถานศึกษา ตองบริหารจัดบุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานที่ตาง ๆ ใหครูและนักเรียนทุกคนไดใชประโยชนเทาเทียมกัน จัด
ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันทั้งภายในโรงเรียนและกับชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมดาน
ความเปนไทย สงเสริมคุณธรรม และคูณลักษณะอันพึงประสงค
การจัดการเรียนการสอน จัดตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยในระดับ
กอนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไมเกินรอยละ 50 ของเวลาที่จัดกิจกรรม
ตองคํานึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใชภาษาไทยของผูเรียน ความพรอม ความสนใจที่จะเรียนรู
ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และพลศึกษา โดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาของศาสตรนั้น ๆ ควบคูกับ
ภาษาอังกฤษ สวนระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวน
ภาษาไทย สังคมศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีไทย และ
วัฒนธรรมไทย โดยจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ควรจัดในบริบทของความเปนไทยผสมผสานกับ
ความเปนสากล โดยมุงเนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย ใหทุกวิชาสอนแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงาม สรางความมั่นใจใหผูเรียนกลาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
อยางเต็มที่
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตร ขอกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผล
การเรียนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ตองใชการสอบ TOFEL, IELTS หรือ TOEIC ตามที่สถานศึกษากําหนด และสถานศึกษาตองให
ความสําคัญกับการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
อยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหผูเรียนไดพัฒนาครบทุกดานอยางเต็ม
ศักยภาพ และจัดทําผลการประเมินไวเปนหลักฐาน
มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานดานผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเอกชนรอบแรก ประกอบดวย 7 มาตรฐาน ไดแก
1. มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย และหลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา ซื่อสัตยสุจริต มีความประหยัด เมตตา
เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย หลักเกณฑการจัดการเรียนการ

175
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ที่ วก 1065/2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ทุกวิชาตองสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม รวมถึงตองมีการประเมินผลดาน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง
2. มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณ และตองมีวิสัยทัศนเปนไปตามวัตถุประสงค ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
3. มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่ดําเนินตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด มีความสามารถใน
การใชภาษาสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอาน เขียน และคิด
วิเคราะหที่สถานศึกษากําหนด และมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรน สนใจเรียนรูจากแหลงตาง ๆ รักการคนควาหา
ความรูจากสื่อที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ
5. มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานเปนทีม
และทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6. มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีน้ําหนัก สวนสูง
ตามมาตรฐานที่สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคน รูจักการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
7. มาตรฐานที่ 11 ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษ สิ่งมอมเมา และอบายมุข
8. มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
ความชื่นชม สนใจศึกษา รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีผลงานที่แสดง
ถึงศักยภาพของตน ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6
ในการจัดการศึกษาที่มุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข รวมถึงมาตราที่ 7 ที่จัดกระบวนการเรียนรู โดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาสงเสริมสิทธิหนาที่ เคารพกฎหมาย ภาคภูมิใจในความ
เปนไทย สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญา และความรูอันเปนสากล อนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง173
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ดังนั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ซึ่งสรางความมั่นใจใหแกผูที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่งเชนเดียวกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ก็นับวามีความจําเปน
ที่ตองดําเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดคุณภาพอยางสูงสุดกับผูเรียนสูงสุด
5.7 ผลกระทบที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนสองภาษา
นอกจากมีผลที่เกิดขึ้นโดยตรงกับ
นักเรียนในโครงการแลว ยังสงผลกระทบตอการพัฒนาคณะครูในโรงเรียนทุกคน โรงเรียน นักเรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางเปนระบบและผลที่เกิดขึ้นดังกลาวจะเปนผลกระทบที่มองภาพ
ไดชัดเจนทั้งทางตรงและทางออมสูการพัฒนาทางภาษาและดานอื่น ๆ ที่ยั่งยืน สามารถสรุปเปน
ประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
1. คณะครูในโรงเรียนทุกคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูชาวตางประเทศ โดยผาน
กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน การสนทนาพูดคุยปรึกษาหารือทําใหมีความรูความเขาใจและทักษะ
ทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งไดพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศวัฒนธรรม
ทางภาษาอยางชัดเจน สงผลใหสามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนปกติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูชาวตางประเทศมีสวนชวยในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เชน เปนที่
ปรึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุม การเขาคายทางภาษา การแขงขันทักษะทางภาษาในโรงเรียน
บางแหงครูชาวตางประเทศยังชวยสอนนักเรียนหองปกติอีกดวย
3. งบประมาณที่ไดรับจากนักเรียนโครงการสองภาษาที่นํามาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ศูนย SEAR ตลอดจนสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาโรงเรียนในภาพรวมและนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนไดรับผลดานนี้อยางชัดเจน
4. ครูผูสอนและนักเรียนสามารถใชสื่อ ICT ในการแสวงหาความรูและนําความรูไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนไดสงผลใหนักเรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค
สูงขึ้นดวย
5. ครูและนักเรียนในโครงการสองภาษาและปกติไดมีกิจกรรมรวมกันไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน มีสังคมที่กวางขึ้นในระดับสากลจากการเชื่อมเครือขายระหวางประเทศใน
การศึกษาดูงาน ประสานงานผาน Internet เกิดเครือขายความรวมมือซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูระหวางครูไทยและครูชาวตางประเทศระหวางโรงเรียนโครงการ สองภาษาและโรงเรียนอื่นๆมี
การศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน มีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางสังกัด เชน
โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตของสถาบันการศึกษาตาง ๆ สถาบันอุดมศึกษา และอื่น ๆ
6. โรงเรียนโครงการสองภาษา จํานวน 67 โรงเรียนไดรับงบประมาณมาจากการ
จัดการศึกษาจากผูปกครองนักเรียนปละไมนอยกวา 400 ลานบาท เปนคาใชจายในการจางครูชาว
ตางประเทศ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร ทําใหโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยขึ้น ครูบางสวนมีโอกาสไปดูงานทั้งภายในและนอกประเทศเปนผลตอการ
ประหยัดงบประมาณของภาครัฐโดยตรงในดานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
7. โครงการโรงเรียนสองภาษานับเปนโครงการที่มีกิจกรรมที่มีภาพโดดเดนดานการ
สงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางการศึกษา เด็กเหลานี้จึงไดรับพัฒนาทางดาน
ภาษาอยางเต็มตามศักยภาพ สงผลใหเด็กเหลานี้เปนเด็กที่มีคุณภาพของประเทศสูสากลไดรับทุน
ในการไปศึกษาตอตางประเทศหลายรายการ
8. ครูไทยจํานวน 600 กวาคน ขณะนี้ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
เทคนิคการสอนจากครูชาวตางประเทศจนทําใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดี
ขึ้น โดยเฉพาะทางดานภาษาอังกฤษและจะมีครูไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปไมนอยกวา 100 คน
โดยรัฐไมลงทุนกับการพัฒนาครูเหลานี้เลยและถือเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะไดสัมผัสกับ
เจาของภาษาโดยตรงทุกวัน
9. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานภาษาอังกฤษแตไมมีความพรอม
ทางดานเศรษฐกิจไมสามารถเขาเรียนในโครงการ โดยรอยละ 3 ของจํานวนนักเรียนในโครงการ
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขาโครงการโดยไมตองเสียคาใชจาย
10. ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุตร เพราะผูปกครองกลุมนี้จะมี
ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานของตนเองมาก เพราะผูปกครองจะมีความรูสึก
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของโครงการ เพราะกอนจะเขาโครงการ โรงเรียนตองมีการประชุมผูปกครอง
ขอความเห็นชอบในการดําเนินงาน จึงทําใหผูปกครองติดตาม และ ดูแลเอาใจใสการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมากกวาปกติ
11. คนในชุมชนมีแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษสูงและโอกาสใชภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
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5.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
ผลการวิจัย ของ อําไพวรรณ โทณะวนิก เกี่ยวกับองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ระดับประถมศึกษาในประเทศไทยซึ่งประกอบดวย 6
องคประกอบ ไดแก 1) นโยบาย วิสัยทัศน และกลยุทธ 2) ผูบริหารโรงเรียน 3) งบประมาณและ
การเงิน 4) วิชาการและการจัดการเรียนการสอน 5) ครูผูสอนชาวไทยและชาวตางชาติ 6) ผูปกครอง
นักเรียน174
งานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล เรื่องรูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู พบวารูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษามี 5 ขั้นตอนคือ 1) ผูบริหาร
สถานศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 2) เขารับการฝกอบรมแบบเขม 3) ฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตนแบบ 4) นําความรู และทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติในสถานศึกษาตนเอง และ5) มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาตอไป 175
งานวิจั ย ของ เกษม กองเสี ยงสัง ข ที่ศึก ษาถึง ลักษณะ รู ปแบบ วิธีก าร และการ
ตระหนักในการพัฒนาตนเองในยุคโลกาภิวัฒน วา 1) ลักษณะการพัฒนาตนเองของพนักงานใน
องคการ ประกอบดวยการมีทัศนคติที่ดี การมีความรูความเขาใจ การมีทักษะประสบการณ การมี
ความสามารถ ความชํานาญ การพัฒนาทางปญญา การพัฒนาทางจิต ความมุงมั่นใหสําเร็จ ความ
กระตือรือรน และการมีความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 2) รูปแบบวิธีการพัฒนาตนเองของ
พนักงานในองคกร ประกอบดวยการคนควา จากเอกสารตํารา บทความทั้งในและตางประเทศ การ
ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณภายในและภายนอก โดยอาศัย หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ
โทรทัศน และสื่อมวลชนอื่น ๆ การเขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรม การสํารวจตัวเอง การคบหา
สมาคมกับผูรูมากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยอื่นๆ 3) การตระหนักในการพัฒนาตนเอง
พนักงานในองคกรทุกคน ยอมรับในการพัฒนาตนเอง ในขั้นทดลองปฏิบัติ โดยมีการรับรูขอมูลจาก
174

อําไพวรรณ โทณะวนิก และ มานิต บุญประเสริฐ,“รูปแบบการจัดการโรงเรียนระบบสอง
ภาษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2546),บทคัดยอ.
175
ชัญญา อภิปาลกุล และคณะ ,รูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรูในสถานศึกษา SINTPAE Model ,(ฉบับสรุป) (กรุงเทพ ฯ : สกศ., 2545)
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การคนควา ศึกษา หรือไดรับคําแนะนําจากผูรู ผูเชี่ยวชาญในองคกรใหปฏิบัติในสิ่งตางๆ ก็จะทดลอง
นําไปปฏิบัติ 4) ปญหาในการพัฒนาตนเองคือ ดานงบประมาณ การเงิน ดานเวลาที่ไมเพียงพอ
ขาดความรูความเขาใจ ทักษะประสบการณ ดานอารมณ และไมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกต
ในการใชงาน รวมถึงขาดความรูในเทคโนโลยีสมัยใหม176
สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ สมศักดิ์ เจริญพูล ที่กลาววา ปจจัยดานการพัฒนา
ตนเองเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา177
งานวิ จั ย ของภั ท รวดี อุ ม วงษ เรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 5 ดานไดแก 1)ดาน
วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 2)ดานความเปนผูนําในการริเริ่มการใช
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 3)ดานสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การปฏิรูปการเรียนรู 4)ดานศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ 5) ดานการ
แสวงหาความรูใหมมาปรับใชตลอดเวลา และจากการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1
ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05178
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารโครงการ English Program กรณีศึกษา : โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา พบวา ปจจัยพื้นฐานที่นับวามีความสําคัญตอการ
บริหารงานของโครงการ English Program เปนอยางยิ่ง มีดังตอไปนี้ 1. บุคลากรของหนวยงาน
(โครงการพิเศษ) แบงออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 1) เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก หัวหนาโครงการ รองหัวหนา
โครงการ และ หัวหนางาน 2) ครูอัตราจางชาวไทย ทําหนาที่เปนผูสอนรวม( co teacher )กับครูชาว
ตางประเทศ 3) ครูอัตราจางชาวตางประเทศ ทําหนาที่เปนผูสอน ในรายวิชาตางๆ 4) ครูพิเศษจาก
176

เกษม กองเสียงสังข, การตระหนักในการพัฒนาตนเองในยุคโลกาภิวตั นของพนักงาน
องคกร .คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2547).
177
สมศักดิ์ เจริญพูล,การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตกอนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2551 ( ม.ป.ท.: ม.ป.ป.).
178
ภัทรวดี อุมวงษ, “คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1”,วารสารวิชาการ : ศรีปทุมปริทัศน
,8,1 (มกราคม – มิถนุ ายน 2551):22.
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สถาบันการศึกษาอื่นๆ เชน มหาวิทยาลัย บริษัท ฯลฯ 5) ครูอาสาสมัครชาวตางประเทศ 6)
เจาหนาที่ธุรการ , 2. งบประมาณของโครงการไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองของนักเรียนที่เขา
เรียนในโครงการ เปนคาใชจายตางๆ เชน คาจางครู สื่อและวัสดุ-อุปกรณการเรียนการสอน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และอื่นๆ , 3.อาคารสถานที่ , 4. ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียนที่สงผลตอ
โครงการ และการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการ รวมคิด รวมทํา
รวมวางแผนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหสูความเปนเลิศดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อตอบรับกระแสแหงยุคโลกาภิวัฒน(Globalization) และยุคขอมูลขาวสารสมัยใหม
(Information Technology) , 5. อํานาจหนาที่ในการบริหารงานของหัวหนาโครงการ สรุปได คือ 1)
จัดหา/จัดจางครูทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
2) ติดตอประสานงาน/จัดหาครูพิเศษจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 3) ติดตอกับหนวยงานราชการในการจัดทําใบอนุญาตทํางานของชาว
ตางประเทศ ( work permit ) 4) ตั้งเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ตางๆ 5) ทําแผนปฏิบัติ
การ โครงการ งบประมาณ 6) รางหนังสือโตตอบ คําสั่ง บันทึกขอความ หนังสือราชการตางๆที่
เกี่ยวของ 7) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ / เบิก และดูแลรักษา 8) นิเทศ กํากับ ดูแล และควบคุมการเรียน
การสอนใหเปนไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 9) รับสมัคร ประชาสัมพันธการรับนักเรียน
สอบคัดเลือก รับมอบตัว และจัดทําทะเบียนประวัติ 10) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทดสอบวัด
ความรูในระดับตางๆ ใหอยูในเกณฑที่กําหนด 11) อื่นๆ สวน อํานาจ (Authority) ของหัวหนา
โครงการนั้น ในทางปฏิบัติไมสามารถ ทําไดโดยลําพัง ยังคงตองบันทึกเสนอผูอํานวยพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร แลวจึงจะสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนไปตามที่สั่งการได179
งานวิจัยในตางประเทศ
วอลเตอร คัมมูเลย ( Walter Kuemmerle ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ โดยพบวาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะ 5
ประการดังนี้ 1) ไมลําบากกับการยืดหยุนตอกฏขอบังคับ 2) พรอมที่จะเผชิญกับศัตรูที่มีอํานาจมาก
3) มีความอดทนรอ 4) พรอมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางเร็ว 5) รูวาจะสรางขอตกลงไดอยางไร180

179

วุฒิชยั ,“กรณีศึกษา” [Online],accessed 27 September 2009. Available from
http://www.itie.org/eqi/modules.php?name=Journal&file=display&jid=527
180
Walter Kuemmerle , a test For the Fainthearted (Harvard : Bussiness Review,
2002),122-127.
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ผลงานวิจัยของ Jim Kouzes และ Barry Posner ที่กลาวถึงลักษณะ 5 ประการ
ของผูนําที่ดี ประกอบดวย 1) Model the way : แสดงความมุงมั่น ในสิ่งที่ตองการจะทําเพื่อเปน
ตนแบบใหผูอื่นไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและทําใหวิสัยทัศน และยุทธศาสตรที่กําหนดไวเกิด
ผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 2) Inspire share vision : เปนนักคิดในการที่จะทําใหวิสัยทัศนของ องคกร
ประสบความสําเร็จ รวมไปถึงการถายทอดวิสัยทัศนขององคกรลงสู วิสัยทัศนของหนวยงานในทุก
ระดับเพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ บรรลุวิสัยทัศน และยุทธศาสตรเดียวกัน 3) Challenge process :
ตองเขาใจวากระบวนการที่ทําอยูในปจจุบัน ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ตลอดเวลา และทาทายตนเองอยูตลอดเวลาวาจะตองปรับเปลี่ยน / พัฒนากระบวนการนั้นๆ เพือ่ เกิด
การบริการที่ดีขึ้นสําหรับประชาชน 4) Enable others to act : ผูบริหารในทุกระดับจะตองสนับสนุน
และพัฒนาผูบริหารในระดั บรองลงมารวมทั้ งบุคลากรที่อยูในกํ ากั บดูแลดวย เพื่ อใหบุคลากรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได ซึ่งหนาที่ของผูนําองคกร คือ ตองทําให
ทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ของตนเองได 5) Encourage the heart : สราง
วัฒนธรรมองคกร สรางจิตใจ ที่ดีในการทํางาน มุงมั่น และผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกัน นําไปสู
การบรรลุ วิสัยทัศนและ ยุทธศาสตรขององคกร ทั้งนี้หนาที่หลักของผูนําคือ การทําความเขาใจกับ
เปาหมายที่องคกรกําลังจะเดินไป และสื่อสารใหคนในองคกรรับทราบและเขาใจ181
งานวิจัยของ แฮริสัน (Harison) เรื่องผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพกับประสิทธิผล
ของวิทยาลัยชุมชน สรุปวาผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ จะเปนตัวพยากรณตอประสิทธิผลของ
วิทยาลัย ไดดีกวาผูนําแบบอื่น และจากการสัมภาษณผูบริหารที่มีพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
สภาพนั้ น จะเป น ผู ที่ มี ค วามมั่ น ใจ สื่ อ สารแบบเป ด และแสดงวิ สั ย ทั ศ น ไ ด ดี ก ว า ผู บ ริ ห ารที่ มี
พฤติ ก รรมแบบแลกเปลี่ ย น จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว จึ ง ทํ า ให อ งค ป ระกอบด า นภาวะผู นํ า เป น
องคประกอบที่มีความสําคัญองคประกอบหนึ่งของรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาใน
ประเทศไทย182
Pickle and Abrahamson ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการขนาด
ยอมที่ประสบความสําเร็จ พบวามีคุณสมบัติที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) แรงผลักดัน หรือแรงจูงใจใน
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การทํางาน ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ความกระฉับกระเฉง ความเพียรพยายาม
อดทน และความทะเยอทะยาน 2) ความสามารถทางดานสติปญญา ประกอบดวย ความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค ความ ฉลาดทางสติปญญา และความสามารถในการคิดวิเคราะห 3)
ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย ความสามารถในการเขาสังคม ความมั่นคง ทาง
อารมณ ความสัมพันธสวนตัว ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 4) ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร ประกอบดวย ความสามารถในการติดตอสื่อสารที่เปน ลายลักษณอักษร และ
ความสามารถในการติดตอสื่อสารดวยวาจา 5) ความสามารถดานเทคนิค ประกอบดวย
ความสามารถในกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตอการ ประกอบธุรกิจ เชน ความรูพื้นฐาน ความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอยาง ประสบการณเพื่อใหการ ดําเนินงานงายและสะดวกรวดเร็วตอการ
ปฏิบัตงิ าน183

183

Pickle, Hal B. and Royce L, Abrahamson, Small business management , 4th ed.
(Singapore : John Wiley,1989),48.

183
สรุป
จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย นั้น สามารถสรุปไดวา การประกอบการของโรงเรียนสองภาษา ให
ประสบความสําเร็จนั้น มีหลายปจจัยที่สงผลตอการประกอบการโดยมีองคประกอบตางๆเปนตัว
บงชี้ โดยยึดความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ นโยบายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ สังกัดกรมสามัญศึกษา การคํานึงถึงความสอดคลองกัน
ระหวา ง คุณ ภาพของการจั ดการเรีย นการสอนที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ กั บ ปริม าณ โรงเรีย นทั้ง ใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบันสงผลให
การประกอบการโรงเรียนสองภาษามีการแขงขันกันมากขึ้นเชนเดียวกัน ผูบริหารตองเปนผูที่มี
คุณลักษณะของผูประกอบการ มีความรู ที่ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือในการ
บริหารที่มีความหลากหลาย กลาการตัดสินใจทามกลางสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง และสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ของสังคมปจจุบันไดอยางกลาหาญ การใหความสําคัญกับทุก
ขั้นตอนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงเรียน อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูในโรงเรียน เพื่อเอื้อตอการการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน อยางตอเนื่อง การบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ การรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
ประหยัด คุมคา และแสวงหาทรัพยากรจากแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรี ย น รวมถึ ง การใช ก ารประชาสั ม พัน ธเ ป น เครื่องมื อ ในการเผยแพรกิจ กรรม
ความสําเร็จ การสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและโรงเรียน ดวยความสามารถในการ
เลือกใชสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทยจะประสบความสํา เร็จ สามารถพัฒนาศักยภาพ ทางภาษาใหกับ
นักเรียน เพื่อเขาถึงองคความรูที่เปนสากล สามารถนําพาประเทศชาติเขาสูเวทีแขงขันในระดับ
โลกไดตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ” มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย 2)
นําเสนอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)โดยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเปน 2 ประเภท
ประกอบกัน คือ การศึกษาวิจัยที่เปนลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการศึกษา
วิจัยที่เปนลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative research) ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
รูปแบบการประกอบการ และการเปนผูประกอบการ การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับอีกทั้งปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดโรงเรียนสองภาษาจากเอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย รายงานการประเมินจากหนวยงาน
ตางๆ และวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําโครงการการวิจัย โดยขอคําแนะนําความคิดเห็นใน
การจัดทําโครงการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอนการศึกษา แนวคิดทฤษฏี และวิเคราะหขอมูลที่เปนองคประกอบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษา สรางและพัฒนาแบบสอบถาม นําไปทดลองใชและปรับปรุง
ขอบกพรองของเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทีก่ ําหนด วิเคราะหและแปลผลการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยแบงเปน 4 ขั้น ดังแผนภูมติ อไปนี้
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ขั้นการวิจัย
ขั้นที่ 1
ศึกษาวิเคราะห
องคประกอบ
การประกอบการ
โรงเรียนสอง
ภาษา

ขั้นที่ 2
การราง
รูปแบบ

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นดําเนินการวิจัย

ผลลัพธ

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ
(Document Study)
ศึกษา วิเคราะหงานวิจัย
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
(Document Study)

กรอบแนวคิด
ในการวิจัย

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเ ชี่ยวชาญ
(Interview)

สรางแบบสอบถามองคประกอบ
การประกอบการโรงเรียนสองภาษา
ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม
- Content Validity โดยใชวิธี IOC
- Try out และหาคา Reliability

องคประกอบ
การประกอบการ
โรงเรียนสองภาษา

สอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง
วิเคราะหองคประกอบโดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ
(Exploratory Factor Analysis)

ขั้นที่ 3
การพัฒนา
รูปแบบ

รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา
โดยการหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
(Path Analysis) โดยใชโปรแกรม

ขั้นที่ 4
ตรวจสอบ
รูปแบบ
ที่เหมาะสม

สราง ตรวจสอบ และยืนยันรูปแบบ
การประกอบการโรงเรียนสองภาษาใน
ประเทศไทย
โดยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูบริหารโรงเรียนสอง
ภาษา จํานวน 5 คน

รูปแบบการ
ประกอบการโรงเรียน
สองภาษาในประเทศ
ไทย

รูปแบบการประกอบการ
โรงเรียนสองภาษาที่
เหมาะสมในประเทศไทย
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จากแผนภูมทิ ี่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหองคประกอบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา
โดยการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกีย่ วของรวมถึงศึกษา
วิเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ (Document Study) และการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 20 ทาน (Interview) เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบการ
กําหนดตัวแปร องคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย เครื่องมือที่ใชใน
ขั้นตอนนี้คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ประชากร คือผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดมาโดยวิธีเลือกอยางเจาะจง (purposive sampling ) โดยมีคุณสมบัติคือเปนผู
ที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ใชเทคนิค snow ball
ขั้นที่ 2 การรางรูปแบบ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย โดยนําขอมูลองคประกอบตางๆที่ไดมาสราง
เปนแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นพิจารณา
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity)โดยการนําเครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน
ตรวจ วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ( Item of Objective Congruence Index ) นําผล
ที่ไดมา ปรับแกไข แลวนําไปทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 โรงเรียน
(30คน) คํานวณหาคาความเที่ยง (reliability) ตามวิธีการของคอนบราค ( Cronbach) โดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา(α - coefficient) จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นขั้ น ตอนนี้ คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น (opinionnaire)กลุ ม
ตัวอยางที่ใช คือโรงเรียนสองภาษาจํานวน 169
โรงเรียน เปนโรงเรียนของรัฐบาล จํานวน 88
โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จํานวน 81 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามคือผูอํานวยการ หัวหนาโครงการ
และครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนละ 5 คน
ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบ โดยการนําองคประกอบการประกอบการโรงเรียนสองภาษามา
วิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis)
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ และยืนยันรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
ดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และประโยชน เพื่อใหไดรูปแบบการประกอบการ
โรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประชากร คือ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนผูบริหารโรงเรียนสองภาษา จํานวน 5 คนที่ไดมาโดยวิธีเลือก

187
อยางเจาะจง (purposive sampling ) โดยมีคุณสมบัติคือเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎี
นิพนธ เสนอแนะ พิมพและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวิธวี จิ ัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียด
ตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือ และการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่
ใชในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research ) โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) มีแผน
แบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณไมมีการทดลอง
(the one shot, non experimental designสามารถเขียนแสดงเปนแผนผัง (diagram) ของแผนแบบ
การวิจัยไดดังนี้
O

R

X

แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย
เมื่อ R
หมายถึง
กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X
หมายถึง
ตัวแปรที่ศึกษา
O
หมายถึง
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนสองภาษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 298 โรงเรียน เปนโรงเรียนรัฐบาล 156 โรงเรียน(คิดเปนรอยละ 53)
โรงเรียนเอกชน 142 โรงเรียน (คิดเปนรอยละ 47)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ จํานวน 169 โรงเรียน โดยไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)
เปน โรงเรียนรัฐ บาล จํ านวน 88 โรงเรีย น โรงเรียนเอกชน จํา นวน 81 โรงเรีย น ขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากการคํานวณตารางเครซี่ และมอรแกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan ) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
สถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
ดานโรงเรียนสองภาษา คุณวุฒิทางการศึกษา ประเภทของสถานศึกษาและระดับของการจัดการ
โครงการสองภาษา
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสอง
ภาษา ซึ่งไดจากสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดแก
2.1 คุณลักษณะของผูประกอบการ
2.2 การพัฒนาตนเอง
2.3 การบริหารการเงิน
2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย
2.5 การประชาสัมพันธ
ซึ่งผูวิจัยไดสรุปวิเคราะหเปนความหมายของแตละตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 คุณลักษณะของผูประกอบการ ประกอบดวย บุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนระบบสองภาษาไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานอยางเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนสอง
ภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นตางๆกับสมาชิก ผูบริหารมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน ผูบริหารมีการประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพ
การทํ า งานของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรีย นการสอนระบบสองภาษาอยา งต อ เนื่ อ ง
ผูบริหารทํางานรวมกับผูอื่นที่อยูภายในองคกรโดยไมทําใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ ผูบริหาร
เต็มใจที่จะรับฟงและเขาใจถึงความตองการของทีมงาน ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการ ผูบริหารมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสองภาษา แหลงการเรียนรูและใชประโยชน
อยางคุมคา
2.2 การพัฒนาตนเอง ประกอบดวย ผูบริหารใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูล
ใหมๆ ผูบริหารเขารวมการอบรม สัมมนาวิชาการอยางตอเนื่อง ผูบริหารติดตามขาวสารของประเทศ
ของโลกและสามารถวิเคราะหได ผูบริหารมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ
ผูบริหารรูจักแยกแยะไดวา ขอมูลประเภทใด สามารถหาไดจากที่ใด ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ผูบริหารมีนิสยั รักการอาน และจดบันทึก
2.3 การบริหารการเงิน ประกอบดวย ผูปกครองของนักเรียนในโครงการสองภาษา
มีสวนสนับสนุนและจัดหาแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียน โรงเรียนสองภาษาเปด
โอกาสใหผูปกครองของนักเรียนในโครงการ ฯ มีสวนรวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียน
สองภาษาเป น สมาชิกของสมาคมโรงเรีย นสองภาษาในประเทศไทย
โรงเรีย นสองภาษามี
คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสอง
ภาษาเนนที่ดานวิชาการ ,ดานบุคลากรและการบริหารจัดการตามลําดับ โรงเรียนสองภาษามีการ
จัดทํางบประมาณประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา ประเมินจากเอกสารการสอน ,การใชสื่อการสอนและวิธีการสอนใน
หองเรียน มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอนในโครงการสองภาษาใหแกครูผูสอนชาว
ไทยและผูที่เกี่ยวของ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา โดยหัวหนา
งานที่เกี่ยวของและผูบริหารโครงการฯ โรงเรียนสองภาษา จัดกิจกรรมใหครูไทยและครูชาวตางชาติที่
สอนในโครงการ ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู ดานเทคนิควิธีการสอนซึ่งกันและกัน ครูผูสอนชาวตางชาติใน
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โรงเรียนสองภาษา ผานการอบรมดานหลักสูตร , ภาษาและวัฒนธรรมของไทยตามที่กระทรวงศึกษา
ธิการกําหนด
2.5 การประชาสัมพันธ ประกอบดวย โรงเรียนสองภาษามีการเลือกใชสื่อได
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและกิจกรรม โรงเรียนสองภาษากําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
โรงเรียน ครอบคลุมงานทุกดานของโรงเรียน ฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนสองภาษาสรางความ
เข า ใจให กั บ บุ ค คลภายนอก ด ว ยการให ข อ มูล และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมต า งๆของโรงเรี ย น
โรงเรียนสองภาษา สงภาพ หรือขาวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเผยแพรผานสื่อมวลชน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
3. แบบตรวจสอบรายการ (check list)
ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดังนี้
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)
เปนแบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหไดกรอบแนวคิดองคประกอบของการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา ซึ่งใชเทคนิคการ
สัมภาษณที่ไมถามชี้นําและมีวิธีสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ (interactive interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีของ นักการศึกษา ผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เพศ สถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางานดานโรงเรียนสองภาษา คุณวุฒิทางการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา และระดับของการ
จัดการโครงการสองภาษา เปนแบบเลือกตัวเลือกที่กําหนดไวให (force choice) จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของการประกอบการของโรงเรียน
โดยจําแนกขอคําถามตามตัวแปรยอยจํานวน 177 ขอ ซึ่งเปนชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของ
ไลเคอรท (Likert scale) โดยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับมากที่สุด
มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับมาก
มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับปานกลาง
มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับนอย
มีคานําหนักเทากับ 2 คะแนน
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับนอยที่สุด
หรือแทบไมเห็นดวยเลย มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน

3. แบบตรวจสอบรายการ (check list)
เปนแบบตรวจสอบรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา เพื่อนําผลที่ไดไป
ปรับใชใหไดรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบการโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย โดยพิจารณาในประเด็น ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและ
การนําไปใชประโยชน
สวนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและวิจารณรูปแบบที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ
การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) มีการสรางและพัฒนา
เครื่องมือโดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับองคประกอบการประกอบการ
ของโรงเรียนสองภาษา (Document Study) ประมวลองคความรูที่ไดมาสรางเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และสรางขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญภายใตการแนะนําและคําปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ไดจัดสรางและพัฒนาแบบสอบถามชนิดจัด
อันดับหาระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้
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2.1 นําขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะห หลักการแนวคิดทฤษฎีจาก แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง (semi-structured interview) มาสรุปเปนตัวแปรแลวสรางขอคําถามของแบบสอบถาม
เพื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ภายใตการแนะนําและคําปรึกษาของอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
2.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถาม
ใหสอดคลองกับจุดประสงคและนิยามตัวแปรโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานดวยเทคนิค IOC
(Index of item objective congruence)
2.2.2 หาค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิ ธี ก ารของ
ครอนบาค (Cronbach)184 นําไปทดลองใช (try out)กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวมเปน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม= 0.9900
1.3 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางตอไป
3. แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการนําผลที่ไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) มารวบรวมขอมูลองคประกอบโดยใชสถิติ (Exploratory
Factor Analysis) เพื่อใหไดองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา แลวนํามาหา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อสรางเปนรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา
ในประเทศไทยโดยใชโปรแกรม จากนั้นจึงสรางแบบตรวจสอบรายการ (check list)เพื่อใชในการ
ตรวจสอบและเพิ่มความนาเชื่อถือของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย พิจารณาประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได การนําไปใช
ประโยชน แ ละข อ เสนอแนะ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให ไ ด รู ป แบบที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ส ร า งเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การตรวจสอบรายการของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะและการวิจารณรูปแบบที่ได
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Lee J.Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed. (New York :
Harper & Row Publisher, 1974) ,161.
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ
1. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจงผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน
2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผูวิจัยจัดสงและรับคืน
แบบสอบถามดวยตนเองสําหรับโรงเรียนที่สามารถดําเนินการได แตสําหรับโรงเรียนที่ติดขัดดวย
ขอจํากัดดานความพรอมและเวลาไดใชวิธีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน
3. การเก็บขอมูลการตรวจสอบรายการ ( check list) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การประกอบการโรงเรีย นสองภาษาที่ เ หมาะสมในประเทศไทย จากผูเ ชี่ย วชาญที่เ ป น ผูบ ริห าร
โรงเรียนสองภาษา จํานวน 5 ทานโดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุกขั้นตอน
และนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยนําขอมูลมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา
2. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
สถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
ดานโรงเรียนสองภาษา คุณวุฒิทางการศึกษา ประเภทของสถานศึกษาและระดับของการจัดการ
โครงการสองภาษา โดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
3. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา
โดยใชคาสถิติ คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดย วิเคราะหขอมูลตาม
แนวคิดของ เบสท (Best)185 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับนอย
คาเฉลี่ย 0.00 - 1.49 หมายถึง
เห็นดวยกับหัวขอการประเมินในระดับนอยที่สุด
185

John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1970);190.
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4. การวิเคราะหองคประกอบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาโดยใชสถิติการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร
(correlation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5. การสรางรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยโดยการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงเสน (path analysis) ซึ่งพิจารณาจากคา Chi-Square, คา Goodness-of-fit
Indices (GFI) , คา Adjusted Goodness of fit (AGFI),คา Relative Fit Index (RFI) , คา Root
Mean Squared Residual (RMR) ,คา Largest Standardized Residual และคา Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) เพื่อศึกษาดูความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษและ
โมเดลที่ไดจากการศึกษาของผูวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
6. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของรูปแบบการประกอบการ
ค า ร อ ยละ
โรงเรี ย นสองภาษาที่ เ หมาะสมในประเทศไทย โดยใช ค า ความถี่ (frequency)
(percentage)และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบรูปแบบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย 2) นําเสนอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่
เหมาะสมของประเทศไทย ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห
องคประกอบ ขั้นตอนที่ 2 การรางรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 การ
ตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสม ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ โรงเรียนสองภาษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random
sampling) ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนางานโครงการสองภาษาและครูผูสอน
ในโครงการสองภาษา รวมโรงเรียนละ 5 คน จํานวน 169 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 845 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง(semi-structured interview) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) และแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองและสงทางไปรษณีย โดยวิธีลงทะเบียน ในสวนของการสัมภาษณและตรวจสอบรายการ
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ด ว ยตนเอง สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient)
การวิเคราะหองคประกอบ
(exploratory factor analysis) และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในการทราบองคประกอบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประกอบการ
ของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหเอกสาร การ
สัม ภาษณ เพื่อ ให ได ก รอบแนวคิ ดการวิจั ย ในการสรา งเป น แบบสอบถามความคิ ดเห็น เกี่ย วกั บ
องค ป ระกอบการประกอบการโรงเรี ย นสองภาษา และนํ า ไปเก็ บ ข อ มู ล กั บ กลุ ม ตั ว อย า งซึ่ ง เป น
สถานศึกษาจํานวน 169 แหง รวมแบบสอบถามจํานวน 845 ฉบับ ไดรับตอบกลับคืนมาจํานวน 149
แหง รวมแบบสอบถามจํานวน 745 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.16 นําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพผูใหขอมูล และระดับความคิดเห็นขององคประกอบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
1.1 การวิเคราะหขอ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
1.2 การวิเคราะหขอ มูลจากเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
1.4 การวิเคราะหองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาโดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมในประเทศ
ไทย
2.1 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการประกอบของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
2.2 การวิเคราะหขอ มูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
วิจัยจากผูเชีย่ วชาญ
2.3 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการวิจยั
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพผูใหขอมูล และระดับความคิดเห็นขององคประกอบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
1.1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ประกอบด ว ย เพศ สถานภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษา ประสบการณในการทํางานดานโรงเรียนสองภาษา
คุณวุฒิทางการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา และระดับของการจัดโครงการสองภาษา โดยผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 745 คน จากจํานวนสถานศึกษา 149 แหง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ( N = 745 )
ขอมูลทัว่ ไป

จํานวน (คน )

รอยละ

รวม

279
466
745

37.40
62.60
100

349
138
258
745

46.85
18.52
34.63
100

47
103
90
63
166
276
745

6.30
13.80
12.10
8.50
22.30
37.00
100

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
สถานภาพการปฏิบัติงาน
1. ผูบริหาร
2. หัวหนาโครงการ
3. ครูผูสอน
รวม
ประสบการณการทํางานดานการศึกษา
1. นอยกวา5 ป
2. 5 - 10ป
3. 11–15ป
4. 16–20ป
5. 21–25ป
6. 26 ปขึ้นไป
รวม
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ตารางที่ 1 (ตอ)

(N=745)
ขอมูลทัว่ ไป

ประสบการณการทํางานดานโรงเรียนสองภาษา
1. นอยกวา5ป
2. 5-10 ป
3. 11–15ป
รวม
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

259
416
70
745

34.80
55.80
9.40
100

12
363
367
3
745

1.60
48.70
49.30
0.40
100

จากตารางที่ 1 แสดงสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งสิ้น 745 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 466 คน คิดเปนรอยละ 62.6 รองลงมาเปนเพศ
ชาย จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 37.4
สถานภาพการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนผูบริหาร จํานวน 349
คน คิดเปนรอยละ 46.85 รองลงมาเปนครูผูสอน จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 34.63 และหัวหนา
โครงการ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 18.52 ตามลําดับ
ประสบการณ ในการทํ า งานด า นการศึ ก ษาของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ส ว นใหญ มี
ประสบการณในการทํางานดานการศึกษามากกวา 26 ปขึ้นไป จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 37.0
รองลงมา 21 – 25 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 22.3 , 5 -10 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ
13.8 , 11 – 15 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 12.1 , 16 -20 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 8.5
และประสบการณในการทํางานดานการศึกษานอยกวา 5 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 6.3
ตามลําดับ
ประสบการณในการทํางานดานโรงเรียนสองภาษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ
มีประสบการณในการทํางานดานโรงเรียนสองภาษา 5 – 10 ป จํานวน 416 คน คิดเปนรอยละ 55.8
รองลงมานอยกวา 5 ป จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และมีการสบการณในการทํางานดาน
โรงเรียนสองภาษา 11 – 15 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 9.4 ตามลําดับ
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คุณวุฒิทางการศึกษา พบวาสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 367 คน
คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 363 คน คิดเปนรอยละ 48.7 ระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ1.6 และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
0.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ขอมูลของสถานศึกษาที่ใชในการศึกษา
ขอมูลทัว่ ไป
ประเภทของสถานศึกษา
1. โรงเรียนรัฐบาล
2. โรงเรียนเอกชน
รวม
ระดับของการจัดการศึกษา
1. ระดับอนุบาล
2. ระดับประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษา
4. ระดับอนุบาล+ประถมศึกษา+มัธยมศึกษา
5. ระดับอนุบาล + ประถมศึกษา
6. ระดับประถม + มัธยมศึกษา
รวม

จํานวน (โรงเรียน)

รอยละ

72
77
149

48.30
51.70
100

7
21
67
32
20
2
149

4.70
14.10
45.00
21.50
13.40
1.30
100

จากตารางที่ 2 ขอมูลของสถานศึกษาที่ใชในการศึกษา พบวา โรงเรียนสวนใหญเปน
โรงเรียนเอกชน จํานวน 77 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 51.7 รองลงมาเปนโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 72
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 48.3
ระดั บการศึก ษาที่เ ปดสอนในโรงเรีย น พบวา ส ว นใหญเ ปนโรงเรีย นที่เ ป ดสอนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 67 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 45.0 รองลงมาเป ด สอนทั้ ง ในระดั บ อนุ บ าล
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 32 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 21.5 เป ด สอนในระดั บ
ประถมศึ ก ษา จํ า นวน 21 โรงเรี ย น คิ ด เป น ร อ ยละ 14.1, เป ด สอนทั้ ง ในระดั บ อนุ บ าลและ
ประถมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 13.4 ,เปดสอนในระดับอนุบาลอยางเดียว จํานวน
7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 4.7 และเปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ

4. มีวิสัยทัศนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
ทันสมัย มองกวาง คิดลึก เห็นไกล คิด
นอกกรอบ,มองเห็นและแสวงหาโอกาส

1. มีความรูพื้นฐานดานการบริหาร
องคกร วางแผนกลยุทธ การเผยแพร
9
ประชาสัมพันธและการตลาด
2. เปนผูรักการแสวงหาความรู
กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และ 9
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
3. เปนผูนําทางวิชาการ

รายการ

9
99

9
9

9

9

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร

9

9

9

200

9

9

9

9

9

9
9

99

9

999

9

9

9

การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

99

99

9

999

9

999

99
9

99

999

9999

wickham
pickle
McCelland
Jay Heizer and Barry
Christina
Bygrave
EFQM Excellence Mode
Goldhammer
Paul Burns
Timothy
Frederick W. Tayler
Tony Bush
Iris Keating
CFS Excellence
Tichy and Devana
Micheal
NCSL
Baldrige National Quality
Sammons
May , Hill and Taikiwai
Anderson
Wiles
Montecel and Cortez
สิริรัตน ครุวรรณ
ชูชัย สมิทธิไกร
อรพิณ สันติธีรากุล
กสอ
ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
พิบูล ทีปะปาล
ฐิติรัตน มีมาก
สุเทพ เชาวลิต
เสาวภา จันทรสงค
สุเทพ พงศศรีวัฒน
เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ
วิฑูรย สิมะโชคดี
รศ.จรินทร เทศวานิช
อําไพวรรณ โทณะวณิก
วิรุณ ตั้งเจริญ
กศช ผูบริหารตนแบบ
สถาบันพัฒนา
วิชัย ตันศิริ
เกณฑ กศช
อาทิตย วุฒิคะโร
จําลอง นําฟอน
ณรงค แยมประดิษฐ
สมศ.

1.2 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
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5. มีการนํานวัตกรรม และสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและสราง
ระบบเครือขาย เพื่อพัฒนาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู
6. มีความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และ สามารถใชรูปแบบภาวะผูนําที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ
7. มีความสามารถในการบริหารตนเอง
เชน การจัดลําดับความสําคัญของงาน
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางาน
ภายใตการกดดัน

รายการ

ตารางที่ 3 (ตอ)

9
9
9

9

9

9
9
9

การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

99

9

99

9

9

99

9

wickham
pickle
McCelland
Jay Heizer and Barry
Christina
Bygrave
EFQM Excellence Mode
Goldhammer
Paul Burns
Timothy
Frederick W. Tayler
Tony Bush
Iris Keating
CFS Excellence
Tichy and Devana
Micheal
NCSL
Baldrige National Quality
Sammons
May , Hill and Taikiwai
Anderson
Wiles
Montecel and Cortez
สิริรัตน ครุวรรณ
ชูชัย สมิทธิไกร
อรพิณ สันติธีรากุล
กสอ
ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
พิบูล ทีปะปาล
ฐิติรัตน มีมาก
สุเทพ เชาวลิต
เสาวภา จันทรสงค
สุเทพ พงศศรีวัฒน
เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ
วิฑูรย สิมะโชคดี
รศ.จรินทร เทศวานิช
อําไพวรรณ โทณะวณิก
วิรุณ ตั้งเจริญ
กศช ผูบริหารตนแบบ
สถาบันพัฒนา
วิชัย ตันศิริ
เกณฑ กศช
อาทิตย วุฒิคะโร
จําลอง นําฟอน
ณรงค แยมประดิษฐ
สมศ.
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8. สามารถสราง ทํางานและเปนผูนํา
การทํางานเปนทีมได โดยใชการบริหาร
แบบมีสวนรวม
9. มีการมอบหมายงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน แบงความ
รับผิดชอบ ควบคุมตลอดจนประสาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
10.บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบ
อํานวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ
และสามารถบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

รายการ

ตารางที่ 3 (ตอ)

99
9

99

9

9

9

9
9
9

9

9

9

การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

9

99

999
9

999

99

9

wickham
pickle
McCelland
Jay Heizer and Barry
Christina
Bygrave
EFQM Excellence Mode
Goldhammer
Paul Burns
Timothy
Frederick W. Tayler
Tony Bush
Iris Keating
CFS Excellence
Tichy and Devana
Micheal
NCSL
Baldrige National Quality
Sammons
May , Hill and Taikiwai
Anderson
Wiles
Montecel and Cortez
สิริรัตน ครุวรรณ
ชูชัย สมิทธิไกร
อรพิณ สันติธีรากุล
กสอ
ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
พิบูล ทีปะปาล
ฐิติรัตน มีมาก
สุเทพ เชาวลิต
เสาวภา จันทรสงค
สุเทพ พงศศรีวัฒน
เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ
วิฑูรย สิมะโชคดี
รศ.จรินทร เทศวานิช
อําไพวรรณ โทณะวณิก
วิรุณ ตั้งเจริญ
กศช ผูบริหารตนแบบ
สถาบันพัฒนา
วิชัย ตันศิริ
เกณฑ กศช
อาทิตย วุฒิคะโร
จําลอง นําฟอน
ณรงค แยมประดิษฐ
สมศ.
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11.เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ มีความ
สามารถในการติดตอสื่อสาร อธิบาย
ความคิดไดอยางชัดเจน โนมนาว ชักจูง
ใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจ ความ
เชื่อมั่นและกระตุนใหเกิดการรวมใจกัน
ทํางาน และสามารถสรางเครือขาย
ความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
องคกร
12. มีความสามารถในการบริหารความ
ขัดแยงและประสานความสัมพันธของ
คนในองคกร
13. มีความสามารถในการตัดสินใจ
จากพื้นฐานของการวิเคราะห

รายการ
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14. มีการวางเปาหมายในการทํางาน
อยางชัดเจนตอเนื่อง และมีความมุงมั่น
9
ที่จะไปใหถึงเปาหมายนั้น ดวยความ
รับผิดชอบ
15. มีจิตใจที่มีเมตตา มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความนาเชื่อถือ ศรัทธาแก
9
ผูใตบังคับบัญชา และสาธารณชน
รวมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีได
16. มีความกลาที่จะเสี่ยง กลาตัดสินใจ
และมีความมุงมั่นที่จะประสบ
ความสําเร็จ มีจิตใจของนักสูที่จะแขงขัน 9
เพื่อชัยชนะยอมทํางานหนัก และอดทน
ตอทุกสถานการณ

รายการ
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21.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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20. หลักสูตรและการสอน

17. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรูจาก
ความผิดพลาด และสามารถปรับ ตัวได
9 9
อยางรวดเร็ว รับฟงความคิดและ
แสวงหาการทํางานใหมๆ
18. ชอบการทํางานที่เปนอิสระ มี
แรงจูงใจ มีพลังในการทํางาน รูจักที่จะ 9 9 9
พึ่งพาตนเอง
19.มีความมั่นใจในตนเอง หนักแนน
เด็ดขาด แนวแนในความคิด และมี
9
ความชื่นชมในตนเอง
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23. การวัดและประเมินผลผูเรียน

24. การสรรหาและคัดเลือกครูผูสอน

25. การฝกอบรม / พัฒนา

26. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

27. การสรางแรงจูงใจ

28. คุณภาพของครูผูสอน

29. การจัดสรรงบประมาณ

30. การกํากับติดตามการใช
งบประมาณ
9

9

22. สื่อการเรียนการสอนและแหลงการ
เรียนรู
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35. การธํารงรักษาคุณภาพและชื่อเสียง
ของสถาบันอยางยั่งยืน

34. การสรางภาพลักษณ

9

9
9

32. การสรางเครือขาย

33. การตลาดและการประชาสัมพันธ

9

31. การมีสวนรวมของผูปกครอง

รายการ
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ตารางที่ 4 แสดงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Interview)

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 16
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 17
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 18
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 19
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 20

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Interview)

1.หลักสูตรและการสอน

9

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

9

3. สื่อการเรียนการสอนและแหลงการ
เรียนรู
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4. การวัดและประเมินผลผูเรียน
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ของสถาบันอยางยั่งยืน
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1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบ การประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย
การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรองคประกอบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยโดยพิ จารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของตัวแปรองคประกอบ
การประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย (n=745)

4.15

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.76

4.14

0.79

มาก

3.92

0.84

มาก

3.96

0.80

มาก

3.96

0.86

มาก

3.90

0.87

มาก

3.86

1.01

มาก

3.95

0.91

มาก

4.02
4.10

1.03
0.78

มาก
มาก

คาเฉลี่ย
ขอ
1

หัวขอการประเมิน

ผูบริหารนําความรู ความคิดและวิสัยทัศนมา
ประยุกตใชในการบริหารงานโรงเรียน
2 ผูบริหารกําหนดโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
สองภาษาอยางชัดเจน
3 ผูบริหารใชสื่อตางๆในการประชาสัมพันธโครงการ
สองภาษาไดอยางเหมาะสม
4 ผู บ ริ ห ารมี ค วามเข า ใจในความต อ งการของ
ผูปกครองและชุมชน
5 ผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน
สองภาษาได
6 ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
ตางๆ
7 ผูบริหารเขารวมการอบรม สัมมนาวิชาการอยาง
ตอเนื่อง
8 ผูบริหารติดตามขาวสารของประเทศ ของโลกและ
สามารถวิเคราะหได
9 ผูบริหารใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลใหมๆ
10 ผูบริหารมีนิสัยรักการอาน และจดบันทึก

x

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)

(n=745)

4.12

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.84

4.02

0.91

มาก

4.09

0.80

มาก

3.91

0.81

มาก

3.90

0.89

มาก

4.00

0.90

มาก

4.04

0.83

มาก

3.99
4.06

0.84
0.82

มาก
มาก

4.03
3.95

0.83
0.80

มาก
มาก

3.93

0.90

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

11 ผูบริหารมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆอยูเสมอ
12 ผูบริหารรูจักแยกแยะไดวา ขอมูลประเภทใด สามารถ
หาไดจากที่ใด
13 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับ
โรงเรียนสองภาษาเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
14 ผูบริหารกํา หนดใหมี การนิเทศการใชก ระบวนการ
สอนของครู
15 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนระบบสองภาษาทําวิจัยเพื่อแกปญหา
16 ผูบริหารนําระบบประกันคุณภาพมาใชในโรงเรียน
สองภาษา
17 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมติดอยูกับ
วิธีการทํางานแบบเดิมๆ
18 ผูบริหารมีวิสยั ทัศน
19 ผูบริหารมองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของ
งานที่รับผิดชอบ
20 ผูบริหารมีความคิดเชิงบวกในการทํางาน
21 ผูบริหารมองเห็นโอกาสแมจะอยูในเหตุการณที่เปน
วิกฤต
22 ผูบริหารแสวงหาโอกาสในการสรางสรรคงานอยู
เสมอ

x

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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3.96

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.87

4.08

0.86

มาก

3.84

0.89

มาก

4.00

0.82

มาก

4.01

0.83

มาก

3.84

0.93

มาก

3.83

0.98

มาก

3.97

0.83

มาก

3.92

0.76

มาก

3.90

0.86

มาก

3.91

0.78

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

23 ผูบริหารสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลงานของ
องคกร
24 ผูบริหารนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรียนการสอน
และบริหารโรงเรียนสองภาษา
25 ผูบริหาร ครู นักเรียนที่อยูในโครงการสองภาษา
ติดตอกันทาง e-mail
26 ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในโรงเรียน
27 ผูบริหารสนับสนุนใหครูผูสอนสรางนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน
28 ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหมีการวิจัยเพือ่ การ
พัฒนาโรงเรียนสองภาษา
29 ผูบริหารวิเคราะหสภาพแวดลอม และปรับปรุงการ
ทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนไป
30 ผูบริหารใชภาวะผูนําในสถานการณตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
31 ผูบริหารปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารงานใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
32 ผูบริหารชี้แจงใหสมาชิกในทีมที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
สองภาษาเข า ใจถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
33 ผูบริหารจัดตารางเวลาการทํางานในแตละวัน และ
จัดลําดับความ สําคัญของงานไดอยางเหมาะสม

x

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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ขอ

34
35
36
37
38
39
40

41
42

43

44

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
หัวขอการประเมิน
x มาตรฐา
น
S.D.
ผูบริหารอดทนตอปญหาและความลาชาของผลที่จะ 3.89
0.81
เกิดขึ้น
ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานโรงเรียนสองภาษา 3.97
0.81
อยางเปนระบบ
ผูบริหารเต็มใจที่จะรับฟงและเขาใจถึงความตองการ 4.00
0.80
ของทีมงาน
ผูบริห ารโรงเรียนสองภาษาแลกเปลี่ย นขอมู ลและ 3.88
0.82
ความคิดเห็นตางๆกับสมาชิก
ผูบริหารทํางานรวมกับผูอื่นที่อยูภายในองคกรโดย
3.83
0.94
ไมทําใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
3.91
0.89
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนระบบสอง
4.04
0.83
ภาษาไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานอยาง
เหมาะสม
ผูบริหารมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยาง
3.97
0.87
เปนระบบชัดเจน
ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
3.95
0.84
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ระบบสองภาษาอยางตอเนือ่ ง
ผูบริหารมีการประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ 3.96
0.84
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระบบสอง
ภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสอง
3.97
0.84
ภาษา แหลงการเรียนรูและใชประโยชนอยางคุมคา

(n=745)
ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก

มาก
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3.93

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.86

3.97

0.82

มาก

4.03

0.83

มาก

4.01

0.80

มาก

4.00
4.04

0.83
0.81

มาก
มาก

3.98

0.86

มาก

4.04
4.00
3.98

0.83
0.85
0.87

มาก
มาก
มาก

3.94

0.87

มาก

3.98
4.00

0.91
0.88

มาก
มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

45 ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนสองภาษา
ไดเพียงพอกับความตองการ
46 ผูบริหารอธิบายเปาหมายและขั้นตอนการทํางานได
อยางชัดเจน
47 ผูบริหารใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกับ
หนวยงานภายนอกอยางเหมาะสม
48 ผูบริหารเขาใจถึงความคาดหวังของบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระบบสอง
ภาษาและนํามาใชในการจูงใจไดอยางดี
49 ผูบริหารเปนศูนยรวมใจของคนในโรงเรียน
50 ผูบริหารเขาใจถึงเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมและ
ความคาดหวังของผูอื่น
51 ผูบริหารวิเคราะหสาเหตุความขัดแยงที่เกิดขึ้นและ
เลือกทางในการยุติความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
52 ผูบริหารวิเคราะหขอมูลและนํามาใชในการตัดสินใจ
53 ผูบริหารใชกระบวนการกลุมในการตัดสินใจ
54 ผูบริหารระบุไดถึงเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจที่
เกิดขึ้น
55 ผูบริหารวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการ
ตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ
56 ผูบริหารมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน
57 ผูบริหารใหทุกคนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนมีสวนในการกําหนดเปาหมายรวมกัน

x

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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คาเฉลี่ย

ขอ

หัวขอการประเมิน

58 ผู บ ริ ห ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะเป า หมายได อ ย า ง
เหมาะสม
59 ผู บ ริ ห ารกํ า หนดระยะเวลาการดํ า เนิน งานในแต ล ะ
เปาหมาย
60 ผูบริหารปรับเปลี่ยนเปาหมายของโรงเรียนใหรองรับ
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป
61 ผูบริหารเปนผูท ี่มีบุคลิกลักษณะที่ดี
62 ผูบริหารเปนทีพ่ ึ่งใหกับผูใตบังคับบัญชาไดทุกเรื่อง
63 ผูบริหารประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
64 ผูบริหารใหกาํ ลังใจแกครูผูสอนในการพัฒนาการเรียน
การสอน
65 ผูบริหารมีความหวงใยในสวัสดิภาพของครู
66 ผูบริหารเปนคนกลาเปดเผย และเผชิญหนากับความ
จริง
67 ผูบริหารแสวงหาโอกาสที่จะทํางานใหมๆทีท่ าทาย
ความสามารถ
68 ผูบริหารมีจิตวิญญาณของนักสู ไมยอมแพตออุปสรรค
อยางงายๆ
69 ผูบริหารกลาตัดสินใจและรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
นั้น
70 ผูบริหารมีการกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน
71 ผูบริหารปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
72 ผูบริหารรับฟงการวิจารณรูปแบบการทํางานของตน
73 ผูบริหารทํางานใหสาํ เร็จไดดวยตนเอง

x

สวน
เบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน คิดเห็น
S.D.

4.03

0.85

มาก

3.99

0.85

มาก

3.97

0.87

มาก

4.01
3.96
3.98
4.07

0.83
0.83
0.85
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
3.98

0.82
0.90

มาก
มาก

4.01

0.93

มาก

4.07

0.86

มาก

4.04

0.84

มาก

4.02

0.85

มาก

4.03
3.97
3.89

0.78
0.78
0.91

มาก
มาก
มาก
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.99

0.82

มาก

3.96

0.90

มาก

3.93

0.85

มาก

4.01

0.87

มาก

4.10

0.81

มาก

3.95

0.88

มาก

3.96

0.92

มาก

3.94

0.89

มาก

3.71

1.08

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

74 ผูบริหารมีความมุงมัน่ ที่จะทํางานที่มีความซับซอน
ยุงยากใหสําเร็จ
75 ผูบริหารมีความมั่นใจที่จะรับผิดชอบตองานที่มี
ความเสีย่ งสูง
76 ผูบริหารมีความมุงมัน่ ที่จะแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นใน
โรงเรียน
77 ผูบริหารเปนบุคคลตัวอยางเรื่องความมัน่ ใจและ
เชื่อมั่นในการทํางาน
78 ผูบริหารกลาพูดแสดงความคิดเห็นของตนกับกลุม
บุคคลที่ตอตานและไมเห็นดวย
79 โรงเรียนสองภาษาจัดการเรียนการสอนในบริบทของ
ความเปนไทย ผสมผสานความเปนสากล โดย
มุงเนนความรักทองถิ่น ประเทศชาติและวัฒนธรรม
ไทย
80 โรงเรียนสองภาษาเปดการเรียนการสอนในชั้นปแรก
ของการศึกษาแตละระดับ
81 จํานวนนักเรียนภายในหองเรียนมีผลตอการจัดการ
เรียนการสอนระบบสองภาษาใหมีประสิทธิภาพ
82 การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ใน
ระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและพลศึกษา โดยคํานึงถึงความรู
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาของศาสตรนนั้ ควบคูเปน
ภาษาอังกฤษ
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3.75

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
1.11

3.75

1.10

มาก

3.94

0.87

มาก

3.88

0.96

มาก

3.97

0.90

มาก

3.99

0.86

มาก

4.02

0.88

มาก

3.97

0.88

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

83 การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอั ง กฤษได ทุ ก วิ ช า ยกเว น ภาษาไทยและ
สัง คมศึ ก ษาในสว นที่ เ กี่ยวขอ งกั บ ความเปน ไทย
กฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
84 มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยในเนื้อหาสาระใหแก
นักเรียน
85 วิธีการสอนภาษาที่สองในโรงเรียนสองภาษาเนน
ทักษะดานการฟง,การพูด,การอานและการเขียน
ตามลําดับ
86 ใชภาษาใดภาษาหนึง่ เทานัน้ ในระหวางทําการสอน
โดยครูผูสอนที่เปนเจาของภาษาโดยเฉพาะ
87 การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา สงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความมัน่ ใจ และกลาใชภาษาในการ
สื่อสาร
88 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบสอง
ภาษา คํานึงถึงความสามารถในการใชภาษาไทย
ของผูเรียน ความพรอม และความสนใจทีจ่ ะเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
89 ในการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ใช
กิจกรรมงายๆที่ทาํ ใหนักเรียนมีความสนุกสนาน
สรางความกระตือรือรนและการกลาแสดงออก
90 มีครูไทยที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนระบบสองภาษาตลอดเวลา

x

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.98

0.87

มาก

3.97

0.84

มาก

3.97

0.88

มาก

3.95

0.83

มาก

3.98

0.82

มาก

3.93

0.82

มาก

4.04

0.82

มาก

4.03

0.80

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

91 การเรียนการสอนระบบสองภาษาในระดับกอน
ประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษา
อังกฤษไมเกินรอยละ 50 ของเวลาที่จัดกิจกรรม
92 โรงเรียนสองภาษา มีหนังสือเรียนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการที่เปนภาษาไทย อยางนอย 10
ชุดไวในหองสมุด
93 กรณีที่โรงเรียนสองภาษาจัดทําหนังสือเรียนขึ้นเอง
และมีการบังคับซื้อหนังสือนัน้ ตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการกอน
94 โรงเรียนสองภาษา จัดหาเอกสารประกอบการเรียน
การสอน หนังสือแบบฝกหัด หนังสืออานเพิ่มเติม ที่
เปนภาษาอังกฤษครบทุกวิชา ในจํานวนที่เหมาะ สม
และสอดคลองกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
95 โรงเรียนสองภาษา มีการระบุรายการจํานวนหนังสือ
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
96 โรงเรียนสองภาษาจัดใหมีวสั ดุ อุปกรณ สือ่ การเรียน
การสอนในรูปแบบตางๆทีท่ นั สมัยสอดคลองกับเนื้อหา
สาระที่เรียนอยางครบถวน เพียงพอ
97 นักเรียนทัว่ ไปสามารถใชแหลงการเรียนรู และสื่อการ
เรียนการสอนรวมกันกับนักเรียนในโครงการสองภาษา
ได
98 โรงเรียนสองภาษาใหความสําคัญกับแหลงการเรียนรู
นอกหองเรียน การทัศนศึกษาและการใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
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ขอ

หัวขอการประเมิน

x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

99

การวัด และ ประเมินผลการเรียนในโรงเรียนสองภาษา
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร / ขอกําหนด โดย
จัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดา นการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสองภาษาตองใชผลการสอบ TOEFL หรือ
IELTSหรือTOEICตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระบบสองภาษา มีการ
กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ ฯ โดย
หนวยงานตนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการสงเสริม สนับสนุนโรงเรียนสอง
ภาษา ใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโครงการ ฯ เพื่อ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
มีหนวยงานจากภายนอก เชน สถาบันภาษาทัง้ รัฐ
และเอกชน ประเมินผลทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในโครงการ ฯ แตละชวงชัน้
โรงเรียนสองภาษา มีวธิ ีวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธที หี่ ลากหลาย เชน แบบทดสอบ การสังเกต
การสัมภาษณ การตรวจผลงานของนักเรียน
โรงเรียนสองภาษาสรรหาครูชาวตางชาติจากแหลง
ขอมูลที่หลากหลาย
ครูผูสอนในโครงการสองภาษามีวุฒิการศึกษาและ
คุณสมบัติตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกําหนด

4.03

0.84

มาก

3.93

0.90

มาก

3.91

0.95

มาก

3.95

0.85

มาก

3.94

0.82

มาก

3.93

0.89

มาก

4.04

0.80

มาก

4.01

0.82

มาก

คาเฉลี่ย

100

101

102

103

104

105
106

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.00

0.82

มาก

3.98

0.80

มาก

3.97

0.78

มาก

4.01

0.80

มาก

4.02

0.84

มาก

3.94

0.87

มาก

3.95

0.85

มาก

3.97

0.89

มาก

3.92

0.88

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

107 ครูผูสอนในโครงการสองภาษา มีประสบการณดานการ
สอนระบบสองภาษา
108 ครูผูสอนในโครงการสองภาษา มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษาระบบสองภาษา
109 ครูผูสอนในโครงการสองภาษามีความรู ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
110 การทําสัญญาครูชาวตางชาติในโรงเรียนสองภาษา มี
การทําสัญญาวาจางอยางนอย 1 ปการศึกษาโดย
ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
111 ครูผูสอนชาวตางชาติในโรงเรียนสองภาษา ผานการ
อบรมดานหลักสูตร , ภาษาและวัฒนธรรมของไทย
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
112 โรงเรียนสองภาษา จัดการฝกอบรมและพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอนใหกับครูผสู อนในระบบสองภาษา
อยางตอเนื่อง
113 โรงเรียนสองภาษา จัดกิจกรรมใหครูไทยและครูชาวตาง
ชาติ ที่สอนในโครงการฯแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานเทคนิค
วิธีการสอนซึง่ กันและกัน
114 โรงเรียนสองภาษาสนับสนุน สงเสริมใหครูผูสอนทัง้ ชาว
ไทยและชาวตางชาติทาํ วิจยั เพื่อการพัฒนา การเรียน
การสอน
115 มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอนในโครง
การสองภาษาใหแกครูผูสอนชาวไทยและผูท ี่เกีย่ วของ

220
ตารางที่ 5 (ตอ)

(n=745)

x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.90

0.85

มาก

3.98

0.80

มาก

3.92

0.84

มาก

3.85

0.93

มาก

4.05

0.83

มาก

3.90

0.96

มาก

3.93

0.90

มาก

4.03

0.80

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

116 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
สองภาษา ประเมินจากเอกสารการสอน , การใชสื่อการ
สอนและวิธีการสอนในหองเรียน
117 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
สองภาษา โดยหัวหนางานที่เกีย่ วของและผูบริหาร
โครงการฯ
118 หลักการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับครูผูสอนระบบ
สองภาษาขึน้ อยูกับผลการปฏิบัติงาน
119 ครูผูสอนในโครงการสองภาษา มีโอกาสศึกษาดูงาน
ดานการเรียนการสอนระบบสองภาษาทัง้ ในและ
ตางประเทศ
120 โรงเรียนมีการบริการติดตอกับหนวยราชการอื่นๆ เรื่อง
การขอใบอนุญาตทํางาน การตออายุวีซา และการอบรม
เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
121 ครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษาที่ไมใชเจาของภาษา
สามารถใชภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษา โดย
มีคะแนนสอบ TOEEL ไมนอ ยกวา 550 หรือ IELTS ไม
นอยกวา 5.5 หรือ TOEIC ไมนอยกวา600 หรือผานการ
ทดสอบความรูภาษาอังกฤษเทียบเทาเกณฑดังกลาว
จากสถาบันทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
122 ครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษามีความรูในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ
123 ครูผูสอนชาวตางชาติในโรงเรียนสองภาษา มีการเตรียม
การสอนเชนเดียวกับครูผูสอนชาวไทย
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.02

0.85

มาก

3.83

0.86

มาก

3.94

0.93

มาก

3.82

0.98

มาก

3.83

0.93

มาก

3.95

0.86

มาก

3.96

0.86

มาก

3.98

0.87

มาก

3.95

0.85

มาก

3.91

0.84

มาก

4.06

0.83

มาก

3.94

0.88

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

124 ครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา มีทักษะการใช
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
125 ครูผูสอนชาวตางชาติ มีความเขาใจในวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของไทย
126 การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสองภาษาเนนที่ดา น
วิชาการ ,ดานบุคลากรและการบริหารจัดการตามลําดับ
127 โรงเรียนสองภาษา มีกองทุนเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนที่
มีความสามารถดานภาษา เขาเรียนในโครงการ ฯ
128 งบประมาณรายจายของโรงเรียนสองภาษา สอดคลอง
กับงบประมาณรายรับของโรงเรียน
129 โรงเรียนสองภาษามีการติดตามและตรวจสอบการใช
งบประมาณโดยหนวยงานตนสังกัด
130 โรงเรียนสองภาษามีผูตรวจสอบบัญชี จากหนวยงาน
ภายนอก
131 โรงเรี ย นสองภาษามี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ป
เสนอหนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
132 โรงเรียนสองภาษามีคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑของโรงเรียน
133 ผูปกครองมีสว นรวมในการจัดการศึกษาระบบสอง
ภาษาของโรงเรียน
134 โรงเรียนสองภาษามีการประชุมผูปกครอง อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
135 ผู ปกครองมี สว นร ว มในการจัดกิจกรรมสนับสนุน การ
เรียนการสอนที่บาน
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.92

0.85

มาก

3.82

0.90

มาก

3.84

0.94

มาก

3.91

0.89

มาก

3.95

0.91

มาก

3.98

0.90

มาก

3.94

0.90

มาก

3.80

1.05

มาก

4.05

0.88

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

136 ผู ป กครองของนั ก เรี ย นในโครงการสองภาษา มี ส ว น
สนับสนุนและจัดหาแหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหกับ
โรงเรียน
137 โรงเรียนสองภาษาเปดโอกาสใหผูปกครองของนักเรียน
ในโครงการ ฯ มีสวนรวมในการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร
138 โรงเรียนสองภาษาเปนสมาชิกของสมาคมโรงเรียนสอง
ภาษาในประเทศไทย
139 โรงเรียนสองภาษา มีคณะกรรมการจากภายนอกเปนที่
ปรึกษาโครงการประกอบดวย นักวิชาการ ,ผูปกครอง,
ศิษยเกาและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
140 โรงเรี ย นสองภาษาจั ดทํา รายงานการดํ า เนิน งานของ
โครงการเปนประจําทุกป
141 โรงเรียนสองภาษามีความสัมพันธที่ดกี ับสมาคมศิษย
เกา และสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน
142 โรงเรียนสองภาษามีเครือขายทางการศึกษากับโรงเรียน
สองภาษาอื่นๆในประเทศไทยและสถาบัน การศึกษาใน
ตางประเทศ
143 โรงเรียนสองภาษามีการรับครูเพื่อฝกประสบการณ จาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
144 โรงเรียนสองภาษาเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก หรือ
หนวยงานที่สนใจในการจัดการศึกษาระบบสองภาษา
เขามาศึกษาดูงาน
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x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.97

0.89

มาก

3.97

0.91

มาก

3.90

0.89

มาก

3.93

0.87

มาก

3.94

0.86

มาก

3.97

0.85

มาก

4.00

0.85

มาก

3.88

0.90

มาก

3.91

0.86

มาก

3.96

0.82

มาก

3.95

0.83

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

145 มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและโอกาสของโรงเรียน
สองภาษาเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการตลาด
และประชาสัมพันธ
146 โรงเรียนสองภาษาวิเคราะหและกําหนดกลุมเปา หมาย
เพื่อใชวางแผนการตลาด
147 โรงเรียนสองภาษามีการวางแผนการตลาดอยาง
เหมาะสม
148 โรงเรียนสองภาษามีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
การตลาดและประชาสัมพันธอยางเพียงพอ
149 โรงเรียนสองภาษากําหนดนโยบาย วัตถุประสงค การ
ประชาสัมพันธของโรงเรียนอยางชัดเจน
150 โรงเรียนสองภาษาวางแผนการประชาสัมพันธทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวอยางตอเนือ่ ง
151 โรงเรียนสองภาษา ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล
การดําเนินงานดานการตลาดและประชาสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอ
152 โรงเรียนสองภาษามีหนวยงานที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธโดยตรง
153 โรงเรียนสองภาษาศึกษาถึงสภาพการรับรูขอมูลขาวสาร
ของบุคลากรทุกฝายที่เกีย่ วของ
154 บุคลากรของโรงเรียนสองภาษามีสวนรวมในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียน
155 โรงเรียนสองภาษาใชการประชาสัมพันธเปนมาตรการ
ในการสรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ
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ตารางที่ 5 (ตอ)

(n=745)

x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.02

0.80

มาก

4.08

0.79

มาก

3.98

0.86

มาก

3.91

0.94

มาก

3.92

0.86

มาก

3.87

0.90

มาก

3.92

0.87

มาก

3.98

0.83

มาก

3.98

0.84

มาก

4.04

0.82

มาก

3.89

0.90

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

156 ฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนสองภาษาสรางความ
เขาใจใหกับบุคคลภายนอก ดวยการใหขอมูล และ
อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
157 โรงเรียนสองภาษามีการเลือกใชสื่อไดเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและกิจกรรม
158 โรงเรียนสองภาษากําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
โรงเรียน ครอบคลุมงานทุกดานของโรงเรียน
159 โรงเรียนสองภาษา สงภาพ หรือขาวความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนเผยแพรผานสือ่ มวลชน
160 โรงเรียนสองภาษาศึกษาทัศนคติของนักเรียน ชุมชน
สังคมที่มีตอโรงเรียน
161 โรงเรียนสองภาษาศึกษาภาพลักษณของโรงเรียนตาม
การรับรูของบุคลากรในโรงเรียน
162 โรงเรียนสองภาษา สํารวจ และสัมภาษณความคิดเห็นที่
มีตอภาพลักษณของโรงเรียนจากบุคคลภายนอก
163 โรงเรียนสองภาษานําความตองการของกลุมเปาหมาย
มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางการสรางภาพลักษณของ
โรงเรียน
164 อาคารสถานทีข่ องโรงเรียนมีผลตอภาพลักษณของ
โรงเรียนสองภาษา
165 ผลงานที่ประสบความสําเร็จของบุคลากรในโรงเรียน
สองภาษามีผลตอภาพลักษณของโรงเรียน
166 โรงเรียนสองภาษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่น
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ตารางที่ 5 (ตอ)

(n=745)

x

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.88

0.90

มาก

3.97

0.82

มาก

4.01

0.82

มาก

4.02

0.87

มาก

3.92

0.91

มาก

3.88

0.85

มาก

3.91

0.87

มาก

3.87

0.94

มาก

3.87

0.91

มาก

3.87

0.91

มาก

3.88

0.93

มาก

3.94

0.45

มาก

คาเฉลี่ย
ขอ

หัวขอการประเมิน

167 โรงเรียนสองภาษาจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษใหกบั
โรงเรียนทั่วไปอยางตอเนื่อง
168 โรงเรียนสองภาษาสรางความตระหนักแกบุคลากรให
เห็นความสําคัญของภาพลักษณของโรงเรียน
169 ภาพลักษณของบุคลากรในโรงเรียนสองภาษาคือ
ภาพลักษณของโรงเรียน
170 นักเรียนทีจ่ บจากโรงเรียนสองภาษา มีความภาคภูมิใจ
และประสบความสําเร็จในการทํางานและการศึกษาตอ
171 ผูปกครอง และนักเรียนมีความประทับใจที่ไดเปนสวน
หนึง่ ของโรงเรียนสองภาษา
172 โรงเรียนสองภาษา แกไขทัศนคติที่ไมดีของผูปกครอง
และนักเรียนโดยทันที เพื่อไมใหเกิดความรูสึกเชิงลบใน
ระยะยาว
173 คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสอง
ภาษามีสว นในการสรางความเชื่อมัน่ ใหกบั ผูปกครอง
174 ความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูปกครองมีผลตอ
ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของโรงเรียนสองภาษา
175 โรงเรียนสองภาษามีกิจกรรมที่สานความสัมพันธกับ
ศิษยเกา
176 โรงเรียนสองภาษาใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจาก
ผูเกี่ยวของ
177 โรงเรียนสองภาษาใหความสําคัญกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองและนักเรียน
รวม
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จากตารางที่ 5 พบวาโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 177 ขอมีคาเฉลี่ย( x )อยูระหวาง
3.71– 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)อยูระหวาง 0.76 – 1.11แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคาระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( x ) ของตัวแปรที่อยูในระดับ
มากที่สุด คือตัวแปรที่ 1 ผูบริหารนําความรู ความคิดและวิสัยทัศนมาประยุกตใชในการบริหารงาน
โรงเรียน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.15 รองลงมาคือ ตัวแปรที่ 2 ผูบริหารกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานโรงเรียนสองภาษาอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.14 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย ( x )
อยูในระดับนอยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 82 การจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ในระดับประถม
ศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาอั ง กฤษเฉพาะวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร และพลศึกษา โดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาของศาสตรนั้นควบคูเปน
ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.71
1.4 การวิเคราะหองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศ
ไทยโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
การวิเคราะหองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis ) เพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่
สําคัญ มีขอตกลงเบื้องตน คือ ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO and Bartlett’s test
ซึ่งคา KMO เปนการทดสอบความเหมาะสมของ correlation matrix ในการวิเคราะหองคประกอบ
คือดัชนีที่บอกความแตกตางระหวาง matrix สหสัมพันธของตัวแปรที่สังเกตไดกับ matrix สหสัมพันธ
เมื่อวิเคราะหแลวพบวาดัชนี Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy. (MSA)
0-1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบตัวแปรตาง ๆ วามี
ความสัมพันธกันหรือไม จากการวิเคราะหองคประกอบ ไดผลดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงคา KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett’s Test of Sphericity df
Sig.

0.941
113433.77
15576
.000

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of
Sampling Adequacy : KMO) เทากับ 0.941 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลทั้งหมด
และตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดในระดับดีมากเพราะ KMO มีคาสูงและ
จากการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบวามีคาสถิติ Chi-Square มีนัยสําคัญทางสถิติ
(Sig < 0.05) แสดงวาแมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธทําใหขอมูลที่ไดรับมา
สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไปได การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกอบการ
โรงเรียนสองภาษา จํานวน 177 ตัวแปร โดยขอตกลงเบื้องตนคือ คาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา
1.00 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และการเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละ
องคประกอบที่ตองมีตัวตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้น ๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป คาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) มากกวา 0.65 และเมื่อวิเคราะหองคประกอบโดยการสกัด
องคประกอบ (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood)
และการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax with Kaiser Normalization) พบวาตัว
แปรองคประกอบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาสามารถจัดกลุมองคประกอบตามรายละเอียด
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย (n = 745)
Initial Eigenvalues
คาความ
คาความ
คาความ
แปรปรวนของ แปรปรวน แปรปรวน
องคประกอบ
ตัวแปร
รอยละ
สะสม
(component)
(eigenvalues)
(% of
รอยละ
variance) cumulative
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

49.809
9.340
6.815
4.950
4.506
3.961
3.464
3.079
2.794
2.658
2.378
2.168
2.051
1.985
1.841
1.782
1.711
1.646
1.587
1.496

28.141
5.277
3.850
2.797
2.546
2.238
1.957
1.740
1.579
1.502
1.344
1.225
1.159
1.122
1.040
1.007
0.967
0.930
0.897
0.845

28.141
33.418
37.268
40.064
42.610
44.848
46.805
48.545
50.123
51.625
52.969
54.194
55.353
56.474
57.514
58.521
59.488
60.418
61.314
62.159

Rotation Sums of Squared Loadings
คาความ
คาความ คาความ
แปรปรวนของ แปรปรวน แปรปรวน
ตัวแปร
รอยละ
สะสม
(eigenvalues) (% of
รอยละ
variance) cumulative
%

18.303
7.915
6.598
6.520
6.227
5.699
5.563
5.183
5.163
4.487
4.262
4.123
3.198
3.356
3.167
2.881
2.502
2.466
2.407
2.250

10.341
4.472
3.728
3.684
3.518
3.220
3.143
2.928
2.917
2.535
2.408
2.329
2.214
1.896
1.789
1.627
1.414
1.393
1.360
1.271

10.341
14.813
18.540
22.224
25.742
28.962
32.105
35.033
37.950
40.485
42.893
45.222
47.436
49.333
51.122
52.749
54.163
55.556
56.916
58.188
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ตารางที่ 7 (ตอ)

(n = 745)

Initial Eigenvalues
คาความ
คาความ
คาความ
แปรปรวนของ แปรปรวน แปรปรวน
องคประกอบ
ตัวแปร
รอยละ
สะสม
(component)
(eigenvalues)
(% of
รอยละ
variance) cumulative
%

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1.483
1.460
1.385
1.360
1.313
1.287
1.244
1.211
1.187
1.141
1.118
1.056
1.034
1.010

0.838
0.825
0.783
0.768
0.742
0.727
0.703
0.684
0.671
0.644
0.632
0.596
0.584
0.571

62.997
63.822
64.604
65.373
66.115
66.842
67.545
68.229
68.889
69.544
70.176
70.772
71.357
71.927

Rotation Sums of Squared Loadings
คาความ
คาความ คาความ
แปรปรวนของ แปรปรวน แปรปรวน
ตัวแปร
รอยละ
สะสม
(eigenvalues) (% of
รอยละ
variance) cumulative
%

2.164
2.163
2.158
1.979
1.875
1.849
1.659
1.592
1.564
1.544
1.537
1.458
1.412
1.363

1.223
1.222
1.219
1.118
1.059
1.045
0.938
0.899
0.884
0.873
0.838
0.824
0.798
0.770

59.410
60.632
61.851
62.970
64.029
65.074
66.011
66.911
67.794
68.667
69.535
70.359
71.157
71.927

จากตารางที่ 7 พบวา องคประกอบที่มีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1.00 มี 34
องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดรอยละ 71.927
เมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)เทากับ 1 ตามวิธีของไกเซอร
(Kaiser) และการเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ในแตละตัว
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แปรเทากับ 0.65 ขึ้นไป พบวามี 5 องคประกอบที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา ตัวแปรทั้งหมด 36
ตัวแปร มีการตัดตัวแปรที่ถูกสกัดออกจํานวน 5 ตัวแปร มีรายละเอียดดังในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงคาน้าํ หนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ

ตัวแปร
40
37
41
43
42
38
36
39
44
9
7
8
11
12
6
10
136
137
138
132
126
131

กลุมที่ 1
0.754
0.741
0.730
0.730
0.726
0.725
0.718
0.712
0.712

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4

0.865
0.781
0.779
0.751
0.734
0.723
0.712
0.761
0.736
0.734
0.727
0.723
0.715

กลุมที่ 5
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ตารางที่ 8 (ตอ)

ตัวแปร
116
115
117
113
111
157
158
156
159
รวมตัวแปร

กลุมที่ 1

9

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
0.820
0.752
0.741
0.740
0.734

7

6

5

กลุมที่ 5

0.782
0.750
0.748
0.740
4

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรประกอบที่สําคัญโดยการ
วิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) ไดองคประกอบที่สําคัญทั้ง
5 องคประกอบนี้สอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนองคประกอบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย โดยจําแนกตัวแปรดังรายละเอียดในตารางที่
9 - 13
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ตารางที่ 9 องคประกอบที่ 1
ตัว
คาน้ําหนัก
ขอความ
แปร
องคประกอบ
40 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนระบบสองภาษาไดรับความ
0.754
ไววางใจใหรับผิดชอบงานอยางเหมาะสม
37 ผูบริหารโรงเรียนสองภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นตางๆกับ
0.741
สมาชิก
41 ผูบริหารมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน
0.730
43 ผูบริหารมีการประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
0.730
จัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
42 ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของ
0.726
กับการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาอยางตอเนือ่ ง
38 ผูบริหารทํางานรวมกับผูอื่นที่อยูภายในองคกรโดยไมทําใหเกิดปญหา
0.725
หรือขอขัดแยงใดๆ
36 ผูบริหารเต็มใจที่จะรับฟงและเขาใจถึงความตองการของทีมงาน
0.718
39 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
0.712
44 ผูบริหารมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสองภาษา แหลงการเรียนรู
0.712
และใชประโยชนอยางคุมคา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
18.303
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
10.341
จากตารางที่ 9 พบวาองคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มีคา
น้ํ า หนั ก ตั ว แปรในองค ป ระกอบอยู ร ะหว า ง 0.712 ถึ ง 0.754 มี ค า ความแปรปรวนของตั ว แปร
(eigenvalues) เทากับ 18.303 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ10.341 แสดงวาตัวแปรทั้ง
9 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปจจัยองคประกอบไดรอยละ 10.341 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 1 แลว พบวาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูประกอบการเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 1 วา คุณลักษณะ
ของผูประกอบการ (Entrepreneurial Trait )

233
ตารางที่ 10 องคประกอบที่ 2
ตัวแปร

ขอความ

9
ผูบริหารใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลใหมๆ
7
ผูบริหารเขารวมการอบรม สัมมนาวิชาการอยางตอเนื่อง
8
ผูบริหารติดตามขาวสารของประเทศ ของโลกและสามารถวิเคราะหได
11 ผูบริหารมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ
12 ผูบริหารรูจักแยกแยะไดวา ขอมูลประเภทใด สามารถหาไดจากที่ใด
6
ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ
10 ผูบริหารมีนิสัยรักการอาน และจดบันทึก
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.865
0.781
0.779
0.751
0.734
0.723
0.712
7.915
4.472

จากตารางที่ 10 พบวาองคประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัว
แปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.712 ถึง 0.865 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 7.915 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.472 แสดงวา ตัวแปรทั้ง
7 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปจจัยองคประกอบไดรอยละ 4.472 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 2 แลว พบวาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 2 วา การพัฒนา
ตนเอง (Self Development)
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 3
คาน้ําหนัก
องคประกอบ
136 ผูปกครองของนักเรียนในโครงการสองภาษา มีสวนสนับสนุนและจัดหา
0.761
แหลงทรัพยากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียน
137 โรงเรียนสองภาษาเปดโอกาสใหผูปกครองของนักเรียนในโครงการ ฯ มี
0.736
สวนรวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
138 โรงเรี ย นสองภาษาเป น สมาชิ ก ของสมาคมโรงเรี ย นสองภาษาใน
0.734
ประเทศไทย
132 โรงเรียนสองภาษามีคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของ
0.727
โรงเรียน
126 การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสองภาษาเนนที่ดา นวิชาการ ,ดาน
0.723
บุคลากรและการบริหารจัดการ ตามลําดับ
131 โรงเรียนสองภาษามีการจัดทํางบประมาณประจําป เสนอหนวยงานตน
0.715
สังกัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
6.598
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.728

ตัวแปร

ขอความ

จากตารางที่ 11 พบวาองคประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.715 ถึง 0.761 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 6.598 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.728 แสดงวาตัวแปรทั้ง 6
ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปจจัยองคประกอบไดรอยละ 3.728 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 3 แลวพบวาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน เปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 3 วา การบริหาร
การเงิน (Financial Management)
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ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 4
คาน้ําหนัก
องคประกอบ
116 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ส อนในโรงเรี ย นสองภาษา
0.820
ประเมินจากเอกสารการสอน , การใชสื่อการสอนและวิธีการสอนใน
หองเรียน
115 มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอนในโครงการสองภาษา
0.752
ใหแกครูผูสอนชาวไทยและผูท ี่เกีย่ วของ
117 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา โดย
0.741
หัวหนางานที่เกี่ยวของและผูบ ริหารโครงการฯ
113 โรงเรียนสองภาษา จัดกิจกรรมใหครูไทยและครูชาวตางชาติที่สอนใน
0.740
โครงการ ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู ดานเทคนิควิธีการสอนซึง่ กันและกัน
111 ครูผูสอนชาวตางชาติในโรงเรียนสองภาษา ผานการอบรมดานหลักสูตร
0.734
, ภาษาและวัฒนธรรมของไทยตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
6.520
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.684

ตัวแปร

ขอความ

จากตารางที่ 12 พบวาองคประกอบที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.734 ถึง 0.820 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 6.520 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.684 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5
ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปจจัยองคประกอบไดรอยละ 3.684 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 4 แลว พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 4 วาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management )
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ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 5
ตัวแปร
157

ขอความ

โรงเรียนสองภาษามีการเลือกใชสื่อไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
กิจกรรม
158 โรงเรียนสองภาษากําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธโรงเรียน
ครอบคลุมงานทุกดานของโรงเรียน
156 ฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนสองภาษาสรางความเขาใจใหกับ
บุคคลภายนอก ดวยการใหขอมูล และอธิบายเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน
159 โรงเรียนสองภาษา สงภาพ หรือขาวความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
เผยแพรผานสือ่ มวลชน
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.782
0.750
0.748

0.740
6.227
3.518

จากตารางที่ 13 พบวาองคประกอบที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.740 ถึง 0.782 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) เทากับ 6.227 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.518 แสดงวา ตัวแปรทั้ง
4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของปจจัยองคประกอบไดรอยละ 3.518 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 5 แลวพบวาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 5 วา การ
ประชาสัมพันธ (Public Relations)
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จากผลการวิเคราะหองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
พบวา มี 5 องคประกอบสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้

คุณลักษณะของผูประกอบการ
(Entrepreneurial Trait )
การประชาสัมพันธ
(Public Relations)

การพัฒนาตนเอง
องคประกอบของรูปแบบ
การประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย

การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)

(Self Development)

การบริหารการเงิน
(Financial management )

แผนภูมิที่ 4 องคประกอบของรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
จากแผนภู มิ ที่ 4 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของรู ป แบบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1)คุณลักษณะของผูประกอบการ
(Entrepreneurial Trait) 2)การพัฒนาตนเอง (Self Development) 3) การบริหารการเงิน(Financial
Management) 4การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) และ 5)การ
ประชาสัมพันธ (Public Relations) สามารถเขียนเปนโมเดลตั้งตนรูปแบบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาไดดังแผนภูมิที่ 5
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X2 การพัฒนา
ตนเอง

X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

X1 คุณลักษณะ
ของผูประกอบการ

X5 การ
ประชาสัมพันธ
X3 การบริหาร
การเงิน

แผนภูมิที่ 5 โมเดลตั้งตนรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
จากแผนภูมิที่ 5 โมเดลตั้งตนรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศ
ไทยจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ โดยมี แ นวคิ ด และทฤษฏี ที่ ส นั บ สนุ น ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่มีอิทธิพลตอกันดังนี้
1. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองคป ระกอบด า นการพั ฒ นาตนเองกั บ องค ป ระกอบด า น
คุณลักษณะของผูประกอบการ
การพัฒนาตนเอง

คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ

แผนภูมิที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับองคประกอบดาน
คุณลักษณะของผูประกอบการ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับ
องคประกอบดานคุณลักษณะของผูประกอบการกับการพัฒนาตนเอง มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธ
ไดแก แนวคิดของธีระ รุญเจริญที่เกี่ยวกับการกําหนดลักษณะผูบริหารสถานศึกษาตนแบบวาควรมี
บทบาทในการสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง การพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
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อยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ186 เชนเดียวกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน ที่ไดเสนอเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภาในมาตรฐานที่1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา ไววา คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่ง ของผูบริหารมืออาชีพ คือการเขา
รวมเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมตางๆในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
วิชาชีพ187 สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด เจริญเวช ที่พบวา คุณลักษณะของผูนําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลจะมีคุณลักษณะตางๆ ประกอบดวย การเปนผูที่มีความเสมอภาค
โปรงใส มีคุณธรรม ทํางานโดยเนนคุณภาพงาน โดยคํานึงถึงคุณคาและความตองการของประชาชน
และมีการพัฒนาตนเอง เพื่อไขวควาหาความรูอยูเสมอ188 เชนเดียวกับแนวคิดของ Richard L.
Knowdell ที่ไดนําเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเปนผูบริหารมืออาชีพ วา ผูบริหารตองเปนผู
ที่ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ตองมีการพัฒนาความสามารถใหมๆ เพื่อสรางโอกาสที่ดีในระยะ
ยาวมากกวาที่จะเปนผูเชี่ยวชาญเพียงดานเดียว ตองเรียนรูการวิเคราะห การพยากรณ และการ
ปรับตัวอยางเหมาะสมกับสถานการณ มีความพยายามที่จะเรียนรูตลอดเวลา โดยการเขารวมอบรม
หลั ก สูตรระยะสั้ น อยา งสม่ํ า เสมอ และพัฒ นาผูรว มงาน และพัฒ นาทัก ษะการติดตอสื่อสาร189
สอดคลองกับสมศรี กิจพิทักษ ไดศึกษาความตองการไดรับการพัฒนาของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร จากผูบริหารสถานศึกษา จํานวน35 คน และผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 82 คน ผลการวิจัยพบวา ผูทําหนาที่ผูบริหารและ ผูทําหนาที่ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครทุกขนาดมี ความตองการไดรับการพัฒนา

186

ธีระ รุณเจริญ,สูความเปนผูบ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, 2548)
187
สมหวัง พิธิยานุวัฒน ,นฤมล บุลนิม และคณะ, การวิจยั เอกสารเรื่องใบอนุญาติประกอบ
วิชาชีพผูบริหาร (กรุงเทพฯ:กลุมงานเอกสารศูนยสารสนเทศทางการศึกษา,2543)
188
บรรเจิด เจริญเวช , “ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีม่ ีการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2548 จังหวัดสุราษฏรธานี” วารสารการพัฒนา
ทองถิน่ 4,1( กันยายน - ธันวาคม 2552) :183
189
Richard L. Knowdell , Building A Career Development Program: Nine Steps
For Effective Implementation (n.p.: Davies-black Publishing ,1996).

240
ความรูดานตาง ๆ 5 ดาน ในระดับมากทุกดาน190เชนเดียวกับ ประยุทธ ไทยธานี ที่วาการพัฒนาตน
จะชวยสงเสริมความรูสึกเห็นคุณคาของตนสูงขึ้น และมีชีวิตอยูในสังคม และโลกอยางมีคณ
ุ คา การที่
ไดปรับปรุงสิ่งที่บกพรอง และพัฒนาพฤติกรรมดานตางๆ ใหดียิ่งขึ้น ชวยสงเสริมการเขาใจตนเอง
ชวยใหตนเองสามารถทําหนาที่ที่เหมาะสมกับบทบาทของตนได อยางเต็มศักยภาพ191
สรุปจากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง มีอิทธิพลตอ คุณลักษณะของผูประกอบการผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมุติฐานความสัมพันธ
ระหว า งองค ป ระกอบด า นการพั ฒ นาตนเองมี อิ ท ธิ พ ลต อ องค ป ระกอบด า นคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูประกอบการ ในการศึกษาครั้งนี้
2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงินกับองคประกอบดา น
คุณลักษณะของผูประกอบการ
การบริหารการเงิน

คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ

แผนภูมิที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงินกับองคประกอบ
ดานคุณลักษณะของผูประกอบการ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงิน
กับองคประกอบดานคุณลักษณะของผูประกอบการ มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก แนวคิดเรื่อง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงดา น การบริหารงบประมาณ สรุปพอสังเขปไดคื อ 1.เข าใจนโยบาย อํา นาจหนา ที่ และ
กิจกรรมในหนวยงาน 2.มีความรูระบบงบประมาณ 3.เขาใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 4.มีความ
ซื่อสัตย สุจริต 5.มีความละเอียดรอบคอบ 6.มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 7.หมั่น
190

สมศรี กิจพิทกั ษ. “ความตองการไดรับการพัฒนาของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530),บทคัดยอ.
191
ประยุทธ ไทยธานี, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.
(นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,2550).
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ตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ 8.รายงานการเงินอยางเปนระบบ192 สอดคลองกับงานวิจยั ของ
สมแกว รุงเลิศเกรียงไกร และคณะ วาคุณลักษณะของผูประกอบการมีผลมาจากความสามารถใน
การวางระบบบัญชีและการเงิน ดวยคาไอเกน1.24193 เชนเดียวกับงานวิจัยของกนกพร ทองเจือ เรื่อง
การปฏิ บั ติ งานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครราชสีมา พบวาในการบริหารการศึกษา 6 ดาน คือ งานวิชาการ, บุคลากร, งานธุรการและ
การเงิน, งานอาคารสถานที่, งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธกับชุมชน ผูบริหารมี
ความสามารถในการปฏิบัติโดยสวนรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลางยกเวนการปฏิบัติงานดาน
ธุรการ และการเงินอยูในระดับมาก194สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องงานบริหารการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตศึกษาทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร ของนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 12
เขต และกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญตอการบริหารงานธุรการการเงินและบริการ เปนอันดับที่
หนึ่ง ถึง 6 เขต รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล เปนอันดับหนึ่ง 5 เขต การบริหารกิจการนักเรียน
เปนอันดับหนึ่ง 3 เขต สวนการบริหารงานวิชาการ ไมมีอันดับหนึ่งเลย และการบริหารงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนเปนอันดับหาทั้ง 13 เขต จึงเห็นไดวา โรงเรียนมัธยมศึกษา 13 เขต ให
ความสําคัญตองานบริหารการศึกษาเรียงลําดับคือ การบริหารงานธุรการ การเงิน และบริการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน เชนเดียวกับความคิดของ ฐิติรัตน มีมาก และคณะ ที่นําเสนอในหนังสือชื่อ
การจัดการธุ รกิ จขนาดย อม ว า การจะเปน เจ า ของธุ รกิจที่ดี และสามารถประสบความสํ า เร็ จได
นอกเหนือจากความเขาใจถึงลูกคา และตอบสนองการตลาดไดอยางทันทวงทีแลว การมีความรู
ความสามารถทางดานการบริหารการเงิน ก็มีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะไมเพียงแตทําใหสามารถ
ทราบถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจตนเอง และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไดอยาง
192

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 , 82-84.
193
สมแกว รุงเลิศเกรียงไกร และคนอื่นๆ, คุณลักษณะผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ในภาคใต : ภาคการบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ,2545.
194
กนกพร ทองเจือ, “การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จ.นครราชสีมา”( ปริญญานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2538)
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เหมาะสมแลว ยังสามารถใชเปนเกณฑในการควบคุม และประเมินประสิทธิภาพในการทํางานไดอีก
ดวย195ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กองเกียรติ บูรณศรี และคณะวาความเปนผูประกอบการของ
องคการมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ผลการดําเนินงานดานการเงิน ผลการ
ดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายใน และผลการดําเนินงานดานการ
เรียนรูและการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาอิทธิพลรวมเทากับ 0.43 0.56
0.37 และ 0.62 ตามลําดับ 196
สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหาร
การเงิ นที่ มีอิ ทธิพลตอคุณลั กษณะของผูประกอบการ ผูวิจั ยจึงกําหนดสมมุติฐานความสัม พัน ธ
ระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงินตอองคประกอบดานคุณลักษณะของผูประกอบการ ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับองคประกอบ
ดานคุณลักษณะของผูประกอบการ
การบริหารทรัพยากร
มนุษย

คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ

แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ
องคประกอบ ดานคุณลักษณะของผูประกอบการ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากร
มนุษ ย กั บองคประกอบดา นคุ ณลัก ษณะของผูประกอบการ มี แนวคิ ดยืน ยั นความสั ม พัน ธได แก
แนวคิดของสุรศักดิ์ ปาเฮ 197 ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ ในยุคปฏิรูป
การศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทตางๆ ไปอยางมากมายในปจจุบัน วาควรมีความสามารถใน
195

ฐิติรัตน มีมาก ,การจัดการธุรกิจขนาดยอม (กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2552), 75
196
กองเกียรติ บูรณศรี และคณะ ,โมเดลความเปนผูประกอบการขององคการ กรณีศึกษา :
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญในประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต ,2550
197
สุรศักดิ์ ปาเฮ “ สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ” วารสารวิชาการ ,3,6
(มิถุนายน , 2543 ):70-74.
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การบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resources Management) ตองสามารถวางแผนบุคคล สรรหา
คัดเลือก กําหนดระบบงบประมาณ ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหทราบ
แนวคิด ทัศนคติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และนํามาเปนขอมูล ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยัง
สอดคลอ งกั บแนวคิ ดเกี่ ยวกั บบทบาทของผูบริห ารสถานศึ ก ษา ตามพระราชบั ญญัติการศึก ษา
แหงชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดานการบริหารบุคคล
ดังนี้ 1.มีความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารงานบุคคล 2.เปนแบบอยางที่ดี 3.มีม นุษ ย
สัมพันธ 4.มีอารมณขัน 5.เปนนักประชาธิปไตย 6.ประนีประนอม 7.อดทน อดกลั้น 8.เปนนักพูดที่ดี
9.มีความสามารถในการประสานงาน 10.มีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน 11.กลาตัดสินใจ
12.มุงมั่นพัฒนาองคกร198 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมแกว รุงเลิศเกรียงไกร และคณะ วา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ป ระกอบการมี ผ ลมาจากความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด ว ย
คาไอเกน1.24 199 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Angelo Kinicki และBrian K. Williams วา
ผูประกอบการในฐานะที่เปนผูสรางองคกรแหงการเรียนรู จึงควรเปนผูที่สรางขอกําหนดในการเรียนรู
ใหกับพนักงาน ทั้งทางดานเหตุผลและความรูสึกในการเรียนรูซึ่งผูประกอบการตองใหการสนับสนุน
โดยการใหสิ่งตอบแทนเปนรางวัล หรือการยกยอง การสรางแนวคิดที่เปนไปได ดวยการเพิ่มศักยภาพ
พนักงานดวยการฝกอบรม ทดลองทําตามแนวความคิดใหมๆ และทําใหองคกรแหงการเรียนรูเปน
เรื่องที่ปฏิบัติทั่วไป เพื่อลดอุปสรรคในการเรียนรูระหวางพนักงาน และความขัดแยงภายในองคกร200
สอดคลองกับ Watson ที่กลาววา การพัฒนาผูบริหารเปนเรื่อง ที่มีเหตุผลและเปนความจําเปนของ
หนวยงานเพราะสภาพแวดลอมของผูบริหารเปลี่ยนไป เปนการพัฒนาจากการผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิค และพัฒนาผูมีอาวุโสนอยใหเปนผูบริหาร มืออาชีพ และเพื่อปองกันแกไขความลาสมัย
ทางการบริหารดังนั้นการพัฒนาผูบริหารควรถือเปนนโยบายขององคการ ผูบริหารควรรับรูถึงความ
จําเปนที่ตนตองไดรับการพัฒนา โดยผูบริหารระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับของหนวยงาน ตองมีความ
เขาใจและสนับสนุนการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่องระยะยาว ทั้งในเชิงการจัดสิ่งแวดลอมหรือ
บรรยากาศการทํางาน และเปดโอกาสใหผูบริหารที่ไดรับการพัฒนานั้นไดใชความรูความสามารถใน
198

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ,ปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ, 2545).
199
สมแกว รุงเลิศเกรียงไกร และคนอื่นๆ, คุณลักษณะผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จใน
ภาคใต : ภาคการบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ,2545.
200
Angelo Kinicki และ Brian K. Williams ,Management a practical introduction
(New York : McGraw-Hill, 2006)
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การปฏิบัติงานอยางเต็มที่201 สอดคลอง กับ Mook ที่ไดศึกษาความตองการในการฝกอบรมกอน
ประจําการและระหวางประจําการของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 363 คน แหงเมือง
แคนซัสในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและภาวะผูนําในการสอนและไดเปรียบเทียบตัวแปรดานขนาด
โรงเรียน ประสบการณบริหาร และประสบการณเกี่ยวกับการฝกอบรม ผลวิจัยพบวา ครูใหญที่เห็นวา
ความตองการใหมีการฝกอบรมกอนเขาประจําการ จะเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและ
ภาวะผู นํา ทางการสอน ขนาดของโรงเรีย น มี ผ ลตอ ความตอ งการในการฝ ก อบรมแตกต า งกั น
ประสบการณของครูใหญ และประสบการณเกี่ยวกับการฝกอบรมไมใช องคประกอบที่ทําใหเกิด
ความแตกตางของความตองการฝกอบรม202
สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ป ระกอบการ ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดสมมุ ติ ฐ าน
ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ตอองคประกอบดานคุณลักษณะ
ของผูประกอบการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประชาสัมพันธกับองคประกอบดาน
คุณลักษณะของผูประกอบการ
การประชาสัมพันธ

คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ

แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประชาสัมพันธกับองคประกอบ
ดานคุณลักษณะของผูประกอบการ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประชาสัมพันธ
กับองคประกอบดานคุณลักษณะของผูประกอบการ มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก แนวคิดของ
สมบัติ บุญประเคน ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ในยุคปฏิรูปการศึกษาไววา
แบบผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองประกอบดวย 6 ป ไดแก ปฏิรูป ประชาธิปไตยประสาน
201

Watson,G.,and Glaser,e.m.,The Watson Glaser crital thinking appraisal (New
York : Harcourt Brace and Jovanovich),5-9.
202
Mook Mook, Jonn Edward. " A Study of Pre - service and in - service Training
Needs of Kansas High School Principals in Instructional Leadership and in Curzculum,"
(Dissertation Abstracts International), 39 ,10 ( April ): 1979.
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ประนีประนอม ประชาสัมพันธ และ ประชาสงเคราะห203 เชนเดียวกันกับแนวคิดของธีระ รุณเจริญ ที่
กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวยปจจัย
หลายอยาง รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ หมายถึง การใหความสําคัญกับงานดานเผยแพร
ข อ มู ล ข า วสารของโรงเรี ย นให ชุ ม ชนและสาธารณชนได รั บ ทราบ โดยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย204
สอดคลองกับ แนวคิดของ จรวยพร ธรณินทร ในหนังสือเรื่อง 12 ไมเด็ด สูตรสําเร็จขาราชการ วา ใน
ส ว นของผู บริ ห ารนั้ น การประชาสั ม พั น ธ เปน ทัก ษะที่ ไมค วรหลีก เลี่ย ง เพราะนี่เ ปน โอกาสที่จ ะ
ประกาศผลงานใหผูอื่นไดรับรู เพื่อชื่นชมความสําเร็จหรืออาจเปนโอกาสดีที่ที่ทานจะชี้แจงขอขัดของ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณวิกฤต205
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล า วไว ข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ คุ ณ ลั ก ษณะของผู ป ระกอบการ ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดสมมุ ติ ฐ าน
ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการประชาสัมพันธ ตอองคประกอบดานคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
5. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับการบริหารการเงิน

การพัฒนาตนเอง

การบริหารการเงิน

แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับองคประกอบดาน
การบริหารการเงิน
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับ
องคประกอบดานการบริหารการเงิน มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก แนวคิดของกรมสามัญ
ศึกษาไดเนนความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรวามีความจําเปนและเปนประโยชนตอ หนวยงานมาก
203

สมบัติ บุญประเคน, “ ผูบริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ 5 ป . ” วารสารครู
ขอนแกน 1,2 (2544) : 20-21.
204
ธีระ รุณเจริญ, สภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น,2545)
205
จรวยพร ธรณินทร ,12 ไมเด็ด สูตรสําเร็จขาราชการ (กรุงเทพ: อินสปายร ,2552), 322
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เพราะทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชซึ่งจะมีผลตอเนื่องไปถึง งบประมาณ
เพราะเมื่อบุคลากรไดรับการพัฒนาเปนอยางดีแลว ความผิดพลาดที่จะกอใหเกิดความสิ้นเปลือง
เสียหายยอมลดนอยลงไป206เชนเดียวกับงานวิจัยของ พิเชษฐ เพียรเจริญ ที่พบวาการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสวนใหญจะเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดเพราะวามหาวิทยาลัยมีหนวยงานพัฒนา
บุ ค ลากร โดยตรงและมี ก ารจั ด งบประมาณการพั ฒ นาบุ ค ลากรอยู ที่ ห น ว ยงานส ว นกลางของ
มหาวิทยาลัย และเหตุผลที่บุคลากรดานเทคโนโลยีทางการศึกษาไมไดเขารวมกิจกรรมที่หนวยงาน
อื่นหรือสถาบันอื่นจัด จะมีเหตุผลสําคัญคือในเรื่องงบประมาณที่คอนขางจํากัด207 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ของมนสิช สิทธิสมบูรณพบวา
สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง คือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการอบรมดูงานไม
เพียงพอ208
6. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับองคประกอบ
ดานการพัฒนาตนเอง
การบริหารทรัพยากร
มนุษย

การพัฒนาตนเอง

แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ
องคประกอบ ดานการพัฒนาตนเอง
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากร
มนุษ ย กั บ องค ป ระกอบด า นการพัฒ นาตนเอง มี แนวคิ ดยื น ยั น ความสั ม พั น ธ ได แก แนวคิด จาก
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล และคณะ ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษา SINTPAE Model โดยมี 5 ขั้นตอนคือ 1) ผูบริหาร
206

กรมสามัญศึกษา. คูมือการบริหารการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
(กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2524),3-6.
207
พิเชษฐ เพียรเจริญ,การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วารสารวิทยบริการ ปที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 ,75.
208
มนสิช สิทธิสมบูรณ. "รูปแบบการพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัย", การศึกษา
แหงชาติ.27(กุมภาพันธ-มีนาคม 2539 ), 78-82.
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สถานศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 2) เขารับการฝกอบรมแบบเขม 3) ฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตนแบบ 4) นําความรู และทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติในสถานศึกษาตนเอง และ5) มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาตอไป โดย การทดลองใชชุดเรียนรูดวยตนเองทั้ง 6 เลม
โดยมีการประเมินตนเองกอนและหลังการศึกษาชุดเรียนรูดวยตนเอง พบวาคะแนนในภาพรวม
ผูบริหารสามารถพัฒนาตนเองไดจากรอยละ58.20 ขึ้นเปนรอยละ 89.92 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาชุด
เรี ย นรู ด ว ยตนเองแสดงให เ ห็ น ว า ชุ ด เรี ย นรู ด ว ยตนเองสามารถเพิ่ ม พู น ความรู ใ ห แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาไดมากขึ้น ทั้งทางดานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
การวิจั ยและนําผลการวิจั ยไปใช นอกจากนี้ ยังไดมี การประเมิน ชุดเรียนรูดวยตนเองพบวาโดย
ภาพรวมผูบริหาสสถานศึกษามีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ “มาก” ทุกประเด็น
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความคิดเห็นตอชุดเรียนรูในระดับ “มากที่สุด” คือ (1) จากการศึกษาชุดเรียนรู
แลว ทําใหเห็นวาควรมีการบริหารจัดการความรูในสถานศึกษาอยางจริงจัง และ (2) จากการศึกษา
ชุดเรียนรูทําใหเห็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร ความรูของตนเองและสถาบัน209 สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ที่ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมพัฒนา competency ของบุคลากร
ที่มีประสิทธิผลในการพัฒนา นั่นคือ 1) การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง self development plan โดย
การกําหนดใหบุคลากรพัฒนา competency ที่เจาะจง โดยการใหแนวทางตางๆ เชน การอาน
หนังสือที่กําหนดให การเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดให การเขารวมกิจกรรมที่กําหนด
หรือการสับเปลี่ยนตําแหนงเพื่อการพัฒนาตนเอง เปนตน 2) การศึกษาดวยตนเอง self study คือ
การทํากิจกรรมภายใตกรอบเวลาและความถนัดของแตละบุคคล210
สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเอง ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานความสัมพันธระหวาง
องคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยตอองคประกอบดานการพัฒนาตนเองในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้

209

ชัญญา อภิปาลกุล และคณะ ,รูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรูในสถานศึกษา SINTPAE Model (ฉบับสรุป) (กรุงเทพ ฯ : สกศ.,2545)
210
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ,การจัดการทรัพยากรมนุษยดว ย Competency-Based HRM.
(กรุงเทพฯ : สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ,2550),141.
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7. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับการประชาสัมพันธ

การพัฒนาตนเอง

การประชาสัมพันธ

แผนภูมิท1ี่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเองกับการ
ประชาสัมพันธ
ขอสนับสนุนทีเ่ กี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการพัฒนาตนเอง
กับการประชาสัมพันธ มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก ผลการวิจัยของ ประพันธ คําสามารถ
เรื่องการพัฒนางานดานความมีวินัยในตนเองของนักเรียน บานรานหญา อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการใชกิจกรรมประชาสัมพันธ กับการพัฒนา
ความมีวินัยในตนเองโดยใชกิจกรรมประชาสัมพันธประสานการเรียนรู มีผลทําใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาดานความรับผิดชอบ และดานความซื่อสัตยไดผลเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการ
วางแผนในการจั ด กิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ ป ระสานการเรี ย นรู โดยการสอดแทรกเรื่ อ งของ
คุณธรรม และจริยธรรมในกิจกรรม และบูรณาการกิจกรรมเขากับบทเรียนในแตละวิชาทําใหนักเรียน
ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในเรื่องของความรับผิดชอบและความซื่อสัตยอยูตลอดเวลา211 สอดคลองกับ
แนวคิ ด ของ ดร.พี ร ยา หาญพงศ พั น ธ ที่ นํ า แนวคิ ดด า นการประชาสั ม พัน ธ ม าพัฒ นาความเป น
"นวัตกรสังคม" สําหรับบุคลากรจากทุกสาขาวิชาชีพ มีคุณลักษณะสําคัญๆ ดังนี้ 1. มีความตองการ
ปรารถนาในการที่จะเปนบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ดวยการคนหาสิ่งใหมๆ ใหกับตนเอง และคนรอบขาง
อยูเสมอ 2.เปดตาเปดใจใหกวางที่สุด เพื่อพรอมรับรูและพรอมคนหาทุกสรรพสิ่งรอบตัว 3.สนใจที่
จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตัวเองอยางมีความสุขและสนุกสนาน 4.ใสใจในทุกรายละเอียด เพราะจะนํามา
ซึ่งความรูและแนวคิดใหมๆ 5.ลงมือคิด ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยสติและสมาธิ ซึ่งจะทําใหเราเขาใจ
สิ่งนั้นๆ ไดอยางลึกซึ้ง 6.ไมเพียงแตคิดและพูดอยางเดียว แตตองลงมือกระทําหรือปฏิบัติใหไดอยาง
ที่คิดและพูด 7.กลาที่จะยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณ พรอมที่จะกลาวคําขอโทษเมื่อรูวาตัวเองผิด
และเรียนรูที่จะหาทางปรับปรุงตัวเองใหดียิ่งขึ้น 8.กลาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆ และเชื่อมั่นวาทุกสิ่ง
211

ดิเรก ขอพึ่ง, “การพัฒนางานดานความมีวินัยในตนเองของนักเรียน บานรานหญาอําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2547),บทคัดยอ.
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เปนไปได 9.มีกัลยาณมิตรหรือมิตรทางปญญารอบตัว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ ดวยอยาง
สม่ําเสมอ10.อดทน อดกลั้น และเสียสละและยังสอดคลองกับ แนวคิดของสมาคมตัวแทนโฆษณา
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน(Integrated Marketing
Communications) ที่ตระหนักถึงบทบาทเชิงรุกของการใชเครื่องมอสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบ
รวมเขาไวดวยกัน เชนการโฆษณา การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความชัดเจน ความสอดคลองเพื่อผลกระทบทางการสื่อสารสูงสุด โดยผานขอมูลที่ประสาน
สอดคลองเปนหนึ่งเดียว212
สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางการประชาสัมพันธ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเอง ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหว า งองค ป ระกอบด า นการประชาสั ม พั น ธ ต อ องค ป ระกอบด า นการ พั ฒ นาตนเองในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
8. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการบริหาร
การเงิน
การบริหารทรัพยากร
มนุษย

การบริหารการเงิน

แผนภูมิที่ 13 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการบริหาร
การเงิน
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยกับการบริหารการเงิน มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก แนวคิดของ Richard A. Swanson
และ Elwood F. Holton อธิบายวากรอบแนวคิดรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานแนวคิดหลักทั้งสามดาน ไดแก 1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory) 2)ทฤษฎี
ระบบ (System Theory) และ 3) ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) และ Hammer และ
Champy ไดยกตัวอยางการอธิบายกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสาม
212

ดร.พีรยา หาญพงศพนั ธ, คุณคาที่แทจริงของแนวคิดดานการประชาสัมพันธกับการ
พัฒนาความเปนนวัตกรสังคม [Online], accessed 2 May 2010 . Available from http://alumni.
bu.ac.th/index.phpoption=com_content&task=view&id=174&Itemid=82
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ดาน เชน จากแนวคิดกระบวนการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจหรือที่เรียกวา Reengineering นั้น
เปนการมุงเนนใหพนักงานทุกคนตองลดตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้น (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร) ลดขั้นตอน
การทํางานที่ไมจําเปนใหนอยลงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น (ทฤษฎีระบบ) รวมถึง
การนําหลักการทางจิตวิทยาเขามาใชในระหวางการทํา Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา)เปนเหตุให
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรใหมากขึ้น
ศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไปแลวสําหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนที่รับวาคุมคาหรือไม ตองรูและเขา
ใจความตองการขององคกร นั่นคือ กําไร รายได และคาตอบแทนที่ไดรับ ขณะเดียวกันตนทุนที่เปน
คาใชจายสําหรับตัวบุคคลยอมตองลดนอยลง สอดคลองกับแนวคิดของ Shun Tyson ไดอธิบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนความเปนผูนําทุน (Cost Leadership Strategies) วาจะตอง
คิดคนหาวิธีการลดคาใชจายใหต่ําสุดเพื่อราคาขายสินคาและบริการจะไดต่ํากวาดวยในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจําเปนที่จะตองชวยกันคิดคนหาวิธีการซึ่งในเรื่องนี้สงผลกระทบตอโครงการสราง
จิตสํานึกแห งตนทุนและการลดตนทุน คาใชจายในทุกดานโดยเฉพาะคาใชจายดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแนวคิดของ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน เรื่องการการใหผลตอบแทนที่มี
ความยุ ติ ธ รรมและเสมอภาคกั น ย อ มเป น ตั ว กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของขวั ญ และกํ า ลั ง ใจพนั ก งาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่ตองอาศัยแรงงานที่มีความรู ทักษะ และสามารถปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแรงงานเหลานี้จะมีความตองการ และแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางจากแรงงาน
ที่ไมมี ฝมื อ ทํา ให ตอ งปรับ เปลี่ย นระบบการใหค า ตอบแทนและผลประโยชน เพื่อธํ า รงรัก ษาให
บุ ค ลากรมี ค วามพอใจในงาน และมี ค วามผู ก พั น กั บ องค ก ร ดั ง นั้ น การให ค า ตอบแทน และ
ผลประโยชนที่เหมาะสมเปนสิ่งที่สําคัญตอการจัดการทรัพยากรมนุษย213 สอดคลองกับแนวคิดของ
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน เรื่องการการใหผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเสมอภาคกันยอมเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญของขวัญและกําลังใจพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่ตองอาศัยแรงงานที่มี
ความรู ทักษะ และสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแรงงานเหลานี้จะมีความตองการ
และแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางจากแรงงานที่ไมมีฝมือ ทําใหตองปรับเปลี่ยนระบบการให
คาตอบแทนและผลประโยชน เพื่อธํารงรักษาใหบุคลากรมีความพอใจในงาน และมีความผูกพันกับ
องค ก ร ดั ง นั้ น การให ค า ตอบแทน และผลประโยชนที่ เ หมาะสม เป น สิ่ง ที่ สํ า คั ญ ต อ การจัด การ
ทรัพยากรมนุษย214 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธีระ ทานตวณิช ที่พบวาอุปสรรคสําคัญที่มีผลตอ
213

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน,การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั่น,2545),201-

214

เรื่องเดียวกัน, 201-202.

202.
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การพัฒนาบุคลากรในสถาบันคือ อุปสรรคดานการเงิน ดานเครื่องมือและ อุปกรณ ดานความรู
ทักษะในการวิจัย ขอจํากัดดานเวลา และขาดการ สนับสนุนจากสถาบัน215
สรุปจากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่มีอทิ ธิพลตอการบริหารการเงิน ผูว ิจยั จึงกําหนดสมมุติฐานความสัมพันธระหวาง
องคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยตอองคประกอบดานการบริหารการเงิน ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้
9. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงินกับการประชาสัมพันธ

การบริหารการเงิน

การประชาสัมพันธ

แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงินกับการ
ประชาสัมพันธ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารการเงิน
กับการประชาสัมพันธ มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแกแนวคิดของอรไทย บรรลุที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร เขต
ภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบวามีอุปสรรคในการประชาสัมพันธ ดานงบประมาณ พบวา ไมมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการประชาสัมพันธเปนการเฉพาะ216 เชนเดียวกับ
อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว ที่กลาววา งบประมาณที่ใชในการประชาสัมพันธโรงเรียนเปนหัวใจสําคัญ
ของการดํ า เนิ น งานประชาสัม พั น ธ เพราะเงิน เปน สิ่ ง เสริ ม ให ง านมี คุ ณ ภาพ แต ก ารดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองทําใหกิจกรรมตางๆบรรลุเปาหมายโดยเสียเงินนอยที่สุดแต

215

สุธีระ ทานตวณิช, "บทบาททางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน ปการศึกษา 2517" ( ปริญญานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร),(อัดสําเนา).
216
อรไทย บรรลุ, การศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาบริหารการศึกษา,2547.
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ได คุ ณ ภาพงานที่ ดี ที่ สุ ด อุ ป สรรคสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ไม
สามารถเปนไปตามแผน และไมบรรลุเปาหมายไดนั้น เกิดจากปจจัยดานงบประมาณไมเพียงพอ217
10. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการ
ประชาสัมพันธ
การบริหารทรัพยากร
มนุษย

การประชาสัมพันธ

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับการ
ประชาสัมพันธ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยกับการประชาสัมพันธ มีแนวคิดยืนยันความสัมพันธไดแก แนวคิดของจรวยพร ธรณินทร วา
องคกรควรมีฝาย หรือกลุมผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยหัวหนาฝายกับทีมงาน
ควรเลือกบุคลากรที่จบทางนิเทศศาสตรโดยตรง หรือมีประสบการณดานนี้ มีความสนใจในการ
ทํางานดานการประชาสัมพันธ และตองมีบุคลิกลักษณะพิเศษ ที่สามารถเปนนักขาว หรือสามารถ
วิเคราะหขาวได การพัฒนาบุคลากรจากทุกฝายขององคกรใหมีทักษะในการประชาสัมพันธ จึงเปน
สิ่งสําคัญที่ไมควรละเลย ตองพัฒนาบุคลากรอื่นๆควบคูไปกับการพัฒนาตัวผูบริหารดวย เพื่อใหการ
ประชาสัมพันธเปนไปในเชิงสรางสรรค รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น218 สอดคลองกับแนวคิดของ
รัมภา ไตชิละสุนทร วาการประชาสัมพันธเปนการพัฒนาบุคลากร219 และพรทิพย เฟองฟุง ไดกลาว
วา วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธที่ดีของหนวยงาน ควรประกอบดวย การสงเสริมใหบุคลากร
ในหนวยงานมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน สงเสริมใหบคุ ลากรภายใน
มีบทบาทแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการมีสวนรวมในสาธารณกุศล เพื่อใหทุกคนเปนตัว
แทนที่ดีของหนวยงาน และเขาใจวางานประชาสัมพันธของสถาบันหรือหนวยงาน เปนภารกิจของทุก
217

อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว,การประชาสัมพันธโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2542 ),591.
218
จรวยพร ธรณินทร ,12 ไมเด็ด สูตรสําเร็จขาราชการ (กรุงเทพ : อินสปายร ,2552),344.
219
รัมภา ไตชิละสุนทร, “แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับประชาชน” นักประชาสัมพันธ
การศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2537).
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คน เพื่ อ พั ฒ นา และรั ก ษาคุ ณ ภาพของระดั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารภายในหน ว ยงานให มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพที่ดี และคลองตัวทั้งจากระดับผูบริหารสูระดับปฏิบัติการ และระหวางบุคลากรดวยกัน
เพื่อใหความรูความเขาใจขอมูลที่จําเปนในทุกเรื่อง จะชวยใหบุคลากรเกิดความรอบรูในการทํางาน
เกิดความเขาใจ และมีภาพลักษณที่ดีตอฝายบริหาร โดยสวนรวมเกิดความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง
ของหนวยงาน เพื่อสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดี การยกยองนับถือกันตามลําดับชั้นยศ อาวุโส
และเพื่อลดความขัดแยง ความตึงเครียด เพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติงาน220
ตอนที่ 2
การวิเคราะหรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย
2.1 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เพื่อใหไดรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมในประเทศไทย
ผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาใน
ประเทศไทย ที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดลดังนี้
1. คา Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. คา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
3. คา Goodness – of – fit indices : GFI และ AGFI
4. คา Root Mean Squared Residual : คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง
ของสวนเหลือ (RMR)
5. คา Comparative fit : ดัชนีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/
ตามสมมติฐาน
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พรทิพย เฟองฟุง,“การศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12”
(ปริญญานิพนธ สาขาบริหารการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
,2542),บทคัดยอ.
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ตารางที่ 14 คาสถิติวัดความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ

ไค – สแควร (χ 2 )

คา

อธิบายความสอดคลอง ความกลมกลืน
ระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ

168.41
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
(P = 0.83200) สมมติฐานหลักวาโมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อ P มีคา
มากกวา 0.05

ดัชนีความกลมกลืน
(Goodness of fit : GFI)
Adjusted Goodness of fit
(AGFI)
Relative Fit Index (RFI)

0.99

มีคาเขาใกล 1 ถือวาโมเดลมีความกลมกลืน

0.98

Root Mean Squared
Residual : RMR
Largest Standardized
Residual
Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

0.029

มีคามากกวา 0.90 แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาเขาใกล 1 แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาต่ํากวา 0.8 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาไมเกิน 2.00 ถือวาโมเดลมีความ
กลมกลืน
มีคาต่ํากวา 0.05 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

0.92

0.92
0.025

จากตารางที่ 14 พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 168.41 (P =
0.83200) แสดงให เ ห็ น ว า ไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กล า วคื อ รู ป แบบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถ
พิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลองอื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted
Goodness of fit Index (AGFI) มีคาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.99 และคา AGFI = 0.98 ซึ่ง
มากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวารูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ คา Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.029 และคา
Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน
0.08 ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ 0.029 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

255
ประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.025 ซึ่งมี
คาระหวาง 1-0.05 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี
จากผลการวิเคราะหดวยสถิติ Factor Analysis ที่ไดนําเสนอแลวขางตน พบวา
องค ป ระกอบของรู ป แบบการประกอบการโรงเรี ย นสองภาษาในประเทศไทย ประกอบด ว ย 5
องคประกอบ 31 ตัวแปร ดังตอไปนี้
X1 คุณลักษณะของผูประกอบการ
X2 การพัฒนาตนเอง
X3 การบริหารการเงิน
X 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย
X5 การประชาสัมพันธ
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมีรูปแบบดังนี้
X2 การพัฒนาตนเอง

0.45

X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

X5 การ

0.54

0.58
0.49

0.66
0.56

X1 คุณลักษณะของ
0.65

ผูประกอบการ
0.44

ประชาสัมพันธ

X3 การบริหาร
การเงิน

Chi – square = 168.41 , df = 92 , P-value = 0.83200, RMSEA = 0.025
แผนภูมิที่ 16 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการประกอบการ
0.0
ของโรงเรียนสองภาษาที่สอดคลองเชิงประจักษ
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จากแผนภูมทิ ี่ 16 คํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปร
ทั้งหมดไดดังนี้
1. คํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรทั้งหมดที่มีตอ
คุณลักษณะของผูประกอบการไดดังนี้
1.1 อิทธิพลทางตรง ผลทางตรงของการบริหารการเงิน การพัฒนาตนเอง การประชาสัมพันธ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย มีคาเทากับ 0.44 0.54 0.56 และ 0.58 ตามลําดับ
1.2 อิทธิพลทางออม ผลทางออมของตัวแปรที่มีตอคุณลักษณะของผูประกอบการมีดังนี้
1.2.1 ผลทางออมของการพัฒนาตนเองที่มีตอคุณลักษณะของผูประกอบการ
1.2.1.1 ผลทางออมที่ผานการบริหารการเงินมีคาเทากับ 0.65 x 0.44 = 0.28
1.2.2
ผลทางออมของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ
1.2.2.1 ผลทางออมที่ผานการพัฒนาตนเอง มีคาเทากับ 0.45 x 0.54 = 0.24
1.2.2.2 ผลทางออมที่ผานการบริหารการเงินมีคาเทากับ 0.49 x 0.44 = 0.21
1.2.3 ผลทางออมของการประชาสัมพันธที่มีตอคุณลักษณะของผูประกอบการ
1.2.3.1 ผลทางออมทีผ่ านการพัฒนาตนเองมีคาเทากับ 0.66 x 0.54 = 0.35
1.3 ผลรวมของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะของผูประกอบการ ไดจากผลบวกของผล
ทางตรงกับผลทางออมทัง้ หมด
1.3.1 ผลรวมของการพัฒนาตนเองที่มีตอคุณลักษณะของผูประกอบการ มีคา
เทากับ 0.54 + 0.28 = 0.82
1.3.2 ผลรวมของการบริหารการเงินที่มีตอ คุณลักษณะของผูประกอบการ มีคา
เทากับ 0.44
1.3.3 ผลรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษยทมี่ ีตอคุณลักษณะของผูป ระกอบการ
มีคา เทากับ 0.58 + 0.24 + 0.21 = 1.03
1.3.4 ผลรวมของการประชาสัมพันธที่มตี อคุณลักษณะของผูประกอบการ มีคา
เทากับ 0.56 + 0.35 = 0.91
ในการจะประเมินผลของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะของผูประกอบการจะตอง
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายกอนแลวจึงมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออม และอิทธิพลรวม ผูวิจัยไดนําเสนอคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะของผูประกอบการ จึงแสดงในตารางที่ 14
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ตารางที่ 15 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ
องคประกอบ

X2 การพัฒนาตนเอง
X3 การบริหารการเงิน
X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
X5 การประชาสัมพันธ

อิทธิพล
ทางตรง

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรเกณฑ อิทธิพล
X2 X3 X4 X5 รวม รวม

0.54
0.44
0.58

- 0.28
0.24 0.21 -

-

0.28 0.82
0.44
0.45 1.03

0.56

0.35

-

0.35 0.91

-

-

จากตารางที่ 15 พบวา ในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอคุณลักษณะของ
ผูประกอบการเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอคุณลักษณะของ
ผูประกอบการ จากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธ การพัฒนา
ตนเองและการบริหารการเงิน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอคุณลักษณะ
ของผูประกอบการ จากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธและการ
พัฒนาตนเอง
เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลรวม เรี ย งลํ า ดั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูประกอบการจากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธ การพัฒนา
ตนเอง และการบริหารการเงิน
2. คํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรทั้งหมดที่มี
ตอการพัฒนาตนเองไดดังนี้
2.1 อิทธิพลทางตรง ผลทางตรงของการบริหารทรัพยากรมนุษย และการประชาสัมพันธ
มีคาเทากับ 0.45 และ 0.66 ตามลําดับ
2.2 อิทธิพลทางออม พบวาไมมีตัวแปรใดที่มีอิทธิพลทางออมตอการพัฒนาตนเอง
2.3 ผลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง ไดจากผลบวกของผลทางตรงกับผล
ทางออมทั้งหมด คือ
2.3.1 ผลรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่มี ตี อการพัฒนาตนเองมีคา เทากับ0.45
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2.3.2 ผลรวมของการประชาสัมพันธที่มีตอการพัฒนาตนเอง มีคาเทากับ 0.66
ในการจะประเมินผลของตัวแปรที่มีผลตอการพัฒนาตนเองจะตองพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายกอนแลวจึงมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวม ผูวิจัยได นําเสนอคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง จึงแสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 16 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง
องคประกอบ

X1 คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ
X3 การบริหารการเงิน
X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
X5 การประชาสัมพันธ

อิทธิพล
ทางตรง

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรเกณฑ อิทธิพล
X1
X3 X4 X5 รวม รวม

-

-

-

-

-

-

-

0.45

-

-

-

-

-

0.45

0.66

-

-

-

-

-

0.66

จากตารางที่ 16 พบวา ในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอการพัฒนาตนเอง
เมื่ อพิ จ ารณาอิ ท ธิพ ลทางตรง เรีย งลํา ดับตั วแปรที่ มีอิท ธิ พ ลทางตรงต อการพั ฒ นา
ตนเอง จากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยและการประชาสัมพันธ
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออม ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการพัฒนาตนเอง พบวา
ไมมีตัวแปรใดที่มีอิทธิพลทางออมตอการพัฒนาตนเอง
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอการพัฒนาตนเองจาก
มากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย และการประชาสัมพันธ
3. คํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรทั้งหมดที่มีตอการ
บริหารการเงินไดดังนี้
3.1 อิทธิพลทางตรง ผลทางตรงของการบริหารทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาตนเอง มีคา
เทากับ 0.49 และ 0.65 ตามลําดับ
3.2 อิทธิพลทางออม พบวาไมมีตัวแปรใดที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเงิน
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3.3 ผลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการบริหารการเงิน ไดจากผลบวกของผลทางตรงกับผล
ทางออมทั้งหมด คือ
3.3.1 ผลรวมของการพัฒนาตนเองที่มีตอการบริหารการเงิน มีคาเทากับ 0.65
3.3.2 ผลรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษยทมี่ ีตอการบริหารการเงิน มีคาเทากับ
0.49
ในการจะประเมินผลของตัวแปรที่มีผลตอการบริหารการเงินจะตองพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายกอนแลวจึงมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวม ผูวิจัยได นําเสนอค าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพัน ธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการบริหารการเงิน จึงแสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 17 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีผลตอการบริหารการเงิน
องคประกอบ

X1 คุณลักษณะของ
ผูประกอบการ
X2 การพัฒนาตนเอง
X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
X5 การประชาสัมพันธ

อิทธิพล
ทางตรง

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรเกณฑ อิทธิพล
X1
X2 X4 X5 รวม รวม

-

-

-

-

-

-

-

0.65
0.49

-

-

-

-

-

0.65
0.49

-

-

-

-

-

-

-

จากตารางที่ 17 พบวา ในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอการบริหารการเงิน
จะตองพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม
เมื่อพิ จ ารณาอิ ท ธิพ ลทางตรง เรีย งลํา ดั บตัว แปรที่มีอิ ท ธิพ ลทางตรงต อ การบริ ห าร
การเงิน จากมากไปหานอย คือ การพัฒนาตนเอง และการบริหารทรัพยากรมนุษย
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออม ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเงิน พบวา
ไมมีตัวแปรใดที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเงิน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอการบริหารการเงิน จาก
มากไปหานอย คือ การพัฒนาตนเอง และการบริหารทรัพยากรมนุษย
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2.2 การวิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย
จากผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหไดรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย
โดยผานการตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสรา งรูปแบบที่เ หมาะสม ผูวิจั ย นํ าเสนอร า ง
รูปแบบที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 3 ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบรูปแบบการ
วิ จั ย ในประเด็ น ความเหมาะสม ความเป น ไปได การใช ป ระโยชน และความถู ก ต อ ง มี ผ ลการ
วิเคราะหขอมูลดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความเหมาะสม

องคประกอบของรูปแบบ
1. คุณลักษณะของผูประกอบการ

ความคิดเห็น
เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
5
100
-

2. การพัฒนาตนเอง

5

100

-

-

3. การบริหารการเงิน

5

100

-

-

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย

5

100

-

-

5. การประชาสัมพันธ

5
5

100
100

-

-

รวมเฉลีย่

จากตารางที่ 18 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความเหมาะสมขององคประกอบ
ของรูปแบบ เห็นวามีความเหมาะสม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 19 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
องคประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความเปนไปได

องคประกอบของรูปแบบ

ความคิดเห็น
เห็นวาเปนไปได
เห็นวาเปนไปไมได
รอยละ
จํานวน รอยละ จํานวน

1. คุณลักษณะของผูประกอบการ

5

100

-

-

2. การพัฒนาตนเอง

5

100

-

-

3. การบริหารการเงิน

5

100

-

-

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย

5

100

-

-

5. การประชาสัมพันธ

5

100

-

-

5

100

-

-

รวมเฉลีย่

จากตารางที่ 19 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความเปนไปไดขององคประกอบ
เห็นวามีความเปนไปได จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 20 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความถูกตอง
องคประกอบของรูปแบบ
1. คุณลักษณะของผูประกอบการ

ความคิดเห็น
เห็นวาถูกตอง
เห็นวาไมถูกตอง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
5
100
-

2. การพัฒนาตนเอง

5

100

-

-

3. การบริหารการเงิน

5

100

-

-

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย

5

100

-

-

5. การประชาสัมพันธ

5
5

100
100

-

-

รวมเฉลีย่
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จากตารางที่ 20 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานความถูกตองขององคประกอบ เห็น
วามีความถูกตอง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 21 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ดานการนําไปใชประโยชน

องคประกอบของรูปแบบ
1. คุณลักษณะของผูประกอบการ

ความคิดเห็น
เห็นวาใช
เห็นวาใชประโยชน
ประโยชนได
ไมได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
5
100
-

2. การพัฒนาตนเอง

5

100

-

-

3. การบริหารการเงิน

5

100

-

-

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย

5

100

-

-

5. การประชาสัมพันธ

5
5

100
100

-

-

รวมเฉลีย่

จากตารางที่ 21 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็นตอ
องค ป ระกอบของรู ป แบบการประกอบการโรงเรี ย นสองภาษา ด า นการนํ า ไปใช ป ระโยชน ข อง
องคประกอบ เห็นวาใชประโยชนได จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
2.3 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ง นี้ ผูวิ จั ยไดสรุปขอคิดเห็นเพิ่ม เติมของผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของรู ป แบบการวิ จั ย โดยแยกเป น ข อคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติม ที่ มี ต อ องค ป ระกอบรู ป แบบการ
ประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่คนพบ 5 องคประกอบ และขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีตอรูปแบบ
การประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย สรุปไดดังนี้
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2.3.1 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีตอองคประกอบรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสอง
ภาษา สรุปไดดังนี้
2.3.1.1 องคประกอบ”คุณลักษณะของผูประกอบการ” (Entrepreneurial Trait)
ผู เ ชี่ ย วชาญมีข อคิ ดเห็น เพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ องค ป ระกอบคุ ณลั ก ษณะของ
ผูประกอบการ ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1)ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา
คุณลักษณะของผูประกอบการ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการบริหารของผูประกอบการ วาจะเลือกใช
เครื่องมือในการบริหารแบบใด การตัดสินใจในเชิงธุรกิจที่มีความเสี่ยง หรือสรางสรรคสินคาและ
บริการหรือแนวคิดใหมๆในการบริหาร ลวนขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูประกอบการทั้งสิ้น
2) ความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา คุณลักษณะของผูประกอบการที่ผูวิจัยนําเสนอ
ทั้ง 9 ตัวแปรนั้น อาจมีบางตัวแปรที่ผูบริหารโรงเรียนสองภาษา โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาล มีการ
ปฏิบัติมากนั่นคือการมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียนที่มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
เปนผูรับผิดชอบหรือเปนหัวหนาโครงการสองภาษาของโรงเรียน สวนโรงเรียนเอกชน ผูประกอบการ
มักจะเปนผูบริหารโครงการเอง 3) ความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน เห็นดวย กับตัวแปรที่ผูวิจัย
นํ า เสนอแต เ ห็ น ว า น า จะมี คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ค วามสํ า คั ญ โดยเฉพาะคุ ณ ลั ก ษณะที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 4) การนําไปใช ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา
คุณลักษณะของผูประกอบการ ทั้ง 9 ตัวแปร สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตัวผูบริหาร
โรงเรียนสองภาษาเอง ใหมีศักยภาพตอไปได
2.3.1.2 องคประกอบ “การพัฒนาตนเอง” ( Self Development)
ผูเชี่ยวชาญมีขอคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับองคประกอบการพัฒนาตนเองซึ่งแบง
ออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา การพัฒนาตนเองของ
ผูบริหารนั้นมีความสําคัญมากเนื่องจากในปจจุบันสิ่งตางๆรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้
องคความรู เทคโนโลยี แมแตปญหา ก็มีความสลับซับซอนมากขึ้นดังนั้นผูประกอบการโรงเรียนสอง
ภาษาจึงตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 2) ความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา ผูบริหารสวนมากมีงานมาก จึงอาจไม
มีเวลามากพอที่จะเขารับการฝกอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการไดบอยอยางที่ตองการ ดังนั้น การ
แสวงหาความรูใหมๆ ดวยตัวเองโดยการใชวิธีการที่หลากหลายจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ผูบริหารในยุค
ปจจุบันนํามาใช เชนการใช อินเตอรเนต การอานขาวสาร หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับ
ผูเชี่ยวชาญเปนตน 3) ความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรมี
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ความถูกตอง และ 4) การนําไปใชประโยชน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา การพัฒนาตนเอง
นั้น ผูประกอบการโรงเรียนสองภาษา ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร และควร
มีการผลักดันใหเกิดบรรยากาศของการแสวงหาความรู ขึ้นในทุกสวนของโรงเรียนอยางจริงจัง โดย
การจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เชน มุมคนควาของครู หองสมุดอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต
เปนตน
2.3.1.3 องคประกอบ “การบริหารการเงิน” (Financial Management)
ผูเชี่ยวชาญมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบความสามารถองคการซึ่ง
แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1)ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา การบริหารการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพนั้น เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการศึกษาที่ไมมุงหวังความสําเร็จที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียว ความแตกตางกันอยาง
มากในเรื่องของงบประมาณ ที่ไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โรงเรียนสองภาษาเอกชนจึงตองมี
ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งหาการสนั บ สนุ น ด า นทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาจาก แหล ง อื่ น ๆ เช น การ
สนับสนุน จากผูปกครอง โดยการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนในการสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเปนในการจัดการเรียนการสอนในโครงการสองภาษา แตมีผูเชี่ยวชาญบางทานใหขอสังเกตเรื่อง
การมีสวนรวมของผูปกครองวา ควรมีขอบเขตที่ชัดเจน เพราะผูปกครองมีความหลากหลาย ยากตอ
การบริหารจัดการ 2) ความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา ตัวแปรทั้ง 6 ประการมี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โรงเรียนสองภาษาสวนมากมีการดําเนินการทางการบริหารการเงิน
อยางรัดกุมอยูแลว 3) ความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญไมมีความเห็นเพิ่มเติม และ 4) การนําไปใช
ประโยชน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา การจัดโครงการสองภาษานั้นมีการจัดเก็บคาใชจาย
จากผูปกครองในอัตราที่สูงกวาภาคปกติ หากมีการบริหารงบประมาณที่ไดมาอยางมีประสิทธิภาพ
จะสามารถนําไปพัฒนาโรงเรียนในสวนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ สื่อ
การสอนที่ทันสมัย มาใชในโรงเรียน ทั้งโครงการสองภาษา และโครงการปกติดวย
2.3.1.4 องคประกอบ “การบริหารทรัพยากรมนุษย” (Human Resource Management)
ผูเชี่ยวชาญมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบความสามารถองคการซึ่ง
แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวาในการจัดการ
เรียนการสอนโครงการสองภาษานั้น สิ่งที่ผูปกครองมีความกังวล และใหความสําคัญมากที่สุด นั่น
คื อ ครู ผู ส อน ชาวไทยและชาวต า งชาติ การสรรหาครู ผู ส อนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ ว นและมี
ประสิทธิภาพนั้น เปนงานที่ยาก และทาทายสําหรับผูบริหาร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอยาง
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เหมาะสม จะสรางจุดขายที่เขมแข็ง และความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการโรงเรียนสอง
ภาษา 2) ความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ที่ผูวิจัยนําเสนอนั้น เปนสิ่งที่โรงเรียนสองภาษาทั้งของรัฐบาลและโรงเรียนสอง
ภาษาของเอกชน สวนหนึ่งเปนแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดอยูแลว เชนเรื่องการผาน
การอบรมดานหลักสูตร ภาษา และวัฒนธรรมไทย ของอาจารยชาวตางชาติ 3) ความถูกตอง
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา หากโรงเรียนมีการบริหารทรัพยากรมนุษย อยางมีประสิทธิภาพ
จะสามารถ แกปญหาเรื่องครูชาวตางชาติไดเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลดีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของโครงการ และ 4) การนําไปใชประโยชน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา ตัวแปรเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ผูวิจัยไดนําเสนอนั้น สามารถนําไปใชใหเกิดผลไดจริง แตควรเพิ่มเติม
สวนที่เกี่ยวกับการจูงใจ การใหรางวัล การลงโทษ เขาไปในกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
มนุษยดวย สวนที่เกี่ยวกับการฝกอบรมนั้น ควรมีการฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เปนคนไทย
รวมกับครูผูสอนชาวตางชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการสอน ความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
2.3.1.5 องคประกอบ “การประชาสัมพันธ” (Publicize)
ผูเชี่ยวชาญมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบความสามารถองคการซึ่ง
แบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวาการประชาสัมพันธ
เปนเครื่องมือทางการบริหารที่ผูบริหารโรงเรียนสองภาษาใหความสําคัญ และนํามาใชอยางไดผล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาวะที่ โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยมีการแขงขันกันอยางสูง การนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเปนสวนสําคัญที่ทําให
ผูปกครองเพิ่มความเชื่อมั่น ในการบริหารจัดการของโรงเรียน และมีผลตอการตัดสินใจที่จะนําบุตร
หลานเขามาเรียนในโรงเรียนของเรา 2) ความเปนไปได ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวาโรงเรียนใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนโรงเรียนสองภาษาหรือไม ลวนแลวแตตองทําการประชาสัมพันธทั้งสิ้น รูปแบบ
ของการประชาสัม พัน ธของแต ล ะโรงเรี ย นอาจแตกต า งกัน ทั้ ง นี้ขึ้น อยูกับงบประมาณของแต ละ
โรงเรียน การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับโรงเรียน และกลุมเปาหมาย เปนเรื่องที่ควรนํามาพิจารณาใน
การบริหารการประชาสัมพันธโรงเรียน 3) ความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
โรงเรียนควรมีบุคลากรที่มีความรู และประสบการณ มาทําหนาที่ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเพื่อวาง
แผนการประชาสัมพันธ และคิดวิธีการทําการประชาสัมพันธเชิงรุก ใหกับโรงเรียน 4) การนําไปใช
ประโยชน ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวาผูที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธโรงเรียนไดดีที่สุดนั่นก็คือ
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นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ดังนั้นการสรางความรูสึกที่ดี ทัศนคติเชิงบวก ให
เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เพราะบุคลากรเหลานั้นจะเปนผูที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.2 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีตอรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่
เหมาะสมของประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาของ
ประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมีความเห็น
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวารูปแบบมีความเหมาะสม เนื่องจากองคประกอบทั้ง 5องคประกอบ
นั้นมีความสําคัญตอการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา โดยที่องคประกอบดานคุณลักษณะของ
ผูประกอบการนั้นเปนองคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับตัวผูบริหารซึ่งนาจะเปนองคประกอบมี
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจาก ผูบริหารเปนผูที่มีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการทํางาน เปนผูที่มี
ความสําคัญในการตัดสินใจในพันธกิจของโรงเรียน องคประกอบที่เหลือทั้ง 4 องคประกอบ จะมี
อิทธิพลสงผลทําใหผูประกอบการมีคุณลักษณะที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกันผูบริหารที่มี
คุณลักษณะของผูประกอบการ ก็จะเขาใจและเห็นความสําคัญขององคประกอบทั้ง 4 นั่นคือ การ
พัฒนาตนเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน และการประชาสัมพันธ โดยมีการ
บริหารจัดการองคประกอบดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 2) มีความเปนไปไดในการนําไปใช
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานเห็นดวยกับรูปแบบดังกลาว วามีความเปนไปไดสามารถนําไปใชไดจริง 3)
ความถูกตอง ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะองคประกอบดานการประชาสัมพันธ วานาจะครอบคลุมถึง
เรื่ อ งของการตลาดไปดว ย เนื่ องจาก เห็น วาการประชาสัม พัน ธโรงเรียนเพียงอยา งเดียวอาจไม
เพียงพอในการแขงขันในปจจุบัน การสงเสริมการขายดวยวิธีการตาง ๆที่ใชในภาคธุรกิจ นาจะมีการ
นํามาปรับใชในโรงเรียนอยางเหมาะสม และ 4) ผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคลองกันวาผลการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย นั้นนาจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการที่กําลังจะเปดโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย หรือ ผูบริหารโรงเรียนสองภาษาของ
รัฐ ที่จะนํารูปแบบดังกลาวมาปรับใชในโรงเรียนสองภาษาอยางมีประสิทธิภาพตอไป

บทที่ 5
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชแนวทางการดําเนินการวิจัยเปน 2 ประเภท
ประกอบกัน คือ การศึกษาวิจัยที่เปนลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการศึกษา
วิจัยที่เปนลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบ
การประกอบการของโรงเรียนสองภาษา 2) รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาจํานวน 298 โรงเรียนเปนโรงเรียนรัฐบาล 156 โรงเรียน เปนโรงเรียนเอกชน 142 โรงเรียน กลุม
ตัวอยางไดแก โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาจํานวน 169 โรงเรียน คือ โรงเรียน
รัฐบาล 88 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 81 โรงเรียนขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณตารางเครซี่
และมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกลุมตัวอยางไดมาจาก
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยกําหนดผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห (unit of
analysis) ผูใหขอมูลแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหารไดแก 1) ผูอํานวยการ 2) รองผูอ าํ นวยการ
3) หัวหนาโครงการสองภาษา และระดับครูผูสอน ไดแก ครูที่ทําการสอนในระบบสองภาษา ไดตอบ
รับคืนกลับมา 149 โรงเรียน เปนโรงเรียนรัฐบาล 72 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 77 โรงเรียน รวมผูใ หขอ มูล
ทั้งหมด 745 คน คิดเปนรอยละ 88.16 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
(semi-structured interview) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)และแบบตรวจสอบรายการ
(check list) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดย 1) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดําเนินการโดยผูวิจัย
เดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง 2) แบบสอบถามการวิจัย ดําเนินการโดยการเก็บขอมูลดวยตนเอง
และสงทางไปรษณีย และ 3) แบบแสดงความคิดเห็นในการตรวจสอบรูปแบบการวิจัย ดําเนินการโดย
การสงทางไปรษณีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ ( frequency ) คารอยละ
(percentage) คามัชฌิมาเลขคณิต (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห
องคประกอบ (factor Analysis) และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) โดย
โปรแกรมสําเร็จรูป
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. องคป ระกอบของรูป แบบการประกอบการโรงเรีย นสองภาษา ประกอบดว ย 5
องคประกอบคือ 1)คุณลักษณะของผูประกอบการ (Entrepreneurial Trait) 2) การพัฒนาตนเอง
(Self Development) 3) การบริหารการเงิน (Financial Management) 4)การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Management) และ 5) การประชาสัมพันธ (Public Relations) มี
คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity เทากับ 113433.77 (p < .01) แสดงวาเมตริกซสหสัมพันธนี้
แตกตางจากเมตริกเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับคา KMO ซึ่งมี
คาเทากับ 0.941 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบได
ในระดับดีมาก และจากคาไอเกนขององคประกอบที่มากกวา 1.00 โดยมีความแปรปรวนสะสม
เทากับรอยละ 71.927 ในแตละองคประกอบไดจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ
(Factor Loading) ไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 “คุณลักษณะของผูประกอบการ ” (Entrepreneurial Trait)
ประกอบดวย บุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนระบบสองภาษาไดรับความไววางใจ
ใหรับผิดชอบงานอยางเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนสองภาษาแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น
ตางๆกับสมาชิก ผูบริหารมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบชัดเจน ผูบริหารมีการ
ประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนระบบสองภาษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารทํางานรวมกับผูอื่นที่อยูภายในองคกรโดยไมทาํ
ใหเกิดปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ ผูบริหารเต็มใจที่จะรับฟงและเขาใจถึงความตองการของทีมงาน
ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ผูบริหารมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสอง
ภาษา แหลงการเรียนรูและใชประโยชนอยางคุมคา
องคประกอบที่ 2 “การพัฒนาตนเอง” ( Self Development)
ประกอบดวย ผูบริหารใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลใหมๆ ผูบริหารเขารวมการอบรม
สัมมนาวิชาการอยางตอเนื่อง ผูบริหารติดตามขาวสารของประเทศ ของโลกและสามารถวิเคราะหได
ผูบริหารมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ ผูบริหารรูจักแยกแยะไดวาขอมูล
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ประเภทใด สามารถหาไดจากที่ใด ผูบริหารพูดคุยปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ผูบริหาร
มีนิสัยรักการอาน และจดบันทึก
องคประกอบที่ 3 “การบริหารการเงิน” (Financial Management)
ประกอบดวย ผูปกครองของนักเรียนในโครงการสองภาษา มีสวนสนับสนุนและจัดหาแหลง
ทรัพยากรทางการศึกษาใหกับโรงเรียน โรงเรียนสองภาษาเปดโอกาสใหผูปกครองของนักเรียนใน
โครงการ ฯ มีสวนรวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนสองภาษาเปนสมาชิกของสมาคม
โรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย โรงเรียนสองภาษามีคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑของโรงเรียน
การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสองภาษาเนนที่ดานวิชาการ ,ดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการตามลําดับ โรงเรียนสองภาษามีการจัดทํางบประมาณประจําปเสนอ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
องคประกอบที่ 4 “การบริหารทรัพยากรมนุษย” (Human Resource Management)
ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา ประเมินจาก
เอกสารการสอน ,การใชสื่อการสอนและวิธีการสอนในหองเรียน มีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและ
วิธีการสอนในโครงการสองภาษาใหแกครูผูสอนชาวไทยและผูที่เกี่ยวของ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสองภาษา โดยหัวหนางานที่เกี่ยวของและผูบริหารโครงการฯ
โรงเรียนสองภาษา จัดกิจกรรมใหครูไทยและครูชาวตางชาติที่สอนในโครงการ ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานเทคนิควิธีการสอนซึ่งกันและกัน ครูผูสอนชาวตางชาติในโรงเรียนสองภาษา ผานการอบรมดาน
หลักสูตร , ภาษาและวัฒนธรรมของไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
องคประกอบที่ 5 “การประชาสัมพันธ” ( Public Relations )
ประกอบดว ย โรงเรี ย นสองภาษามีก ารเลื อ กใชสื่ อไดเ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมายและ
กิจกรรม โรงเรียนสองภาษากําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธโรงเรียน ครอบคลุมงานทุกดานของ
โรงเรียน ฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนสองภาษาสรางความเขาใจใหกับบุคคลภายนอก ดวยการ
ใหขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา สงภาพ หรือขาวความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนเผยแพรผานสื่อมวลชน
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2. รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) มีความกลมกลืนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในเกณฑดี มีคาสถิติที่ใช
ในการทดสอบคือ คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 168.41 (P = 0.83200) แสดง
ใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง รูปแบบการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวดั ความ
สอดคลองอื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index
(AGFI) มีคาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.99 และคา AGFI = 0.98 ซึ่งมากกวา 0.90 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษระดับดี คา
Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.029 และคา Standardized Root Mean
Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ
0.029 แสดงใหเห็นวารูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.025 ซึ่งมีคาระหวาง 1-0.05 แสดงวา
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี องคประกอบในรูปแบบทั้ง 5 องคประกอบ
ไดแก คุณลักษณะของผูประกอบการ การพัฒนาตนเอง การบริหารการเงิน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และการประชาสัมพันธ
อิ ท ธิ พ ลทางตรง เมื่ อ เรี ย งลํ า ดั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูประกอบการ จากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธ การพัฒนา
ตนเองและการบริหารการเงิน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอคุณลักษณะ
ของผูประกอบการ จากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธและการ
พัฒนาตนเอง
เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลรวม เรี ย งลํ า ดั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูประกอบการจากมากไปหานอย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประชาสัมพันธ การพัฒนา
ตนเอง และการบริหารการเงิน
การตรวจสอบรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมในประเทศ ใช
วิธีอิงผูทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) จํานวน 5 คน ผล
การตรวจสอบพบวาผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการประกอบการของ
โรงเรีย นสองภาษาในประเทศไทย ประกอบด ว ย 5 องค ประกอบ คือ 1)
คุ ณลัก ษณะของ
ผูประกอบการ 2) การพัฒนาตนเอง 3) การบริหารการเงิน 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย 5)การ
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ประชาสัมพันธ รูปแบบมีความเหมาะสม เปนไปได ถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ประกอบการโรงเรียนสองภาษาได
สรุปรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศที่สอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษนําเสนอไวดังแผนภูมิที่ 17 ( n=745)

X4 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

X5 การ

X2 การพัฒนาตนเอง

0.45

0.54

0.58
0.49

0.66
0.56

X1 คุณลักษณะของ
0.65

ผูประกอบการ
0.44

ประชาสัมพันธ

X3 การบริหาร
การเงิน

Chi – square = 168.41 , df = 92 , P-value = 0.83200, RMSEA = 0.025
แผนภูมิที่ 17 แสดงรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาทีส่ อดคลองเชิงประจักษ
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. จากผลการวิจัยองคประกอบรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา พบวามี 5
องคประกอบ ดังนี้ 1)คุณลักษณะของผูประกอบการ (Entrepreneurial Trait) 2) การพัฒนาตนเอง
(Self Development) 3) การบริหารการเงิน (Financial Management) 4) การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Management) และ 5) การประชาสัมพันธ ( Public Relations ) ทั้งนี้
เนื่องจากโรงเรียนสองภาษาของประเทศไทยนั้น เปนโรงเรียนรูปแบบใหมมีจุดเนนที่การใชภาษาเปน
เครื่องมือในการเรียนรู เพื่อที่นักเรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพดานภาษาใหกาวหนาและพรอมที่
จะเปนทรัพยากรสําคัญในการนําพาประเทศใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศในเวทีโลกได จาก
การที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น ให เ ป ด โรงเรี ย นสองภาษา ประกอบกั บ ความนิ ย มของผู ป กครองที่ เ ห็ น
ความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูภาษาของบุตรหลาน สงผลใหมีโรงเรียนสองภาษา
เกิดขึ้นมากมายทั้งในเมือง และกระจายไปเกือบจะทุกจังหวัดตามกระแสนิยมของสังคม การบริหาร
จัดการโรงเรียนสองภาษาทามกลางการแขงขันที่สูงนั้น ผูบริหารจําเปนตองปรับกระบวนทัศนในการ
ทํางานเสียใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยการใช
เครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาใชในการบริหารสถานศึกษา การ
มีคุณลักษณะของผูประกอบการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถนํ า พาสถานศึ ก ษาให อ ยู ร อดในยุ ค ป จ จุ บั น ได ดั ง ผลของการวิ จั ย ที่ ไ ด ทั้ ง 5
องคประกอบ โดยมีความสอดคลองกับหลักการแนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการชาวตางประเทศ คือ
แนวคิดของ โรเบริต แคปแลนด และ เดวิด นอรตัน ( Robert S.Kaplan และ David P. Norton) ที่ได
เสนอบทความเกี่ยวกับ balance scorecard ในวารสาร Harvard Business Reviews ในป1992
โดยเสนอเครื่องมือในการจัดการที่ชวยนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ผานมุมมอง 4 ดาน คือ 1) มุมมอง
ดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3)มุมมองดานกระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูและ
การเติบโต นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ ไมเซล ( Maisel ) ที่เสนอมุมมองในการวัดผล
การดําเนินงานไว 4 ดาน คือ 1 ) การวัดดานการเงิน 2) การวัดดานลูกคา 3)การวัดดานกระบวนการ
ทางธุรกิจ 4)การวัดดานทรัพยากรบุคคล แนวคิดของ European Foundation for Quality
Management ที่เกี่ยวกับกรอบการทํางานที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานคุณภาพในสถาน
ศึกษาเพื่อชวยใหสถานศึกษาสามารถบรรลุความเปนเลิศประกอบดวย 9 องคประกอบคือ 1) ภาวะ
ผูนํา 2) วิสัยทัศนนโยบาย และกลยุทธ 3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารทรัพยากร 5)
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน 6) ผลตอบรับจากภายในสถานศึกษา 7) ผลตอบรับจากผูปกครอง 8)
ผลตอบรับจากสังคมและชุมชน 9) การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในดานผลสัมฤทธิ์
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ความกาวหนา การพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพของงบประมาณ แนวคิดของ Montecel and
Cortez ที่เกี่ยวของกับองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ระบบสองภาษาในระดับชาติในสวนที่เกี่ยวกับตัวบงชี้ระดับโรงเรียน ไดแก 1) ความเปนผูนําของ
สถานศึกษา ประกอบดวย 1.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร 1.2 วิสัยทัศนและเปาหมาย 1.3
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 1.4 การสรางเครือขาย 1.5 โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 2)
การสนับสนุนทางการศึกษาระดับโรงเรียน ประกอบดวย 2.1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 2.2
การมีสวนรวมของผูปกครอง 2.3 ความรับผิดชอบของบุคลากร การวัดและประเมินผลผูเรียน 2.4
การคัดเลือกบุคลากรและการยกยอง 2.5การมีสวนรวมของชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ อําไพวรรณ โทณะวนิก เกี่ยวกับองคประกอบที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนระบบ
สองภาษา ระดับประถมศึกษาในประเทศไทยซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) นโยบาย
วิสัยทัศน และกลยุทธ 2) ผูบริหารโรงเรียน 3) งบประมาณและการเงิน 4) วิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน 5) ครูผูสอนชาวไทยและชาวตางชาติ 6) ผูปกครองนักเรียน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของฐิ ติ รัตน มี มากและคณะ
เกี่ ย วกับ การจั ดการธุรกิจขนาดยอ ม ซึ่งประกอบด ว ย
องคประกอบที่สําคัญคือ 1) คุณสมบัติของการเปนผูประกอบการที่ดี 2) ขั้นตอนในการเริ่มตนธุรกิจ
12 ขั้นตอน 3) แผนธุรกิจ4) การวางแผนเชิงกลยุทธ 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย 6) การวิเคราะห
และการวางแผนการตลาด 7) กลยุทธการสงเสริมการตลาด 8) การจัดการวัสดุ 9) การจัดการระบบ
บัญชี 10) การตัดสินใจทางการเงิน อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ที่
เกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จของโรงเรียนที่ประกอบดวย1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา 2) บุคลากร 3) งบประมาณ 4)แหลงการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 5)
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ เปนองคประกอบการ
ประกอบการของโรงเรี ย นสองภาษาในประเทศไทยที่ เ หมาะสมตามคุ ณ ลั ก ษณะของแต ล ะ
องคประกอบ ดังกลาวแลวขางตน
เมื่อพิจารณาลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบทั้ง 5 องคประกอบ อัน
ประกอบดวย ลําดับที่ 1 คุณลักษณะของผูประกอบการ ลําดับที่ 2 การพัฒนาตนเอง ลําดับที่ 3 การ
บริหารการเงิน ลําดับที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย และ ลําดับที่ 5 การประชาสัมพันธ เมื่อ
เรียงลําดับตามความสําคัญที่มีผลตอรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
สามารถอธิปรายผลในแตละองคประกอบไดวา
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1.1 องคประกอบดานคุณลักษณะของผูประกอบการ (Entrepreneurial Trait) เปน
องคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยมาก
ที่สุดซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบไดถึงรอยละ 10.341 ของความแปรปรวนรวม
ทั้งหมด มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแขงขัน
ที่สูงขึ้นของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น โดยการนําคุณลักษณะของผูประกอบการ หรือเจาของกิจการมาใช
เนื่องจากผูบริหารคือผูที่มีอิทธิพลตอการทําใหงานเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือหยุดอยูกับที่
หรือถอยหลัง คุณลักษณะของผูบริหารที่ดี จะสงผลสูการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ไดเปน
อยางดีภายใตบรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคี ความเขาใจอันดีตอกัน ความเชื่อมั่นในกัน
และกัน ความรูสึกเปนพวกพองเดียวกัน ความคิดเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกิจการงานนั้น มี
ความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจในองคการที่ตนทํางานอยู มีความรูสึกผูกพันกับงาน มีความรูสึก
เห็นพองตองกัน และรวมกันดําเนินงานซึ่งเต็มไปดวยการแขงขันเพื่อความเปนเลิศ การเจริญเติบโต
และความอยูรอดขององคการ จึงกลาวไดวาผูบริหารงานมีอิทธิพลทั้งตอความสําเร็จของงานและ
บรรยากาศภายในองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทิมโมธี เอส. แฮท เท็น (Timothy S. Hatten)
ไดกลาว ถึง ผูคุณสมบัติเฉพาะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จวา จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
ดังนี้ 1) เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มองเห็นอนาคตหรือโอกาสในการเลือกดําเนินธุรกิจและเห็น
หนทางที่จะสรางความเจริญเติบโตใหธุรกิจนั้นๆ ได 2)เปนผูมีความตองการความสําเร็จสูง นั่นคือ
ตองมีความอุตสาหะ อดทน มุงมั่นไปสูจุดหมายของธุรกิจดวยความอดทนและจิตใจที่เขมแข็งไมมี
คําวาแพและทอแทแมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หรือในสภาพการแขงขันที่รุนแรงจะพยายามใชวิกฤต
ใหเปนโอกาสเสมอ 3)เปนผูมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการ ในรูปแบบใหม ๆ และ
มี คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ออกสู ต ลาดได เ สมอ 4) เป น ผู มี ค วามรู แ ละใฝ รู ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวหรื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพตลอดเวลาเพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวไดตลอดเวลา 5) เปนผูมีและสราง
เครือขายทางธุรกิจตลอดเวลา นั่นหมายถึงการมีทักษะในดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งจะชวยเกื้อกูลธุรกิจ
ใหอยูรอดไดอยางตอเนื่อง และยังสอดคลองกับเฟรเดอริกค และคณะHoward H. Frederick,
Donald F. Kuratko, Richard M. Hodgetts. ที่กลาวถึงผูประกอบการในศตวรรษ ที่ 21 วาการเปน
ผูประกอบการ เปนกระบวนการพลวัติ ของการมีวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงและการสรางสรรคซึ่ง
จํา เป น ตองใช พ ลัง งานและความกระตือรือร น เพื่อนํา แนวความคิดใหมไปสู การปฏิบัติ และการ
แกปญหาที่สรางสรรค ซึ่งองคประกอบสําคัญไดแก ความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในแง ข องเวลา เงิ น ทุ น หรือ อาชี พ ความสามารถในการสร า งที ม งานที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั ก ษะที่
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สรางสรรคในการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ทักษะในการสรางแผนงานธุรกิจที่ดี และการมีวิสัยทัศนที่
มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผูอื่นมองเห็นเปนความคลุมเครือ ความขัดแยง และความสับสน
เชนเดียวกับความคิดเห็นของ สตีเฟน รอบบินส ( stephen robbins )วาคุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูประกอบการเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหธุรกิจใหมประสบความสําเร็จ คือการมีบุคลิกพื้นฐาน 5
ประการที่เรียกกันโดยทั่วไปวา "big five dimentions of personality” ซึ่งประกอบดวย 1) การชอบ
เอาใจใสตอสิ่งภายนอก หรือสิ่งแวดลอม 2) การโอนออนผอนตาม 3) การมีความสุขุมรอบคอบ 4)
การมีอารมณมั่นคง 5)การพรอมที่จะรับประสบการณใหม สอดคลองกับแนวคิดของวอลเตอร คัมมู
เลย (Walter Kuemmerle) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
โดยพบวา ผู ป ระกอบการที่ป ระสบความสํ า เร็จ จะมีลั ก ษณะ 5ประการดั ง นี้ 1)ไมลํ า บากกั บ การ
ยืดหยุนตอกฏขอบังคับ 2) พรอมที่จะเผชิญกับศัตรูที่มีอํานาจมาก 3) มีความอดทนรอ 4) พรอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางเร็ว 5) รูวาจะสรางขอตกลงไดอยางไร
จากขอสนับสนุนจากแนวความคิดของนักวิชาการดังกลาว จึงทําให คุณลักษณะ
ของผูประกอบการ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญที่สุดของรูปแบบการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย
1.2 องคประกอบดานการพัฒนาตนเอง (Self Development) เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญตอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยเปนอันดับสอง ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบไดถึงรอยละ 4.472 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมดทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาตนเองคื อ การสร า งความสามารถของตนเองให มี ม ากขึ้ น และพั ฒ นา
ความสามารถที่ยังไมไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อทําใหตนเอง และองคกร มี
ความเจริญกาวหนา การพัฒนาตนเองและผูรวมงานมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร
การศึกษา ถึงแมวาบุคลากรทุกประเภทของโรงเรียนจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม ถาเวลาผานไป
นาน ๆ บรรดาความรูความชํานาญก็ยอมจะออนลงไปเปนของธรรมดา หรือบางทีการทํางานจําเจอยู
เสมอ ๆ งานที่ทําอาจจะกลายเปนความเบื่อหนายไดเหมือนกัน ถาเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว การได
ออกไปพบปะสังสรรคกับครูหรือบุคคลากรของโรงเรียนอื่น ๆ เสียบาง อาจจะชวยใหมีความสดชื่น มี
พลังและมีกําลังใจเกิดขึ้นใหม ทํางานไดดีขึ้นก็ได ดังนั้นการใหครูหรือบุคลากรของโรงเรียนไดเขารวม
สัมมนา เขารวมฝกอบรม เชิญวิทยากรมาใหความรู การใหไดทัศนศึกษาหรือการศึกษาดูงาน การ
จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน มีโอกาสรูจักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหบรรยากาศ
การทํางานเปนไปอยางฉันทมิตร งานที่ไดดําเนินจัดทําก็นาจะไดผลดี กิจกรรมดังกลาวขางตนเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนควรพิจารณา ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาตนเองและผูรวมงานใหมีความ
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เขมแข็งทันสมัย และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สอดคลองกับความคิดของ ดนัย
เทียนพุฒ ที่วาการพัฒนาตนเองเปนรูปแบบที่พนักงานแตละคนตองกําหนดวิธีการเรียนรูหรือสราง
ทักษะหรือประสบการณดวยตนเอง อาจจะเปนการอานตํารา การไปอบรมดวยคาใชจายของตนเอง
การแลกเปลี่ยนสนทนากับผูที่มีความรู หรือองคกรจัดสิ่งสนับสนุน เชน หองสมุด วีดีทัศน จดหมาย
ขาว เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา ( Bandura) ที่ไดพัฒนาหลักการพัฒนาตนเองตาม
แนวพฤติ ก รรมนิ ย มที่ เ ป น การเรี ย นรู ท างสั ง คม ว า บุ ค คลสามารถเรี ย นรู พ ฤติ ก รรมใหม จ าก
ประสบการณตรงหรือประสบการณทางออม โดยบุคคลเรียนรูจากผลกรรมและวิธีการเลียนแบบ
แบนดูรา ใหความสําคัญในกระบวนการเรียนรูจากผลกรรม ซึ่งทําหนาที่หลายประการ ทั้งเปนการให
ขอมูล การจูงใจและการเสริมแรงดวย สวนการเลียนแบบประกอบดวยการใสใจ การจํา การกระทํา
ทางกาย และการจูงใจ นอกจากนั้นแบบดูรายังเนนดวยวา การเรียนรูทางสังคมเปนกระบวนการทาง
ป ญ ญาด ว ยโดยมี ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ได แ ก ความเชื่ อ มั่ น ในเงื่ อ นไข ความคาดหวั ง ใน
ความสามารถของตนและผลที่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู โดยชัญญา อภิปาลกุล วารูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
มี 5 ขั้นตอนคือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 2) เขารับการฝกอบรมแบบเขม 3) ฝก
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตนแบบ 4) นําความรู และทักษะที่ไดรับไปปฏิบัติในสถานศึกษาตนเอง
และ5) มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อนําผลไปพัฒนาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ
เกษม กองเสียงสังข ที่ศึกษาถึงลักษณะ รูปแบบ วิธีการ และการตระหนักในการพัฒนาตนเองในยุค
โลกาภิวัฒน วา 1) ลักษณะการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการ ประกอบดวยการมีทัศนคติที่ดี
การมีความรูความเขาใจ การมีทักษะประสบการณ การมีความสามารถ ความชํานาญ การพัฒนา
ทางปญญา การพัฒนาทางจิต ความมุงมั่นใหสําเร็จ ความกระตือรือรน และการมีความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ 2) รูปแบบวิธีการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคกร ประกอบดวยการ
ค น คว า จากเอกสารตํ า รา บทความทั้ ง ในและต า งประเทศ การติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของ
เหตุการณภายในและภายนอก โดยอาศัย หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน และสื่อมวลชนอื่น ๆ
การเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนา ฝ ก อบรม การสํ า รวจตั ว เอง การคบหาสมาคมกั บ ผู รู ม ากขึ้ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยอื่นๆ 3) การตระหนักในการพัฒนาตนเอง พนักงานในองคกรทุกคน
ยอมรับในการพัฒนาตนเอง ในขั้นทดลองปฏิบัติ โดยมีการรับรูขอมูลจากการคนควา ศึกษา หรือ
ไดรับคําแนะนําจากผูรู ผูเชี่ยวชาญในองคกรใหปฏิบัติในสิ่งตางๆ ก็จะทดลองนําไปปฏิบัติ 4) ปญหา
ในการพัฒนาตนเองคือ ดานงบประมาณ การเงิน ดานเวลาที่ไมเพียงพอ ขาดความรูความเขาใจ
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ทักษะประสบการณ ดานอารมณ และไมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตในการใชงาน รวมถึงขาด
ความรูในเทคโนโลยีสมัยใหม
1.3 องค ป ระกอบด า นการบริ ห ารการเงิ น (Financial
Management) เป น
องคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยเปน
อันดับสาม ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบไดถึงรอยละ 3.728 ของความแปรปรวน
รวมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทุกองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา
จํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทรั พ ยากร และงบประมาณที่ มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด และใช ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเหตุนี้การบริหารการเงินที่เหมาะสม และรัดกุม จึงเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะชวยให
การดําเนินงานของโรงเรียนสามารถบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพนอกจากนี้การ เปดโอกาสให
ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นๆ รวมทั้งความรวมมือที่มาจากเครือขายหรือ
องคกรที่มาจากภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ภิญโญ สาธร ที่กลาววา โรงเรียนใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยโรงเรียนควรเปนของประชาชน การจัดการเรียนการสอน
โดยความรูเห็นและความรวมมือของประชาชน เพื่อประโยชนของประชาชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงมีความสําคัญ เนื่องจากทําใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับกิจการตางๆ ของโรงเรียนเปน
การสร า งความเชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจ และค า นิ ย มที่ มี ต อ โรงเรี ย นให เ กิ ด ขึ้ น ในหมู ข องประชาชน
นอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนชวยเหลือเกื้อกูลกิจการตางๆ ของโรงเรียน
ทั้งในดานการเงิน วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของ
การศึกษา และใหประชาชนเห็นความสําคัญวาเปนหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทุก
คนจะตองใหความสนใจ และมีสวนรวมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งสอดคลองกับ
แนวคิดของ คิมบรอก และนันเนอร (Kimbrough and Nunnery) ที่กลาวถึงการคลังโรงเรียนวา
หมายถึงการหาวิธีจะใหไดมาซึ่งรายไดและเพิ่มรายไดของโรงเรียนใหสูงขึ้น การจัดสรรเงินเพื่อ
กอใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยพยายามจัดสรรเงินที่ไดมาใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการทางดานการเงินของหนวยงานยอย เชน ผูบริหารการศึกษาระดับสูงควรพิจารณาความ
ตองการทาง ดานการเงินของโรงเรียนตาง ๆ ที่อยูในสังกัดอยางเหมาะสม เชนเดียวกับผูบริหาร
การศึกษาระดับโรงเรียนจะตองพิจารณาความตองการทางการเงิน ของหนวยงานยอยของโรงเรียน
และโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน อยางเหมาะสมดวย หาวิธีใชจายเงินของโรงเรียนและทรัพยากรอื่น
ๆ ของโรงเรี ย น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายของโรงเรี ย นให ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง ผล
กระทบกระเทือนของภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอรายไดและรายจายของโรงเรียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ ณรงค สัจพันโรจน วางบประมาณคือแผนงานที่จัดทําขึ้นมาเปนรายลักษณอักษร
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สําหรับระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เปนการแสดงตัวเลขรายรับและรายจาย ใชเปนเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมทางการเงินที่เกี่ยวของกับการประมาณรายรับและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตและเพื่อเปนนโยบายในการปฏิบัติงานของฝายตางๆในองคกรใหเปนไปตามแผนงานที่วาง
ไว การควบคุมโดยวิธีการงบประมาณจึงเปนการติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับแผนงบประมาณที่ว างไว เ พื่ อใชตรวจสอบผลการดํา เนิ น งานเป น ไปตามแผนที่ว างไว ห รื อไม
แตกตางกันมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดหาทางแกไขใหการดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
สอดคลองกับแนวคิดของ แฟรงค พี เชอรวูด วางบประมาณ คือแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัว
เงินแสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งแผนนี้รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม
โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามแผน
ประกอบดวย การทํางาน 3 ขั้นตอน คือการเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร สอดคลองกับความคิด
ของ สุวัฒน มุทธเมธา ที่ไดกลาวถึงความรวมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียนไวดังนี้ 1) โรงเรียน
ควรเปดโอกาสให พอ แม ผูปกครองนักเรียน และชุมชนไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม และความรูความสามารถของแตละบุคคลและหนวยงาน สิ่งที่พอแม ผูปกครอง และชุมชน
จะชวยเหลือใหความรวมมือได เชน (1.1) เปนกรรมการหนวยงานตาง ๆ (1.2) เปนผูชวยเหลือ
ควบคุมดูแลนักเรียนในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในสถานศึกษา และความ
ปลอดภัยในชุมชน (1.3) ใหความรวมมือในการจัดอาหาร และบริการอาหารใหแกนักเรียน (1.4) ให
ความรวมมือในการบริจาควัสดุ อุปกรณการสอนและการกีฬาตาง ๆ (1.5) ชวยการสอนโดยเปนครู
พิเศษตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล เชน ชวยสอนดนตรี นาฏศิลป งานฝมือ
(1.6) ชวยเหลือในงานหองสมุด หองพยาบาล 2) เปดโอกาสใหพอแม ผูปกครอง และประชาชน
ผูสนใจเขารวมวางแผนในการทํางาน รวมเขาชมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ 3) เชิญ
ผูปกครองและผูสนใจเขาชมผลงานการแสดงตางๆของนักเรียน 4) ใหผูปกครองเขาใจจุดมุงหมาย
ระเบียบแบบแผน การดําเนินงานกิจกรรมและโปรแกรมตาง ๆ ของโรงเรียน สําหรับความเห็นของนพ
พร นิลณรงค ไดสรุปลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนหรือผูปกครองไว 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ 1) การมี
สวนรวมโดยตรง (Direct Participation) เปนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมที่ประชาชน
ตระหนัก ในความเปน สมาชิ กและเปน เจา ของรวมกัน 2)
การมีสวนรวมโดยอ อม (Indirect
Participation) เปนการมีสวนรวมโดยผานองคกรอื่น ผูนํา หรือตัวแทน 3) การมีสวนรวมโดยทั่วไป
(Core and Periphery) เปนการมีสวนรวมโดยมีกลุมแกนกลางที่สนใจ และดําเนินกิจกรรมของกลุม
เปนการเขารวมโดยผานกลุมแกนกลางและรอบนอก
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1.4 องคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
เปนอันดับสี่ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบไดถึงรอยละ 3.684 ของความแปรปรวน
รวมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดานโดยมีพัฒนาไปพรอมๆกับการพัฒนา
ดานอื่นๆเพื่อสราง ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันใหกับสถานศึกษา ทั้งนี้นโยบายการบริหาร
จั ด การ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ ดี จ ะส ง ผลให บุ ค ลากรของโรงเรี ย น มี ค วามตั้ ง ใจในการทํ า งาน ใน
ขณะเดียวกั นนั้นบุ คลากรใน โรงเรี ยน ยัง สามารถสร างสรรคแนวคิดการทํางานใหมๆและสร า ง
นวัตกรรมตางๆที่จะสามารถทําใหเหนือชั้นกวา คูแขงได สิ่งเหลานี้ลวนแลวแต มาจากความคิด
สรางสรรคของบุคลากรเปนสวนใหญ กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนควรใหความสําคัญเนื่องจากจะสามารถ
ทําใหโรงเรีย น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยให สามารถทํางานอยางมีประสิท ธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล นั่นคือ การคนหาโรงเรียนจะตองคนหาครูที่จะเขามาทํางานโดยเลือกครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคซึ่งโรงเรียนไดกําหนดไวในเบื้องตน คือมีคุณลักษณะที่จะ
สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ฝายบุคคลไดเขียนพรรณนาไวในรายละเอียดของงานและตําแหนง
ซึ่งโดยสวนใหญแลวเรามักจะรับพนักงานจากคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนสวนใหญมักจะวัด
จากความรู ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณในการทํางาน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้โรงเรียนอาจ
ค น หาได จ าการ สั ม ภาษณ ห รื อ ในระยะเวลาทดลองงาน ทั้ ง นี้ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรและค น หา
คุณสมบัติบางอยางจากผูมาสมัครนั้นบางครั้งไมสามารถเขาถึงคุณลักษณะบางประการที่ซอนเรน
และไมสามารถทราบไดดวยการสัมภาษณซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ไดแก แรงบันดาลใจของบุคลากร และ
ทัศนคติ ที่มีตองานที่ทํา องคกรที่ประสบความสําเร็จหลายๆองคกรที่ติดในระดับประเทศและระดับ
โลกนั้นลวนแลวแตมีระบบการพัฒนามนุษยที่ดีและตอเนื่อง อันสงผลทําใหองคกรเหลานี้มีบุคลกรที่
เอาใจใสดูแลลูกคาดี มีความเฉลียวฉลาดในการแกปญหา มีความคิดสรางสรรคและมีแรงจูงใจใน
การทํางานเพื่อมุงใหองคกรประสบความสําเร็จ อีกทั้งสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
สอดคลองกับแนวคิดของ Chuck Williams ที่กลาวถึงทรัพยากรที่ทําใหองคกรสามารถ "รักษาความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน" ไวในหนังสือของเขาชื่อ Management (3rd Ed.)วาหนึ่งในทรัพยากรที่ชวยให
องคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นคือ เทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
พัฒนาองคกร สามารถชวยเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิทธิ ผลใหแกองคกรได แตประโยชนของ
เทคโนโลยีก็ยังนอยกวา "พนักงาน" ขององคกรที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีไมมีความยืดหยุนเทา "มนุษย" จึงปฏิเสธไมไดวา
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ความสําเร็จขององคกรในยุคปจจุบันลวนเกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหสามารถ
ตอบสนองต อ เป า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ ข ององค ก ร ซึ่ ง แนวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น
สอดคลองกับแนวคิดของ แนดเลอร (Nadler) ที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการจัดใหมี
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ภายใต เ งื่ อ นไขเวลาที่ กํ า หนด เอื้ อ เฟ อ ให เ กิ ด ความเป น ไปได ใ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานหรือการพัฒนาบุคคลโดยแบงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปน 3 ลักษณะไดแก การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ซึ่งตามแนวคิดของ Nadler นั้นถือวา
การพัฒนาเปนการเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับงานที่ทําอยูโดยตรงไมวาจะปจจุบันหรือ
อนาคต แตมุงเนนในการพัฒนาดานสติปญญา การคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรคเปนสําคัญ
สอดคลองกับแนวคิดของ ซามูเอล (Samuel C.Certo) ที่นําเสนอขั้นตอนในการจัดหาทรัพยากร
บุ ค คลเพื่ อ เป น การจั ด เตรี ย มการเป ด รั บ บุ ค ลากรที่ เ หมาะสม ผู บ ริ ห ารควรจะต อ งดํ า เนิ น การ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1) การสรรหา 2) การคัดเลือก 3) การฝกอบรม 4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ฐิติรัตน มีมาก และคณะ ที่กลาวถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนการ
คาดคะเนความตองการกําลังคนทั้งในดานจํานวน คุณสมบัติ และการฝกอบรม เพื่อสนองความ
ตองการ และความจําเปนในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบัน และอนาคต โดยเริ่มตนจากวิเคราะหงาน
เปนการศึกษารายละเอียดของงานอยางเปนระบบ โดยการประเมินวามีงานใดบางและในแตละงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนปฏิบัติ และรายละเอียดอยางไร จากนั้นจึงจัดทําสารสนเทศของงาน
เพื่อใหมีเอกสารที่ใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแตการสรรหา
และการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมเขาทํางาน ทําการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ประเมินผลการทํางาน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณคาของผลงานของบุคลากร สอดคลอง
กับแนวคิดของ เสถียร เหลืองอราม ที่กลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรวามีสวนประกอบดังนี้ 1)ฝาย
บริหารงานบุคคลจะตองคอยกํากับและเสนอแนะ (Coaching) 2) ฝายบริหารงานบุคคลจะตองจัด
โครงการฝกอบรมงานในหนาที่ และความรับผิดชอบเปนโครงการตอไป 3) ฝายบริหารงานบุคคล
จะตองจัดแผนดําเนินงานตามขั้นตอนและการฝกทักษะใหแกพนักงานอยูเปนประจํา 4) ฝาย
บริหารงานบุคคลจัดทําพนักงานในองคกรไปศึกษาดูงานตามหนวยงานที่ไดพัฒนาบุคลากรแลววา
เขามีการปฏิบัติงานรวมกันอยางไร สอดคลองกับ Harbison และ Myers ที่กลาวไววา "การฝกอบรม
คือกระบวนการที่จะใชเสริมความรู(Knowledge)ทักษะในการทํางาน (Skill) และความสามารถ
(Capacity) ของคนในสังคมหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิต (Productivity), เพื่อที่จะพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต (Quality) ,เพื่อลดตนทุนของงาน (Cost) ,เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะ
สงผลตอการลดตนทุนที่เกี่ยวของ (Risk) , เพื่อลดอัตราหมุนเวียน (Turn Over) และการขาดงาน
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(Absenteeism)ของคน" และสอดคลองกับทฤษฏีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ของ Dennis W.
Organ ศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกาที่วาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคการอยางยั่งยืน อาจทําไดโดยการพัฒนาพฤติกรรมในการทํางานใหแกบุคลากรใหมี
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Alturism), พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness)
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และ
พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ก็คือพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคการซึ่งไมไดเกิดจากการใหรางวัลอยางเปนทางการจากองคการแตเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่ตนรับผิดชอบอันนําไปสู
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการไดเปนอยางดี และสอดคลองกับแนวคิดของ John
M. Ivancevich ที่กลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไว 4 จุดเนนที่สําคัญ คือ 1) มุงเนน
การปฏิบัติ : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยขึ้นอยูกับการเนนวิธีการทํางานที่ดีกวาของ
พนักงาน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาพนักงานรวมทั้งสรางความ
พึงพอใจในงานมากกวาเนนกฏระเบียบ ขอบังคับและลายลักษณอักษร 2)มุงเนนคน : ตองใหความ
สําคัญและปฏิบัติตอพนักงานเหมือนเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจและตองอํานวยความสะดวก
ใหบริการจัดโปรแกรมตางๆเพื่อใหเขาเหลานั้นบรรลุความตองการของแตละบุคคล 3)มุงเนนทั่วโลก :
การบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตจําเปนที่จะตองคํานึงถึงทั่วโลกที่มีบริษัทแมบริษัทลูกและองค
การแบบเครือขาย (Network Organization) มิใชมุงเนนเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษยในระดับ
ทองถิ่นหรือระดับประเทศเทานั้น กรณีตัวอยาง เชนการบริหารทรัพยากรมนุษยของสหรัฐอเมริกา
มิใชมีเฉพาะในอเมริกาเทานั้นแตยังคงปฏิบัติใน เม็กซิโก โปแลนด และฮองกง เปนตน องคการสวน
ใหญทั่วโลกจึงจําเปนตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม ใหเกียรติและคํานึงถึงจิตใจของมนุษย
มิใชมองเพียงมนุษยเปนเพียงเครื่องจักรเทานั้น ผูบริหารทรัพยากรมนุษยในสหรัฐอเมริกาสามารถที่
จะนําเอาประสบการณที่ ปฎิบั ติในบราซิลมาประยุกตใชในการปฏิบัติ งานที่สหรัฐอเมริกาได 4)
มุงเนนอนาคต : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยจะชวยใหองคการบรรลุความสําเร็จใน
อนาคตไดโดยการสรางความสามารถและกระตุนจูงใจใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่ทรัพยากร
มนุษยมีความตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธขององคการในระยะยาว
1.5 องคประกอบดานการประชาสัมพันธ (Public Relations)เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญตอรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยเปนอันดับหา ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบไดถึงรอยละ 3.518 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมด
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ทั้งนี้เนื่องจากการประชาสัมพันธโรงเรียน เปนการเสริมสรางความเขาใจในการเผยแพรขาวสาร
ขอเท็จจริงขององคกรไปสูกลุมเปาหมายทั้งภายใน และภายนอกองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
กลุมเปาหมายไดรับรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดมีความรูสึก มีทัศนคติที่ดีตอองคกร ซึ่งถือ
เปนความพยายามในการสรางภาพลักษณที่ดีตอสายตาของผูเกี่ยวของ ( Stakeholders) ทั้งหลาย
การประชาสัมพันธยังเปนการใหขอมูลแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสรางความเชื่อถือ
ตอสถาบันใหเกิดขึ้นแกกลุมบุคคลทั่วไป อันจะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตในระยะยาวขององคกร
การประชาสัมพันธนั้นจะเปนวิธีการขององคการ สถาบัน (Institution or Organization) ที่มีการ
วางแผน ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ไ ด ว างไว ต อ เนื่ อ ง สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ และสร า ง
ความสัมพันธอันดี (good relationship)ระหวางองคการ สถาบัน กับกลุมประชาชนเปาหมาย (the
public) ทั้งภายใน ภายนอก หนวยงาน ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งเอาไว และมีการประเมินผล
(Evaluation) การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารที่จะสรางความสัมพันธ
ที่ดีของบุคลากรภายในสถาบันใหรูสึกเปนหนึ่งเดียว และสรางภาพพจนที่ดีกับบุคลากรหรือสถาบัน
ภายนอก อีกทั้งยังเปนการเผยแพร นโยบาย การดําเนินงาน ผลงานที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน ผานทาง
เครื่องมือสื่อสารตางๆอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยววาเปน
การสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมบุคคลผูที่ทํา หนาที่อยู ในโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
หรือกับผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาศึกษา รวมทั้ง องคการ หรือบุคคลภายนอกที่มีสวนสัมพันธ
กั บ โรงเรีย น ซึ่ ง โรงเรี ย นต องรั บ ใช หรื อ ให บ ริ ก ารดํ า เนิน งานอย า งมี แ บบแผนต อ เนื่ อ ง และเป น
กระบวนการไมตรีสัมพันธสองทาง เชนเดียวกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการประชาสัมพันธโรงเรียนวาเปนการเสริมสรางบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย เพราะ
การประชาสัมพันธเปนการติดตอสื่อสารสองทางขององคการสถาบัน (two-way communication)
เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีแกประชาชน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจในตัวสถาบัน กอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ และเปนประโยชน
รวมกันทุกฝาย
2. รูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมของประเทศไทย ครั้งนี้แสดงให
เห็นวาองคประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ
คือ
1) การพั ฒ นาตนเอง 2)การบริห ารการเงิน 3)การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย และ4)การ
ประชาสัมพันธ สงผลตอคุณลักษณะของผูประกอบการ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
ของ Robert E Kelly ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหาร ที่ ประสบความสําเร็จ 9 ประการไดแก
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1) การเปนผูริเริ่ม คือการที่ไดริเริ่มทําในสิ่งที่นอกเหนือจากงานประจํา ซึ่งสามารถสรางความแตกตาง
ใหกับองคกร โดยตองพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติและความเสี่ยง 2) การมีและสราง
เครือขาย 3) การจัดการตนเอง 4) ทัศนคติควรตองคํานึงถึงมุมมองและแนวคิดของผูอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยใหเรามีมุมมองที่หลากหลายในการแกปญหา 5) การเปนผูตาม 6) การเปนผูนํา 7) การ
ทํางานเปนทีม 8) ความเขาใจในองคการ 9) การนําเสนอ อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิด ของ แมค
เจลแลนด (McClelland) เรื่องสมรรถนะของผูประกอบการวา ประกอบดวย 5 สวน คือ1) ความรู
(Knowledge) คือความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ 2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่ง
ที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถ
ปฏิบัติไดอยางคลองแคลววองไว 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) คือ เจตคติ
คานิยม แลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปนเชน ความ
มัน่ ใจในตนเอง เปนตน 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น
เชน คนที่นาเชื่อถือ ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 5) แรงจูงใจ/เจตคติ ( Motives /
Attitude) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายหรือมุงสู
ความสําเร็จ เปนตน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวความคิดของ แรม เซเยอร และคณะที่กลาวถึง
ขอบขายงานการบริหารโรงเรียนไวคือ(1) พัฒนาการเรียนการสอน (2) ธุรการการเงินและบริการตาง
ๆ ของโรงเรียน (3) เปนผูนําของชุมนุมตามที่โรงเรียนตั้งอยู (4) งานบุคคล (5) งานอาคารสถานที่ (6)
จัดการรถรับสงนักเรียน (7) จัดระบบบริหารโรงเรียนใหถูกตองและ(8) ปกครองดูแลนักเรียน ฟซค
(Fisk) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูประกอบการไววาแบงเปนสี่ดาน คือ (1) ความสัมพันธชุมชน (2)
การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร (3) การปรับปรุงและสงเสริมโอกาสทางการศึกษา และ (4) การ
จัดหาและดูแลเรื่องการเงิน อาคารสถานที่และอุปกรณ และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในภาคใต : ภาคการบริการ ของสมแกว รุงเลิศเกรียงไกรและ
คณะ เกี่ยวกับเกณฑการประเมิน 6 ลักษณะ คือ ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ การจัดการ ความเสี่ยง
เปาหมาย และลักษณะพื้นฐานวาอยูในระดับมาก ทุกเกณฑ
และเมื่ออภิปรายผลเปนรายองคประกอบที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะของผูประกอบการ
ตลอดจนนําเสนอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบรูปแบบการประกอบการของ
โรงเรียนสองภาษามีรายละเอียดดังนี้
2.1 องคประกอบดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human
Resource
Management ) มีอิทธิพลรวมตอคุณลักษณะของผูประกอบการมากที่สุด มีคาอิทธิพลรวมเทากับ
1.03 มีอิทธิพลทางออมตอคุณลักษณะของผูประกอบการมากที่สุด มีคาอิทธิพลทางออมเทากับ
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0.45 และมีคาอิทธิพลทางตรงตอคุณลักษณะของผูประกอบการมากที่สุด มีคาอิทธิพลเทากับ 0.58
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพจะลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในองคกร การบริหารทรัพยากร
มนุษย คือ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปในองคกร เชน การวางแผน การบัญชี
การเงิน การจัดการคุณภาพ สาธารณูปโภค ใหบุคลากรในองคการนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เต็มความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่ม
ความรูความสามารถใหกับบุคลากรนั้นๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจและความกาวหนา และการให
บุคลากรอยูในองคกรไดตลอด คือการใชคนใหถูกวิธี ใหเหมาะกับงาน รักษาคนดีใหอยูในองคการ
ไดนานโดยมี 3 ขั้นตอน ที่สําคัญ คือ 1. Recruit : การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย มีกิจกรรมสําคัญ 4
อยางคือ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ 2.Retention : การรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีกิจกรรม 6 อยางคือ การวัดเพื่อประเมินผลงาน การอบรมและการพัฒนา การ
วินัยและการรักษาวินัย การบริหารคาตอบแทน การสอนงานและการใหคําแนะแนว สุขภาพและ
ความปลอดภัย 3.Retire : การพนจากองคการหรือการทํางาน มีกิจกรรม 3 อยางคือ การสัมภาษณ
เมื่อพนองคการ การชวยหางานใหม การวางแผนเกษียณอายุ
2.2 องคประกอบดานการประชาสัมพันธ มีอิทธิพลทางตรงตอคุณลักษณะของ
ผู ป ระกอบการ มี ค า อิ ท ธิ พ ลทางตรงเท า กั บ 0.56 และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูประกอบการ มีคาอิทธิพลทางออมเทากับ 0.35และมีอิทธิพลรวมตอคุณลักษณะของผูประกอบการ
มีคา อิท ธิพลรวมเท า กั บ 0.91 ทั้ง นี้ เ นื่องจากผูบริห ารในฐานะผูนําของโรงเรี ยนจะตองเป น ผูที่มี
ภาระหนาที่ที่กอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางสมาชิกฝายตาง ๆ ของโรงเรียน จะเห็นไดวา ความ
เปนผูนําจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะชวยใหบุคลากร ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 องคประกอบดานการพัฒนาตนเอง ( Self Development ) มีอิทธิพลทางตรง
ตอคุณลักษณะของผูประกอบการ มีค าอิทธิ พลทางตรงเทา กับ 0.54 และมีอิ ทธิพลทางออมตอ
คุณลักษณะของผูประกอบการ มีคาอิทธิพลทางออมเทากับ 0.28 และมีอิทธิพลรวมตอคุณลักษณะ
ของผูป ระกอบการ มี ค า อิ ท ธิพ ลรวมเท า กั บ 0.82 เพราะว า การพั ฒ นาตนเองของบุ คลากรทาง
การศึกษาถือวามีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาเนื่องจาก
เปนผูที่จะตองมีความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเปนผูที่จะตองเผชิญกับ
การแกปญหาใหมๆ อยูตลอดเวลาสอดคลองกับผลการวิจัยของเกษม กองเสียงสังข เรื่อง การ
ตระหนักในการพัฒนาตนเองในยุคโลกาภิวัฒนของพนักงานองคกร และสอดคลองกับ ผลงานวิจัย
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ของ สมศักดิ์ เจริญพูล ที่กลาววา ปจจัยดานการพัฒนาตนเองเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา
2.4 องคประกอบดานการบริหารการเงิน (Financial Management) มีอิทธิพล
ทางตรงตอคุณลักษณะของผูประกอบการ มีคาอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.44 ไมมีคาอิทธิพลทางออม
ตอคุณลักษณะของผูประกอบการ จึงมีคาอิทธิพลรวมตอคุณลักษณะของผูประกอบการเทากับ 0.44
ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรี ย น เป น ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการใช จ า ยงบประมาณของโรงเรี ย นให เ กิ ด
ประสิทธิผลมากที่สุดสอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก ที่กลาววาการบริหารการเงินโรงเรียน
หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเงินเพื่อนํามาใชจายในการศึกษาของโรงเรียน การจัดการ
เกี่ยวกับคาใชจายตลอดจนการควบคุมการดําเนินการดานการเงินเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ได
คนพบองคความรูที่เปนประโยชน คือ รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสม ไป
ประยุกต ใชในโรงเรียนสองภาษาของประเทศไทย ไมวาจะเปนโรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนเอกชน
ซึ่งจะชวยทําใหการประกอบกิจการของโรงเรียนสองภาษานั้น สามารถดําเนินการตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงผลใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอการ
พัฒนานักเรียนใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถนําพาประเทศชาติเขาสูการแขงขันใน
เวทีระดับโลกตอไป โรงเรียนสองภาษาควรมีการนํารูปแบบการประกอบการไปปฏิบัติดังนี้
1. ดานคุณลักษณะผูประกอบการ (Entrepreneurial Trait) ผูบริหารสถานศึกษา
ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องผู ป ระกอบการคื อ มี ค วามกล า ที่ จ ะเสี่ ย ง กล า
ตัดสินใจ มั่นใจในตัวเองและมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ ยอมรับความผิดพลาด และสามารถ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีพลังใน
การทํางานและรูจักที่จะพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังตองใหความสําคัญกับการฝกฝน ทักษะของการเปน
ผูประกอบการโรงเรียนสองภาษา และนํามาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารงานใหมากที่สุด เชน
ความสามารถในการตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะห การรูจักวางเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจน มีการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภาพลั ก ษณ ของโรงเรี ย น และการมี ค วามเข า ใจในเรื่ อ งหลั ก สู ต รและการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน
2. ดานการพัฒนาตนเอง (Self Devolopment) ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงเรียน และตัวผูบริหารเอง โดยการสนับสนุน
สงเสริมใหโรงเรียน เปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหบุคลากร มีการพัฒนาตนเองโดยการ
แสวงหาความรูใหมๆ หรือหาแหลงการเรียนรูที่บุคลากรสามารถใชไดอยางสะดวก
3. ดานการบริหารการเงิน (Financial Management) ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญกับการบริหารการเงิน อยางเปนระบบ มีการตรวจสอบโดยหนวยงานตน สังกัดและ
หนวยงานตรวจสอบภายนอกอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและจั ด หาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาให กั บ โรงเรี ย น นอกจากนี้
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ผูบริหารควรสรางความสัมพันธกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อสรางเครือขายในการสนับสนุน
สงเสริมงานดานตางๆ ของโรงเรียน
4. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนงานบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน การสรรหา คัดเลือก
ฝกอบรม การใหรางวัล การจูงใจ ควรมีการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยางเปนระบบ
5. ดานการประชาสัมพันธ (Public Relations) ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธในลักษณะของการใหขอมูลขาวสาร ขอดีและสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากสถานศึกษา
ตามความเปนจริงที่สามารถตรวจสอบได มากกวาการโฆษณาชวนเชื่อ หรือใหภาพในทางลบของ
คูแข งแก ผูปกครองและชุ มชน เพราะการทําเชนนั้ น จะเปน ผลเสี ยมากกวาผลดี ดั งนั้น จึงควรให
ความสําคัญกับขอมูลในการประชาสัมพันธอยางมาก และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชบุคลากรในการ
ประชาสัมพันธโดยตรงควรตระหนักความสามารถในการสื่อสารของบุคลากรนั้นๆดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการประกอบการ ของโรงเรียนสองภาษาใน
ประเทศไทยมีความลึกซึ้งมากขึ้นผูวิจัยเห็นควรใหมีการดําเนินการวิจัยในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกเรื่องขององคประกอบในการประกอบการของโรงเรียน
สองภาษาโดยศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดและรูปแบบการประชาสัมพันธโรงเรียน
สองภาษา
2. ควรศึกษาวิจัยองคประกอบการประกอบการของโรงเรียนโดยทั่วไปที่ไมใช
โรงเรียนสองภาษาวามีองคประกอบเปนเชนไร
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