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1
บทที่ 1
บทนํา
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็วในปจจุบันที่เกิดการแขงขันทางการคาของ
นานาชาติทั่วโลก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรม
สิ่งเหลานี้ยอมเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหาทางสังคม คนที่อยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุขจะตองรูเทาทันโลก รูเทาทันชีวิต รูเทาทันจิตใจของตนเองและผูอื่น รูจักใชชีวิตดวยความ
ไมประมาท1 การศึกษานับเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนามนุษยใหสามารถสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนา
ตนเองตลอดชี วิ ต ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ มี อ ยู ใ นตั ว คนให ไ ด รั บ การพั ฒ นาอย า งเต็ ม ขี ด
ความสามารถ ใหค นได รู เ ท าทั น การเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อยา งรวดเร็ ว ในโลกโลกาภิวั ฒน 2
ตลอดจนใหมีคุณลักษณะที่มองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง มีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลก 3
รั ฐ บาลไทยได ทุ ม เทงบประมาณด า นการศึ ก ษามากกว า ประเทศอื่ น อี ก หลายประเทศ
กองประชากร (UNPD : UN Population Division) ซึ่งเปนหนวยงานของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่อง
การศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3 ของประเทศกลุมแรกที่ลงทุนดานการศึกษามากที่สุด
แตผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 ของประเทศกลุมสุดทาย ซึ่งมีเพียงไมกี่ประเทศที่

1

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค : ความฉลาดทางอารมณ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พริกหวานกราฟฟค,2552) ,2.
2
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2542) ,3.
3
รุง แกวแดง, การประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทําไดไมยาก (กรุงเทพมหานคร:บริษัท
สํานักพิมพวัฒนาพานิชย จํากัด,2544) ,61.
1

2
การลงทุนกับผลนั้นอยูตรงขามกัน ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดการเรียกรองที่จะใหเกิดการจัดการศึกษา
มีคุณภาพ 4
การประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาจึง เปน กลไกสําคั ญ ของระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในที่สงเสริมและผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการประเมินตนเองจะเปนขอมูลยอนกลับ
สําหรับโรงเรียนในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา5 การประเมินตนเองของสถานศึกษา
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพราะเปนการคนหาจุดแข็งจุดออน และคนหาแนวทางที่ตองปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการประเมินที่ไดจะเกิดประโยชนโดยตรงกับผูบริหาร ครู นักเรียน
ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน การประเมินตนเองจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบในการประเมิน
จะตองหาวิธีการที่จะทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมในการประเมินมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
คุณคาของการประเมินตนเอง เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนทั้งผูนําและเปนผูประสานความ
รวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการ
เรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัย
กับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปน
ประชาธิ ป ไตย
นํ า ไปสู ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รีย นทุ ก คนมี ค วามรู ความสามารถ
บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคล
สําคัญที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ 6

4

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู , เรียนรู...สูคุณภาพสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร :
หจก.เจเอ็นที,2548),3.
5
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ , แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2543),1.
6
ธีระ รุญเจริญ , การบริหารโรงเรียน ยุคปฏิรูปการศึกษา ,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักขาวฟาง,2546),21.

3
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบชี้นําและควบคุมการพัฒนาโดยจัดทําเปนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2520-2524) จนถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งแตละฉบับนั้นมี
เปาหมายของการพัฒนาที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ในป พ.ศ. 2546 มีการ
ปฏิรูประบบราชการที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขและความ
พึงพอใจแกประชาชน โดยประกาศบังคับใชแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 และ 14
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผน
นิติบัญญัติมาตรา 15 ดวยเหตุนี้ ปงบประมาณ 2548 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ
โกษะโยธิน) ไดปรับแนวทางการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยจัดทําเปนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2548-2551 ขึ้น 7 เมื่อแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครดังกลาวสิ้นสุดลงในป พ.ศ.2551 ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว สุขุมพันธุ บริพัตร) ไดจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12
ป (พ.ศ. 2552-2563) โดยแบงชวงพัฒนาเปน 3 ระยะ ๆ ละ 4 ป ตามวาระของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันกรุงเทพมหานครใชแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครในระยะแรก พ.ศ.25522555 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของภูมิภาค เจริญกาวหนาทัดเทียม
เมื อ งชั้ น นํ า มี สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี แ ละเป น มหานครน า อยู อ ย า งยั่ ง ยื น ” แผนบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตรหลัก
โดยยุทธศาสตรที่ 2 เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และเปนมหานครแหงการเรียนรู (Developing Strong Economy and Knowledge-based Society)
ดานการศึกษาไดมุงเนนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต8
ด า นการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของกรุ ง เทพมหานคร ผู บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครมี
นโยบายดานการจัดการศึกษาและมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใหบริการการศึกษาทุกระดับ
และกลุมเปาหมาย มีการบริการทางการศึกษาหลายรูปแบบและหลายระดับ ทําใหกรุงเทพมหานคร
7

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551
ฉบับผูบริหาร (กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,2548),1.
8
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555
พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,2551),10.

4
เปนศูนยรวมความหลากหลายของการศึกษา มีเครือขายการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ของภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนตนแบบของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังมี
งบประมาณสนับสนุนการใหบริการการศึกษาเพิ่มเติมจากรัฐบาล มีสถานศึกษาตั้งกระจายทั่วพื้นที่
50 เขต และมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย บุคลากรมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 9 อยางไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงเปนจํานวนมากจึงยากตอ
การใหบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึง นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญมีฐานะปานกลางถึง
ฐานะยากจน เปนภาระหนาที่ของกรุงเทพมหานครที่ตองใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม นโยบายของกรุงเทพมหานครมีมากและเรงดวนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดทันกําหนด
ตามแผนที่วางไว โรงเรียนขาดความเปนนิติบุคคลในเชิงการบริหารจัดการ สถานศึกษาบางแหงของ
กรุ ง เทพมหานครมี บ ริ เ วณจํ า กั ด คั บ แคบ ทํ า ให ก ารพั ฒ นาทางกายภาพทํ า ได ย าก ขาดระบบ
สารสนเทศที่สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการบุคลากรไมเพียงพอ ขาดตําแหนงบุคลากรใน
การบริหารทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากร ขาดแคลนผูนําทางการศึกษาที่เปนคน
กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนแปลง บุคลากรบางคนขาดทักษะในการทํางานเฉพาะเรื่อง ครู
อัตราจางขาดความมั่น คงในวิ ชาชีพครูจึงทํา ใหไ มทุมเทในการปฏิบัติ งานและป ญหาเรื่ องการ
โอนยายภูมิลําเนาของครูก็สงผลกระทบตอจํานวนและการพัฒนาคุณภาพครู 10
สํานักการศึกษาในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สั งกั ด กรุง เทพมหานครให เ ปน ไปตามวิ สัย ทัศ นแ ละนโยบายด า นการศึ ก ษาของคณะผู บริ ห าร
กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ง สนองเจตนารมณ ข องพระราชบั ญญั ติก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษานั้น สํานักการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทุกโรงเรียนไดมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก การประเมิน
เครือขายโรงเรียน การประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL การประเมิน

9

เรื่องเดียวกัน,16-17.
10
หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),1-3.

5
มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน11
ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของแตละโรงเรียนและดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใชการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนเปนเครื่องมือประเมินภายในเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนและให
มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับเครือขายโรงเรียน ระดับสํานักงานเขต เพื่อใหแตละ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง มีระดับคุณภาพที่สูงทัดเทียมกัน มีความมั่นใจในคุณภาพ
มีความพรอมในการรับการตรวจสอบคุณภาพจากระดับกรุงเทพมหานคร12 โดยมีโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 435 โรงเรียนกระจายอยูทุกสํานักงานเขต และเพื่อประโยชนในการ
ประสานงาน กํากับและติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแบงกลุมปฏิบัติงานของสํานักงานเขตที่มีสภาพพื้นที่เศรษฐกิจ สังคม
วิถีการดํารงชีวิ ตของประชาชนใกลเคีย ง จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมงานนิเทศการศึกษา 1
ประกอบดวยสํานักงานเขต พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย ปทุมวัน สัมพันธวงศ บางรัก ดุสิต สาทร
และวัฒนา รวม 8 เขต จํานวน 51 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 2 ประกอบดวยสํานักงานเขต
บางซื่อ ราชเทวี พญาไท ยานนาวา บางคอแหลม พระโขนง คลองเตย หวยขวาง ดินแดง บางนา
และจตุจักร รวม 11 เขต จํานวน 52 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 3 ประกอบดวยสํานักงานเขต
ภาษีเจริญ บางกอกนอย บางพลัด บางกอกใหญ ธนบุรี คลองสาน จอมทอง และราษฎรบูรณะ รวม
8 เขต จํานวน 86 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 4 ประกอบดวยสํานักงานเขตบางเขน ดอนเมือง
ลาดพราว สายไหม หลักสี่ หนองจอก และคลองสามวา รวม 7 เขต จํานวน 87 โรงเรียน กลุมงาน
นิ เ ทศการศึ ก ษา 5 ประกอบด ว ยสํ า นั ก งานเขตบางกะป บึ ง กุ ม วั ง ทองหลาง ประเวศ มี น บุ รี
ลาดกระบัง สวนหลวง คันนายาว และสะพานสูง รวม 9 เขต จํานวน 87 โรงเรียน กลุมงานนิเทศ

11

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2552),56.
12
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2548),2.

6
การศึกษา 6 ประกอบดวยสํานักงานเขตตลิ่งชัน หนองแขม ทวีวัฒนา บางขุนเทียน บางบอน บางแค
และทุงครุ รวม 7 เขต จํานวน 72 โรงเรียน13
กรุ ง เทพมหานครในฐานะที่ เ ป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครจนไดรับรองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
นั้น ซึ่งความสําเร็จไดเริ่มจากการกําหนดนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดที่
เนนการเรียนรูอยางมีความสุข เปนคนดีและเกงวิชาการ ใหโรงเรียนเปน SMILE SCHOOL ซึ่ง
สงผลทําใหโรงเรียนเกิดความมั่นใจและมีความพรอมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเยาวชนใน
กรุ ง เทพมหานครมี วิ ถี ชี วิ ต แห ง ความพอใจในความเป น ไทย สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งเหมาะสม ด ว ยกระบวนการกิ จ กรรมและนวั ต กรรมที่ พ าสู ก ารแข ง ขั น
ระดับประเทศ ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขตามอัตภาพตน
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน ที่กระทบ
ตอประชากรในกรุงเทพมหานครโดยตรง ในปงบประมาณ 2548 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(นายอภิรักษ โกษะโยธิน) ไดกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ครู และผูบริหาร
โรงเรียนจาก SMILE SCHOOL การเรียนรูคูรอยยิ้ม ใหเปน SMART STUDENT SMART
TEACHER และ SMART PRINCIPAL ในกรอบใหญ คือ SMART SCHOOL โดยดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและทองถิ่นไดรูจักและเชื่อมั่นในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมากขึ้น หลังจากที่โรงเรียนไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.ในรอบแรกแลว
การนํานโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง SMART SCHOOL สูการปฏิบัตินั้น
สํานักการศึกษาดําเนินการดวยการประชาสัมพันธ สวนโรงเรียนกระตุนและสงเสริมใหครูทุกกลุม
สาระจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ โดยกําหนดความหมายของคําวา
SMART ดังนี้
S (Success)
หมายถึง
การเรียนรูสูความสําเร็จ
M (Morality)
หมายถึง
การเรียนรูคูคุณธรรม
A (Activities)
หมายถึง
การเรียนรูคูกิจกรรม
13

หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก ,สํ า นั ก การศึ ก ษา ,กรุ ง เทพมหานคร, โรงเรี ย นกทม.SMART
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),3233.

7
R (Relativity)
หมายถึง
การเรียนรูคูชุมชน
T (Technology) หมายถึง
การเรียนรูคูเทคโนโลยี
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 กรุงเทพมหานครกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพภายในของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหโรงเรียนเตรียมพรอมในการเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.ในรอบที่
สอง ทั้ ง นี้ ผ ลการประเมิ น ของทั้ ง สองหน ว ยงานจะแสดงคุ ณ ภาพมาตรฐานโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครอยางภาคภูมิใจ ผูปกครอง ชุมชน สังคมจะไดรับทราบผานการประชาสัมพันธ
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของกรุงเทพมหานครหลายรูปแบบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 พัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครโรงเรียนละ 1 คนใหมี
ความรูและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process : DLP (สงสัย สังเกต
สัมผัส สํารวจ สืบคน สั่งสมและสรุปผล) ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานเปนครั้งที่สอง14
การที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองตอง
ผูบริหารที่มีความสามารถ เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามกรอบนโยบาย SMART
SCHOOL ผูบริหารสถานศึกษาที่รูจักใชภาวะผูนําจะชวยใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพทั้ง
ด า นครู แ ละนั ก เรี ย น ภาวะผู นํ า จึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 15
ปญหาของการวิจัย
จากสภาวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของกระแสโลกาภิ วั ฒ น ที่ ก ระทบต อ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครโดยตรง กรุงเทพมหานครโดยสํ านักการศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม ความเป น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การศึก ษาภายในโรงเรี ย น ให ส อดคล อ งกั บ
14

หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก ,สํ า นั ก การศึ ก ษา ,กรุ ง เทพมหานคร, โรงเรี ย นกทม.SMART
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),2-3.
15
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา ,พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบุค พอยท,2545),123.

8
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
นโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยาง
เต็มตามศักยภาพของแตละโรงเรียน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกผูเรียน มีเป าหมายที่จะให
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับการรับรองมาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สํานักการศึกษาไดนํา
นโยบายการศึกษาตามกรอบ SMART SCHOOL มาประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน เพื่อใหทิศทางในการประเมินโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL เปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานัก
การศึกษาจึงกําหนดการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานผูบริหารโรงเรียน ดานครู และดานนักเรียน
โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานทั้งสามดานรวม 18 ตัวชี้วัด 16
ดานนักเรียน (Smart Student) ควรมีคุณลักษณะเปนผูมีคุณธรรม รักการทํางาน หาความรู
เปน คิดอานอยางมีเหตุผล มีทักษะการเรียนรู และมีความสุขทั้งกายและใจ ดานครู (Smart
Teacher) ควรมี คุ ณ ลั ก ษณะเป น ผู รู วิ ธี แ ละสอนโดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ความสามารถตามงานที่รับผิดชอบ ดานผูบริหาร (Smart Principal) ควรมีคุณลักษณะเปนผูที่มี
ความสัมพัน ธที่ดี กับชุมชน สามารถบริหารจัดการใหมีกิ จกรรมการเรีย นรูจัดใหมีหลัก สูตรที่
เหมาะสมกับสภาพท องถิ่ น มี การจัดโครงสร างที่เอื้ อต อการบริ ห ารงานที่ดีตลอดจนเปน ผูที่มี
พฤติกรรมภาวะผูนํา17
นอกจากองค ประกอบและตั วชี้ วั ดแล วยั งได กํ าหนดคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค ของแต ละ
องคประกอบ คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร 7 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู 7
ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 7 ประการ เกณฑการจัดระดับคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนจะตองมีคาเฉลี่ยสามองคประกอบตั้งแต 3.00 ขึ้นไป และไมมีตัวชี้วัดใดอยูในระดับปรับปรุง
การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ได
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก
ขาราชการบํานาญ หัวหนาฝายการศึกษา ศึกษานิเทศก นักวิชาการ จํานวน 45 คณะ ไดทําการประเมิน
16

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),20.
17
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนกทม.SMART
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16.

9
คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 435 โรงเรียน ระหวางวันที่ 9 มิถุนายน ถึง
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ผลการรายงานคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2551 พบวา
1) ปญหาดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยตัวชี้วัดรวมเทากับ 3.66 โดยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ย
สูงกวาคาเฉลี่ยรวม คือ เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและถึงพรอมดวยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Morality) เฉลี่ย 3.89 การใชและบริหารจัดการดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Technology) เฉลี่ย 3.69 และผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียน (Activities) เฉลี่ย 3.67
สวนตัวชี้วัดคุณภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการ
บริหารการศึกษา (Success) เฉลี่ย 3.53 และเรื่องจัดใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน
เครือขายทางการศึกษา โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน (Relativity) เฉลี่ย 3.5418 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยคุณภาพดานผูบริหาร
ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ
3.53
S
3.89
M
3.67
A
3.54
R
3.69
T

เฉลี่ย

3.66

ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),39.
2) ปญหาดานครู มีคาเฉลี่ยคุณภาพรวมเปน 3.56 โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
คาเฉลี่ยรวม คือ เรื่องครูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี (Morality) เฉลี่ย3.84
และเรื่องครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน (Relativity) เฉลี่ย 3.80
18

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),40.

10
สวนตัวชี้วัดคุณภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ เรื่องครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลดานวิชาการ (Success) เฉลี่ย 3.21 เรื่องครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ (Activities1) เฉลี่ย 3.42 เรื่องครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน (Activities 2)
เฉลี่ย 3.53 และเรื่องครูมีการจัดหา ผลิตสื่อ ใชสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และตนเอง (Technology) เฉลี่ย 3.55 19 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคุณภาพดานครู
ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ
3.21
S
3.84
M
3.42
A1
3.53
A2
3.80
R
3.55
T

เฉลี่ย

3.56

ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),41.
3) ปญหาดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยคุณภาพรวมเปน 3.36 โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
คาเฉลี่ยรวม คือ เรื่องนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนชวยเหลือชุมชนและ
สังคม (Relativity) เฉลี่ย 3.90 เรื่องนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
(Morality) เฉลี่ย 3.60 เรื่องนักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชเพื่อการ
สรางสรรคผลงาน (Activities 2) เฉลี่ย 3.52 นักเรียนมีนิสัยการเรียนรูแบบ Discovery Learning
Process (Activities 3) เฉลี่ย 3.38 และเรื่องนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ (Technology) เฉลี่ย 3.37
19

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),42.

11
สวนตัวชี้วัด คุณภาพที่มี คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ เรื่องนั กเรียนมีความสามารถในการใช
ทักษะทางภาษาและการสื่อสารเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม (Activities1) เฉลี่ย 2.86 และนักเรียนมี
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด และมีความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห (Success)
เฉลี่ย 2.89 20 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยคุณภาพดานนักเรียน
ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ
2.89
S
3.60
M
2.86
A1
3.52
A2
3.38
A3
3.90
R
3.37
T

เฉลี่ย

3.36

ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร,การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),43.
จากคาเฉลี่ยคุณภาพทั้งสามองคประกอบ พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและถึงพรอมดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สงผลใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําให
นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนชวยเหลือชุมชนสังคม แตอยางไรก็ตามครูยังมี
เรื่องที่ควรไดรับการพัฒนาในเรื่องผลงานดานวิชาการ และการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ จึงมีผลใหนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานคอนขางนอยในเรื่องความสามารถในการใชทักษะ

20

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),44.
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ทางภาษาและการสื่อสารเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม ผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนดและ
ความสามารถในการอานเขียน คิดวิเคราะห 21
จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย
SMART SCHOOL ครั้งนี้พบวา ดานผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานครู และดาน
นักเรียน ตามลําดับ แตคุณภาพนักเรียนเปนผลผลิตสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาแตมีมาตรฐานการ
เรียนคอนขางนอย ป ญหาดังกล าวเปนการสะทอนใหเห็นถึงการบริหารงานของสถานศึกษาใน
ภาพรวมและการมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเปนผูบริหารสูงสุดและมีหนาที่โดยตรง
ในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงการ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให บ รรลุ คุ ณ ภาพมาตรฐานเป น สํ า คั ญ และนํ า ให บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี ก าร
ดําเนินงานที่มุงไปในทิศทางเดียวกัน22 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรมีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพราะการประเมินตนเองเปนความรับผิดชอบของ
โรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหผูเรียนโดยตรง โดยสถานศึกษาตองมีการ
ประเมินตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเปนการตรวจสอบการดําเนินงาน นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานของตนใหสําเร็จตามเปาหมาย ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผล
ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยที่ไดจะ
เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนและปรับเปลี่ยนภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
จากปญหาของการวิจัยดังไดกลาวไปนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อให
สอดคลองกับปญหาดังกลาว ดังนี้
1. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
21

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),49.
22
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, บทความ:วารสารวิชาการ ปที่ 12 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค.,2552),61.
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3. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด
2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับใด
3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานครหรือไม
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามความมุงหมายที่วางไว ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง
2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับปานกลาง
3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ขอบขายของการวิจัย
เพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ แคทซและคาหน
(Katz and Kahn) ซึ่งเสนอไววา สถานศึกษาเปนองคการที่สําคัญองคการหนึ่งในระบบสังคมที่มี
หนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชน มีลักษณะเปนองคการในระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ สามารถจั ด ในแบบเชิ ง ระบบ ซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 23 ที่มีปฏิสัมพันธ
23

Daniel Kat and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organizations (New
York : John Wiley & Sons,1990),127-129.
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โตตอบกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา คือ
ทรัพยากรทางการศึกษาอัน ไดแก บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ นโยบายการศึกษา และอื่น
ๆ ซึ่งจะมีการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการกลาว คือ กระบวนการจัดการ กระบวนการนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอน โดยกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ตองดําเนินการใหครอบคลุมขอบขาย
ของโรงเรียนทุกดาน เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพตามนโยบายและจุดมุงหมายของหลักสูตร
การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานใหประสบผลสําเร็จ ความมีภาวะผูนําของผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในองคการ
ซึ่งมีผูกลาวถึงภาวะผูนําของผูบริหารไวมากมาย ดังนี้ เรดดิ้น (Reddin) ไดเสนอแบบภาวะผูนํา
ทางการบริหารงานไว 8 แบบ คือ 1. ผูหนีงาน (Deserter) 2. นักบุญ (Missionary) 3. ผูเผด็จการ
(Autocrat) 4. ผู ป ระนี ป ระนอม (Compromiser) 5. ผู ยึ ด ระเบี ย บ (Bureaucrat) 6. นั ก พั ฒ นา
(Developer) 7. ผูเผด็จการที่มีศิลป (Benevolent) และ 8. นักบริหาร (Executive) 24 เซอรจิโอวานนี
(Sergiovanni) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําคุณภาพมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality Leadership) คือ
1. ความจํ าเป นพื้ นฐาน (Prerequisites) 2. การมองการณ ไกล (Perspectives) 3. มี หลั กการ (Principle)
4. หลั กในการทํ างาน (Platform) 5. หลั กการปกครอง (Politics) 6. ความมุ งประสงค (Purposing)
7. การวางแผน (Planning) 8. ความยืนหยัด (Persisting) 9. การบริหารคน (People) และ 10. ความรักองคกร
(Patriotism) 25 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนไว 11 ดาน คือ 1. การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 2. การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน
3. การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 4. การประสานงานดานการใชหลักสูตร 5. การ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6. การควบคุมการใชเวลาในการสอน 7. การเอาใจใสความ
คิดเห็นของครูและนักเรียน 8. การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9. การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
10. การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และ 11. การจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู26
บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดกลาววาคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการของผูนําการ
เปลี่ยนแปลง คือ 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charismatic
24

William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book, Co.,
1970),41-43.
25
Thomas J. Sergiovanni , Leadership for The schoolhouse : How is It Different? : Why
Is It Important? (New York : McGraw-hill,1996) ,10-11.
26
Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional Management
Behavior of Principles,” The Elementary School Journal 86,2 ( November 1985):221-224.
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Leadership : II or CL) 2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 3. การกระตุนทาง
ปญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual
Consideration : IC)27
นอกจากผูบริหารตองมีภาวะผูนําเพื่อทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จแลว การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาก็เปนกลไกสําคัญที่สงเสริมและผลักดันใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดเชนกัน สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวคิด
ของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1. ดาน
ผูบริหาร 2. ดานครู 3. ดานนักเรียน28 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวมากําหนด
เปนขอบขายของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1

27

Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness
Through Transformational Leadership (C.A. : Sage Publication,1994),4.
28
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29.
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สภาพแวดลอม (Context)
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางภูมศิ าสตร
สภาพทางการเมือง

ปจจัยนําเขา (Input)

-บุคลากร
-วัสดุ อุปกรณ
-งบประมาณ
-การจัดการ

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

การบริหาร

- คุณภาพของสถานศึกษา

ภาวะผูนํา

ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

การเรียนการสอน
การนิเทศ

- คุณภาพของนักเรียน

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายของการวิจัย
ที่มา : ประยุกตจาก Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of
Organization. (New York : John Wiley & Sons,1990),127-129.
: Thomas J. Sergiovanni , Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why is It
Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11.
: หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่
กลาววา ภาวะผูนําที่มีคุณภาพควรมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality Leadership) คือ 1. ความ
จําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) 2. การมองการณไกล (Perspectives) 3. มีหลักการ (Principle) 4. หลักในการ
ทํางาน (Patform) 5. หลักการปกครอง (Politics) 6. ความมุงประสงค (Purposing) 7. การวางแผน (Planning)
8. ความยืนหยัด (Persisting) 9. การบริหารคน (People) และ 10. ความรักองคกร (Patriotism) 29 และผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวคิดของหนวยหนวยศึกษานิเทศก สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้ 1. ดานผูบริหาร 2. ดานครู 3. ดานนักเรียน30
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมากําหนดเปนขอบเขตของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2

29

Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why
is It Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11.
30
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29.
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ภาวะผูนาํ ของผูบริหาร (Xtot)
1. ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) (X1)
2. การมองการณไกล (Perspectives) (X2)
3. มีหลักการ (Principle) (X3)
4. หลักในการทํางาน (Platform) (X4)
5. หลักการปกครอง (Politics) (X5)
6. ความมุงประสงค (Purposing) (X6)
7. การวางแผน (Planning) (X7)
8. ความยืนหยัด (Persisting) (X8)
9. การบริหารคน (People) (X9)
10. ความรักองคกร (Patriotism) (X10)

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ (Ytot)
1. ดานผูบริหาร (Y1)
2. ดานครู (Y2)
3. ดานนักเรียน (Y3)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
: Thomas J. Sergiovanni , Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why is It
Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11.
: หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29.
ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอจํากัดบางประการเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงขอ
กําหนดขอตกลงไวดังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชตัวชี้วัดจากองคประกอบการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 3 ดาน ของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชผลการประเมิน
ตนเองด า นนั ก เรี ย น ด า นครู และด า นผู บ ริ ห าร ตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2551 การกําหนดชวงการประเมินผูวิจัยแบงออกเปน 5 ระดับ และ
ไมมีการใหคาน้ําหนักระหวางตัวบงชี้ที่แตกตางกันทั้งดานผูบริหาร ดานครู และดานนักเรียน
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คํานิยามศัพท
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจยั จึงไดกําหนดนิยามศัพทหรือความหมายของคําศัพท
เฉพาะในการวิจัยนี้ไว ดังนี้
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถที่จะใชอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหทําใหสมาชิกใน
กลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ยอมรับที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ให
การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ตามทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของเซอรจิโอวานนี
(Sergiovanni) ประกอบดวย ความจําเปนพื้นฐาน การมองการณไกล มี หลักการ หลั กในการทํางาน
หลักการปกครอง ความมุงประสงค การวางแผน ความยืนหยัด การบริหารคน และความรักองคกร
ผู บ ริ ห าร หมายถึ ง บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งทําหนาที่บริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารไมนอยกวา 1 ป
ผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ หมายถึ ง การตรวจสอบการ
ดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน ที่กระทําโดยบุคคลใน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใช
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนด เป น กระบวนการ
ดําเนินงานที่จะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตามกรอบแนวคิดของสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานครประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน มี 18 ตัวชี้วัด ไดแก ดานผูบริหาร มี 5 ตัวชี้วัด
ดานครู มี 6 ตัวชี้วัด และดานนักเรียน มี 7 ตัวชี้วัด
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาที่เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เขต และอยูภายใตนโยบายและการกํากับของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน 435 โรงเรียน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยในครั้งนี้ มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรี ย น สั งกัด กรุ ง เทพมหานคร โดยศึ ก ษาจากเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ ย วขอ งกั บ
ประเด็นตอไปนี้ 1) ภาวะผูนํา 2) การประเมินตนเอง 3) การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ
4) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาวะผูนาํ
ความหมายของภาวะผูนํา
มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวหลายความหมาย ดังนี้
ภาวะผูนํ า หมายถึ ง พฤติกรรมที่ผูนําแสดงในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือ
กิจกรรมซึ่งกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมผูอื่น โดยที่บุคคลอื่นจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนํา
เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณหนึ่ง31
ภาวะผูนํา หมายถึง พลังชนิดหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุม
คน และระบบองคกร ไปสูการบรรลุเปาประสงค 32
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอคนอื่นและกลุมเพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดวางไว 33
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถที่จะใชอิทธิพลบังคับและชักจูงผูอื่นที่จะนําไปสู
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดกําหนดไว34

31

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, “ภาวะผูนํา,” รัฐสภาสยาม 49,7 (กรกฎาคม 2544):46-61.
32
นิตย สัมมาพันธ, ภาวะผูนํา : พลังขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ ,พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2546),31.
33
อาคม วัดไธสง, หนาที่ผูนําในการบริหารการศึกษา ,พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ , 2547) , 3.
34
ธิติพร ตนัยโชติ, “ภาวะผูนํา,” วารสารศูนยบริการวิชาการ 14,2 (เมษายน-มิถุนายน, 2549)
: 42.
20
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ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะทําใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกรตามการ
นํานั้นไป การที่จะทําใหคนจํานวนมากซึ่งมีความเปนเอกัตบุคคล (Individuality) สูง ตามการนําไป
ดวยความสมัครใจและดวยความศรัทธาในการนํานั้น ความสําคัญอยูที่ ความสามารถในการจูงใจ
อันเกิดจากภาวะผูนําของผูนํา 35
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถจูงใจผูอื่น สามารถสรางวิสัยทัศน สามารถตัดสินใจได
อยางเหมาะสม เมื่อตองเผชิญสถานการณที่ไมแนนอนและสามารถทําใหผูตามทํางานอยางมีขวัญ
และกําลังใจ36
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลตอกลุมสมาชิก สามารถโนมนาวให
ทุกคนในกลุมทํางานเพื่อนําไปสูความสําเร็จ37
ภาวะผู นํ า หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะใช อิ ท ธิ พ ลโน น น า วกลุ ม บุ ค คล เพื่ อ นํ า ไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย38
ภาวะผู นํ า หมายถึ ง ความสามารถที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะกระตุ น จู ง ใจ และทํ า ให ผู อื่ น ทุ ม
ความหมายอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และความสําเร็จขององคการซึ่งทุกคนเปนสมาชิกอยู39
กลาวโดยสรุปภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถที่จะใชอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหทํา
ใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ยอมรับที่จะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มที่ใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว

35

สุนทร โคตรบรรเทา, ภาวะผูนําในองคการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ปญญาชน, 2551) ,

31.
36

Ever,C.W. and Lakomski, Doing Educational Administration (Oxford : Pergamon ,
2000 ) , 58.
37
Jerald. Greenberg, and Robert A. Baron, Behavior in Organizations ,8th ed. (Upper
Saddle River.New Jersey : Pearson Education.Inc.,2003),471.
38
Stephen P. Robbins, Organizational Behevior ,10th ed. (Upper Saddle River.New Jersey
: Pearson Education.Inc.,2003) , 314.
39
Steven L. McShane, and Mary Ann. Glinow Von, Organizational Behavior ,3rd ed.
(New York : McGraw-Hill Co.,2005) , 416.
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ความสําคัญของภาวะผูนํา
ภาวะผู นํ า เป น ศิ ล ปะที่ จํ า เป น และสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ นั ก บริ ห ารที่ จ ะนํ า องค ก ารไปสู
ความสําเร็จ เนื่องจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบ
ตอความอยูรอด หรือการพัฒนาของกลุม หากมองแตผิวเผินเราจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเรื่องไม
ยากลําบาก แตการเปนผูนําที่ดีเปนสิ่งที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันนี้องคการตางๆ มักจะประสบ
ปญหาการขาดแคลนผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย
การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถ
ในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอื่นปฏิบัติตาม
จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน โดย
ผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม 40 โดยสรุปภาวะผูนํา
มีความสําคัญตอการรวมกลุมของคนในองคการดังตอไปนี้
1. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยที่สุดใน
องคการจึงเปรียบเสมือนบานที่อบอุน
2. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคการ เชน การวางแผน การจัดองคการบริหารงาน
บุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงานเพื่อไปสูการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดคือสูญเสียนอยที่สุด
3. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดความพึงพอใจใหกับผู
ตามซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยใชแนวคิดและปรัชญาทางการบริหารตาง ๆ ที่มี
อยูแลว ซึ่งมีอยูในตําราวิชาการบริหาร เชน การบริหารโดยเนนวัตถุประสงค (MBO) การพัฒนา
องคการ (OD) การจูงใจ (motivation) การควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารคุณภาพทั้งองคการ
(TQM)
4. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะสรางวิสัยทัศนและอธิบายให ผูตามเขาใจและเห็นภาพชัดเจนของ
จุดยืนที่องคการที่ตนทํางานจะมุงไป และพยายามเชื้อเชิญ ชักชวนใหสมาชิกขององคการปฏิบัติตาม
ดวยกัน ก็เทากับวาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัยผลที่สําคัญยอม
เกิด ขึ้น ก็ คือ พนั ก งานหรือ ผู ใ หบริ ก ารขององคก ารก็จ ะรู จัก ปรั บตั ว ให ส อดคล อ งต อลู ก คา หรื อ
ผูรับบริการในลักษณะตองถอยทีถอยอาศัยกันจึงจะเกิดความ พึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย
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มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม ,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท,2545),
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5. ผูนําที่มีภาวะผูนําจะเปนผูสรางคานิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปน
แบบแผนพฤติกรรมที่เรียนรูกันได ถาผูนําสรางวัฒนธรรมที่ถูกตองใหเปนปรัชญา แนวคิดและแนว
การปฏิบัติได หรือทําใหเกิดการรับรู การคิดและความรูสึกในแนวเดียวกัน ผูนําก็สามารถใช
วัฒนธรรมนั้นชวยในการบริหารงานไดงายขึ้น เพราะแบบแผนการปฏิบัติของกลุมคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลได
การใชภาวะผูน ําในการบริหารโรงเรียน
ดันน กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลเหนือผูอื่น โดยชักชวนใหคนอื่นเหลานั้นชวยปฏิบัติกิจให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว41 เบอรบี (Burrby) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถจูงใจใหผูอื่น
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียด
ตางๆลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว 42 ฟลเลอร (Fiedler) ใหความเห็นวา ผูนํา
เปนบุคคลในกลุมและไดรับมอบหมายใหทํางานในดานการประสานงานและอํานวยการเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกลุม43 ฮัลปน (Halpin) กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 1) เปน
บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) เปนบุคคลที่มีบทบาทเหนือผูอื่น 3) เปน
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไปสูจุดหมายที่วางไว 4) เปนบุคคล
ซึ่งไดรับการยอมรับจากผูอื่นใหเปนผูนํา 5) ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนางาน 44
จากความหมายของผูนําของนักวิชาการตาง ๆ สามารถกลาวไดวา ผูบริหารตองทําหนาที่
เปนผูนํา กลาวคือตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดของบุคลากรในโรงเรียน การ
แสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียน ถาผูบริหารรูจักใชภาวะผู
นํามาใชใหถูกกับสภาพของสถานการณ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือ รวมใจใน

41

Elvis J.D.Dunn and Kelley J.Roland , Management Essentials : Resource (New York :
McGraw-Hill Book Company,1973),718.
42
Raymond J. Burrby , Fundamentals of Leadership (Massachsetts : Addison Wesley
Publishing Co.,1972),43-46.
43
Fred E.Fiedler , A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book
Company,1967),8.
44
Andrew W. Halpin , Theory and Research in Administration (New York : The
Mcmillan Publishing Company,1966),43.
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การทํางานสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งผูนําหรือผูบริหารงาน ที่
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมผูนําสูง45
สมชาติ ประชานุกูล กลาววา การเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญยิ่งในอันที่
จะชวยใหการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปนผูนํานั้นปกติ
แลวจะประกอบไดดวยการนําและการบริหารภารกิจ การนําเปนความรับผิดชอบในการสนองความ
ตองการของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม สวนภารกิจดานการบริหารเปนการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนรวมทั้งโปรแกรมการเรียนการสอนและการรักษาหรือปองกันให
หนวยงานดํารงตอไปดวยการประสานงานขจัดปญหาและประเมินผลงาน ฉะนั้นในการทํางานของ
ผูบริหารจึงตองใชภาวะผูนําเปนเครื่องมือชักจูงใหรวมงานมีความคิดเห็นและปฏิบัติตามความ
ตองการของตนโดยอาศัยสถานการณแวดลอมขณะนั้นเขาชวยเหลือ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกตอ
สภาพแวดลอม จะเปนเครื่องมือชี้ใหเห็นวาผูนํานั้นมีคุณสมบัติของความเปน ผูนํามากนอยเพียงใด
ทั้งนี้ขึ้นกับการทํางานของผูนําในฐานะผูบริหารที่ฉลาดและมีไหวพริบในการใหงานที่เหมาะสมกับ
บุคลิกภาพความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล นอกจากนี้งานที่มอบหมายควรเปนงานที่
ทาทายและมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสนใจในงาน ทําใหเกิดความคิด ความ
เต็มใจ และกระตือรือรนที่จะขยายขีดความสามารถของตัวเอง เพื่อเปนผูพิชิตในงานที่มอบหมาย
นั้น46 หากผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําที่ดีมีความสามารถควบคูไปกับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งดวย ยอมทํา
ใหการปฏิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคําวา ผูบริหารกับผูนํา ไดมีผูใหนิยามหรือ
แนวความคิดเพื่อชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง และความเหมือนกันไวหลายทาน อาทิเชน ลิพแฮมและฮ็อค
(Liphamm and Hock) ไดกลาวไววา ผูบริหาร คือ ผูที่มีบทบาทในการดํารงสถานภาพขององคการ แต
ผูนํามีบทบาทสําคัญที่เปนตัวการของการเปลี่ยนแปลง47

45

Ralph M. Stogdill, Survey of Literature in Leadership (Maryland : Penguin Book,1969),

396.
46

สมชาติ ประชานุกูล, “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการทํางานของ
ครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2546), 85.
47
Jame M. Lipham and Jame A. Hoeh, The Principleship : Foundation and Functions
(New York : Harper and Row, 1974), 126.
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นิวัฒน สุขประเสริฐ กลาววา ผูบริหารการโรงเรียนในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือวา
ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา จําเปนตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงานโรงเรียนใหสอดคลองกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตองมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของตนไปสูโรงเรียนที่มี
คุณภาพ ทั้งครู และนักเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ ผูบริหารซึ่งเปนผูนําสูงสุดในสถาบันจะตอง
สนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่จะมีผลกระทบตอเยาวชนหรือทรัพยากรมนุษยที่ตนเองมีความ
รับผิดชอบอยู ดังนั้นผูบริหารจะตองนําบุคลากรในโรงเรียนไปสูทิศทางในอนาคตที่ถูกตองดีงาม
สามารถสรางความรัก ความศรัทธา ความผูกพัน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน เพื่อใหเกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติไดสืบตอไป48
จะเห็นไดวาภาวะผูนําเปนเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนผูนําในการกําหนด
ปญหา ตัดสินใจ วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาของกลุม การเปนผูนําที่ดีเปน
สิ่งที่ทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันองคกรตางๆขาดแคลนผูนําในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน คุณธรรม ความ
เสียสละ มีความเปนประชาธิปไตย การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนา
ไดจากการฝกฝน ความสามารถในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการ
ใชอิทธิพลใหผูอื่นปฏิบัติตามจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม จะเห็นไดวา ผูนําและภาวะ
ผูนําจะตองไปดวยกันโดยผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลที่แสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของ
กลุม49
ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา
ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองทําหนาที่เปนผูนําดวย กลาวคือ จะตองเปนตัวอยางในดาน
พฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน
พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบริหารจึงมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและการกระทําของครูและนักเรียนดวย ดังนั้นถาผูบริหาร
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมผูนําอยางเหมาะสม โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธิ์ใจ ใน
การทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นในเรื่องตาง ๆ แลว จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี
รวมมือรวมใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลไปยังการดําเนินงานของโรงเรียนดวย พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหาร จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน ซึ่งสตอกดิลล (Stogdill) ไดกลาวไววา ผูนําหรือ
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นิวัฒน สุขประเสริฐ , ภาวะผูนําในสังคมปจจุบัน [ออนไลน],accessed 15 July 2009,
Available from http://www.cda.bpi.ac.th/director-2.htm
49
มัลลิกา ตนสอน ,การจัดการยุคใหม,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอรเน็ท , 2545) ,165.
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ผูบริหารซึ่งบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะตองมีพฤติกรรมผูนําสูงทางดานมุงความสัมพันธ50
การที่ผูบริหารจะมีพฤติกรรมแบบใดนั้น ธอมปสัน (Thompson) ไดกลาววา ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
สวนตัวที่ติดตัวมาโดยกําเนิด หรืออาจฝกอบรมใหเกิดขึ้นได51 และจากการศึกษา เรื่องพฤติกรรมผูนํา
ของนักวิชาการทั้งหลาย พบวา มีปจจัยตาง ๆ หลายดานที่สงผลตอพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะของผูตาม
คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะขององคการและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนตัวกําหนด
สถานการณและสถานการณเปนตัวกําหนดแบบของพฤติกรรมผูนํา
คุณลักษณะของผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพ
บานารด (Barnard) กลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการคือ 1) สดชื่น อดทน มี
ความรื่นเริง เบิกบาน ทํางานดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน 2) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจดี คือตัดสินใจไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด 3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี 4) มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานนั้น
ประสบผลสําเร็จ52
สตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะที่ดีของผูนําไวดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา
2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร 4) บุคลิกภาพ มีความริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดย
มีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี53
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Ralph M. Stogdill , “Personal Factors Associated with Leadership,” Survey of
Literature in Leadership (Maryland : Penguin Books, 1969),396.
51
Herbert A. Simon, Donald W. Smithburge and Victor A. Thompson, Public
Administration (New York : Knopf, 1950),103.
52
Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, Mass : Harvard
University Press, 1926),92 - 102.
53
Ralph M.Stogdill , Handbook of Leadership:A Survey of theory and Research
(New York : The Free Press ,1974),74-75.
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ยูค (Yukl) กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงไววา
1) ตองใชเวลาสวนใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงคของ
องคการ และ 3) ตองมีความสามารถในการโนมนาวใหบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจในการทํางาน54
ธิติพร ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะที่ดีของผูนํา ดังนี้ 1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา
2) ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเรื่องที่ควรทราบอยางสม่ําเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางทีดี
4) เมื่อสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ ตองใหเขาเขา ใจในภารกิจนั้น และตองกํากับดูแล
จนกวาภารกิจสําเร็จ 5) ฝกใหผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใหไดผลดี 6) ตัดสินใจ
อยางมีความรอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึกในหนาที่ และความ
รับผิดชอบ8) ใชหนวยงาน และบุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ตองรูจักหนาที่ และมี
ความรับผิดชอบ 10) มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 12) มีความ
ยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี 14) มีความอดทน อดกลั้น กลาเผชิญตอเหตุการณ 15) มีไหวพริบและ
ใจกวางและ 16) มีหลักธรรมประจําใจ 55
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร รวมทั้ง
ความอยูรอดขององคกรในหนวยงานทางการศึกษา ไมวาจะเปนระดับใดจะตองสรรหาผูบริหารที่มี
ฝมือหรือมีความสามารถสูงเพื่อความสําเร็จในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ผูบริหารสถานศึกษาตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งตองเปนผู
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 56 มีนักวิชาการไดกลาวถึงหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้
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Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs : Prentice – Hill,
1991),59–62.
55
ธิติพร ตนัยโชติ, “ภาวะผูนํา,” วารสารศูนยบริการวิชาการ 14,2 (เมษายน-มิถุนายน
,2549):43.
56
รุง แกวแดง, “ผูบริหาร(การศึกษา)มืออาชีพ,” ในการบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
(กรุงเทพฯ:ขาวฟาง,2545),1-5.
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แลงลี (Langley) กลาวถึงบทบาทและหนาของผูบริหาร ไดแก 1) มีหนาที่จัดหาและจัด
การเงินงบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการ
ชุมชน 5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูง
ขึ้นไป57
สมอล (Small) กลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสถานศึกษาทั่วไปไว 10 ประการ
คือ 1) ผูริเริ่ม (Initiator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 2) ผูกระตุน (Stimulator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
กระตุ น ส ง เสริ ม ให ค รู อ าจารย แ ละบุ ค ลากรอื่ น ๆในสถานศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ
ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทางที่ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาแก ส ถานศึ ก ษา 3) ผู ดู แ ลสั่ ง การ (Reactor)
หมายถึ ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป น ผู ดู แ ลควบคุ ม สั่ ง การให ค รู อ าจารย แ ละบุ ค ลากรอื่ น ๆใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ 4) ผูปฏิบัติ (Implementer) หมายถึง
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 5) ผูเชื่อมโยง
(Conduit) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูเชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับครูอาจารยและ
บุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา 6) ผูประสาน (Otchestratomediator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูประสานใหงานตางๆของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย 7) ผูชักจูง
หรือผูยับยั้ง (Persuader or dissuader) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่เห็นวาไมใชการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา 8) ผูแกตาง (Advocator) หมายถึง
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูปกปองครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหไดรับ
ความเปนธรรม 9) ผูรับฟง (Ombudsman) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา 10) ผูวางเฉย (Nonactor) หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉยในบางครั้งเมื่อเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉยนั้น
กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย58
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Robert W.Langley, Intermediate School Principal (New York : John Wiley & Son ,

2003),12.
58

James F.Small, “Role Option for School Administration,” in Jack A. Cullberton, Curtis
Henson ,and Ruel Morrison, eds. , Performance Objectives for School Principalship (California
:Mc Cutchan Publishing Corporation,1974),21-22.
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จากบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่นักวิชาการตางๆกลาวไวสามารถสรุปได
วาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนาที่คลอบคลุมงานทั้ง 4 ดานตามกฎหมายที่กําหนดให
สถานศึกษาเปนนิ ติบุคคล ไดแ ก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การ
บริหารงานบุคคล 4) การบริหารทั่วไป 59
ยุทธวิธีและยุทธศาสตรของผูน ําที่มีคุณภาพ
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรเปนหลัก 10 ประการของ
การเปนผูนําที่มีคุณภาพ (The 10 – P Model of Quality Leadership) โดยกลาววา ผูนําที่มีคุณภาพ
จะตองมีลักษณะดังนี้คือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักการใน
การทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด9) การบริหาร
คน และ 10) ความรักองคการ จากแนวความคิดดังกลาว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 60
1. ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites) ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว ซึ่งทักษะเหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน
ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน
ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปน
เรื่องราวที่เกิดเปนระยะสั้นๆ และเนนที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําที่
ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแต
วาจะมีทักษะทางนี้เกงมากนอยตางกันเทานั้น
2. การมองการณไกล (Perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําที่สามมารถจะมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่
มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งทําให
สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตทีไดคุมคา
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กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎหระทรวงกําหนดลักษณะและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2550),151-154.
60
Thomas J. Sergiovanni , Leadership for the Schoolhouse : How is it Different? : Why is
it Important? (New York : McGraw-hill,1996) ,10-11.
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3. มีหลักการ (Principle) การบริหารงานนั้น ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการ
ที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหาร
ระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหงยอมรับวา หลักการชวยทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน
อยางดี
4. หลักในการทํางาน (Platform) หลักในการทํางานไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอ
ขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการ
ตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการทํางานในดาน
การศึกษาหรือดานธุรกิจอื่นๆ ยอมมีผลตอผูนําที่มีคุณภาพเชนเดียวกัน
5. หลักการปกครอง (Politics) ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง นั่นคือมี
ความสามารถในการใช อิทธิ พลต อบุคคลหรือกลุมไดชวยทํ างานเพื่ อใหงานบรรลุตามเปาหมาย
เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทํา
ของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ขึ้นได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน
ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ
6. ความมุงประสงค (Purposing) ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งความหมายในการทํางาน
เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด
นอกจากนี้การมีความมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการและ
เปนเครื่องชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน
7. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงาน
ระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผน
จะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทํา
เปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลาย ๆกับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหาร
ซึ่งจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือ
ตารางการทํางานตางๆ ในรูปของ Gantt Chart หรือ PERT เปนตน
8. ความยืดหยัด (Persisting) ผูนําที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไว
เปนเปาประสงคและผลผลิต ทั้งมีหมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวย ความยืดหยัด
ของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาการทํางาน และ
ควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ
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9. การบริหารคน (People) ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหนวยงานแลว
ความสําเร็จของงานนั้นจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะไดแสวงหา
ชองทางที่จะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของการ
บริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามขึ้น
10. ความรักองคการ (Patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว สิ่งที่ผูนําตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทํา
อยู และทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ได
พยายามแสวงหาคุณลักษณะของผูนําซึ่งสัมพันธกับการทํางานที่เปนระบบมากๆ โดยผันแปรไป
ตามหลักการเปนผูนําที่มีคุณภาพหลาย ๆ ประการผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไปสามประการ
ของผูนําที่มีการทํางานเปนระบบสูง คือ
1. ผูนําที่มีผลการทํางานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก ทํางานหนัก จะทดลองในสิ่งซึ่ง
สงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน
2. ผูนําที่มีผลการทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบไมวา
จะเปนโครงสราง หรือการทํางาน อดีตการทํางาน หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการให
ระบบประสบผลสําเร็จ ตองการใหระบบมีสวนชวยสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งรวมอยู
ในระบบ เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ และคุณคาที่ไดรับ
3. ผูนําที่มีผลการทํางานสูงจะเนนเรื่องตัวแปรที่สําคัญ ๆ พรอมทั้งการคํานึงถึงความสําคัญ
ในการตั้งจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาสิ่งใดเปนจุดประสงค สําคัญ61
และจากหลัก 10 ประการที่กลาวมา เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดโยงเขากับขอกําหนดของงาน
2 ประเภท คือ ยุทธศาสตรและยุทธวิธี และความสัมพันธกับองคประกอบของผูนํา ดังตารางที่ 4
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Thomas J. Sergiovanni , Leadership for the schoolhouse : how is it different? : Why is
it important? (New York : McGraw-hill,1996) , 334.
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของผูนํากับยุทธศาสตรและยุทธวิธี
องคประกอบของผูน ํา
หลัก 10 ประการของผูนําที่มคี ุณภาพ
ขอกําหนดทางยุทธวิธี
1.ขอกําหนดทางยุทธวิธี
1.ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites)
1.ทักษะความเปนผูนํา
(Tactical)
(Leadership Skills)
2.สิ่งที่มีมากอนในตัวผูนํา 1.การมองการณไกล (Perspective)
(Leadership Antecedent) 2.มีหลักการ (Principle)
3.สิ่งที่จําเปนตองมีในขณะ 3.หลักในการทํางาน (Platform)
4.หลักการปกครอง (Politics)
เปนผูนํา
ขอกําหนดทางยุทธศาสตร
1.ความมุงประสงค (Purposing)
(Leadership Meanings)
(Strategic Requirement)
4.สิ่งที่แสดงถึงความรูสึก 2.การวางแผน (Planning)
3.ความยืนหยัด (Persisting)
ทางวัฒนธรรมของ
4.การบริหารคน (Peopling)
ผูบริหาร(Leadership as
1.ความรักองคการ (Patriotism)
Cultural Expression)
ที่มา : บรรพต วีระสัย, สุขุม นวลสกุล และ บวร ประพฤติดี, รัฐศาสตรทั่วไป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), 288.
ทฤษฎีภาวะผูน ํา
การศึกษาภาวะผูนํามีการวิวัฒนาการมาเปนลําดับ ในระยะแรกใหความสําคัญกับการศึกษา
คุณลักษณะผูนํา ระยะตอมาสนใจพฤติกรรมของผูนําและผูนําตามสถานการณ ปจจุบันนอกจากจะ
สนใจลักษณะผูนําใน 3 ลักษณะแลวยังสนใจศึกษาภาวะผูนําในดานอํานาจของผูนําและผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นดวย ทฤษฎีภาวะผูนํามีหลายทฤษฎีดวยกัน ดอนเนลี่ (Donnelly) ไดสรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูนําโดยแยกออกเปน 3 กลุม62 คือ
1. ทฤษฎีลักษณะผูนํา (trait theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัวใน
การเปนผูนําเปนหลัก
2. ทฤษฎีพฤติกรรม (behavioral theories) เปนกลุมทฤษฎีที่พิจารณาลักษณะเฉพาะตัว
ผูนําตามวิธีการใชอํานาจ หรือแนวพฤติกรรมของผูนํา
62

James H. Donnelly , Functions Behavior and Models (Dallas : Business Publication ,
1978) , 225.
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3. ทฤษฎีสถานการณ (situational theories หรือ contingency theories) เปนกลุมทฤษฎีที่ถือ
วาภาวะผูนําเปนเรื่องของสถานการณ ไมใชเรื่องของแตละบุคคล
1. ทฤษฎีภาวะผูนําตามคุณลักษณะ (Trait Approach)
การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําเริ่มตั้งแตกอนคริสตกาลเปนการศึกษาที่ใหความสําคัญ
กับลักษณะผูนําทางดานกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูนํา โดยผูที่สนใจในแนวทางนี้ตั้ง
ขอสังเกตวา คนที่เปนผูนํานั้นจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบาง เชน ลักษณะทางกาย คือ
รูปรางหนาตาเปนอยางไร หรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัว ทาทางการพูดอยางไรเปนตน ในการ
คนหาคุณลักษณะความเปนผูนํา นักวิจัยใชวิธีการ 2 อยางคือ 1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปน
ผูนํา ของบุคคลที่เปนผูนํากับที่ไมไดเปนผูนํา 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคล
ที่เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพกับบุคคลที่เปนผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพการศึกษาสวนใหญจะใชวิธีแรก
เพื่อจะหาลักษณะของผูนําที่เปนสากล สามารถนําไปใชบงชี้ผูนําโดยทั่วไปได จากการศึกษาสวน
หนึ่งพบวา ผูนําจะตองฉลาด มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกวาบุคคลที่ไมไดเปนผูนํา แตอยางไรก็
ตาม เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา มีคนจํานวนมากที่มีลักษณะของผูนําในขณะที่ไมเคยอยูใน
ตําแหนงของผูนํา นอกจากนี้ยังมีผูนําจํานวนมากที่ไมไดมีลักษณะดังกลาวดวย วรูม (Vroom) ได
สรุปวา การศึกษาเพื่อคนหาคุณลักษณะความเปนผูนําไมประสบความสําเร็จเพราะไมอาจชี้ใหเห็น
คุณลักษณะใด ๆ ที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน
แนนอน 63 และเรดดิ้น (Reddin) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดยสรุปวา การศึกษาภาวะผูนําแนว
นี้มีจุดออนตรงที่ไมสามารถหาคุณลักษณะที่ดีที่สุดที่จะนําไปใชใหเหมาะสมกับทุกสถานการณ
ได64 สวนการศึกษาวิธีที่ 2 โดยเปรียบเทียบลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพกับผูนําที่ไมมี
ประสิทธิภาพ มีผูศึกษาไมมากนัก ผลจากการศึกษาแนวทางนี้ สรุปไดวา ประสบความลมเหลว
เนื่องจากไมอาจชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะความเปนผูนําที่ประสบผลสําเร็จได เชนกันและการศึกษา
พบวา ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นไมไดขึ้นอยูกับคุณลักษณะเฉพาะอยางไร แตจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของผูนําวามีความเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังเผชิญอยูมากหรือนอยเพียงใด
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Victor H. Vroom, “Leadership,” in Handbook of Industrial and Organization
Psychology (Chicago : Rand Menally , 1979), 152-155.
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William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill,1970),204.
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2. ทฤษฎีภาวะผูนําตามพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Approach)
การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา สืบเนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําไม
สามารถที่จะใหคําตอบที่เดนชัดเกี่ยวกับลักษณะผูนําที่ดี มีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัยอื่น ๆ มา
เปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ นักวิชาการจึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่ทําใหผูนําเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพแทนการมุงพิจารณาคุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาถึงพฤติกรรมผูนํานั้น
มักจะศึกษาวามีพฤติกรรมในการบริหารอยางไร ทําอะไรบาง มีวิธีการในการมอบหมายงานอยางไร
และจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร ซึ่งวิธีการนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาลักษณะของผูนําในแงที่ตั้ง
สมมุติฐานวามีแนวทางที่ดีที่สุดเพียงแนวทางเดียวในการเปนผูนํา (one best way theory) แตจะไม
เหมือนกับวิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําตรงที่เชื่อวา พฤติกรรมตาง ๆ ของผูนําเปนสิ่งที่เรียนรูกันได
คนที่ ไ ด รั บ การฝ ก ฝนให มี พ ฤติ ก รรมของความเป น ผู นํ า ที่ เ หมาะสมจะสามารถเป น ผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได65 ดังนั้นการศึกษาวิจัยตามแนวความเชื่อของกลุมทฤษฎีนี้ จึงเนน
ที่ การวิเคราะหพฤติกรรมของผูนําที่พึงกระทําในการบริหารงานเปนหลัก66 ซึ่งไดมีผูทําการวิจัย
กันอยางกวางขวาง และทําใหเกิดทฤษฎีตาง ๆ ขึ้นมาอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําอยูหลายทฤษฎี
ดวยกัน ที่นับวาสําคัญคือ
1. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เนนงานเปนหลัก (job centered leadership) หรือเนน
ผูปฏิบัติงานเปนหลัก (employee centered leadership) จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพบวา
กลุมงานที่มีประสิทธิภาพทางการผลิตมากที่สุด มีผูนําที่ใหความสําคัญกับคน แทนที่จะเปนผูนําให
ความสําคัญกับงาน67
2. รูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบทฤษฎีสองมิติ (two-dimension theory) มีการวิจัยเกิดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ (Ohio State) โดยนักวิจัยไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของ
ความเปนผูนําใน 2 มิติ คือ มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) กับมิติกิจสัมพันธ (initiating
structure dimension) ผลการวิจัยพบวา อัตราการออกจากงานของพนักงานจะต่ําสุด และความพอใจ
ของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมตามมิติมิตรสัมพันธ (มุงคน) ในทางตรงกันขามผูนํา
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James Owen, “The Uses of Leadership Theory,” Michigan Business Review 25
(January 1973) : 13-19.
66
James H. Donnelly and others, Fundamentals of Management (Dallas , Texas :
Business Publication, 1971) , 192.
67
Rensis Likert ,New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book,1961),5-7.
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ที่มีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพันธ (มุงงาน) พนักงานจะมีการรองทุกขและออกจากงานมาก68 และ
จากผลการวิจัยอีกประการหนึ่งพบวา พฤติกรรมผูนําแสดงออกในลักษณะของการผสมผสาน
ระหวางมิติที่สอง มากกวาจะเปนมิติใดมิติหนึ่ง จึงทําใหสามารถแบงการเปนผูนําออกเปน 4 แบบ
คือ ผูนําที่มุงงานสูง มุงคนต่ํา ดังภาพที่ 1
สูง
มุงคนสูง
มุงงานต่ํา
มุงงานต่ํา
มุงคนต่ํา

มิติมุงคน
ต่ํา

มุงงานสูง
มุงคนสูง
มุงงานสูง
มุงคนต่ํา
สูง

มิติมุงงาน
ภาพที่ 1 ควอดแดรนท (quadrant) การเปนผูนําของโอไฮโอสเตท (Ohio State)
ที่มา : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior :
Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, Inc., 1993),
92.
3. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่เปนทฤษฎีตาขายการบริหาร (managerial grid theory) เบลค
และมูตัน (Blake and Mouton) เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงออกโดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขายเชื่อมโยง
สองมิติ (two dimension grid) ได คือ มิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับคน (concern for people) กับ
มิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน (concern for production)
แบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําสามารถจําแนกออกได 5 แบบ คือ
1) แอบอิมโพเวอรริช (impoverish) คือผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอย
2) แบบคันทรีคลับ (country club) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ
กับงานนอย
68

James H. Donnelly, Jr., James L. Cibson, and John M. Ivancevich, Fundamentals of
Management, 3rd ed. (Dallas, Texas : Business Publisher, Inc., 1978),266.
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3) แบบทาสค (task) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย
4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะโรด (middle of the road) คือ ผูนําที่ใหความสมดุลทั้งงานและ
คน
5) แบบทีม (team) คือผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก69 ดังภาพที่ 2

สนใจบุคคล

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1,9

9,9

5,5

1,1
1

2

3
4
5
สนใจผลผลิต

6

7

8

9,1
9

ภาพที่ 2 พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของ เบลคและมูตัน
ที่มา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Guld
Publishing,1978),10.
4. รูปแบบพฤติกรรมผูนําที่ใชการบริหารระบบ 4 ระบบ (system 4 management)
ลิเคอรท (Likert) ผูริเริ่มศึกษาแบบของความเปนผูนํา เขาไดสรางระบบ 4 ระบบ เพื่อการจําแนก
ผูนําหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํากับองคการตาง ๆ แลวเขาพบวาจะมีแบบความ
เปนผูนําสี่แบบที่อาจจะแสดงไวบนแนวตอเนื่อง ตั้งแตระบบที่ 1 ไปจนถึงระบบที่ 4 หรือจากระบบ
เผด็จการไปจนถึงระบบการเขาไปมีสวนรวมดังตอไปนี้

69

Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Gulf
Publishing, C., 1978), 10.
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ระบบที่ 1 เรียกวา ระบบ “เผด็จการ” (exploitive authoritative) ผูบริหารมีความ
เชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชานอยมาก โดยเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาผูใตบังคับบัญชาไมมีสวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการตัดสินใจ ผูนําตัดสินใจเพียงคนเดียว และสั่งการลงมาตามสายงานการบังคับบัญชา
ใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่ตนไดตัดสินใจไปและผูนํากําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ
ไวตายตัว ผูนําจะใชการขมขูเมื่อมีความจําเปนและใชวิธีการลงโทษเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ไมสําเร็จตามเปาหมาย
ผูนํามีความไววางใจผูใตบังคับบัญชานอยมากในทางกลับกัน
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกกลัวผูบังคับบัญชา
ระบบที่ 2 เรียกวา ระบบเผด็จการอยางมีศิลป (benevolent authoritative) ในระบบ
นี้ ผูนํายังคงสั่งการอยูแ ตผูใตบั งคับบัญชาสามารถวิจารณคําสั่งไดบ าง ผูนําจะยอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา ใหความคลองตัวบางอยางในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามถามีการตัดสินใจ
บางอยางของผูใต บังคับบัญชา การตัดสินใจดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในกรอบที่ระบุไว ผลตอบแทน
และการลงโทษบางอย า งจะถู ก ใช ใ นการจู ง ใจผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
โดยทั่ ว ไปผู นํ า ยอมรั บ
ผูใตบังคับบัญชา สวนผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวพันกับผูนําอยางระมัดระวังและยังมีความรูสึกเกรงกลัว
ผูนําอยู
ระบบที่ 3 เรียกวา ระบบปรึกษาหรือ (consultative) เปนระบบที่ผูนํามีความ
เชื่อมั่น และไววางใจผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ผูนํากําหนดเปาหมายและสั่งการภายหลังจาก
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลว ถึงแมวาการตัดสินใจที่สําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา
ระดับสูง แตผูใตบังคับบัญชาก็สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไป อยางไรการ
ติดตอสื่อสารแบบสองทางจะเห็นไดชัดเจน มีความไววางใจและเชื่อมั่นบางอยางระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชา ผลตอบแทนถูกนํามาใชจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา มีความรูสึกเปน
อิสระเมื่อปรึกษางานกับผูนํา
ระบบที่ 4 เรียกวาระบบใหเขามามีสวนรวม (participative group) เปนแบบการ
บริหารที่ลิเคอรท (Likert) ใหการสนับสนุนมากที่สุด การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจะกระทําโดยกลุมผูนําใหความเชื่อมั่นและความไววางใจผูใตบังคับบัญชา
อยางเต็มที่ การติดตอสื่อสารไมเพียงแตจากบนลงลาง (downward communication) มีการ
ติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน (upward communication) รวมทั้งการติดตอสื่อสารตามแนวนอน
(horizontal communication) ระหวางเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับเดียวกันดวย ในการจูงใจ
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ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญความเกี่ยวพันระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา
เปนไปอยางตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความเปนมิตรภาพ70
3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Approach)
สถานการณเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ มากที่สุด
และมักจะเปนตัวแปรอิสระผูบริหารจําเปนตองปรับสวนประกอบทั้งสามใหเขากันใหไดจึงจะ
สามารถเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพได ลักษณะสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณดังนี้
1. รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (continuum of leadership behavior) แทนเนนบอมและ
ชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) เปนนักทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือก
แบบของการเปนผูนําไดแก 1) แรงกดดันทางผูบริหาร 2) แรงกดดันทางผูอยูใตบังคับบัญชา 3) แรง
กดดันทางสถานการณ71 นอกจากนี้ลักษณะของปญหาและแรงกดดันทางเวลาก็เปนปจจัยทาง
สถานการณ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กแบบบริ ห ารตามทั ศ นะของแทนเนนบอมและชมิ ด ท
(Tannenbaum and Schmidt) ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตองเปนผูนําที่มีความยืดหยุนสามารถ
เลือกใชแบบภาวะผูนําอยางใดอยางหนึ่งใหเหมาะสมกับสถานกาณที่เผชิญอยู72
2. รูปแบบภาวะผูนําตามแบบจําลองของฟดเลอร (Fiedler) ฟดเลอรไดสรางแบบจําลอง
ความเปนผูนําตามสถานการณชี้ใหเห็นถึงปจจัยสถานการณ 3 อยางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของ
ผูนํา คือ 1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา (leader member relations) อาทิเชน
ความไววางใจ ความจงรักภักดี 2) โครงสรางของงาน (task structure) ความชัดเจนแนนอน
เกี่ยวกับ โครงสรางของงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เปนตน 3) อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (position
power)73
70

Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book,
1961),223.
71
Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to cosse a Leadership Pattern , ”
Harvard Business Review 23 (May - June 1973) : 162-164.
72
Ibid.,164.
73
Fred E. Fiedler, “Engineer the job to Fit the Manager,” Harvard Business
Review(September - October 1965), see also Fred E. Fiedler, “The Contingency Model,” in
Basic Studies in Social Psychology, ed. Harold Proshansky and Barnard Seidenberg (New York :
Holt, Rinehard and Winston, 1965), 538-551.
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3. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีเชิงแนวทางเปาหมาย (path - goal theory) เฮาส (House)
ไดพิจารณาทฤษฎีความเปนผูนําจากงานวิจัยของเขาเองประกอบกับขอสนับสนุนจากงานวิจัยอื่น ๆ
เชน วรูม (Vroom) ฟดเลอร (Fiedler) หลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือ มุงใหผูบริหารมีพฤติกรรมความ
เปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชา โดยวิธีทางแนวทางใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาส
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายตาง ๆ ทั้งขององคการและของตัวเองไปพรอม ๆกัน74 ทฤษฎีนี้ไดแยก
แบบของผูนําที่สําคัญออกเปน 4 แบบ คือ 1) ผูนําแบบเขมงวดแข็งกราว (directive leadership) 2)
ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน (supportive leadership) 3) ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม
(participative leadership) และ 4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิผล (achievement oriented
leadership) แบบผูนําตาง ๆ ดังกลาวผูบริหารสามารถใชไดหลาย ๆ แบบพรอมๆ กัน ทั้งนี้ จะกี่
แบบพรอมกันหรือไมเพียงไรขึ้นอยูกับปจจัยทางสถานการณ คือ 1) ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมของตนใหเปนที่ยอมรับของผูอยูใตบังคับ
บัญชาวาเปนผูสรางความพอใจใหกับเขาไดในอนาคต
2) อิทธิพลจากสภาพแวดลอมของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมที่ยังผลใหเกิดความสมบูรณครบถวนใน
สภาพแวดลอมของผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการจัดแนะแนวทาง การสงเสริมสนับสนุน และการให
รางวัล ตอบแทน พยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ
4. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีวงจรชีวิต (a life cycle theory of leadership) เฮอรเชย และ
บลันชารท (Hersey and Blanchard) ใหทัศนะวารูปแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้นจะตองมี
ความสัมพันธสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูอยูใตบังคับบัญชาดวยผูนําจะเปลี่ยนแบบ (Style) ของตน
ไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณของวุฒิภาวะ (maturity) ของผูอยูใตบังคับบัญชา
เฮอรเชยและบลันชารด (Hersey and Blanchard) เชื่อวาความสัมพันธของผูบริหารและ
ผูอยูใตบังคับบัญชาเคลื่อนที่ ผาน 4 ขั้นตอน คือ 1) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเขามาสูองคการเปนครั้ง
แรก ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานมีความเหมาะสมมากที่สุด 2) เพื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเริ่ม
เรียนรูงานของเขา ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานยังจําเปนอยูพรอมทั้งใหความสําคัญกับคนดวย
3) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเริ่มแสวงหาความรับผิดชอบกับงานของเขามากขึ้น ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับงานนอยลง แตยังใหความสําคัญกับคนตอไป 4) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีความ
มั่นใจมากขึ้น สามารถสั่งการดวยตนเองมีประสบการณมากพอผูบริหารสามารถลดการกระตุนและ
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Robert J. House, “A Path Goal Theory of Leader Effectiveness,” Administrative
Science Quarterly 1,3 (September 1971) : 321-338.
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การสนับสนุนลงไดผูอยูใตบังคับบัญชาก็จะเปนตัวของตัวเองและไมตองการความสัมพันธอยาง
ใกลชิดจากผูบริหารอีกตอไป75
5. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีการบริหารแบบสามมิติ (three - dimension theory) ทฤษฎี
สามมิติของ เรดดิน (Reddin) เปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําและแบบพฤติกรรมผูนําตาม
ทฤษฎีสถานการณ มิติทั้งสามของ เรดดิน (Reddin) ไดแก มิติพฤติกรรมดานงานมิติ พฤติกรรม
ดานมนุษยสัมพันธ และมิติประสิทธิผล76
แบบของการบริหารเบื้องตน ของเรดดิน (Reddin)
1. ผูนําแบบปลีกตัว (separated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับงานและคนนอย
เขาจะปลีกตัวไปจากทั้งงานและคน
2. ผูนําแบบอุทิศตน (dedicated) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย พฤติกรรมของเขาจะใหความสําคัญกับคน
นอย
3. ผูนําแบบสัมพันธ (related) ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารที่ให
ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย
พฤติกรรมของเขาจะมุงอยูที่การสราง
ความสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา
4. ผูนําแบบประสาน (integrated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญทั้งงานและคนมาก
เปนพฤติกรรมที่มุงอยูที่คนและงานมาก77
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นักบริหาร
นักเผด็จการแบบมีศิลป

แบบมีประสิทธิผลสูง
แบบมีประสิทธิผลต่ํา

3-D Model ของเรดดิน (Reddin) นี้ ถือวาการเปนผูนํานัน้ จะมีรูปแบบพื้นฐาน 4 แบบ ตา
ขายตรงกลางดังไดอธิบายมาแลว และมีรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ดังตาขายที่
อยูขางบนปรากฏกับรูปแบบความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลต่ํา 4 แบบ
ลักษณะผูนําตามแบบของเรดดิน (Reddin)
เรดดิน (Reddin) ไดกําหนดลักษณะของผูนําขึ้นมา 8 แบบ และใน 8 แบบนี้เปนแบบที่มี
ประสิทธิผลต่ําอยู 4 แบบ และแบบที่มีประสิทธิผลสูงอยู 4 แบบ78
แบบของผูนําที่มีประสิทธิผลต่ํา
1. แบบผูหนีงาน (deserter) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยลักษณะผูนํา
แบบนี้จะไมมีความสนใจงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอื่นไมยอมรับ
ความผิดพลาด ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
2. แบบนักบุญ (missionary) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ
กับงานนอย ลักษณะของผูนําแบบนี้มุงแตเพียงสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงานมีความเกรงใจตอ
ทุกคน ไมกลาวากลาวตักเตือนผูใด ไมโตแยงหรือคัดคานการกระทําใด ๆ แมจะไมเห็นดวยพรอมที่
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จะเปลี่ยนใจไดเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยขององคการไว ผูบริหารที่เปนแบบนี้จะมีผลผลิต
ต่ํา
3. แบบผูเผด็จการ (autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก แตใหความสําคัญกับ
คนนอย โดยมีลักษณะที่มุงงานอยางเดียว มิไดคํานึงถึงอยางอื่น ไมไววางใจผูอื่น ขาดสัมพันธภาพ
กับผูรวมงาน ชอบใชวิธีการสั่งสอนใหผูอื่นทํางาน ผูรวมงานจะตกอยูภายใตความกลัวตลอดเวลา
ไมกลาริเริ่มหรือโตแยงกับหัวหนา
4. แบบผูประนีประนอม (compromiser) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก
โดยมีลักษณะของผูนําที่ยอมรับวา ความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญ
พยายามที่จะใหไดทั้งสองอยาง แตเปนคนที่ถูกมองวาเปนนักตัดสินใจที่ไมดี ไมมีความเชื่อถือใน
ตนเอง และใชวิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา
แบบของผูนําที่มีประสิทธิผลสูง
1. แบบผูยึดระเบียบ (bureaucrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยให
ความสําคัญกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่วางไวอยางเครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเริ่มไมสนใจ
ที่จะพัฒนาผูรวมงาน ผูนําแบบนี้จะพบไดในระบบราชการทั่วไป
2. แบบนักพัฒนา (developer) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานนอย มีลักษณะ
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีความสามารถในการจูงใจผูอื่น สนใจการ
พัฒนาตัวบุคคล รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ไมใชวิธีรุนแรง มีความสุภาพ
นิ่มนวล ผูรวมงานมักจะเลื่อมใสและไววางใจ
3. แบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent autocrat) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานมาก แต
ใหความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะของผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มุงผลงานเปนหลัก มีศิลปะในการปฏิบัติงาน มีทักษะและประสบการณดี สามารถสั่งการโดย
ผูรวมงานพอใจที่จะทํางานให
4. แบบนักบริหาร (executive) เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนมาก มีลักษณะของ
ผูนําที่มีความกระตือรือรน รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการ
ทํางานเปนทีม มีการวางมาตรฐานในการทํางาน งานมีประสิทธิภาพเอาใจใส รับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่ม เปดเผย ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานดวยใจที่เปนธรรม ใหกําลังใจแกผูรวมงานมี
ความสนใจในวิชาความรูใหม ๆ พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา มีผลงานดีและกาวหนา
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การบริหารใหมีประสิทธิผลจะตองมีองคประกอบตาง ๆ ไดแก 1) ตัวผูนําในการบริหาร
2) การเขากันไดระหวางตัวผูนํากับผูบริหารงานในระดับรองลงไป และ 3) ลักษณะการบริหาร
เรดดิน (Reddin) กลาววานักบริหารควรจะคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
1. องคการ (organization)
2. เทคโนโลยีในการทํางาน (technology)
3. ผูบังคับบัญชา (superior)
4. ผูรวมงาน (co-workers)
5. ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated)
องคการ (organization) หมายถึง ปรัชญาของการทํางานในลักษณะที่องคการตองการ ให
ผูบริหารมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใด ทั้งนี้ยอมเกี่ยวของไปถึงวัฒนธรรม บรรยากาศ การทํางาน
และคานิยมดวย
เทคโนโลยีในการทํางาน (technology) หมายถึง วิธีการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณหนึ่ง ๆ อาจตองการวิธีการทํางานที่แตกตางกันออกไป
ผูบังคับบัญชา (superior) คือ ผูมีฐานะสูงขึ้นไป มีอํานาจในการบริหารและสั่งการ
ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated) หมายถึง ผูมีฐานะในหนาที่การงานต่ํากวา และ
ผูบริหารมีอํานาจสั่งการและรับผิดชอบในงานที่ผูอยูใตบังคับบัญชาทํา
ผูรวมงาน (co-workers) คือ ผูที่ทํางานรวมกัน โดยปกติมักจะมีฐานะทัดเทียมกัน
องคประกอบทั้ง 5 ประการดังกลาว จะเปนสิ่งกําหนดแบบการบริหารของนักบริหารวาจะ
เปนลักษณะใด ตามทฤษฎี 3 มิติถือวา นักบริหารจะมีลักษณะเปนผูนํา (active) มากกวาจะเปนผูถูก
ทํา (passive) และเชื่อวางานที่ผูบริหารทําออกมานั้นเปนตัวคุมสถานการณ (job to control the
situation) ซึ่งองคประกอบทั้ง 5 ประการ แสดงไดดังภาพที่ 379
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ภาพที่ 3 องคประกอบ 5 ประการที่ผูบริหารควรคํานึงถึง
จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว จะเห็นวามีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีผูนําแตกตางกันไป ตาม
ประเด็นหรือหัวขอที่ศึกษา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. ทฤษฎีวาดวยลักษณะผูนํา ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะผูนํา เชน บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ
รูปรางหนาตา ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน จากการศึกษาพบวา ความเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของผูนํา
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา นักวิชาการศึกษาตามแนวทางนี้อยูหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งพอ
สรุปไดวา ผูนําที่มีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือผูอยูใตบังคับบัญชา หรือใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาผูนําที่มี
พฤติกรรมมุงงาน หรือผูนําแบบเผด็จการ
3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางนี้พบวา ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาที่ดีที่สุด ควรเปนผูที่สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่แปรเปลี่ยนได และ
สามารถเลือกใชแบบผูนําใหตรงกับสถานการณแตละสถานการณ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน
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การประเมินตนเองของสถานศึกษา
ความหมายของการประเมินตนเอง
ฮอพกินส (Hopkins) กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง การประเมินโดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ประเมินหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน โดยการแสวงหาขอมูลทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด80
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง
กิจกรรมหนึ่งที่ใชสําหรับทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร โดยเปนการทบทวนสิ่ง
ที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบันหรือผลของการดําเนินการเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว81
สมหวัง พิธิยานุวัฒน กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนของหนวยงานโดยบุคคลากรในหนวยงานนั้นอยางตอเนื่อง เพื่อสรุปวางานที่
ทําสําเร็จตามความคาดหมายหรือไม มีปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงาน
สําเร็จตามความคาดหวังไวไดอยางไร82
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง
กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาที่ใชควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในโรงเรียน โดยมุงใหทุก
คนไดประเมินการทํางานของตนเองในลักษณะของการตรวจสอบที่ผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินตาม

80

D. Hopkins, “Evaluation for School Development,” Philadelphia : Open University
Press,1989. Isnac , Stephen and William B Michael, Hand book in Research and Education.
(California : EDITS McCutchan , 1983) ,116.
81
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,คูมือแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับใหหนวยงานภาครัฐใช
เปนเครื่องมือในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) (กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ,2548),1.
82
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น , วิ ธี วิ ท ยาการประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา (กรุ ง เทพมหานคร:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),222.
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ภารกิจของตนเอง ซึ่งจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของโรงเรียนนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา83
สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานที่กระทํา
โดยบุคคลในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน
และควรทําเปนกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง84
กลาวโดยสรุป การประเมินตนเอง หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนเอง ที่กระทําโดยบุคคลในหนวยงานหรือผูที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด เปนกระบวนการดําเนินงานที่จะตองทํา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน ไดใหความเห็นวา การประเมินตนเองเปนการประเมินเพื่อใชผลการ
ประเมิ น ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางาน พั ฒ นาการบริ ห ารหรื อ หน ว ยงานให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนที่มีการประกันคุณภาพการศึกษา85
สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย กลาววา การประเมินตนเอง เปนกิจกรรมที่สําคัญของ
การบริหารงานที่เปนระบบ การประเมินตนเองมีประโยชนตอการวางแผนและบริหารงาน ซึ่งมี
วัตถุประสงค ดังนี้
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2543),2.
84
สมคิ ด พรมจุ ย และสุ พั ก ตร พิ บู ล ย , การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),12.
85
สมหวัง พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541),223.
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1. ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง
2. ชวยใหได ขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง
3. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
แผนงานและโครงการ การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน ตองใช ในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ
4. เปนการแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากชุมชน
5. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ที่ นํ า มาใช ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขการดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ
6. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
7. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการประเมินตนเองจะทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบ
ผลการดําเนินงาน จุดเดนจุดดอยและนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. รายงานผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ และไดขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
หนวยงานตอไป86
พารคิน (Parkin) กลาววา วัตถุประสงคของการประเมินตนเองของโรงเรียน ควรรวมเขา
ดวยกันกับวัตถุประสงคของการพัฒนาโรงเรียน นั่นคือ เพื่อใหเกิดความพยายามในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงเรียน การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินตนเองในลักษณะนี้ทําใหเกิด
การทาทายที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน87
ฮอลลี่ (Holly) กลาวว า การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่มุงประเมิน
ภายในสถานศึกษา เพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อตรวจสอบผลของการจัดการศึกษา ซึ่งเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยมุงใหเกิดการพัฒนาภายในสถาบันการศึกษา
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สมคิ ด พรมจุ ย และสุ พั ก ตร พิ บู ล ย , การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),13.
87
J.B.Parkin, School Self Evalution and the Management of Change (Bradford:Sheffield
City Polytechnic,1984),16.
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2. เพื่ อ การยกระดั บ มาตรฐานการทํ า งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานของ
สถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น88
นัททอลล และแมคคอรมิค (Nutall and McCormick) ใหความเห็นวา วัตถุประสงคของการ
ประเมินตนเองที่สําคัญ คือ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษา โดยผาน
กระบวนการการตรวจสอบตนเองอยางมีระบบ89
กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักการของการประเมินตนเอง
หลักการที่สําคัญในการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดแก การกําหนดสิ่งที่จะประเมิน
อยางชัดเจน วางแผนการประเมินอยางครอบคลุม ใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลหลายชนิด
เลือกใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ เกณฑในการวัดตองชัดเจน และผูประเมินตองปราศจากความลําเอียง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองวา การประเมินตนเอง
จํา เป น ต อ งมี ร ะบบการประเมิ น และมี ก ารใช ทั้ ง ข อมู ล ภายในและข อ มู ลภายนอก ผลของการ
ประเมินที่ไมสอดคลองหรือไมบรรลุเปาหมาย ผูประเมินตองเรียนรูและแสวงหาเหตุผลปจจัยเพื่อ
การแกไขปรับปรุงตนเอง สวนขอสรุปผลการประเมินที่สอดคลองหรือบรรลุเปาหมายจะนําไปสู
การตัดสินใจคงไวหรือพัฒนาตอไป90
ทริทสเชอร (Trischer) กลาววา สิ่งแรกที่ตองกระทําในการประเมินตนเอง คือ กําหนด
จุ ด มุ ง หมายของการประเมิ น ซึ่ ง อาจมี ไ ด ห ลายข อ เช น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ เพื่ อ
ประโยชนดานอื่น ๆ เปน ตน แตสิ่งที่สําคัญคือ ตองทําความเขาใจใหชัดเจนวาจะประเมินใคร
ประเมินอะไร และผูประเมินคือใคร ทริทสเชอร ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองไว 3
ประการ ดังนี้
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P. Holly, “Making it Cout:Evalution for the Developing Primary School,” in Reading in
Primary School Management (New York:The Falmer Press,1987),212.
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Cliff P. Nutall, and Robert, McCormick. Studies in School Self-Evalution (New
York:The Falmer Prcss,1987),202.
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541) , 225-226.
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1. ในขั้นเริ่มตนกอนลงมือประเมิน ผูปฏิบัติงานตองวางแผนการประเมิน โดยกําหนด
เปาหมาย เกณฑที่ใชในการประเมิน ระบบการประเมิน ขั้นตอนในการประเมินและการรายงานผล
ตลอดจนแนวทางการนําผลการประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อชวยใหการดําเนินการ
ประเมินเปนไปอยางตอเนื่อง
2. การปรับตนเอง (self-adjusting) ผูประเมินตองทบทวนระบบของการประเมินตนเอง
ดวยตนเอง พิจารณาความเที่ยงตรง (validity) ในการวัด เพื่อใหการวัดมีประสิทธิภาพและผูประเมิน
ตองพิจารณาใหดีวาสารสนเทศที่ไดมานั้นมีประโยชนหรือไม ขั้นตอนในการประเมินที่กําหนดไว
มีความเหมาะสมเพียงใด ความพยายามในการตรวจสอบระบบการประเมินก็เพื่อปรับระบบการ
ประเมินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. การคํานึงถึงขอมูล (depending on data) ผูประเมินตองตระหนักวาตองไดขอมูลที่
ครอบคลุมครบถวน การวิเคราะหขอมูลตองสัมพันธกับการตัดสินใจหรือการสรุป เพราะถาขอมูล
ครอบคลุมครบถวน กระบวนการวิเคราะหก็ยอมชวยใหผลการประเมินตนเองมีความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น ควรมีการบันทึกหลักฐาน ขอเท็จจริงตาง ๆ ชวยใหการประเมินตนเองเกิดประโยชนอยาง
แทจริง91
เคลส (Kells) ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองของสถาบัน 4 ประการดังนี้
1. การประเมินตนเองของผูปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได เมื่อผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายในที่
ต อ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานให ก า วหน า โดยผู บ ริ ห ารสถาบั น ควรจั ด ให มี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเปาหมายคุณภาพของงาน และวิธีการประเมิน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจตองการ
ประเมินตนเองและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน
2. ควรมีการจัดการประชุมเพื่อศึกษาและวางแผนงานอยางครบวงจร เพื่อใหการประเมิน
ตนเองมีประสิทธิภาพ และควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกดาน
3. ควรออกแบบกระบวนการประเมินอยางเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแตการศึกษา สภาพ
ปญหา กําหนดเปาหมาย บุคลากรผูรวมงาน ขอมูลที่ตองการศึกษา ผลสําเร็จตามเปาหมายและการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน แลวจึงกําหนดขอบขายของกระบวนการประเมิน ขั้นตอนในการ
ประเมินและวิธีการประเมิน
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4. ควรกํ า หนดให มี ก ารพั ฒ นางานโดยจั ด ให ก ารพั ฒ นางานเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการประเมิน
นอกจากนี้ เคลส (Kells) มีความเห็นวา การประเมินตนเองและการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
จะเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการประเมินมีความสะดวก มีขอมูลสารสนเทศใหม ๆ สนับสนุน มีการจูงใจ
และการใหรางวั ลและที่ สําคัญคือ ผูประเมินตนเองมีความรูสึก ว าตนเองเป นสวนสําคั ญและมี
ความหมายตอกระบวนการพัฒนาสถาบัน92
ไอสแนคและไมเคิล (Isnac & Micheal) ใหความเห็นเกี่ยวกับหลักการประเมินตนเองวา
จะตองไมนําประสบการณอื่นใด นอกเหนือจากจุดมุงหมายที่ทําการประเมินมารวมพิจารณาตัดสิน
คุณคาของสิ่งที่ประเมิน และในการประเมินควรคํานึงถึงผลกระทบ (effects) ของสิ่งอํานวยความ
สะดวกต า ง ๆ ตลอดจนแรงจู ง ใจของบุ ค ลากรในสถาบั น การศึ ก ษา การประเมิ น ตนเองของ
สถาบันการศึกษา เปนการประเมินที่มีความแตกตางจากการประเมินทั่วไปในบางสวน กลาวคือ
เปนการประเมินที่ผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินดวยตนเอง และเปนการประเมินทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง93
กลาวโดยสรุป การประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีหลักการที่สําคัญคือ มีการวาง
แผนการประเมินอยางครอบคลุมและเหมาะสม ดําเนินการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ โดยใชขอมูลภายในและภายนอก มีการนําผลการประเมินไปใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
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แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา เป น กระบวนการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนเอง ที่กระทําโดยบุคคลในหนวยงาน
หรือผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด เปนกระบวนการดําเนินงานที่
จะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง
สมคิ ด พรมจุ ย ได ใ ห แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการประเมิ น ตนเองว า ควรมี 2
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนาระบบประเมินตนเอง ซึ่งประกอบดวย
1. สรางความตระหนักในความสําคัญของการประเมินตนเอง
2. การบรรยายงาน
3. การกําหนดเกณฑในการประเมินตามภารกิจ
4. การดําเนินการประเมินตนเอง
5. การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงาน
ขั้นตอนที่สอง เปนการประเมินผลการใชระบบการประเมินตนเอง
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดขั้นตอนการประเมินตนเองของโรงเรียนไวดังนี้
1. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินขอบขาย
ของการประเมิน ระยะเวลา รูปแบบวิธีการประเมิน และที่สําคัญคือ เกณฑการประเมิน
2. ดําเนินการประเมินอยางตอเนื่องและเปนระบบ สอดแทรกกิจกรรมการประเมินในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการ สรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย ใชวิธีการประเมินทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง มีการบันทึกผลการปรับปรุง
แกไข และรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ94
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนวคิดวา การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาวา ควรประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม ดานบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ รวมทั้งตั้งคณะทํางานการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา และกําหนดบทบาทหนาที่ตองรับผิดชอบ
2. การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
3. การทําความเขาใจกับบุคคลในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
4. การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
5. การกําหนดกรอบการประเมิน
6. การกําหนดเกณฑการประเมิน
7. การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน
8. การวิเคราะหขอมูล
9. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา
10. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
11. การทํารายงานผลการประเมินตนเอง
12. การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง95
ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะต องเนนใหผูที่เกี่ ยวของทุก ฝายตระหนักใน
ความจําเปนของการประกันคุณภาพ ตระหนักในปญหาหรือคุณภาพงานของสถานศึกษาในปจจุบัน
และจะตองใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีบทบาทรวมคิด รวมวางแผนใหมากที่สุด เนนการวางแผนเปน
ทีม
ทริตสเชอร (Trischer) กลาววาในการประเมินตนเองตองมีการกําหนดรายการประเมิน มี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหผูทําหนาที่ประเมินมีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอการประเมิน ตองมี
การวางแผนการประเมิน จัดเตรียมการประเมินและการใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งาน รวมทั้ง ตอ งจัด ทํ าคู มือ การประเมิน สําหรับบั น ทึ ก รายการประเมิ น และเสนอแนวทางการ
ประเมินตนเอง ดังนี้
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สถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาแห ง ชาติ :การออกแบบระบบการประเมิ น ผลภายใน.
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1. สะสมข อมู ลจากแหลงขอมูลและทรัพยากรที่มีอยู ควรบั น ทึก รายละเอียดของการ
ประเมินตนเองไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอ
2. แสวงหาข อ มู ล จากภายนอก ได แ ก ข อ แนะนํ า และข อ เสนอแนะจากบุ ค คลหรื อ
หนวยงานภายนอก รวมถึงปรึกษาหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินตนเอง
เทคนิคการสรางแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการนําผล
การประเมินไปใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนา การแสวงหาขอมูลและรับคําปรึกษา
จากบุคคลภายนอกจะชวยใหการประเมินตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ดําเนินการประเมินอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนการประเมินทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว96
ฮอพกิ น ส (Hopkins) ให แ นวคิ ด ว า การประเมิ น ตนเองของสถาบั น การศึ ก ษาเป น
กระบวนการแสวงหาขอมู ลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันการศึกษา ดังนั้นกระบวนการ
ประเมินจึงควรเชื่อมโยงเขากับแผนพัฒนาของสถาบันการศึกษา และไดเสนอกระบวนการประเมิน
ไวดังนี้
1. สถาบันการศึกษาควรมีแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหมี
ความรูและเขาใจในหลักการ วิธีการ และกระบวนการประเมิน เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินการ
ประเมินอยางถูกตองและมีความใสใจในการประเมิน
2. แผนการประเมิ นควรเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสถาบัน โดยกําหนดขอบขายสิ่งที่มุง
ประเมิน แหลงขอมูลและชนิดของขอมูล ขั้นตอนและชวงเวลาในการประเมิน
3. ควรจัดทําคูมือการประเมิน ซึ่งประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค หลักการ ขั้นตอน
และวิ ธี ก ารประเมิ น ตารางการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให บุ ค ลากรใช เ ป น คู มื อ ในการประเมิ น งานที่
รับผิดชอบ
4. กระบวนการในการประเมิน ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการประเมิน ไดแก การกําหนดเหตุผล วัตถุประสงค ขอบขาย
หรื อ สิ่ ง ที่ มุ ง ประเมิ น กํ า หนดแหล ง ข อ มู ล หรื อ ข อ มู ล ที่ ต อ งการ กํ า หนดเครื่ อ งมื อ และวิ ธี เ ก็ บ
รวบรวมขอมูล
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประเมิน ไดแก การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การแปล
ผลและจัดทํารายงาน
ขั้นตอนที่ 3 การนําผลการประเมินไปใช ไดแก การเผยแพร การเสนอผล การประเมิน
ตอผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ และการใชผลการประเมินในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งาน97
กลาวโดยสรุป แนวทางการประเมินตนเอง ผูประเมินจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมิน มีเจตคติที่ดีตอการประเมิน มีการวางแผนการประเมิน โดยกําหนด
จุดมุงหมายของการประเมิน ขอบขายของการประเมิน ระยะเวลา รูปแบบวิธีการประเมิน และ
เกณฑการประเมิน มีการเตรียมการและดําเนินการประเมินอยางต อเนื่องและเปนระบบในทุก
ขั้นตอนของการทํางาน โดยใชวิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
การประเมินตนเองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา 4 วรรค 7 และวรรค 8 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน มีการ
ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดย
บุคคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตองอาศัยกระบวนการวางแผน (Plan) การลงมือทํา (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การลงมือแกไขปองกันหรือสรางมาตรฐานการทํางาน (Action) และพัฒนาตอ
ดวยการกลับไปวางแผนใหม หมุนวนเปนวงจร PDCA ของเดมมิ่ง ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 : วงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming)
รวมวางแผน
Plan
Action
รวมปรับปรุง

Do
รวมปฏิบัติ
Check
รวมประเมิน

ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา , กรุงเทพมหานคร , คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2552) , 16.
กระบวนการนํ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู โ รงเรี ย นสัง กั ด กรุ ง เทพมหานครให มี
ประสิทธิภาพนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนกําหนดเปาหมายรวมกัน
มีสวนรวมทุกขั้นตอนตั้งแตการวางแผน ดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และการรายงานผล นอกจากนั้นตองรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาตน และพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาที่เกิดประโยชนสูงสุด ดังแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มาตรฐาน
สมศ.

มาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

มาตรฐาน
เครือขายโรงเรียน

มาตรฐาน
SMART SCHOOL

มาตรฐานของโรงเรียน และความตองการของชุมชน

แผนพัฒนาคุณภาพ (3-5 ป)
แผนพัฒนาคุณภาพประจําป
การนําไปใช
การประเมินตนเอง
การสรุป/การรายงาน
คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา , กรุงเทพมหานคร , คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2552) , 52.
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนและพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง และเมื่ อ สิ้ น ป ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ครอบคลุมและ
สะทอนภารกิจและจุดเดนของสถานศึกษา จากนั้นทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อขอรับการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพเผยแพรสูสาธารณชน 98 ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน

ประกันคุณภาพภายนอก

วางแผน (P)
ปรับปรุง (A)

ปฏิบัติ (D)

รายงานตนเอง (SAR)

ตรวจสอบ(C)
สถานศึกษา

สมศ.
จัดตั้งคณะผูประเมิน
สถานศึกษา
ประเมินสถานศึกษา
ศึกษา SAR
ตรวจเยี่ยมและรวบรวมขอมูล
จัดทํารายงานการประเมิน
เผยแพร

สาธารณชน
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2552),16.
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กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
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จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอกดังกลาว
ขางตน จะเห็นไดวาการประเมินตนเองเปนกระบวนการตรวจสอบของโรงเรียนประเมินการทํางาน
ของตนเองทุ ก ขั้น ตอนการทํ า งาน ครอบคลุม เปา หมายจุ ด เน น และงานทั้ ง หมดที่ ว างไว โดยมี
จุดประสงคเพื่อการปรับปรุงงานระหวางการดําเนินงานตามแผน จุดประสงคดังกลาวแสดงใหเห็น
วา การประเมินตนเองมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนทุกดาน บุคลากรที่เกี่ยวของมีความสําคัญ
ตอการประเมินตนเองของโรงเรียน การประเมินตนเองจึงเปนภารกิจที่โรงเรียนตองดําเนินการอยาง
เปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจนและเปนกระบวนการที่สามารถปฏิบัติแลวนําไปสูการพัฒนาได ซึ่ง
สอดคลองกับการพัฒนาตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
ความสัมพันธระหวางวงจร Deming กับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
การวิเคราะหภาพรวมขององคประกอบของการประเมินตนเอง เพื่อใหสถานศึกษานําไปวางแผน
ปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
จากการวิเคราะหความสัมพันธวงจร PDCA ของ Deming กับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวาการประเมินตนเองควรมีองคประกอบดังแผนภูมิ ดังแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 องคประกอบของการประเมินตนเอง

PLAN (วางแผน)
1. กรอบการประเมินตนเอง
- มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
- มาตรฐานการศึกษาระดับทองถิ่น
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ

ACTION4. บทบาทหนาที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
(สราง - ผูบริหารโรงเรียน
อาจารย
มาตร- -- ครู
นักเรียน
ฐาน - ผูปกครองนักเรียน
- องคกรทองถิ่น
การ - หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรรมการ
ทํางาน) โรงเรียน

การประเมิน
ตนเอง

DO
2. การนําแผนไปใช (ลงมือ
ทํา)

3. กระบวนการประเมินตนเอง

CHECK
(การตรวจสอบ)

ที่มา : พงศกร มั่นอ่ํา , “การศึกษาการดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ” (วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544), 76.
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1. กรอบการประเมินตนเอง มีสวนประกอบ ดังนี้
1.1 มาตรฐานการศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งในการประกันคุณภาพที่เปนเหตุและ
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การประกั น โอกาส การประกั น ประสิ ท ธิ ภ าพ และการประกั น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาใหเกิดคุณภาพสูงสุด และการพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพนั้น
สถานศึกษาตองเตรียมการและปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 จัดทําขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใชในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือหาจุดพัฒนา
1.1.2 กําหนดเปาหมาย เปาหมายสําคัญที่ตองกําหนด คือเปาหมายดานคุณภาพ
นักเรียน โดยอาศัยผลการประเมินในอดีตที่สถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ไดทําไว
1.1.3 เตรียมบุคลากร การเตรียมบุคลากรประเด็นที่ควรคํานึง คือ การสรางความ
ตระหนักในปญหาและความจําเปนของการประเมินคุณภาพ การมีความรู ความเขาใจในนโยบาย
และมาตรการของหนวยงาน
1.2 มาตรฐานการศึกษาระดับทองถิ่นหรือความตองการของชุมชนเปนองคประกอบที่
สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ คานิยม
และบริบทของทองถิ่นนั้น ๆ
ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับทองถิ่นหรือความ
ตองการของชุมชน สถานศึกษาตองกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย มาตรการ
ยุทธศาสตร แผนงาน งาน/โครงการ ซึ่งครอบคลุมและสัมพันธกันในธรรมนูญของสถานศึกษา
1.3 ธรรมนูญสถานศึกษาเปนแผนแมบทของสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางขอตกลง
รวมกันหรือสรางความรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายรูทิศทางและเปนหลักประกันในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ
1.4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนางานดานตาง ๆ เปนแผนยุทธศาสตรที่ขยายจาก
แผนแมบทหรือธรรมนูญสถานศึกษา เพื่อทําใหเปนรูปธรรมและเพื่อพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนที่
กําหนดในชวงเวลาหนึ่ง
1.5 แผนปฏิบัติงานเปนแผนปฏิบัติงานประจําป มีการดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน
และหมวดงาน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
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2. การนําแผนไปใช
แผนที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ได ต อ งเป น แผนที่ ทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา มีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและเปาหมายที่ตองการพัฒนา
ร ว มกั น มี ก ารดํ า เนิ น งานและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง ตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ นธรรมนู ญ สถานศึ ก ษา การประเมิ น ตนเองจึ ง เป น
กระบวนการหนึ่งที่สถานศึกษานํามาใชในการตรวจสอบหรือประเมินการทํางานของสถานศึกษา
ในทุกขั้นตอน การทํางานโดยครอบคลุมเปาหมาย จุดเนนและงานทั้งหมดตามแผนที่วางไว การ
ประเมินตนเองเปนยุทธศาสตรสําคัญของการบริหารคุณภาพในยุคปจจุบัน และมีความสําคัญอยาง
มากในอนาคต ผูบริหารจึงควรพัฒนาทักษะการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน การ
สรางบรรยากาศที่อบอุน จริงใจ ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางาน จะชวยใหทุกคนเต็มใจ
ที่จะใหขอมูลที่แทจริง และยอมรับขอติติง ขอเสนอแนะของเพื่อนรวมงานและเต็มใจที่จะรวม
ปรับปรุงพัฒนางาน
3. กระบวนการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาที่
ใช ค วบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง จะทํ า ให ไ ด ข อ มู ล สารสนเทศที่ ส ะท อ นการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ กําหนด โดยบุคลากรและผูเกี่ยวข องภายในสถานศึกษาเปน ผูดําเนินการ
ประเมิ น ตนเองให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ
ผูรับผิดชอบในการประเมินจะตองหาวิธีการหรือยุทธศาสตรที่ทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมใน
การประเมินมีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของการประเมินตนเอง เห็นความสําคัญตลอดจน
ไดรับรู เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในมโนทัศนของการประเมินตนเอง
4. บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในการประเมินตนเอง
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกคนมีบทบาท หนาที่ ขอบขาย
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นทุกคนจะตองรวมกันตรวจสอบการ
ทํางานของตนเองตามบทบาทหนาที่นั้น ๆ ซึ่งการประเมินตนเองมีระบบการตรวจสอบการทํางาน
ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นในฐานะผู ใ ห บ ริ ก าร ตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อน นํ า ไปสู
ผูรับบริการทางการศึกษา คือ นักเรียน ผูปกครอง องคกรทองถิ่น โดยบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
ตาง ๆ ควรเปนไปในแนวทางตอไปนี้
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4.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
4.1.1 สรางความตระหนักในเรื่องการประเมินตนเองใหเกิดในจิตสํานึกของทุก
คนในสถานศึกษา
4.1.2 จัดทําคูมือดําเนินงานสําหรับทุกคน
4.1.3 ติดตาม กํากับ การดําเนินงานโดยใหมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
4.1.4 รวมมือกับคณะตรวจสอบภายนอก และใชกระบวนการตรวจสอบภายนอก
ใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุดในทุกดาน
4.1.5 รายงานต อ สาธารณชนและต น สั ง กั ด เพื่ อ ประกาศความสํ า เร็ จ ของ
สถานศึกษา
4.1.6 บริหารโดยใชวงจรพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายใหม
ใหสูงขึ้นเมื่อวงจรเดิมของการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายแลว
4.2 บทบาทหนาที่ของครู อาจารย
4.2.1 มีสวนรวมในการออกแบบระบบประเมินตนเอง ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของสถานศึกษา/ชุมชน
4.2.2 ศึ ก ษา แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู กั บ ผู เ กี่ ย วข อ งสร า งองค ค วามรู ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินตนเอง
4.2.3 ใหขอมูลที่ถูกตอง และครบถวน
4.2.4 รวมคิดวิเคราะห เสนอแนวทางแกปญหา
4.2.5 สรางเครื่องมือประเมิน/พัฒนาเครื่องมือ
4.3 บทบาทของนักเรียน
4.3.1 ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินตนเอง
4.3.2 ประเมินตนเอง
4.3.3 รับผิดชอบตอการเรียนรู
4.3.4 รูวิธีพัฒนาตนเองตลอดเวลา
4.3.5 ใหความรวมมือกับการประเมินตนเอง
4.3.6 ประชาสัมพันธการประเมินตนเอง
4.3.7 กระตือรือรนที่จะประเมินตนเอง
4.3.8 รับผิดชอบตอการประเมินตนเอง
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4.3.9 พัฒนาตนเองตามผลการประเมิน
4.4 บทบาทหนาที่ของผูปกครองนักเรียน
4.4.1 รับรูในการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4.4.2 ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบุตรหลาน/ความตองการของผูปกครอง
4.4.3 รวมเปนคณะกรรมการประเมินตนเอง
4.4.4 ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในฐานะรวมเปนเจาของสถานศึกษา
4.4.5 ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ
4.5 บทบาทขององคกรทองถิ่น
4.5.1 รวมตัดสินใจในการประเมินตนเอง
4.5.2 สนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลสถานศึกษา
4.5.3 สนั บสนุ น งบประมาณ อุ ปกรณ สิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการประเมิ น
ตนเอง
4.5.4 รวมวางแผนธรรมนูญสถานศึกษา
4.5.5 เปนเครื่องมือชวยการเรียนรู
4.6 หนวยงานตนสังกัดทุกระดับ
4.6.1 สรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดขึ้นในจิตสํานึกของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน
4.6.2 พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาโดยใหผูมีสวนรวมเขามามีสวนรวม
4.6.3 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันและครอบคลุมขอมูล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถนําไปใชไดสะดวกในทุกระดับ
4.6.4 จัดทําแผนการติดตาม กํากับ ดูแล และชวยเหลือสถานศึกษาโดยกําหนด
แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
4.6.5 อบรมคณะตรวจสอบภายในใหเขาใจหลักการ เทคนิคการตรวจสอบสาระที่
ควรตรวจสอบเครื่องมือในการตรวจสอบและการรายงานผล
4.6.6 ให มีก ารพบปะระหวางคณะตรวจสอบภายในเปนระยะเพื่อแลกเปลี่ย น
ประสบการณและแกปญหารวมกัน
4.6.7 กํ า หนดรู ป แบบ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น เกณฑ ก ารประเมิ น วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูลในการประเมิน
4.6.8 ใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนาเปนหลักสําคัญ
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4.6.9 ประกาศเกียรติคุณและใหขวัญกําลังใจ
4.7 บทบาทและหนาที่ของกรรมการสถานศึกษา
4.7.1 ปฏิบัติตนเปนผูประสานงานมากกวาตรวจสอบ
4.7.2 ใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและเปนผูนําเชิงวิชาการ
4.7.3 เปนศูนยรวมขาวสารของสถานศึกษา
4.7.4 เปนเกราะปองกันตัวใหสถานศึกษา
4.7.5 เปนผูประชาสัมพันธสถานศึกษาในเรื่อง I.T.
4.7.6 เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ดังนั้นองคประกอบของการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองปฏิบัติงาน
ให มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น อย า งเป น ระบบ ชั ด เจน และสามารถตรวจสอบโดยบุ ค คลที่
เกี่ยวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน ผูปกครองนักเรียน องคกรทองถิ่น และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยใช อ งค ป ระกอบด า นมาตรฐานการศึ ก ษา ความต อ งการของชุ ม ชน
ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป เปนกรอบการประเมินตนเองใน
การนําแผนไปใช เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศโดยใชกระบวนการประเมินตนเองนําไปสูการสรุปผล
การดําเนินงาน เพื่อรายงานหรือขอความชวยเหลือ สนับสนุนและการตรวจสอบจากภายนอกและ
การวางแผนการตรวจสอบและการสรางมาตรฐานการทํางานตอไป
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การจัดการศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2427 ในรูปแบบ
ของโรงเรียนราษฎรที่วัดมหรรณพาราม ตอมาในป พ.ศ.2430 มีการขยายการจัดการศึกษาโดยจัดตั้ง
องคกรรับผิดชอบเปนกรมศึกษาธิการและเปนกระทรวงธรรมการเมื่อป พ.ศ.2435 ในป พ.ศ.2441
ได มี โ ครงการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น โดยแบ ง ความรั บ ผิ ด ชอบให ก รมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ ภายหลังไดมี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2475 มีหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ
1. กระทรวงนครบาล รับหนาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง
2. กระทรวงมหาดไทย รับหนาที่จัดการศึกษาในสวนภูมิภาค
3. กระทรวงธรรมการ ทําหนาที่ประสานงานใหการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค
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กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจน
สุขาภิบาลตาง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เปนหนวยการปกครองเดียวกัน คือ กรุงเทพมหานคร
รวมถึงการรับโอนการจัดการศึกษาจากหนวยงานที่ยุบรวมกัน99
ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทหนึ่งคือการจัดการศึกษา
ใหกับเยาวชนในทองถิ่น โดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสายการบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
1. สํานักการศึกษา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานการศึกษา โดยมีสวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ กองการเจาหนาที่ กองคลัง
กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา และหนวยศึกษานิเทศก
2. กลุมเขต (โซน) เปนการรวมเขตที่มีสภาพทองถิ่น สภาพการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจใกลเคียงจัดเปนกลุมเขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยูทุกเขต
จํานวน 6 กลุมเขต ไดแก
2.1 กลุมเขตกรุงเทพกลาง มี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 41 โรงเรีย น
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตพระนคร สํานักงานเขตดุสิต สํานักงานเขต
ปอมปราบศัตรูพาย และสํานักงานเขตสัมพันธวงศ สํานักงานเขตดินแดง สํานักงานเขตหวยขวาง
นักงานเขตพญาไท สํานักงานเขตราชเทวี และสํานักงานเขตวังทองหลาง
2.2 กลุมกรุงเทพใต มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 75 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตปทุมวัน สํานักงานเขตบางรัก สํานักงานเขตสาทร สํานักงาน
เขตบางทองแหลม สํานักงานเขตยานนาวา สํานักงานเขตคลองเตย สํานักงานเขตวัฒนา สํานักงาน
เขตพระโขนง สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักงานเขตบางนา และสํานักงานเขตประเวศ
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หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก ,สํ า นั ก การศึ ก ษา ,กรุ ง เทพมหานคร , คู มื อ การบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานทั่วไป ,พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
การศึกษา,2551) , 1.
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2.3 กลุมกรุงเทพเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 46 โรงเรียน
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตจตุจัก สํานักงานเขตบางซื่อ สํานักงานเขต
ลาดพราว สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักงานเขตหลักสี่ สํานักงานเขตดอนเมือง สํานักงานเขต
สายไหม สํานักงานเขตบางเขน
2.4 กลุมกรุงเทพตะวันออก มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 115 โรงเรียน
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตบางกะป สํานักงานเขตสะพานสูง สํานักงาน
เขตบึงกุม สํานักงานเขตคันนายาว สํานักงานเขตลาดกระบัง สํานักงานเขตมีนบุรี สํานักงานเขต
หนองจอก สํานักงานเขตคลองสามวา
2.5 กลุมกรุงธนเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 89 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตธนบุรี สํานักงานเขตคลองสาน สํานักงานเขตจอมทอง
สํานักงานเขตบางกอกใหญ สํานักงานเขตบางกอกนอย สํานักงานเขตบางพลัด สํานักงานเขตตลิ่ง
ชัน สํานักงานเขตทวีวัฒนา
2.6 กลุมกรุงธนใต มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 69 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตภาษีเจริญ สํานักงานเขตบางแค สํานักงานเขตหนองแขม
สํานักงานเขตบางขุนเทียน สํานักงานเขตบางบอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สํานักงานเขตทุง
ครุ100
3. สํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต สํานักงานเขตโดยฝายการศึกษามีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2523 งานกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานสนับสนุน
วิชาการและการประสานงานวิชาการ ดําเนินงานศูนยวิชาการเขตและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
4. โรงเรียน เปนหนวยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
และขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตามที่พึงประสงค ซึ่งขณะนี้มีจํานวนทั้งหมด 435
โรงเรียน
นอกจากนั้ น กรุ ง เทพมหานครยั ง มี อ งค ก ารที่ จั ด ตั้ ง ภายในเพื่ อ เสริ ม ระบบการจั ด
การศึกษาตามสภาพทองถิ่น เพื่อใหผลิตนักเรียนที่ตอบสนองตอทองถิ่นและความตองการชุมชน
ไดอยางเหมาะสมหลายองคกร ไดแก
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สํานักการศึกษา ,กองวิชาการ ,รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ป 2545 .
(กรุงเทพ:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,2545),32-33.
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5. ศู น ยวิ ชาการเขต เปน นวัตกรรมทางการศึ กษาในการระดมทรัพยากรบุ คคลภายใน
สํานักงานเขตมารวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต
แบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายพัฒนาการเรียนการสอน ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายกิจกรรมโดยมี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามนัยมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง
จึ ง กํ า หนดให มี ผู แ ทนครู ผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ได อ อก
กําหนดใหหมายถึงสมาชิกสภาเขต) ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
7. เครือขายโรงเรียน (School Cluster) เปนการรวมกลุมโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกันจํานวน
4-5 โรงเรียน เปน 1 เครือขาย มีทั้งหมด 80 เครือขาย โรงเรียนในกลุมเครือขายจะรวมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในกลุม โดยรวมกันพัฒนาโดยใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา101
บทบาทหนาที่ดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนทั้งนครหลวงของประเทศไทยและเปนการบริหารราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษที่ มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลมี ร ะเบี ย บการปกครองตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับโครงสรางของกรุงเทพมหานคร
ประกอบด ว ยฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ได แ ก สภากรุ ง เทพมหานครและฝ า ยบริ ห าร ได แ ก ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีหนาที่
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน มี หนาที่จัดบริก ารสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยแบงพื้นที่การปกครองออกเปนเขต และแตละเขตแบงออกเปนแขวง
บทบาทหนาที่ของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คือ การจัดการ
ศึกษาใหแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน กํากับติดตามดูแล
สนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ
ดังนี้

101

หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก , สํ า นั ก การศึ ก ษา, กรุ ง เทพมหานคร, โรงเรี ย นกทม.SMART
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),5-7.
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1. การจัดในรูปศูนยเลี้ยงดูเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของสํานัก
พัฒนาชุมชน ซึ่งดําเนินงานในลักษณะของการใหความสนับสนุนชุมชนที่เปดดําเนินการและสํานัก
อนามัย ซึ่งเปดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และใหการสนับสนุนบานเลี้ยงเด็ก
2. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต
3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรและวิทยาลัยเกื้อการุณยใน
ความรับผิดชอบของสํานักการแพทย
4. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร และจัดใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักพัฒนาชุมชน
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
สํานักการศึกษา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการศึกษา
โดยนํานโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป ใหสํานักงานเขตและโรงเรียนดําเนินการ สํานัก
การศึกษาแบงสวนราชการภายในออกเปน 7 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ กองการเจาที่ กอง
คลัง หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานยุทธศาสตร กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กองพัฒนา
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
บทบาทหนาที่ของสํานักการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เปาหมาย การ
จัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการบริหารจัดการเรียนรู เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูดานการศึกษาเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสามัญ ขาราชการครูและ
ลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต เปนหนวยงานที่นํานโยบายของ
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติใหเกิดผลโดยตรงตอประชาชน ประกอบดวย 11 ฝาย คือ ฝายปกครอง
ฝ า ยทะเบีย น ฝ ายโยธา ฝ า ยสิ่ง แวดลอ มและสุข าภิบาล ฝ า ยรายได ฝ า ยรั ก ษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝายการคลัง ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝายเทศกิจ ฝายการศึกษาและ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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บทบาทหนาที่ของโรงเรียน มีดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
2. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. บริหารงานตามที่ไดรับมอบหมายดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล
และการบริหารทั่วไป
5. สรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ102
วิสัยทัศนดานการศึกษา
โครงสรางการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร มีการ
บริ ห ารงานอย า งเป น ระบบโดยมี สํา นั ก การศึ ก ษาเป น ผู ป ระสานและพั ฒ นาโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 435 โรงเรียน ผานการบังคับบัญชาของสํานักงานเขต โดยกําหนดวิสัยทัศน
ดานการศึกษา ดังนี้ “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวัยมีความรูคูคุณธรรม” 103

102

หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร,คูมือการบริหารจัดการโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานทั่วไป พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษา
,2551),1-5.
103
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),5.
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การจัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL
กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาจนได รั บ การรั บ รองมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพจาก
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก รมหาชน) คณะผู บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานครโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน ครูและผูบริหารใหเปน SMART STUDENT SMART TEACHER SMART PRINCIPAL
ในกรอบใหญ คือ SMART SCHOOL และไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL ดังนี้
1. ดานการพัฒนาโรงเรียนสูความเปน SMART SCHOOL โดยมีความหมายตามนโยบาย
ดังนี้
S : Success การเรียนรูสูความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จที่ไดรับการยอมรับของ
โรงเรียน อันประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ซึ่งในสวนของนักเรียนจะมุงหวังให
ประสบความสําเร็จในวิชาการทั้งขณะศึกษาอยูในโรงเรียน และหลังจบการศึกษาออกไปศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพ
M : Morality การเรียนรูคูคุณธรรม เปนคุณลักษณะของนักเรียนที่กรุงเทพมหานคร
มุงหวังใหนักเรียนเปนคนดีควบคูไปกับการเปนคนเกง ตลอดจนครูและผูบริหารตองมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมเป น ตั ว อย า งที่ ดี โรงเรี ย นประสบความสํ า เร็ จ ในการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความสําเร็จของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่สรางใหนักเรียนเปนคนดี
ความสําเร็จของนักเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
A : Activities การเรียนรูคูกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสุข
กิจกรรมที่เปนจุดเดนของโรงเรียนและความสําเร็จของนักเรียนตามศักยภาพ โดยกรุงเทพมหานคร
ไดพยายามใหครูปฏิรูปการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและแหลง
เรียนรูในบริเวณโรงเรียน โดยหวังวาเด็กจะไดเรียนรูและมีประสบการณผานกิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน
และนอกหองเรียน ซึ่งสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางธรรมชาติ นักเรียน
มีความสุขมากขึ้น ซึ่งจะเปนการกระตุนศักยภาพ (ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ) ของ
นักเรียนใหแสดงออก
R : Relativity การเรียนรูคูชุมชน เปนการเรียนรูสามาถนําไปเชื่อมโยงประยุกตความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันและเอื้อประโยชนตอชุมชน สังคมและทองถิ่นที่ตนอยูเนื่องจากปจจุบันนี้
ชุมชน สั งคม มี บทบาทต อการกํ า หนดทิ ศทางการจั ด การศึก ษาเปน อยางยิ่ง เพราะเขา ใจความ
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ตองการของทองถิ่น และเขาใจบทบาทหนาที่ของโรงเรียนในการผลิตนักเรียนปอนสูสถานบัน
การศึกษาชั้นสูงและปอนสูอาชีพไดเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทเปนผูประสานใหเกิด
ความรวมมือกับชุมชน สังคมและทองถิ่นดวยการจัดหาวัสดุ สื่อและนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามารวม
จัดการเรียนรู ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนใชชุมชนเปนสังคมที่นาอยู มีเอกลักษณเฉพาะตาม
สภาพทองถิ่น
T : Technology การเรียนรูคูเทคโนโลยี หมายถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
บริหารโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการทางเทคโนโลยี เชน หองสมุด ICT การ
เรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อ การคนควาทางอินเตอรเน็ต และการเรียนรูโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการใชชีวิตประจําวัน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงหมายใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก มี
ความฉลาดทางอารมณ เกงคณิตศาสตร วิทยาศาสตรควบคูไปกับภาษาและคอมพิวเตอร รักชุมชน
และรักกรุงเทพมหานคร รูจักใชขอมูลขาวสาร มีนิสัยรักการอาน การเรียนรูตลอดชีวิต คิดวิเคราะห
เปน และยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานวิถีพุทธ วิถีธรรม สนับสนุนใหโรงเรียนไดดําเนินโครงการวิถีพุทธวิถีธรรมและการ
จัดการเรียนการสอนโดยนําหลักธรรมทางศาสนา มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
4. ดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย
หลักการ 3 ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันและมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ มีความรูคู
คุณธรรม 104
องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
SMART SCHOOL ประกอบดวยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้
1. นั ก เรี ย นคุณ ภาพ (SMART
STUDENT) มาตรฐานนั ก เรี ย นคุ ณ ภาพ โดยมี
คุณลักษณะเปนผูมีคุณธรรม รักการทํางาน หาความรูเปน คิดอานอยางมีเหตุผล มีทักษะการ
เรียนรู และมีความสุขทั้งกายและใจ
2. ครูคุณภาพ (SMART TEACHER) มาตรฐานครูคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะเปนผูรู
วิธีและสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีคุณวุฒิและความสามารถตมงานที่รับผิดชอบ
104

หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการบริหารจัดการใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก
,2551),6-7.
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3. ผู บริ ห ารคุ ณ ภาพ (SMART
PRICIPAL) มาตรฐานผู บริ หารคุณ ภาพ โดยมี
คุณลักษณะเปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน สามารถบริหารจัดการใหมีกิจกรรมการเรียนรูจัด
ใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น มีการจัดโครงสรางที่เอื้อตอการบริหารงานที่ดีตลอดจน
เปนผูที่มีพฤติกรรมภาวะผูนํา
เพื่อใหทิศทางในการประเมินโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย SMART
SCHOOL เปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักการศึกษาจึงกําหนดการประเมิน 3 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบดานผูบริหารโรงเรียน ดานครู และดานนักเรียน โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานทั้งสาม
องคประกอบรวม 18 ตัวบงชี้ ตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงองคประกอบและตัวชี้วัดตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL
จํานวนตัวชี้วัด
องคประกอบ
S
M
A
R
Success
Morality
Activities
Relativity
1
1
1
1
ดานผูบริหาร
1
1
2
1
ดานครู
1
1
3
1
ดานนักเรียน

T
Technology
1
1
1

ทั้งนี้รายละเอียดแตละตัวชี้วัด มีความหมายแยกตามองคประกอบทั้ง 3 ดาน ตามตารางที่ 6-10 ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงตัวชี้วัดและคําอธิบายของ S : Success
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
คําอธิบาย
ผูบริหาร ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นได รั บ การยอมรั บ ผูบริหารโรงเรียนมีผลงานทางดานการ
ดานการบริหารหารศึกษา
บริ ห ารหารศึ ก ษาเป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง 4
ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริ ห ารทั่ ว ไป และได รั บ
รางวั ล จากองค ก รหรื อ หน ว ยงานใน
ระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานคร
ระดั บ สํ า นั ก งานเขตหรื อ เครื อ ข า ย
รวมถึงมีก ารเผยแพรผลงานและยังมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง
ครู
ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยก ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยก
ยอง หรือไดรับรางวัลดานวิชาการ
ยองหรื อไดรั บรางวัลด านวิชาการหรื อ
ดานการจัดการเรียนรูในระดับโรงเรียน
เครื อ ข า ย โรงเรี ย น สํ า นั ก งานเขต
กรุงเทพมหานครและประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
นักเรียน
นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ที่กําหนด และมีสามารถในการอาน กลุมสาระ และมีความสามารถในการ
เขียน คิดวิเคราะห
อาน เขียน คิดวิเคราะหตามเกณฑ
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ตารางที่ 7 แสดงตัวชี้วัดและคําอธิบายของ M : Morality
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
คําอธิบาย
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการ ผู บริ หารโรงเรี ยนมี การบริ หารจั ดการ
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและถึ ง พร อ ม ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ นิติ
ดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ การมี
ส ว นร ว ม ความคุ ม ค า และโปร ง ใส
ตรวจสอบได และมี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
จรรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร 5 ดาน คือ
ตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอผูรับบริการ ตอ
ผูรวมประกอบการ และตอสังคม
ครู
ครูมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตน ครูมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง
เปนแบบอยางที่ดี
และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
นักเรียน นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและมี นักเรียนเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มี
คานิยมที่พึงประสงค
ความซื่ อ สั ต ย มี ค วามกตั ญ ู ต อ ผู มี
พระคุ ณ มี ความเมตตากรุ ณา มี การใช
ทรัพยากรของตนเองและสวนรวมอยางรู
คุ ณค า ตลอดจนปฏิ บั ติ ตนตามหลั กคํ า
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ
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ตารางที่ 8 แสดงตัวชี้วัดและคําอธิบายของ A : Activities
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
ผูบริหาร ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ให มี ร ะบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ส ง ผลต อ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง นั ก เ รี ย น ต า ม เ ก ณ ฑ
SMART SCHOOL

ครู

คําอธิบาย
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ให มี ร ะบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ ระบบบริ ห ารจั ด
การศึ ก ษา ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน มีการวางแผนดําเนินการตาม
แผน ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง
และรายงานผลอย างตอเนื่อง โดยให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาผู เ รี ย นใน
ดาน 1. คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค 2. ความสามารถในการ
ใชทักษะภาษา 3. การเรียนรูแบบ DLP
4. การแสวงหาความรูแบบตอเนื่อง 5.
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา 6. ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
1. ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปน ครูจัดทําแผนการเรียนรูเปนปจจุบัน มี
มาตรฐาน มีการจัดกระบวนการเรียนรู
สําคัญ
ไดสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่
คาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ
ของนั ก เรี ย นอย า งหลากหลาย จั ด
กิจกรรมที่สงเสริมการแสวงหาความรู
แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค ด ว ย
กระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ/
สอนแบบ DLP
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ตารางที่ 8 (ตอ)
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
คําอธิบาย
ครู
2. ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
ของนักเรียน
กระบวนการจัดการเรีย นรูแ ละการมี
การวัดผลการประเมินตามสภาพจริง
ครู มี วิ จั ย เพื่ อ แก ป ญ หา พั ฒ นาการ
เรี ย นรู ข องงนั ก เรี ย น พั ฒ นาสื่ อ /
นวัตกรรมและนําผลการวิจัยมาใชใน
การพัฒนานักเรียน
นักเรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการใช นั ก เรี ย นสามารถใช ทั ก ษะทางภาษา
ทั ก ษะทางภาษาและการสื่ อ สารเพื่ อ และการสื่ อ สารด า นการฟ ง พูด อ า น
และเขียน
การสรางสรรคกิจกรรม
2. นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยาง นั ก เรี ย นแสวงหาความรู จ ากแหล ง
ตอเนื่องและสามารถนําไปใชเพื่อการ เรี ย นรู ต า ง ๆ อย า งต อ เนื่ อ งและนํ า
ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการสร า งสรรค
สรางสรรคผลงาน
ผลงาน
3. นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรูแบบ นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูที่เกิดจาก
Discovery Learning Process
ความสงสั ย /สนใจ สั ง เกต สั ม ผั ส
สํารวจ สืบคน สั่งสมและสรุปผลดวย
ตนเอง
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ตารางที่ 9 แสดงตัวชี้วัดและคําอธิบายของ R : Relativity
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ ป น เครื อ ข า ยทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน

ครู

นักเรียน

คําอธิบาย
ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือ
จากทุ ก ภาคส ว นในการแลกเปลี่ ย น
เรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาจาก
ห น ว ย ง า น อ ง ค ก ร บุ ค ค ล ใ น
ระดับประเทศ ระดับปรุงเทพมหานคร
ระดั บ เขต ระดั บ เครื อ ข า ยและระดั บ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
ค รู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ นั ก เ รี ย น ครูมีกิริยา วาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มี
ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน
ความมั่นคงทางอารมณ มีทักษะในการ
สื่อสารที่ทําใหเกิดความรวมมืออยาง
สรางสรรค
นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับ นั ก เรี ย นทํ า งานกั บ ผู อื่ น ได ให ค วาม
ผู อื่ น ตลอดจนช ว ยเหลื อ ชุ ม ชนและ ร ว มมือ แสดงความคิ ด เห็น เป น ผูนํ า
และผูตามที่ดี รับผิดชอบงานที่ไดรับ
สังคม
ม อ บ ห ม า ย มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ กั บ
ผูรวมงาน ตลอดจนสามารถชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม
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ตารางที่ 10 แสดงตัวชี้วัดและคําอธิบายของ T: Technology
องคประกอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน
คําอธิบาย
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีการใชและบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีผลสําเร็จที่เกิดจาก
จั ด การด ว ยนวั ต กรรม เทคโนโลยี ที่ การใช แ ละจั ด ให มี ก ารใช น วั ต กรรม
ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู
ของโรงเรียน
ครู
ครู มี ก ารจั ด หา ผลิ ต สื่ อ ใช สื่ อ และ ค รู มี ก า ร จั ด ห า ผ ลิ ต สื่ อ ใ ช สื่ อ
เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู เทคโนโลยี แหลงการเรียนรู ภูมิปญญา
ของผูเรียนและตนเอง
ทองถิ่นที่หลากหลายและสามารถใช
อินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของผูเรียน
และตนเอง
นักเรียน
นั ก เ รี ย น ส า ม า รถ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี นั ก เรี ย นมี ค วามรู แ ละสามารถใช
สารสนเทศเพื่อการพั ฒนาการเรียนรู คอมพิ ว เตอร เพื่ อ การสื บ ค น ข อ มู ล
และสรางชิ้ นงาน เพื่ อการพั ฒนาการ
ไดอยางมีคุณภาพ
เรียนรูของตนเองไดตลอดจนนําเสนอ
ผลงานไดอยางมีคุณภาพ
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),21-26.
ลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร มีดังนี้
1. มีผลงานดานการบริหารการศึกษาเปนที่ยอมรับ
2. มีภาวะผูนําและสามารถใชขอมูลและความรูใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ
3. เปนผูนําทางวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ใชและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
5. จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
6. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งและทั่วถึง
7. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู มีดังนี้
1. มีผลงานดานวิชาการและการจัดการเรียนรูเปนที่ยอมรับ
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. มีการพัฒนาตนเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4. จัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและมีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล
5. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและนําผลไปใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง
6. มีมนุษยสัมพันธ ใหความรวมมือกับชุมชนและสงเสริมกิจกรรมที่เปนความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนอยางสรางสรรค
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน มีดังนี้
1. มีความรูในสาขาวิชาหลักทั้งคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร
2. มีความฉลาดทางอารมณ มองโลกในแงดี สรางสรรคและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
3. ภูมิใจในรากฐานและภูมิปญญาโดยมีความสํานึกรักในชุมชน รักกรุงเทพมหานคร รักษา
เอกลักษณแหงความเปนไทย
4. รักการอาน การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและหาความรู
ใสตัว
5. มีนวัตกรรมทางความคิดอยางสรางสรรค โดยรูจักคิด วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรคในการตอยอดพัฒนาองคความรูตาง ๆ ใหงอกงามกาวหนา
6. กาวทันขอมูลขาวสาร วิทยาการที่กาวหนาโดยมีความสนใจใฝติดตามความเคลื่อนไหว
ของขอมูลขาวสารตลอดจนวิทยากรตาง ๆ และกาวตามโลกอยางรูเทาทัน
7. ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม
ประมาทและพรอมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
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เกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานตามกรอบ SMART SCHOOL
การประเมินคุณภาพมาตรฐานตามกรอบ SMART SCHOOL นั้น ทุกองคประกอบจะ
ประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับ 4 หมายถึง ตัวชี้วัดคุณภาพดีมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตัวชี้วัดคุณภาพดี
ระดับ 2 หมายถึง ตัวชี้วัดคุณภาพพอใช
ระดับ 1 หมายถึง ตัวชี้วัดคุณภาพปรับปรุง
เกณฑการจัดระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานทําการประเมินโรงเรียน 18 ตัวชี้วัดและจัด
ระดับคุณภาพ พรอมตัดสินคุณภาพโรงเรียน ดังนี้
1. ตัดสินระดับคุณภาพ แตละประเด็นแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับดีมาก
หมายถึง คาเฉลี่ยคุณภาพตั้งแต 3.51-4.00 หรือคุณภาพตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง คาเฉลี่ยคุณภาพตั้งแต 2.51-3.50 หรือคุณภาพตั้งแต
รอยละ 70-79
ระดับปานกลาง หมายถึง คาเฉลี่ยคุณภาพตั้งแต 1.51-2.50 หรือคุณภาพตั้งแต
รอยละ 60-69
ระดับปรับปรุง
หมายถึง คาเฉลี่ยคุณภาพตั้งแต 1.51 ลงมา หรือคุณภาพ
ต่ํากวารอยละ 60
2. จัดระดับคุณภาพแตละตัวชี้วัดแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 4
หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก
ระดับ 3
หมายถึง มีคุณภาพระดับดี
ระดับ 2
หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง
ระดับ 1
หมายถึง มีคุณภาพระดับปรับปรุง
3. เฉลี่ยระดับคุณภาพแตละองคประกอบแลวคูณดวยคาน้ําหนักแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบดานผูบริหาร มีคาน้ําหนักเทากับ 1
องคประกอบดานครู
มีคาน้ําหนักเทากับ 2
องคประกอบดานนักเรียน มีคาน้ําหนักเทากับ 3
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4. รวมทั้ง 3 องคประกอบ แลวเฉลี่ยเปนคุณภาพโรงเรียนซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00-4.00
5. ตัดสินคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ SMART SCHOOL โรงเรียนตองมีคาเฉลี่ยทั้งสาม
องคประกอบตั้งแต 3.00 ขึ้นไปและไมมีตัวชี้วัดใดอยูในระดับปรับปรุง
การรายงานคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL ภาพรวมและแยกแต
ละองคประกอบ
2. รายงานผลการประเมิน จํานวนและรอยละของระดับคุณภาพ 4 ระดับ
3. รายงานผลการประเมินเปนคาเฉลี่ยคุณภาพของตัวชี้วัดของแตละองคประกอบ
4. รายงานผลการตัดสินคุณภาพการผานการประเมินตามกรอบ SMART SCHOOL
5. รายงานผลตามประเภทของคุณภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
ขวั ญ ชั ย ศรี แ ก ว ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอเมื อ ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ภาวะผูนําของสถานศึกษาใน
อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนและภาวะ
ผูนํ าเปลี่ย นสภาพอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจ ารณาภาวะผูนําแลกเปลี่ ย นพบวา การให รางวัลตาม
สถานการณและการบริหารแบบวางเฉลยอยูในระดับมาก สําหรับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพพบวาทุก
ดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการกระตุนการใชปญญา อยูในระดับปานกลาง 2) ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อแยกตามขนาดสถานศึกษา
พบวาไมมีความแตกตางกัน105
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ขวัญชัย ศรีแกว, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ.

82
ชูเชิด มัจฉาฉ่ํา ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธอยูในระดับมาก 106
บังอร สาศลาไคล ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารดานผูสื่อสารและผูกระตุนสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม 107
ปราณี อธิคมานนท ทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําดานการมุงความสัมพันธเปนรายคนและดานการกระตุนการใชปญญา
สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก 108
กาญจนา สิริวงศาวรรธน ทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิ จั ย พบว า ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารในด า นภาวะผู นํ า ร ว มกั น บทบาทของของผู นํ า และ
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ชูเชิด มัจฉาฉ่ํา, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ.
107
บังอร สาศลาไคล, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),
บทคัดยอ.
108
ปราณี อธิคมานนท, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตก”
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.

83
พฤติกรรมของผูนํากับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกับ
ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 109
ปลัญ ปฏิพิมพาคม ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชนมี 6 องคประกอบ คือ การมีวิสัยทัศนที่ดี ความสามารถในการจูงใจ การเปนตัวอยางที่ดี การ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานความฉลาดและมีไหวพริบ และดานหลักในการ
ปกครองโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 110
วรพนิ ต ศรี ท อง ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารกั บ
กระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 90 แหงโดยภาพรวม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 84 แหง มีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 6 แหงมีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .5 111
สุรชัย เหมือนนิรุทธ ทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร
กับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา มีทักษะการบริหารในภาพ
รวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ทักษะทางดานมนุษย ทักษะ
109

กาญจนา สิ ริว งศาวรรธน, “ภาวะผูนํ า ของผูบริหารที่สั มพั น ธกับ การมีสว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550), บทคัดยอ.
110
ปลัญ ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.
111
วรพนิ ต ศรี ทอง, “ความสัมพัน ธร ะหวา งภาวะผูนํ าของผูบริ หารกั บ กระบวนการคิ ด
สรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดยอ.

84
ทางดานเทคนิค และทักษะทางดานความคิด 2) ผูบริหารสถานศึกษา เห็นวาผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานดานนักเรียน และมาตรฐานดานครู 3) ทักษะ
การบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 112
นิรันดร คําวงศปน ทําการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา
การประเมินตนเองของโรงเรียนในดานผูเรียน ดานกระบวนการและดานปจจัย มีการปฏิบัติในทุก
กิจกรรม สําหรับปญหาที่พบ คือ โรงเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนมีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา และครูทํางานดานอื่น
มากกวาการสอน113
เมธี แตงจันทึก ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของครู อาจารยใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทรตอความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอกระหวาง
โรงเรียนที่พรอมรับการประเมินกับโรงเรียนที่ไมพรอมรับการประเมิน ผลการวิจัย พบวา ความ
คิดเห็นในการประเมินตนเองของครู อาจารยตอการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินภายใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร ทั้ง 6 ดาน และรวมทุกดานมีการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ปรับปรังคุณภาพการศึกษา การศึกษาและการเตรียมการ การนําแผนประกันคุณภาพการศึกษาไปใช
การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก และการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู อาจารย พบวา คาเฉลี่ย ความคิดเห็นของครู อาจารยใน
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สุ รชั ย เหมื อ นนิ รุทธ , “การศึ ก ษาความสัมพั น ธ ร ะหวา งทัก ษะการบริ ห ารกั บ ผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอางทอง” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2551), บทคัดยอ.
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นิรันดร คําวงศปน, “การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษากิ่ ง อํ า เภอดอยหล อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ” (วิ ท ยานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546),
บทคัดยอ.
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โรงเรียนที่พรอมรับการประเมินภายนอก สูงกวา คาเฉลี่ยของครู อาจารยในโรงเรียนที่ไมพรอมรับ
การประเมินภายนอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 ดาน และรวมทุกดาน114
องอนงค โรจนวรวิช ทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา 1. การ
ดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยบางประการที่นาจะสงผลตอการดําเนินงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 3. ปจจัยดานผูบริหาร ครูผูสอน การสรางทีมงาน/ทีมงานประเมินตนเอง การทํางานอยาง
เปนระบบ การมีสวนรวมของชุมชน การติดตอสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร 4. เมื่อใชการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน พบวา มีกลุมตัวแปร 4 ตัว ที่มี
นัยสําคัญของการพยากรณการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร คือ ดานการทํางานเปนระบบ ดานผูบริหาร ดานการสรางทีมงาน/
ทีมงานประเมินตนเอง ดานครูผูสอน โดยกลุมตัวแปรเหลานี้มีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ
60.20115
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เมธี แตงจันทึก, “การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของครู อาจารยในโรงเรียนสังกัด
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อรอนงค โรจน ว รวิ ช , “ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น งานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, 2546),
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งานวิจัยตางประเทศ
ฟลบิน (Philbin) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําแบบเปลี่ย นสภาพของครูใหญโรงเรีย น
ประถมศึกษาในอินเดียนา ผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ตามทัศนะไมมี
ความสัมพันธกับการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตมีความสัมพันธกับการเพิ่ม
ระดับความมั่นใจ ความตั่งใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลการทํางานของครู116
แบงโคสกี (Bankowski) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
กับแรงจูงใจของครู โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองนิวยอรคซิตี้ ผลการศึกษาสรุปไดวาภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจของครู117
บารเน็ตตและคอนเนอร (Barnett K Mccormick J. and Conners R) ไดศึกษาจุดมุงหมาย
ของการศึกษาเกิดจากผลการศึกษาที่ทํามากอน ซึ่งเสนอวาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภาวะผูนําของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลผลิตของครูและวัฒนธรรมโรงเรียน และ
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลสสัมพันธกับผลผลิต
บางสวนของครู และทัศนคติของวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้ไดรับความ
รวมมือจากครูจํานวน 373 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 40 โรงเรียนที่ไดจากการเลือกสุมในรัฐ
นิวเซาทเวลส ออสเตรเลีย สอบถามครูใหบงชี้ถึงการรับรูของตนตอพฤติกรรมภาวะผูนํา และ
ผลผลิตของครูดวยการตอบแบบสอบถามเครื่องมือภาวะผูนําฉบับพหุองคประกอบ ฉบับมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ และบงชี้ถึงการรับรูของตนตอวัฒนธรรมการเรียนรู
ของโรงเรียนโดยอาศัยแบบสํารวจการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวจํานวน 42 ขอ ออกแบบการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวัด การแจกแจงและคุณสมบัติจัดตามลําดับชั้นของขอมูล ดังนั้น ขอมูลเหลานี้
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Leo Patrick, Philbin, “Transformational Leadership and the secondary school
principal Leadership,” Dissertation Abstracts Internationals (Ph.D. Purdue University, 2001):
Abstracts.
117
Bankowski, Barbara Joyce, “A study of relationship between Transformational
Leadership and Teacher motivation in New York City elementary school,” Dissertation
Abstracts International (Ed.D. St. John’s University) (New York : School of Education and
Human Services, 2001): Abstracts.
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ได รั บ การวิ เ คราะห อ าศั ย วิ ธี ก ารเชื่ อ มต อ ของการวิ เ คราะห ห ลายระดั บ และรู ป แบบสมการ
โครงสราง118
ลักส (Lucks) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับแรงจูงใจ
ของครู ใ นโรงเรี ย นเทศบาลในเมื อ งนิ ว ยอร ค ซิ ตี้ ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า ไม พ บหลั ก ฐานที่
สนับสนุนถึงความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพวา มีผลกระทบตอแรงจูงใจของครู
โรงเรียนเทศบาลเมือง กลาวคือ การใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญไมไดชวยสราง
แรงจูงใจของครูไดดีไปกวา การใชภาวะผูนําแบบอื่น ๆ119
สตีเฟน (Stephen Ward King) ไดศึกษาวิจัยภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จ
ที่มีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพมี
ความสั มพั น ธ ท างบวกกับ การทํ า งานเป น ที ม การเนน ที่ ลูก ค า เปน สํ าคั ญ และพั น ธะสัญ ญาที่ จ ะ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และแบบแผนขององคการแหงการเรียนรู ดานวิสัยทัศนรวมรูปแบบการ
จัดการ แบบแผนทางความคิด120
เทบบาโน (Michael Donald tebbano) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความชื่นชอบแบบ
ฉบับภาวะผูนํา ของผูควบคุมสถานศึกษาแหงตําบลและความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลใน
การกลายเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูควบคุม
สถานศึกษาแหงตําบลมีความสัมพันธกับความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปน
องคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ121
118
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New York City Public school,” Dissertation Abstracts International (Ed.D. St. John’s
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121
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อบู ไทเนห (Abu-Tineh) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแบบผูนําที่สังเกตไดของ
ครูใหญและการปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาภาวะผูนํา
พบวา แบบภาวะผูนําของครูใหญ เพศของครูใหญ เพศของครู ประสบการณการสอนของครูและ
จํานวนปการสอนรวมกับครูใหญคนเดียวกัน สามารถทํานายประสบการณสอนของครูในเรื่อง
หลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูไดรอยละ 34 เพื่อพิจารณาแบบภาวะ
ผูนํา พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่อง
หลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญคอนขางสูงตอภาวะ
ผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทางลบกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการปฏิบัติทั้ง 5
ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง 122
จอห น -กิ บ สั น (Johnes-Gibson) ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ งภาวะผู นํ า โรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพของ Floretta Dukes-McKenzie ซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียนของ District of
Columbia Public Schools ระหวาง ค.ศ.1981-1988 การเก็บขอมูลไดจากการสัมภาษณและจดบันทึก
การอภิปรายกลุมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของจํานวน 33 คน ขอมูลที่ไดนํามารวบรวม คัดแยกและจัด
ประเภท ผลการวิ จั ย พบว า ภาวะผู นํ า ในโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะต อ งประกอบไปด ว ย
ความสามารถในการบังคับบัญชา การสรางความสัมพันธ การจัดบรรยากาศโรงเรียน ทักษะทาง
เทคนิควิธีและความเปนตัวของตัวเอง123

and Human Service,2002). Abstracts[Online],accessed 4 February 2008. Available from
http://www.lib.umi.com/dissertatinos/AAT3039316.
122
Abdullah Abu-tineh,”Exploring the Relationship Between the Perceived Leadership
Style of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of Learning School” ,
2003 : Abstracts.
123
Johns-Gibson,J.C . Factors for effective school leadership : A case study of Loretta
Dukes-McKenzie and the Washington,D.C.pubic school 1981-1988 [online] accessed 8 May
2009. Available from http://www.lib.Umi.com/dissertation/fullcit/3001184.
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สรุป
ผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับภาวะผูนําของผูบริหารทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูนําในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว การใชภาวะผูนําตามแบบ
ภาวะผูนําที่มีคุณภาพ 10 ประการ ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งประกอบดวย 1)
ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง
6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน 10) ความรักองคกร สําหรับ
การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน 18 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ดานผูบริหาร มี 5 ตัวชี้วัด 2)
ดานครู มี 6 ตัวชี้วัด และ 3) ดานนักเรียน มี 7 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสังกัด
กรุงเทพมหานครจะเปนแนวทางใหผูบริหารปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง เพื่อให
โรงเรียนมีคุณภาพมากที่สุด
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบ 1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวคิดของ Sergiovanni และผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย
จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษา
ปญหา ศึ ก ษาวรรณกรรมตา ง ๆ ที่ เ กี่ย วข อ งจากตํา รา เอกสารทางวิ ช าการ ข อมู ล สารสนเทศ
รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เรี ย บเรี ย งผลงานเสนอขอความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ ปรั บปรุ งแก ไขข อบกพร องและเสนอขออนุ มั ติ โครงการวิ จั ยจากบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน โดยผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตลอดจนแปร
ผลการวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอน การจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผู ควบคุ มวิ ทยานิ พนธ เพื่ อตรวจสอบความถู กต องตามหลั กวิ ชาการ แล วปรั บปรุ ง
ขอบกพรองตามคําแนะนําที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับ
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สมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะ
กลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot , non - experimental
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้
O

R

X

R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 435 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง จํานวน 205 โรงเรียน ไดมาจากตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan)124 โดยการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ตาม
สัดสวนกลุมงานนิเทศการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุม

124

Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan , อางถึงใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, พื้นฐาน
การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน,2543),75.
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ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และครูผูรับผิดชอบดานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL 2 คน รวม
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน จํานวน 205 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 820 คน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุมงานนิเทศ
การศึกษา 1
การศึกษา 2
การศึกษา 3
การศึกษา 4
การศึกษา 5
การศึกษา 6
รวม

ประชากร

กลุมตัวอยาง

ผูอํานวยการ
โรงเรียน

51
52
86
87
87
72
435

24
25
40
41
41
34
205

24
25
40
41
41
34
205

ผูใหขอมูล
รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน
24
25
40
41
41
34
205

ครู

รวม

48
50
80
82
82
68
410

96
100
160
164
164
136
820

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้มี 3 ตัวแปร คือ
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียน และหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ปฏิบัติในปจจุบัน
2. ตัวแปรตน ไดแก เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหาร ในการ
บริหารงานโรงเรียน 10 ประการ ตามทฤษฎีของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนา
ตามแบบสอบถามของบุญทรง สัปปุริสสกุล ดังนี้
1. ความจําเปนพื้นฐาน ( X1 ) หมายถึง ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนา และคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบื้องตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจการ
บริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําใน
ลักษณะที่วา ทักษะเหลานี้เปนเรื่องสถานการณเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ และเนน
ที่จุดมุงหมายเฉพาะที่จะใหผลผลิตออกมาจะพบวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมี
ทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว
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2. การมองการณไกล ( X2 ) หมายถึง ความสามารถของผูนําที่จะมองเห็นความแตกตาง
ระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําที่มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่
มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซึ่งสามารถทําใหเขาใจอะไรไดโดยเวลา
เพียงเล็กนอย ผลผลิตที่ไดก็คุมคา
3. มีหลักการ ( X3 ) หมายถึง การที่ผูนําจะตองมีแนวคิด หรือหลักการในการปฏิบัติงานนั้น
ๆ ซึ่งหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา
4. หลักในการทํางาน ( X4 ) หมายถึง การนําเอาหลักการไปใชในการปฏิบัติงานและวางเกณฑ
หรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยในการ
ทํางานไดอยางดี
5. หลักการปกครอง ( X5 ) หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได
ชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย เรื่องการปกครองมักจะมีเรื่องอํานาจ(power) เขามา
เกี่ยวของดวย อํานาจเปนเรื่องสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ
ขึ้นได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อให
ครูไดทํางานดวยความสมัครใจ
6. ความมุงประสงค ( X6 )หมายถึง ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุงหมายจะชวย
แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากนี้การมีจุดมุงหมาย
ยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปนเครื่องชวยประสานให
ผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทางเดียวกัน
7. การวางแผน ( X7 ) หมายถึง การเชื่อมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะ
ยาวใหเห็นเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนสิ่งที่ผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการ
วางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน ออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวา
อะไรควรทําเปนขั้นตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ
8. ความยืนหยัด ( X8 ) หมายถึง ความยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญ ที่ไดกําหนดไวเปน
เปาประสงคและผลผลิต ทั้งนี้หมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาที่พึงจะไดรับดวยความยืน
หยัดของผูนําจําเปนจะตองสื่อความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการ
ทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ
9. การบริหารคน ( X9 ) หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลใน
หนวยงาน ใหเจริญงอกงามขึ้นติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน การบริหารคนจัดเปน
ขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูนําที่มีคุณภาพ
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10. ความรักองคกร ( X10 ) หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จสูง ๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย ลักษณะความรักองคการของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในสิ่งที่เขากําลังทํา
อยู และทํางานอยางมีความหมาย
3. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามกรอบ
นโยบาย SMART SCHOOL ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากตัวชี้วัดการประเมินตามแนวคิด
ของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มี 3 ดาน ดังนี้
1. ดานผูบริหาร (Y1) หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยกยองดานการบริหารการศึกษา
และดานวิชาการหรือไดรับรางวัล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและพรอมดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการและบริหารงานดานวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรมไดอยางกลมกลืน
สอดคลองกับปรัชญาการศึกษา และเนนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อประเมินการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดใหมีและพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งและไดผล ตลอดจนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเขาไปมีสวนสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถ
ใชและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู
2. ดานครู (Y2) หมายถึง ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยองชมเชยดานวิชาการ การ
จัดการเรียนรูคูคุณธรรมหรือไดรับรางวัล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมถึงพรอมดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเอง พรอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
วิเคราะหศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู และนําผลไปใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมมือกับ
ผูบริหารโรงเรียน และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูปกครองอยางสรางสรรค และ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
3. ดานนักเรียน (Y3) หมายถึง นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ
ฉลาดทางอารมณ มีความสามารถใชทักษะทางภาษาและการสื่อสารเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม ตลอดจน
สามารถแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถนําไปใชเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม นักเรียนมี
นิสัยในการเรียนรู แบบ DLP (Discovery Learning Process) มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือชุมชน สังคม และทองถิ่น และสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงคําถามออกเปน
3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ทําการสอนในโรงเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)
ซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจาก บุญทรง สัปปุริสสกุล
ตอนที่ 3
สอบถามเกี่ ยวกั บการประเมิ นตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ยนคุ ณภาพ สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสรางจากตัวชี้วัดการประเมิน ตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบประเมินคา (rating scale) ของไลเคอรท (Likert)
5 ตัวเลือก คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มากและมากที่สุด ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย ใหมนี ้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใ นระดับมาก ใหมีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใ นระดับมากที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
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การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมทั้งศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเรียบเรียงแลวนํา
ผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพือ่ ตรวจ
สอบความเหมาะสม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามโดยการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (index of item
objective congruence : IOC) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 435 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน และครูผูรับผิดชอบ SMART SCHOOL 2 คน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 8 โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวน 32 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใชวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach)125 โดยใชสัมประสิทธิแ์ อลฟา (α – coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับ เทากับ 0.9719
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ดําเนินการดังนี้
1. นํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ จากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ถึ ง
ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห (unit of analysis) เปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 205 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน และครู จํานวน 820 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
125

Lee J. Cronbach, Essentials of psychology Testing,3rded. (New York : Harper &
Row Publishers,1974),161.
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สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย ดังนี้คือ
1. วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ (frequency) และคา
รอยละ (percentage)
2. เพื่อเปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1และขอที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
นํามาวิ เคราะหระดับภาวะผู นําของผูบริหารและผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรีย น
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชคาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ในการวิ เ คราะห ร ะดั บ ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ผลการประเมิ น ตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ค า เฉลี่ ย ของคะแนนที่ ไ ด จ ากการตอบ
แบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหแลวนํามาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท
(Best) มีรายละเอียดดังนี้ 126
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
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สรุป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบ 1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน
ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น
820 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
เซอร จิ โอวานนี (Sergiovanni) และผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ สั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร ตามแนวคิ ด ของหน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก สํา นั ก การศึ ก ษากรุง เทพมหานคร การ
วิเ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค า ความถี่ (frequency) ค า ร อ ยละ (percentage) คา เฉลี่ ย (mean) ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis) วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย เรื่อง “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 205 โรงเรียน โรงเรียน
และ 4 ฉบับ สําหรับผูตอบที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู
ผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL 2 คน รวมทั้งสิ้น 820 คน ไดรับการตอบ
กลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ได แก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน และและครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL ของโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 205 โรงเรียน รวม 820 คน จําแนก ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง
หน า ที่ ป จ จุ บั น และประสบการณ ใ นการทํ า งาน โดยหาค า ความถี่ (frequency) และ ร อยละ
(percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 12
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100
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการ
ทํางาน
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

333
487
820

40.61
59.39
100.00

รวม

163
335
204
118
820

19.88
40.85
24.88
14.39
100.00

รวม

658
161
1
820

80.24
19.63
0.13
100.00

4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL
รวม

205
205
410
820

25.00
25.00
50.00
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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ตารางที่ 12 (ตอ)
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
5. ประสบการณในการทํางาน
1 - 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 ป ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

168
232
259
161
820

20.49
28.29
31.59
19.63
100.00

จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 487 คน คิด
เปนรอยละ 59.39 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 40.61 มีอายุระหวาง 31
- 40 ป มากที่สุด จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 40.85 รองลงมา อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน
204 คน คิดเปนรอยละ 24.88 และ อายุระหวาง 51 - 60 ป นอยที่สุด จํานวน 118 คน คิดเปน
รอยละ 14.39 ระดับการศึกษาสูงสุดเปนระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 658 คน คิดเปนรอย
ละ 80.24 รองลงมา ปริญญาโท จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 19.63 และระดับปริญญาเอก
นอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.13 ดานตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ตําแหนงครูผูปฏิบัติ/
หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL มากที่สุด จํานวน 410 คน คิดเปนรอยละ 50.00
สวนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน มีจํานวนเทากันตําแหนงละ 205
คน คิดเปนรอยละ 25.00 มีประสบการณในการทํางาน 11 - 15 ป มากที่สุด จํานวน 259 คน คิด
เปนรอยละ 31.59 รองลงมาคือ 6 - 10 ป จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 28.29 และ16 ป ขึ้นไป
นอยที่สุด จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 19.63
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดย
ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. ดานความจําเปนพื้นฐาน (X1 )
2. ดานการมองการณไกล (X 2 )
3. ดานมีหลักการ (X 3 )
4. ดานหลักในการทํางาน (X 4 )
5. ดานหลักการปกครอง (X 5 )
6. ดานความมุง ประสงค (X 6 )
7. ดานการวางแผน (X 7 )
8. ดานความยืนหยัด (X 8 )
9. ดานการบริหารคน (X 9 )
10. ดานความรักองคกร (X10 )
รวม (X tot )

( X)
4.03
3.96
3.92
3.94
3.80
3.74
3.94
3.93
3.92
3.96
3.91

( S.D. )
0.38
0.44
0.45
0.42
0.52
0.55
0.47
0.46
0.41
0.39
0.35

(n = 205)
ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 13 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความจําเปนพื้นฐาน ( X = 4.03, S.D. = 0.38)
ดานความรักองคกร ( X = 3.96, S.D. = 0.39) ดานการมองการณไกล ( X = 3.96, S.D. = 0.44)
ดานหลักในการทํางาน ( X = 3.94, S.D. = 0.42) ดานการวางแผน ( X = 3.94, S.D. = 0.47)
ดานความยืนหยัด ( X = 3.93, S.D. = 0.46) ดานการบริหารคน ( X = 3.92, S.D. = 0.41)
ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง ( X = 3.80, S.D. = 0.52) และดานความมุงประสงค
( X = 3.74, S.D. = 0.55) ตามลําดับ
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เมื่อวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในแตละดานเปนราย
ขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 14 - ตารางที่ 23
ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความจําเปนพื้นฐาน
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานความจําเปนพืน้ ฐาน
1. สามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว
และไดผลดี
2. มีการใหขอมูลขาวสารที่เชื่อถือไดประกอบการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร
3. มีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพือ่
สรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
4. นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

4.09

0.46

มาก

4.05

0.45

มาก

3.98

0.49

มาก

4.01

0.45

มาก

4.03

0.38

มาก

จากตารางที่ 14 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความ
จําเปนพื้นฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับ
ตามค า เฉลี่ ย ได ดั ง นี้ สามารถแก ป ญ หาข อ ขั ด แย ง ในสถานศึ ก ษาได อ ย า งรวดเร็ ว และได ผ ลดี
มีคาเฉลี่ ย สูงที่สุด ( X = 4.09, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ มี การใหขอมูลขาวสารที่ เชื่อถือได
ประกอบการตั ดสิ นใจ เพื่ อให เกิ ดประโยชน ต อการบริ หาร ( X = 4.05, S.D. = 0.45) และมี ก าร
เสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.98, S.D. = 0.49) ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการมองการณไกล
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานการมองการณไกล
1. ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาอยูเสมอ
2. มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม
3. สามารถวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาไดชัดเจน
4. สามารถรับรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และมีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

4.01

0.47

มาก

3.99

0.51

มาก

3.91

0.52

มาก

3.92

0.51

มาก

3.96

0.44

มาก

จากตารางที่ 15 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการมอง
การณไกล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ( X = 4.01, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ( X = 3.99, S.D. = 0.51) และสามารถวางนโยบายโดยกําหนด
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.91, S.D. = 0.52) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานมีหลักการ
1. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึด
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
3. มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไป
กําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.87

0.57

มาก

3.89
3.93

0.49
0.51

มาก
มาก

4.01

0.46

มาก

3.92

0.45

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานมี
หลักการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.01, S.D. = 0.46) รองลงมาคือมีการเตรียมการ
วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X = 3.93, S.D. = 0.51) และ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.87, S.D. = 0.57) ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานหลักในการทํางาน
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานหลักในการทํางาน
1. สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
2. กําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยาง
ชัดเจน
3. ปฏิบัติงานดวยหลักการเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
4. สามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.95

0.47

มาก

3.94

0.48

มาก

3.97
3.91

0.44
0.48

มาก
มาก

3.94

0.42

มาก

จากตารางที่ 17 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักใน
การทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ ปฏิบัติงานดวยหลักการเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =
3.97, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ( X = 3.95, S.D. = 0.47) และสามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.91, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานหลักการปกครอง
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานหลักการปกครอง
1. สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค
โปรงใส ตรวจสอบได
2. มีความสามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย
3. ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
สถานการณและบุคคล
4. สรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.90

0.54

มาก

3.88

0.54

มาก

3.76

0.59

มาก

3.65
3.80

0.63
0.52

มาก
มาก

จากตารางที่ 18 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน
หลักการปกครอง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.90, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ มีความสามารถในการปกครองเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ( X = 3.88, S.D. = 0.54) และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวย
ความสมัครใจ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X = 3.65, S.D. = 0.63) ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความมุงประสงค
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานความมุงประสงค
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน
2. ชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจน
3. ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน
4. มีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.80
3.71

0.62
0.57

มาก
มาก

3.75
3.72
3.74

0.60
0.63
0.55

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 19 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความมุง
ประสงค โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =
3.80, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน ( X = 3.75,
S.D. = 0.60) และชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
( X = 3.71, S.D. = 0.57) ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานการวางแผน
1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของ
สถานศึกษา
2. ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่
มุงสูความสําเร็จ
3. มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไวอยาง
ชัดเจน
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
และเปาหมาย
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.94

0.50

มาก

3.95

0.55

มาก

3.96

0.53

มาก

3.92

0.56

มาก

3.94

0.47

มาก

จากตารางที่ 20 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ
วางแผน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
( X = 3.96, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มุง
สูความสําเร็จ ( X = 3.95, S.D. = 0.55) และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.92, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความยืนหยัด
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานความยืนหยัด
1. ยึดหมัน่ ในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง
2. มีความเชื่อมั่นวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จ
ได
3. ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ ี
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความ
มั่นใจ
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.98
3.99

0.58
0.63

มาก
มาก

3.91
3.85

0.57
0.55

มาก
มาก

3.93

0.46

มาก

จากตารางที่ 21 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความยืน
หยัด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดั บ มากทุก ข อ อยางไรก็ ดี ความเห็นของผูที่ใ หขอ มูลมี ค วามแตกตา งกัน เรี ย งลําดั บ ตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ มีความเชื่อมั่นวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
( X = 3.99, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ยึดหมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง ( X = 3.98, S.D.
= 0.58) และมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X = 3.85, S.D. = 0.55) ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารคน
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานการบริหารคน
1. สรางบรรยากาศของความรวมมือใหกบั บุคลากรทํางาน
อยางมีความสุข
2. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับ
การอบรม
3. มอบหมายงานตามความรูค วามสามารถและความเหมาะสม
4. มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
เมื่องานสําเร็จตามเปาหมาย

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

3.96

0.50

มาก

3.93

0.55

มาก

3.89

0.50

มาก

3.91

0.45

มาก

รวม

3.92

0.41

มาก

จากตารางที่ 22 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ
บริหารคน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ สรางบรรยากาศของความรวมมือใหกับบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ( X = 3.96, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับการอบรม ( X = 3.93, S.D. = 0.55)
และมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.89,
S.D. = 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานความรักองคกร
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานความรักองคกร
1. แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยาง
เดนชัด
2. ประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
3. สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและ
เสียสละใหกับสถานศึกษา
4. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบคุ ลากรเกิดความ
ภาคภูมใิ จในสถานศึกษาอยูเ สมอ
รวม

( X)

( S.D. )

(n = 205)
ระดับ

4.02

0.42

มาก

3.95

0.49

มาก

3.88

0.49

มาก

3.97

0.44

มาก

3.96

0.39

มาก

จากตารางที่ 23 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความ
รักองคกร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. =0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =
4.02, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ในสถานศึกษาอยูเสมอ ( X = 3.97, S.D. = 0.44) และสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็ม
ใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.88, S.D. = 0.49) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในการวิ เ คราะห ระดั บผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) แลวนํา
คาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
(n = 205)
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
1. ดานผูบริหาร (Y1 )
2. ดานครู (Y2 )
3. ดานนักเรียน (Y3 )
รวม (Ytot )

( X)

( S.D. )

ระดับ

3.99
3.90
3.87
3.92

0.33
0.46
0.44
0.36

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 24 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานผูบริหาร ( X = 3.99,
S.D. = 0.33) ดานครู ( X = 3.90, S.D. = 0.46) และดานนักเรียน ( X =3.87, S.D. = 0.44)
ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะหผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 25 - ตารางที่ 27
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ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร
(n = 205)
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
( X ) ( S.D. ) ระดับ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานผูบริหาร
มาก
0.49
1. ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหารการศึกษาทั้ง 3.95
4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทัว่ ไป
มาก
0.41
4.10
2. ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มาก
0.44
3.99
3. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
เกณฑโรงเรียนคุณภาพ (SMART SCHOOL)
มาก
0.44
3.98
4. ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ปน
เครือขายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ครอบครัว และชุมชน
มาก
0.47
3.96
5. ผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
รวม
3.99
0.33
มาก
จากตารางที่ 25 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.99, S.D. =0.33) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน
เรีย งลํ า ดั บ ตามค าเฉลี่ ย ได ดั งนี้ ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนจัด
ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ (SMART SCHOOL) ( X = 3.99,
S.D. =0.44) และผู บริ หารโรงเรี ยนได รั บการยอมรั บด านการบริ หารการศึ กษาทั้ ง 4 ด าน คื อ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ( X = 3.95, S.D. = 0.49) ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู
(n = 205)
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานครู
1. ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง หรือ
ไดรับรางวัลดานวิชาการ
2. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี
3. ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
4. ครูมีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
5. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูรวมงาน
ผูปกครองและชุมชน
6. ครูมีการจัดหา / ผลิตสื่อ / ใชสื่อและเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและตนเอง
รวม

( X)

( S.D. )

ระดับ

3.82

0.47

มาก

3.99

0.55

มาก

3.88
3.88
3.98

0.54
0.56
0.55

มาก
มาก
มาก

3.88

0.60

มาก

3.90

0.46

มาก

จากตารางที่ 26 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานครู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุ กขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( X = 3.99, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง
และชุมชน ( X = 3.98, S.D. = 0.55) และครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับ
รางวัลดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.82, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน
(n = 205)
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
( X)
( S.D. )
ระดับ
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานนักเรียน
มาก
0.48
3.75
1. นักเรียนมีผลการเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด และ
มีความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห
2. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
มาก
0.54
3.84
ประสงค เชน มีวินยั ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
3. นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษา
มาก
0.54
3.84
และการสื่อสาร
4. นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนือ่ ง
มาก
0.62
3.88
5. นักเรียนมีนสิ ัยในการเรียนรูแบบ Discovery
มาก
0.60
3.85
Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ
สืบคน สั่งสม และสรุปผล)
6. นักเรียนมีทกั ษะในการทํางานรวมกับผูอนื่
มาก
0.54
3.96
7. นักเรียนมีจติ สาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือ
มาก
0.52
3.93
ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ
8. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
มาก
0.52
3.90
พัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
รวม

3.87

0.44

มาก

จากตารางที่ 27 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.87, S.D. =0.44) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูที่ใหขอมูลมีความแตกตางกัน
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =
3.96, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือชุมชน และสังคม
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ดวยความเต็มใจ ( X = 3.90, S.D. =0.52) และนักเรียนมีผลการเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด และมี
ความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =3.75, S.D. =0.48) ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
X1

X2

X3

X4

1
X 2 .678** 1
X 3 .563** .690** 1
X 4 .469** .495** .660** 1
X 5 .411** .599** .636** .604**
X 6 .309** .476** .465** .426**
X 7 .389** .492** .486** .520**
X 8 .369** .474** .457** .435**
X 9 .405** .286** .261** .359**
X 10 .329** .383** .377** .359**
X tot .675** .775** .781** .740**
Ytot .264** .258** .242** .226**
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X5

X6

X7

X8

1
.701**
.589**
.506**
.250**
.430**
.809**
.251**

1
.534**
.439**
.291**
.325**
.711**
.251**

1
.575**
.314**
.340**
.733**
.285**

1
.544**
.507**
.735**
.350**

X9

X 10

X tot

X1

1
.559** 1
.584** .632** 1
.420** .497** .419**

จากตารางที่ 28 พบว า ความสั มพั นธ ระหว างภาวะผู นํ าของผู บริ หารโรงเรี ยนสั งกั ด
กรุงเทพมหานครทุกดาน ( X1 ), ( X 2 ), ( X 3 ), ( X 4 ), ( X 5 ), ( X 6 ), ( X 7 ), ( X 8 ), ( X 9 ), ( X10 )
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สั มพั นธ กั นอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 โดยมี ค าความสั มพั นธ กั นในทางบวกหรื อมี
ความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (X tot ) กับผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร (Ytot ) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันที่
( rxy  .419) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุก
ดาน ( X1 ), ( X 2 ), ( X 3 ), ( X 4 ), ( X 5 ), ( X 6 ), ( X 7 ), ( X 8 ), ( X 9 ), ( X10 ) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร (Ytot ) มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการตามลําดับความสําคัญ
ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 29 – 32
1. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภายรวม ( Ytot ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ( Ytot )
Sig
แหลงความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares
F
Regression
Residual
Total

3

56.945

18.982

816

142.210

.174

819

199.155

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Squares)

108.918 .000**

.535
.286
.283
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ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ
Std.Error

คาคงที่ (Constant)
1.850
.121
ดานความรักองคกร (X10 )
.298
.030
ดานการบริหารคน (X 9 )
.146
.028
ดานการวางแผน ( X 7 )
.081
.025
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.417

standardized
Coefficients
Beta
.357
.187
.105

t

Sig

15.332
9.789
5.176
3.297

.000**
.000**
.000**
.001**

จากตารางที่ 29 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) และดานการวางแผน ( X 7 ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .535 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( R 2 ) เทากับ .286 นั่นคือ ภาวะผูนํา
ของผูบริหารดานความรักองคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) และดานการวางแผน ( X 7 )
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
( Ytot ) คิดเปนรอยละ 28.60 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R 2 ) เทากับ .283
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ .417 ในลักษณะนี้แสดงวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) และดานการวางแผน ( X 7 )
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
( Ytot ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี้
Yˆtot  1.850  .298( X 10 )  .146( X 9 )  .081 X 7 

2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร ( Y1 ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 30
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ตารางที่ 30 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร ( Y1 )
แหลงความแปรปรวน

df

Sum of Squares

Mean Squares

Regression

4

107.903

26.976

815

137.952

.169

819

245.854

Residual
Total

F

sig

159.369 .000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Squares)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)

.662
.439
.436
.411
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่(Constant)
ดานความรักองคกร (X10 )
ดานการบริหารคน (X 9 )
ดานความมุงประสงค ( X 6)
ดานความจําเปนพื้นฐาน ( X 1)
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Unstandardized
Coefficients
Std.Error

1.161
.125
.457
.030
.140
.029
.064
.020
.058
.027

standardized
Coefficients
Beta
.493
.161
.089
.063

t

Sig

9.310
15.170
4.880
3.127
2.140

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 30 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร
ดานความรักองคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) ดานความมุงประสงค ( X 6) และดานความ
จําเปนพื้นฐาน ( X 1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .662 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย ( R 2 ) เทากับ .439 นั่นคือ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานความรักองคกร (X10 ) ดานการ
บริหารคน (X 9 ) ดานความมุงประสงค ( X 6) และดานความจําเปนพื้นฐาน ( X 1) สงผลตอผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร ( Y1 ) คิดเปนรอย
ละ 43.90 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R 2 )เทากับ .436 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ .411 ในลักษณะนี้แสดงวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ดานความรักองคกร (X10 ) ดานความมุงประสงค ( X 6) และดานความจําเปนพื้นฐาน
( X 1) สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน
ผูบริหาร ( Y1 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้
Yˆ1  1.161  .457( X 10 )  .140( X 9 )  .064( X 6 )  ( X 1 )

3. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู ( Y2 ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 31
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ตารางที่ 31 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู ( Y2 )
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df

Sum of Squares

Mean Squares

4

52.483

13.121

815

250.209

.307

819

302.692

F

Sig

42.738 .000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Squares)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)

.416
.173
.169
.554

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized
standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ
t
Sig
Std.Error
Beta

คาคงที่(Constant)
1.990
.161
12.344
.000**
ดานความรักองคกร (X10 )
.273
.042
.265
6.426
.000**
ดานการบริหารคน (X 9 )
.173
.038
.180
4.608
.000**
ดานการวางแผน ( X 7 )
.123
.038
.130
3.213
.000**
ดานหลักการปกครอง ( X 5 ) -.087
.036
-.100
-2.409
.000**
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 31 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) ดานการวางแผน ( X 7 ) และดานหลักการ
ปกครอง ( X 5 ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .416 คาประสิทธิภาพในการทํานาย
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( R 2 ) เท า กั บ .173
นั่ น คื อ ภาวะผู นําของผู บริ หารด า นการบริ ห ารคน (X 9 ) ด า นความรั ก
องค ก ร (X10 ) และด า นหลั ก ในการทํ า งาน (X 4 ) ส งผลต อผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู ( Y2 ) คิดเปนรอยละ 17.30 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R 2 ) เทากับ .169 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
(Standard error) เทากับ .554
ในลักษณะนี้แสดงวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรัก
องคกร (X10 ) ดานการบริหารคน (X 9 ) ดานการวางแผน ( X 7 ) และดานหลักการปกครอง สงผล
ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู ( Y2 ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้
Yˆ2  1.990  .273( X 10 )  .173( X 9 )  .123( X 7 )  .087( X 5 )

4. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน ( Y3 ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 32
ตารางที่ 32 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ของภาวะผูนาํ ของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน ( Y3 )
แหลงความแปรปรวน

df

Sum of Squares

Mean Squares

Regression

3

30.389

10.130

816

260.939

.320

819

291.327

Residual
Total

F

Sig

31.677 .000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Squares)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)

.323
.104
.101
.565
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปรพยากรณ
Std.Error

คาคงที่(Constant)
2.291
.163
ดานความรักองคกร (X10 )
.178
.041
ดานการวางแผน ( X 7 )
.126
.033
ดานการบริหารคน (X 9 )
.095
.038
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

standardized
Coefficients
Beta
.176
.136
.101

t

Sig

14.016
4.319
3.798
2.487

.000**
.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 32 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร (X10 ) ดานการวางแผน (X 7 ) และดานการบริหารคน (X 9 ) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .323 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( R 2 ) เทากับ .104 นั่นคือ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร (X10 ) ดานการวางแผน (X 7 ) และดานการบริหารคน (X 9 )
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน
( Y3 ) คิดเปนรอยละ 10.40 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R 2 ) เทากับ .101
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ .565 ในลักษณะนี้แสดงวา
ภาวะผู นําของผู บริ หารด า นความรัก องคก ร (X10 ) ดา นการวางแผน (X 7 ) และดา นการบริ ห าร
คน (X 9 ) สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน
นักเรียน ( Y3 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้
Yˆ3  2.291  .178( X 10 )  .126( X 7 )  .095( X 9 )
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ความยืนหยัด
ความจําเปนพื้นฐาน

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ ( Ŷtot )

(X1 )

Yˆ1 

= .058

การมองการณไกล
(X 2 )

( Ŷtot )

X 10 , X 9 , X 7

ดานผูบริหาร ( Ŷ1 )
( Ŷ1 )

X 10 , X 9 , X 6 , X 1

(X 8 )

การบริหารคน
(X 9 )

= .146
Ŷ1 = .140
Ŷ2  = .173
Yˆ3  = .095

Ŷtot 

ดานครู ( Ŷ2 )
( Ŷ2 )

มีหลักการ (X 3 )

X 10 , X 9 , X 7 , X 5

ดานนักเรียน ( Ŷ3 )
หลักในการทํางาน

( Ŷ3 )

X 10 , X 7 , X 9

(X 4 )

การวางแผน
หลักการปกครอง
(X 5 )
Ŷ2 

= - .087

ความมุงประสงค
(X 6 )

Yˆ1 



= .064

ความรัก
องคกร (X10 )

= .298
Ŷ1 = .457
Ŷ2  = .273
Yˆ3  = .178

Ŷtot 

(X 7 )

= .298
Ŷ2  = .273
Ŷ3 = .308

Ŷtot 

หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการ
หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน

แผนภูมิที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผล
ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพสัง กั ด กรุ ง เทพมหานคร กลุ มตั วอย างที่ใชในการวิ จัยคื อ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และและครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงาน
ดาน SMART SCHOOL 2 คน รวมทั้งสิ้น 820 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regressions analysis)
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปขอคนพบการวิจัยไดดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร
ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหาร
คน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ
2. ผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุณ ภาพสั ง กัด กรุง เทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานผูบริหาร ดาน
ครู และดานนักเรียน ตามลําดับ
3. ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
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การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดนํามาสรุปเปนผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยได
ศึกษาและอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ทั้ง
โดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวา การมีภาวะผูนําของผูบริหารมีความสําคัญยิ่งใน
อันที่จะชวยจัดการการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
สูงสุดไปต่ําสุด ไดดังนี้
1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความจําเปน
พื้นฐาน พบวา ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและไดผลดี
มี การใช ข อมู ลข าวสารที่ เชื่ อถื อได ประกอบการตั ดสิ นใจ เพื่ อให เกิ ดประโยชน ต อการบริ หาร
นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย
และมีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้น ผูบริหารถือเปนปจจัยสําคัญใน
องคกร ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง เชน ทักษะการแกปญหาขอขัดแยง
รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม กระบวนการกลุม เปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้ลวนเปนสิ่ง
ที่ผูบริหารตองฝกฝนและเรียนรู เพื่อทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความศรัทธาและมุงมั่นในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่ตนสังกัดกําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของบานารด
(Barnard) ที่กลาววา ผูนําที่ดีตองมีลักษณะสําคัญ คือ 1) สดชื่น อดทน มีความรื่นเริง เบิกบาน
ทํางานดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือ ตัดสินใจ
ไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด 3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี 4) มีความรับผิดชอบสูง สามารถ
ควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ
1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความรักองคกร
พบวา ผูบริหารแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด จัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ ประสานความคิดและความ
รวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและ
เสี ย สละให กั บ สถานศึ ก ษา อาจเป น เพราะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น
ผูบริหารตองเปนผูประสานความรวมมือของครูและบุคลากรใหเปนหนึ่งเดียว โดยการทุมเททํางาน
อยางหนัก เพื่อเปนตัวอยางที่ดีและสรางศรัทธาใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งจัด
กิจกรรมที่สงเสริมความรักความสามัคคี และใหคําชมเชย/รางวัลตอบแทนสําหรับผูที่เสียสละและ
ทุมเทใหกับงานในหนาที่ เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดของยูค (Yukl)
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ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงวา 1) ตองใชเวลาสวน
ใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงคขององคการ และ 3) ตอง
มีความสามารถในการโนมนาวบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจในการทํางาน
1.3 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการมองการณไกล
พบว า ผู บ ริ ห ารศึ ก ษาหาความรู และติ ด ตามกระแสการเคลื่ อ นไหวทางการศึ ก ษาอยู เ สมอ
มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม สามารถรับรูและเขาใจ
ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีการคาดคะเนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางนโยบาย
โดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําที่
สําคัญในองคกร จําเปนตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา
การรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยจะชวยใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถนําขอมูลมาประกอบการ
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะการเรี ย นการสอนให ทั น สมั ย ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สอดคลองกับแนวคิดของธิติพร ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะที่ดีของผูนํา
ดังนี้ 1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 2) ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเรื่องที่ควรทราบอยาง
สม่ําเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางทีดี 4) เ มื่อสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ ตองใหเขาเขาใจใน
ภารกิจนั้น และตองกํากับดูแลจนกวาภารกิจสําเร็จ 5) ฝกผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นใหไดผลดี 6) ตัดสินใจอยางมีความรอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึก
ในหนาที่ และความรับผิดชอบ8) ใชหนวยงาน และบุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ตอง
รูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบ 10) มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 12) มีความยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี 14) มีความอดทน อดกลั้น กลาเผชิญตอเหตุการณ
15) มีไหวพริบและใจกวางและ 16) มีหลักธรรมประจําใจ
1.4 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักในการทํางาน
พบวา ผูบริหารปฏิบัติงานดวยหลักการเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป สามารถนําหลักการมา
กําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการ
แกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองยึดนโยบายในการ
ปฏิ บั ติ ง านของต น สั ง กั ด อย า งเคร ง ครั ด แล ว เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาประสบ
ความสํ า เร็ จ ยั ง ต อ งมี ห ลั ก การทํ า งานที่ ชั ด เจนและเป น ระบบ เนื่ อ งจากภาระงานของ
กรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก การมีหลักในการทํางานที่ดีจะทําใหผูบริหารประสบความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานไดอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของสมอล (Small) ที่กลาวถึงบทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหารในสถานศึกษาในดานการเปนผูปฏิบัติ (Implementer) นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป
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1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน พบวา
ผูบริหารมีการจัด ทําตารางการปฏิบัติ งานตามแผนงานที่วางไวอยางชั ดเจน ตั้ งจุ ดประสงคและ
เปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จ ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและ
ปญหาของสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย
อาจเนื่องมาจากการวางแผนเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีการ
ประชุมวางแผนรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของในงานนั้น ๆ โดยการกําหนด
ทิ ศ ทางทํ า ให ก ารทํ า งานเป น ไปด ว ยความราบรื่ น และเมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น งานเกิ ด ขึ้ น ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษายั ง ติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให ง านบรรลุ เ ป า หมายอย า งแท จ ริ ง
สอดคลองกับแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบ
ของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไว 11 ดาน คือ 1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) การ
สื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 3)การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 4) การประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร 5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6) การควบคุมการใชเวลาในการ
สอน 7) การเอาใจใสความคิดเห็นของครูและนักเรียน 8) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 9) การ
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 11) การจัดใหมีสิ่งที่
สงเสริมสภาพการเรียนรู
1.6 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความยืนหยัด
พบวา ผูบริหารมีความเชื่อมั่นวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได ยึดหมั่นในหลักการ
และนโยบายที่ถูกตอง ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนจะตองพบปญหา
ในการบริหารสถานศึกษาจากแรงกดดันทั้งจากครูและชุมชนทําใหการบริหารเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ผูบริหารจึงควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจปฏิบัติตาม
หลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และยืนหยัดตอหลักการสําคัญที่กําหนดไวใหเปนไปตาม
เปาประสงคของนโยบายที่ถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะที่
ดีของผูนําไวดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3)
สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 4) บุคลิกภาพ มีความริเริ่มสรางสรรค มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคม
มีเกียรติและรวมงานกับผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี
1.7 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารคน
พบวา ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศของความรวมมือใหกับบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ
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หรือสงเขารับการอบรม มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเมื่องานสําเร็จ
ตามเปาหมาย และมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม อาจเนื่องมาจากคน
เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียนควรทําใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรูสึกอันดีตอกันเพื่อใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือ มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสราง
แรงจูงใจเมื่อครูและบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ รวมทั้ งสงเสริ มการพัฒนาความรู เชน การอบรมสั มมนา การศึก ษาตอ เปน ต น
สอดคลองกับแนวคิดของเรดดิ้น (Reddin) ไดเสนอแบบภาวะผูนําทางการบริหารงานไว 8 แบบ คือ
1) ผูหนีงาน 2) นักบุญ 3) ผูเผด็จการ 4) ผูประนีประนอม 5) ผูยึดระเบียบ 6) นักพัฒนา 7) ผูเผด็จการ
ที่มีศิลป และ 8) นักบริหาร
1.8 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ พบวา
ผูบริหารมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ง านต อ ไป มี ก ารเตรี ย มการ วางแผน ดํ า เนิ น การตามแผนและติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด อาจเนื่องมาจากการบริหารงานนั้น ผูนํา
จะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงาน โดยมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตาม
แผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนและกําหนด
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเหมาะสมโดยยึ ด นโยบายของหน ว ยงานต น สั ง กั ด มี ก าร
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตอไป สอดคลองกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดกลาววาคุณลักษณะสําคัญ
4 ประการของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or
Charismatic Leadership : II or CL) 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 3)การ
กระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) และ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
(Individual Consideration : IC)
1.9 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักการปกครอง
พบว า ผู บริห ารสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได มี
ความสามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัคร
ใจ อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอครูและบุคลากรในโรงเรียนใหชวยกันปฏิบัติ
หนาที่เพื่อพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารตองสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค
โปรงใส ตรวจสอบได สามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ใชอํานาจอยาง
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางาน
ดวยความสมัครใจ สอดคลองกับแนวคิดของฮัลปน (Halpin) ที่กลาววา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ 1) เปนบุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) เปนบุคคลที่มี
บทบาทเหนือผู อื่น 3) เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหน วยงานใหดําเนินไปสู
จุดหมายที่วางไว 4) เปนบุคคลซึ่งไดรับการยอมรับจากผูอื่นใหเปนผูนํา 5) ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูนําหรือ
หัวหนางาน
1.10 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความมุงประสงค
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อาจเนื่องมาจากผูบริหารตองปฏิบัติตามนโยบายของตนสังกัดเปนสําคัญ ซึ่งไมได
สอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริงของสถานศึกษา ทําใหการบริหารจัดการไมเปนไปตามเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด อยางไรก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนสูการ
พัฒนา จึงควรมีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน ยึดเปาหมายของโรงเรียน
เปนหลักในการปฏิบัติงาน มีการชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
เพื่อใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันและบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน สอดคลองกับ
แนวคิดของเบอรบี (Burrby) ที่กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจ ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียดตางๆลงได สามารถนํากลุม
ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว
2. จากผลการวิ จั ย พบว า ผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐานโรงเรีย นคุ ณ ภาพสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวา การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนการคนหาจุดแข็งจุดออน และคนหาแนวทางที่ตอง
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการประเมินที่ไดจะเกิดประโยชนโดยตรงกับผูบริหาร
ครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปต่ําสุด ไดดังนี้
2.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานผูบริหาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ , ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ ผูบริหาร
โรงเรียนจัดใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหาร
การศึ กษาทั้ ง 4 ด าน คื อ การบริหารงานวิ ชาการ การบริ หารบุ คคล การบริ หารงบประมาณ และการ
บริ หารงานทั่วไป อาจเนื่ อ งมาจากขั้น ตอนการคั ด เลื อ กผู อํ า นวยการและรองผู อํ า นวยการของ
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โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการกลั่นกรองอยางเขมงวด ทําใหไดผูบริหารโรงเรียนที่มีความรู
ความสามารถทั้งในงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหารเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหนําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย
2.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานครู พบวา ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน
ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ครูมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ครูมีการจัดหา / ผลิตสื่อ / ใชสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนและตนเอง และครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลดาน
วิชาการ อาจเนื่องมาจากครูมีคุณวุฒิในดานการศึกษา มีความสามารถตามงานที่รับผิดชอบ มีการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพที่มีคุณภาพทําใหครูตองพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งงานดานวิชาการ ไดแก
การจัด การเรีย นการสอน การผลิตสื่ อ การสอน งานวิจั ย เปน ตน นอกจากนี้ครูต องปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณครูซึ่งทําใหครูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับนักเรียน
2.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดานนักเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถ
ทํางานชวยเหลือชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง นักเรียนมีนิสัย
ในการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ สืบคน สั่งสม และ
สรุปผล) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เชน มีวินัย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษา และการสื่อสาร และนักเรียนมีผลการ
เรียนตามมาตรฐานที่กําหนด และมีความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห อาจเนื่องจาก
กรุงเทพมหานคร เปนศูนยรวมแหงความเจริญจึงทําใหมีงบประมาณในการจัดการศึกษามาก ทําให
มีแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนที่พรอมในการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียน
ทําใหนักเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถในการเรียนรูไดอยางเต็มที่
โดยภาพรวม พบว า ผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย เหมือนนิรุทธ ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร
สถานศึกษา มีทักษะการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ ทักษะทางดานมนุษย ทักษะทางดานเทคนิค และทักษะทางดานความคิด 2) ผูบริหาร
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สถานศึกษา เห็นวาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีคุณภาพอยู
ในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานดาน
นักเรียน และมาตรฐานดานครู 3) ทักษะการบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และ
ดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อาจเนื่องมาจากภาวะผูนําของผูบริหารในดานตาง ๆ มีผลตอการกําหนดนโยบายตาง
ๆ โดยเฉพาะการบริหารคนมีความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาเนื่องจากบุคคล
เปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนความรักและผูกพันกับองคกรของครูที่
เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ จึงทําใหภาวะผูนําของผูบริหารดานความ
รักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม สอดคลองกับงานวิจัยของดินแฮมและสตีเฟน
(Dinham and Stephen) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเปนผูนําที่มีผลตอผลผลิตทางการศึกษา
พบว า ความเป น ผู นํ า เป น ป จ จั ย ในการสร า งความสํ า เร็ จ ทางผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา เกิ ด จาก
ผูอํานวยการที่ไดรับการฝกฝนภาวะผูนํา มาจากบทบาทของครูใหญ รองครูใหญ หัวหนากลุมสาระ
วิชาและครูผูสอนในแตละกลุมและเกิดจากการฝกฝนความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับงานวิจัย
ของวรพนิ ต ศรี ท อง ที่ ไ ด ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารกั บ
กระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึก ษาขั้ น พื้นฐาน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 90 แหงโดยภาพรวม และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 84 แหง มีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 6 แหงมีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของปลัญ ปฏิพิมพาคม ที่ไดทําการวิจัย
เรื่องรูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมี 6 องคประกอบ คือ การมีวิสัยทัศนที่ดี
ความสามารถในการจูงใจ การเปนตัวอยางที่ดี การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ดานความฉลาดและมีไหวพริบ และดานหลักในการปกครองโรงเรียน ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษา พบวา การสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด แมจะอยูในระดับมากก็ตาม ดังนั้น ผูบริหารควรสรางกิจกรรม หรือการอบรม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางความรักที่มีตอองคกร และงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเสริมสราง
ความรักที่มีตอองคกร และงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหาร ควรใชอยางเหมาะสม มีความหนักเบา
แตกตางกันไปตามสถานการณและบุคคล เพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพ
3. ผูบริหารควรมีการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ ในการบริหารเพื่อเปนเครื่องมือและแนวทางใน
การบริหารงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และกาลเวลา เพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพ
อันมีผลตอประสิทธิภาพของครู และนักเรียน
4. ประสิทธิภาพของนักเรียนเปนสิ่งสะทอนประสิทธิภาพของผูบริหารและครู เนื่องจาก
ผลลั พ ธ ที่ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นคื อ คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย น ดั ง นั้ น การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นในแต ล ะครั้ ง ควรพิ จ ารณาหาข อ บกพร อ ง และหาแนวทางในการ
แกปญหาโดยเรงดวน
5. จากการศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และ
ดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดังนั้นผูบริหารควรบริหารงานในสวนดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน
ใหมีประสิทธิภาพในลําดับแรก ๆ เพื่อผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพตอไป

135
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษาที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาที่สงผลตอผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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. รายงานสรุปผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด,2548.
. โรงเรียนกทม.SMART SCHOOL .กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด,2549.
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กําแพงเพชร, 2546 .
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
1. ชื่อ-สกุล
ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน
ตําแหนง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก DMS. (วิทยาการจัดการ) The Technological University
of The Philippine
2. ชื่อ
ดร.อํานาจ ชางเรียน
ตําแหนง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก DMS. (วิทยาการจัดการ) The Technological University
of The Philippine
3. ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
วุฒิการศึกษา

ดร.ดวงใจ ชวยตระกูล
อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ปริญญาเอก Ph.d (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
วุฒิการศึกษา

ดร.ศิริพร ตันติยะมาศ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดโพธิ์ สํานักงานเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Ph.d (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ชื่อ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน
วุฒิการศึกษา

ดร.อมรทิพย เจริญผล
ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปริญญาเอก Ph.d (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
โรงเรียนบานบางกะป
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
โรงเรียนมีนบุรี
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร
โรงเรียนราชบพิธ
โรงเรียนซอยแอนเนกซ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บขอมูลแบบสอบถาม
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คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
32

100.0

0

.0

32

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.9719

59

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

Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Total Correlation
Item Deleted

b1

269.8750

301.5323

0.6817

.9712

b2

269.8438

302.9103

0.6118

.9714

b3

269.8125

302.3508

0.6623

.9712

b4

269.7813

299.5958

0.8610

.9708

b5

269.7500

302.1290

0.7256

.9711

b6

269.6875

303.2540

0.7246

.9712

b7

269.8750

299.9839

0.7743

.9710

b8

269.9063

299.4425

0.7949

.9709

b9

269.7500

303.2903

0.6484

.9713

b10

269.7188

304.2087

0.6166

.9714

b11

269.7500

303.4839

0.6356

.9713

b12

269.8125

305.6411

0.4589

.9717

b13

269.7500

302.0000

0.7342

.9711
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b14

269.6875

303.6411

0.6961

.9712

b15

269.7500

303.2258

0.6527

.9713

b16

269.7813

304.0474

0.5752

.9715

b17

269.8125

301.6411

0.6183

.9714

b18

269.6875

303.7702

0.6867

.9712

b19

269.8438

298.4587

0.7782

.9709

b20

269.8125

299.0605

0.7604

.9710

b21

269.7813

303.2732

0.6246

.9713

b22

269.7188

301.8216

0.7826

.9710

b23

269.7813

302.1764

0.6948

.9712

b24

269.7500

305.2258

0.5204

.9716

b25

269.8125

299.3831

0.8477

.9708

b26

269.6875

301.8992

0.8246

.9710

b27

269.7813

299.7893

0.8485

.9708

b28

269.8438

300.0071

0.7884

.9709

b29

269.8125

302.1573

0.6743

.9712

b30

269.7188

303.3700

0.6748

.9713

b31

269.6875

302.5444

0.7769

.9711

b32

269.6875

303.4476

0.7104

.9712

b33

269.7813

305.2087

0.5014

.9716

b34

269.7500

304.1290

0.5928

.9714

b35

269.7813

302.3054

0.6865

.9712

b36

269.7813

301.2087

0.6580

.9712

b37

269.7188

302.7248

0.7197

.9712

b38

269.6875

302.9315

0.7484

.9711

b39

269.7813

302.8216

0.6535

.9713

b40

269.9063

303.7006

0.5445

.9715

c1

269.6875

307.0605

0.4462

.9717

c2

269.6563

308.1038

0.3999

.9718

c3

269.5938

307.0877

0.6016

.9715
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c4

269.7500

304.0645

0.5971

.9714

c5

269.9375

301.2863

0.5469

.9716

c6

269.9688

301.9022

0.6391

.9713

c7

269.8125

305.0605

0.4946

.9717

c8

270.0000

301.6774

0.5254

.9717

c9

269.9375

308.1895

0.2812

.9722

c10

269.9375

303.9960

0.5217

.9716

c11

270.0000

310.1935

0.1295

.9730

c12

270.1250

304.1129

0.4206

.9720

c13

270.2188

300.1764

0.6409

.9713

c14

270.2500

303.2258

0.4526

.9719

c15

270.3125

304.8669

0.3616

.9723

c16

270.3438

303.7167

0.3641

.9725

c17

270.1563

303.5554

0.5034

.9717

c18

270.0938

303.9587

0.4685

.9718

c19

270.2813

302.8538

0.5334

.9716
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหาร จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 19 ขอ
เกณฑการประเมิน ระดับ 5 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
3. คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด แตจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษา จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
(นางสาวอุษณีย บุญธรรม)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
ขอที่
1.

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย

2.

3.

4.

5.

สําหรับผูวิจัย

 หญิง

อายุ (เศษของป ถาเกิน 6 เดือน คิดเปน 1 ป)
 ต่ํากวา 30 ป
 31-40 ป
 41-50 ป
 51-60 ป
ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
 ผูอํานวยการโรงเรียน
 รองผูอ ํานวยการโรงเรียน
 ครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน
SMART SCHOOL
ประสบการณในการทํางาน (เศษของป ถาเกิน 6 เดือน คิด
เปน 1 ป)
 1- 5 ป
 6-10 ป
 11-15 ป
 15 ปขึ้นไป

( )
( )

( )

( )

( )
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอ
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

ภาวะผูนําของผูบริหาร
ความจําเปนพื้นฐาน
สามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและไดผลดี
มีการใชขอมูลขาวสารที่เชื่อถือไดประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
บริหาร
มีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน
นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จ
ตามเปาหมาย
การมองการณไกล
ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ
มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
สามารถวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน
สามารถรับรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีการคาดคะเนกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้น
มีหลักการ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด
วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป
หลักในการทํางาน
สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยางชัดเจน
ปฏิบัติงานดวยหลักการ เปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
สามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษาได
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ขอ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ภาวะผูนําของผูบริหาร
หลักการปกครอง
สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได
มีความสามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล
สรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ
ความมุงประสงค
มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน
ชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน
มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
การวางแผน
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของสถานศึกษา
ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จ
มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไวอยางชัดเจน
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย
ความยืนหยัด
ยึดมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง
มีความเชื่อมั่นวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได
ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี
มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ
การบริหารคน
สรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข
มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณ เชน
สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับการอบรม
มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม
มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเมื่องานสําเร็จตามเปาหมาย
ความรักองคกร
แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด
ประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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ขอ

ภาวะผูนําของผูบ ริหาร

ระดับการปฏิบัติ
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ความรักองคกร (ตอ)
39 สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา
40 จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยู
เสมอ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอ
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ดานผูบริหาร
ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารงาน
ทั่วไป
ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ
(SMART SCHOOL)
ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
ผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ดานครู
ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลดานวิชาการ
ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน
ครูมีการจัดหา /ผลิตสื่อ/ ใชสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
ตนเอง
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ขอ
12

13
14
15
16
17
18
19

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ดานนักเรียน
นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด และมีสามารถในการอานเขียน คิด
วิเคราะห
ดานนักเรียน (ตอ)
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เชน มีวินัย ความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย
นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส
สํารวจ สืบคน สั่งสมและสรุปผล)
นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น
นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ
นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
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169
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

นางสาวอุษณีย บุญธรรม
58 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 10160
โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี ถ.เพชรเกษม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกมัธยม (คณิตศาสตร)
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547
อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

