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ของครใูนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และ 4) เพื่อสรางสมการพยากรณสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประชากร 

คือ ครูผูสอน จํานวน 2,669 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน กําหนดโดยใชเกณฑตารางของเครจซี่

และมอรแกน และใชวิธีการสุมอยางงาย โดยกําหนดสัดสวน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม      

มีคาความเช่ือมั่น .98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน มีพฤติกรรม

อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการเปนผูนํา ดานการจูงใจ ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงจากมาก 

ไปนอย ไดแก ดานภาวะผูนําครู ดานการจัดการช้ันเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู และดานการพัฒนาผูเรียน ตามลําดับ 3) พฤติกรรมของผูบริหาร



 ข

สถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และ 4) พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู      

มี 5 ดาน คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ดานการจูงใจ ดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน ดานการกําหนดเปาหมาย และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน                 

สามารถพยากรณสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได รอยละ 92.10 

 

คําสําคัญ  :  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา   สมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู
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 The objectives of this study were to : 1) study the behaviors of school administrators; 

2) study the performance competency of teachers, and 3) study the behaviors of school 

administrators affecting the performance competency of teachers in schools under 

Suratthani Secondary Educational Area Office 11. The population were 2,669 teachers, 

and the sample of 335 respondents were selected according to the sample size 

determination of Krejcie and Morgan and then through simple random sampling. The data 

were collected by a questionnaire with a reliability coefficient of .98 and were analyzed  

by basic statistical tools including mean, standard deviation, and multiple regression 

analysis. 

 The results showed that 1) the behaviors of the school administrators were 

at a high level in overall and individual aspects ranked in descending order : interaction 

and influence, communication, decision making, performance and training standardization, goal 

setting, leadership, motivation, and operational control, respectively. 2) The performance 

competency of the teachers was at a high level in overall and individual aspects ranked 

in descending order: teacher leadership, classroom management, motivation, curriculum 

and learning management; analysis, synthesis, and research for developing students; 

building relationships and cooperation with communities for learning management, 

and student development, respectively. 3) The behaviors of the school administrators 



 ง

affected the performance competency of the teachers in five aspects, performance and 

training standardization, motivation, operational control, goal setting, and interaction and 

influence, which could predict the performance competency of the teachers by 92.10 

percent.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงไดอยางสมบูรณดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก อาจารย ดร.สมคิด 

นาคขวัญ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดอนุเคราะหในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ

เพื่อแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง จนเปนวิทยานิพนธที่เสร็จสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยรูสึก

ซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณ คณาจารย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน ที่กรุณาถายทอดความรู แนวคิด คําปรึกษาและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ในการศึกษาตลอดหลักสูตรและการทําวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน      

ที่กรุณาใหความอนุเคราะห รับเปนผูเช่ียวชาญ และใหแนวคิด คําปรึกษา และขอเสนอแนะ ในการ

ตรวจสอบเครื่องมือ รวมถึงผูบริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกทานที่ใหความรวมมือ ชวยเหลือ ในการ

ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่นอง ครอบครัว 

ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคน และผูมีสวนเกี่ยวของทีไ่มสามารถเอยนามมา ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชน 

อันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ี

สําเร็จอยางสมบูรณ  
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บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษาอยางมากและมีความตอเน่ืองนับเปนชาติที่ลงทุน

ดานการศึกษาสูงเปนอันดับตน ๆ ของโลก แตการศึกษาไทยยังคงมีปญหาในดานคุณภาพที่ยังไมสามารถ

แขงขันไดในระดับเวทีนานาชาติ ทั้งปญหาที่ประจักษชัดและปญหาซับซอน การศึกษาที่ไมมีคุณภาพ

จึงกอใหเกิดความดอยคุณภาพของประชากรในประเทศ ใจกลางของปญหาการศึกษาไทยไมใชการขาด 

“ทรัพยากร” แตเปนการขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใชทรัพยากร อันเน่ืองมาจากการขาด “ความรับผิดชอบ” 

(Accountability) ของระบบการศึกษาตอนักเรยีนและผูปกครองหน่ึงในปจจยัที่ตองรับผิดชอบตอการ

แกไขปญหาการศึกษาไทยคือ “ครู” ซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเปนไปไมไดเลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซึ่งถือวาเปน

องคประกอบสําคัญที่สุดอยางหน่ึงในระบบการศึกษา การไมใหความสําคัญกับครูจึงมีผลตอคุณภาพ

การศึกษาของประเทศโดยรวม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 3) หนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาไดพยายามดําเนินงานเพื่อปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร

และแผนการพัฒนาครู มีการจัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจทั้งดานเน้ือหาวิชาตามกลุมสาระ

การเรียนรูและเทคนิคการสอนตาง ๆ ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยการประชุมปฏิบัติการ 

และการอบรมในแตละปใชงบประมาณคอนขางมาก แตโดยภาพรวมพบวา คุณภาพผูเรียนยังไมปรากฏผล

เปนที่นาพอใจ ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินและการทดสอบโดยองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน

และตางประเทศบงช้ีวาคุณภาพผูเรียนยังอยูในเกณฑตํ่าและดอยกวานานาชาติ ซึ่งไดสะทอนวิกฤติ

คุณภาพการศึกษาไทยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานคอนขางชัดเจนวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา      

ไดมาตรฐานข้ันตํ่า ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูไดมาตรฐานเฉพาะดานวุฒิการศึกษา

แตวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

ตามหลักสูตรตํ่า (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 2 - 3)  

 ปญหาของครูเปนปจจัยสวนหน่ึงที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังน้ี 1) ครูผูสอน          

ไมไดจบการศึกษาในวิชาเอกที่สอนโดยตรง 2) ครูมีภาระงานมาก 3) ครูมีศักยภาพไมเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 4) ครูตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู 5) ครูใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ

มาก ทําใหสนใจในการสอนนอย 6) ครูสอนโดยไมใชสื่อการสอน 7) ครูใหความสําคัญกับกลุมสาระ
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การเรียนรูหลักมากกวากลุมสาระรอง 8) ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสตูรอยางลึกซึ้ง 9) ครูขาด

ขวัญกําลังใจในการทํางาน 10) ครูขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 11) การพัฒนา

อบรมครูไมสอดคลองกับความตองการของครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 14 - 15) 

และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา) ของสถานศึกษาทั้งหมด 7,042 แหง ไมไดรับรองมาตรฐาน จํานวน 2,119 แหง คิดเปน

รอยละ 30.09 และไดเสนอขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติแกสถานศึกษา โดยใหมีการสงเสริมสนับสนุน      

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2557: 49 - 51) ครูเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญ ในกระบวนการ 

จัดการศึกษา เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดผูเรียนมากที่สุด หนาที่ครูที่สําคัญคือการจัดกระบวนการเรียนรู 

อบรม สั่งสอนผูเรียนใหเกิดความเจริญงอกงาม ใหเปนผูที่มีความรู มีทักษะความสามารถในการเผชิญ

สถานการณตาง ๆ ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

กับบุคคลอื่นอยางมีความสุข คุณภาพครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการ

เรียนรูของผูเรียน คุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรู

ของผูเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 1)  

 สมรรถนะครู คือ การที่ครูมีความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของครูที่จําเปน 

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะครูเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคกรการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 3) เพราะฉะน้ันการปฏิบัติงานของขาราชการครูมคีวามจาํเปน

อยางย่ิงที่ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรยีนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการช้ันเรยีน 4) การวิเคราะห สังเคราะห 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 2) ในการพัฒนาสมรรถนะ

ครูใหไดตามขอกําหนดครูตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง ทั้งในมิติดานเน้ือหา (Content of Knowledge) 

และมิติดานศาสตรการสอน (Pedagogy of Teaching) ครูทุกคนตองถือเปนพันธกิจสําคัญที่จะตอง

พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน ทั้งน้ีผูบริหารสถานศึกษาตองจัดปจจัยเกื้อหนุน การพัฒนา

สมรรถนะครใูหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน และสนับสนุนสงเสริมใหครูทุกคนดําเนินการ

เพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของตนเปนลําดับ ดวยวิธีการตาง ๆ โดยการจัดสรรงบประมาณ     

ที่เหมาะสมและมีกระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เมื่อครูผานกระบวนการพัฒนาตนเอง 
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แลวตองยกยองเชิดชูครูดีเดนที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกครูคนอื่น ๆ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 130 - 131)  

 การพัฒนาครูเปนหัวใจสําคัญในการบริหารการศึกษา เพราะงานทุกชนิดของสถานศึกษา 

จะดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไมเพียงใดข้ึนอยูกับ

ความสามารถและความรวมมือของครู ถาครูขาดความรูความสามารถ ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ไมจงรักภักดีตอหนวยงานของตนเองและขาดความรับผิดชอบ ทะเลาะเบาะแวงกันแตกแยกความสามัคคี 

ตางคนตางอยูและทํางานไปวัน ๆ โดยไมใหความรวมมือกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาไดวางไวก็จะ

ประสบความลมเหลว การพัฒนาครูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการบริหารการศึกษา แมวา

ครูทุกคนของสถานศึกษาจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม หากเวลาผานไปนาน ๆ บรรดาความรู 

ความชํานาญก็ยอมออนลงไปเปนของธรรมดา หรือบางทีการทํางานจําเจอยูเสมอ ๆ งานที่ทําอาจจะ

กลายเปนความเบื่อหนายไดเชนกัน (พรทิพย บุญณสะ, 2555 : 4 - 5) ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนกลไกหลัก 

ที่สําคัญตอความสําเร็จในการแกปญหาดังกลาว การแสวงหาผูบริหารที่มีความพรอมทางดานวุฒิภาวะ 

คุณลักษณะ ศักยภาพความรู ความสามารถทางศาสตรและศิลปในการบริหารงานจงึมสีวนสาํคัญอยาง

ย่ิงตอความสําเร็จของสถานศึกษา ในการบริหารการศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยผูนําที่มีคุณลักษณะ

เอื้อตอความสําเร็จ หรือกลาวอีกอยางวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณลักษณะที่สงผลตอความมี

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย ผูบริหารสถานศึกษาจําเปน 

ตองมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่เอื้อตอการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553 : 182)  

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมทางการบริหารที่ดีมีคุณภาพยอมนําพาองคการไปสูความสําเร็จได

ตามเปาหมาย เน่ืองจากพฤติกรรมทางการบริหารเปนสิ่งที่จะทําหนาที่กระตุนการทํางานของบุคลากร

ใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริหารงานมุงเนนผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ เช่ือมโยงนโยบายสูการปฏิบติั 

กํากับดูแลสนับสนุนสงเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และ

บุคคลตาง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับและข้ันพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา  

จึงเปนเสมือนหนวยอํานวยความสะดวกใหกับสถานศึกษาและหนวยงานจัดการศึกษาอื่น ใหสามารถ

จัดการศึกษาไดอยางคลองตัวมีความเปนอิสระ สามารถใหบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ

และเปนธรรมโดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดกําหนดเปาประสงค (Goals) ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไววา “ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ

และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ” และเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ภายใตเปาประสงคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่ให
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ความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากร และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2559 : 41 - 42)  

 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11        

ในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ของสถานศึกษาน้ัน ๆ รวมถึงศึกษาความสัมพันธที่สงผลซึ่งกันและกัน 

ระหวาง 2 ประเด็นดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เพื่อนํามาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 

 การศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  2.  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  3.  เพื่อสรางสมการพยากรณสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู    

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ในแหลงการวิจัยและสามารถนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ตอไป 

 

 

 



 5

ขอบเขตของการวิจัย  

 

 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,699 คน กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสงักัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี จํานวน 335 คน 

 ขอบเขตของตัวแปร  

 การศึกษาครั้งน้ี ไดมุงศึกษาพฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด              

สุราษฎรธานี 

 ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษา 8 ดาน ไดแก 1. การเปนผูนํา 2. การจูงใจ 

3. การติดตอสื่อสาร 4. การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 5. การตัดสินใจ 6. การกําหนดเปาหมาย 

7. การควบคุมการปฏิบัติงาน และ 8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมตัวแปรตาม 

ไดแก สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 6 ดาน ไดแก 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู       

2. การพัฒนาผูเรียน 3. การจัดการช้ันเรียน 4. การวิเคราะห สังเคราะห และ การวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 5. ภาวะผูนําครู และ 6. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนรู 

 

กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 

 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ตัวแปรพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังเคราะหจาก

นักวิชาการและนักวิจัย ไดแก Likert (1967) ; Lee (2008) ; สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ; อารยา นุมน่ิม 

(2559) ; มนตรา ผลศรัทธา (2557) ตัวแปรสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ผูวิจัยไดใชแนวคิดของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553 : 8 - 15) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ดังน้ี 1) การบริหารหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน          

เพื่อการจัดการเรียนรู ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ดังน้ี 
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   ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

 

 1.  พฤติกรรม หมายถึง การกระทําการที่แสดงออกทางกลามเน้ือสวนตาง ๆ ทางความคิด 

และความรูสึก หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เราเปนผูกระทํา ใหเกิดข้ึน ทั้งที่สามารถแสดงออกมาใหเห็นได 

ทั้งภายใน และภายนอก กิริยาทาทาง และอิริยาบถตาง ๆ เพื่อตอบสนองสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา 

 2.  พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกโดยบุคคล หรือกลุมบุคคล

เพื่อทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ตามลักษณะองคประกอบ

พฤติกรรมการบริหาร 8 ดาน ซึ่งแตละองคประกอบมีความหมาย ดังน้ี  

  2.1  การเปนผูนํา คือ การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลที่มีอํานาจทําหนาที่        

ที่กําหนด วินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ มีอิทธิพลเหนือผูอื่น มีความสามารถในการประสานงานกับผูรวมงาน 

และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายที่วางไวอีกทั้งยังไดรับ

ความเคารพ นับถือจากบุคคลอื่นอีกดวย การเปนผูนําเปนศิลปะในการใชอิทธิพลของผูนําเพื่อจูงใจ

ผูรวมงานใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดวยความรวมมือรวม ใจอยางเต็มใจเพื่อความสําเร็จ

ตามเปาหมายที่ตองการ 

พฤติกรรมการบริหาร 8 ดาน 

1.  การเปนผูนํา 

2.  การจูงใจ 

3.  การติดตอสื่อสาร 

4.  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

5.  การตัดสินใจ  

6.  การกําหนดเปาหมาย  

7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน  

8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     และการฝกอบรม 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 และการจัดการเรียนรู  

2.  การพัฒนาผูเรียน  

3.  การจัดการช้ันเรียน  

4.  การวิเคราะห สงัเคราะห  

 และการวิจัยเพือ่พัฒนาผูเรียน  

5.  ภาวะผูนําครู  

6.  การสรางความสัมพันธ 

 และความรวมมอืกับชุมชน 

 เพื่อการจัดการเรียนรู 
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  2.2  แรงจูงใจ หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระตุน หรือ

สิ่งเราทําใหคนมีพลังในการใชความรูความสามารถที่มีอยู และแสวงหาความรูใหม ในการทํางาน     

ดวยความเต็มใจ และมีความสุขกับการทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ 

ผูบริหารจะตองเอาในใสอยูเสมอ การใชกําลังบังคับอาจทําใหประสิทธิภาพของงานตํ่า ไมใชวิธีแกปญหา 

ในการปฏิบัติงานที่ถูกตองแตอยางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองสนใจศึกษาถึงปจจัย 

อันที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีอยูเสมอ และจะตองเปรียบเทียบสถานการณของการ

จูงใจในการหลอหลอมจิตใจของ ผูปฏิบัติงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อันจะกอใหเกิดพลังสรางสรรค       

ในการปฏิบัติงานไปใน ทิศทางที่ตองการ และตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

  2.3  การติดตอสื่อสาร หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา

ตองกระทําเน่ืองจาก การติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับการทําความเขาใจระหวางบุคคล

กับบุคคล บุคคลกับองคการ องคการกับองคการ และยังหมายถึงวิธีการที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจ 

กันระหวางผูสงและผูรับโดยแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในดานการแลกเปลี่ยน 

ความรูสึกนึกคิด เจตคติ อารมณและการกระทําตาง ๆที่กอใหเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถรวมกัน

ปฏิบัติงานตาง ๆ ในองคการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

  2.4  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทาทีของพฤติกรรม วิธีการ และความรูสึกตอบสนองตอพฤติกรรม

เหลาน้ัน ซึ่งบุคคลในโรงเรียนมีตอกัน รวมถึง ความรวมมือ การตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตน

ที่บุคคลพึงมีตอกันและตอโรงเรียน  

  2.5  การตัดสินใจ หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับลําดับข้ันและวิธีการของผูบริหารโรงเรียน เลือกทางเลือกใชในการตัดสินใจ เปนแนวปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไปสูเปาหมายที่ต้ังไว รวมถึงผลสะทอนกลับในดานการจูงใจ การใหความรวมมือ

จากบุคลากรทุกฝาย อันเปนผล เน่ืองจากการตัดสินใจน้ัน ๆ  

  2.6  การกําหนดเปาหมาย หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา

ตองกระทําที่เกี่ยวกับการเปดโอกาสใหครูในโรงเรียนไดมีสวนรวม ในการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน 

หรือเปาหมายของโรงเรียนในอันที่จะทําให การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  

  2.7  การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึก หวงใย

ตอผลการปฏิบัติงาน การเลือกใชวิธีการในการติดตามผลการตัดสินใจ มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ

ในการใชศิลปะการบริหาร เพื่อตรวจดูวาการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตาม วิธีการหรือไม และ        

ผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด รวมถึงการเกิดกลุมบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลในการสนับสนุน และ

ตอตานเปาหมายที่เกิดข้ึนในโรงเรียน  
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  2.8  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม หมายถึง การกระทําหรือ

การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาตองกระทําทีเ่กี่ยวกับระดับความตองการในการบรรลเุปาหมาย

ของการปฏิบติังาน โดยกาํหนดวัตถุประสงคเอาไวลวงหนา การใหโอกาสครเูขารับการพฒันาความสามารถ 

และการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานของครู ซึ่งผูบริหารพึงมีตอครูอยางเดนชัด  

 3.  สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง การปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ       

เชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถผลักดัน 

ใหครูสรางผลการปฏิบัติงาน ที่ดีหรือปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ใหบรรลุผล

อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  

  3.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู หมายถึง ครูมีความสามารถในการสราง

และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความสอดคลองและเปนระบบ          

จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสามารถใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี        

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ครูในสถานศึกษาประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง 

  3.2  การพัฒนาผูเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

สงเสริม พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ มุงมั่นสรางความเปนประชาธิปไตย 

สงเสริมใหตระหนักและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

เพื่อพัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพ  

  3.3  การจัดการช้ันเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู

โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

มีการจัดทําขอมลูสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนตาง ๆ กํากับดูแลช้ันเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

อยางมี ความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน 

  3.4  การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพฒันาผูเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถ

ในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวมพิจารณาหาขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใช

ในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและงานอยางเปนระบบ  

  3.5  ภาวะผูนําครู หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงถึงความเกี่ยวของ

สัมพันธ กับบุคคลอื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา        

สรางเครือขาย ในการปฏิบัติงานรวมกัน เปนแบบอยางทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี

สวนรวมในการ พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ  
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  3.6  การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู หมายถึง 

ครูมีความสามารถในการประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และสรางเครือขายกับผูปกครอง 

ชุมชนและองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร 

ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู  

 4.  โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาคนควาเรือ่ง พฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาทีส่งผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด สุราษฎรธานี       

ผูศึกษาไดนําเสนอ เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังน้ี  

  1.  พฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารโรงเรียน  

  2.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  

  3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 

  

 ความหมายของพฤติกรรม  

 พฤติกรรม มีความหมายและขอบเขตในการศึกษาอยางกวางขวาง มีนักวิชาการ และ         

นักการศึกษาไดใหความหมายของคําวาพฤติกรรมไว ดังน้ี 

 ราชบัณฑิตสถาน (2542) พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทาง

กลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา  

 Wade and Tavris (1999 : 245 อางถึงใน สุวิมล ระวัง, 2554 : 12) พฤติกรรม หมายถึง 

การกระทําของคนเราที่สามารถสังเกตได  

 Zimbardo and Gerrig (1999 : 3 อางถึงใน สุวิมล ระวัง, 2554 : 12) พฤติกรรม หมายถึง 

การกระทําของบุคคลในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได  

 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมที่เปนการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่สังเกตได (Lahey, 2001 : 5 

อางถึงใน สุวิมล ระวัง, 2554 : 12) โดยจําแนกแนวคิดและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของนักจิตวิทยา

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 

  1.  กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาท (Neuroscience Perspective) 

เชน การศึกษา โครงสรางสมอง อิทธิพลของพันธุกรรม ฮอรโมน และสารเคมีในสมองที่เกี่ยวของกับ 

การแสดงอารมณ (Emotion) การใชเหตุผล (Reasoning) การพูด (Speaking) และกิจกรรมทางจิตวิทยา

อื่น ๆ  
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  2.  กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio - cultural 

Perspective) ซึ่งเช่ือวา บุคลิกภาพ ความเช่ือเจตคติและทักษะตาง ๆ ของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดจาก      

การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) หรือไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ ทางดานสังคมวัฒนธรรม  

 นอกจากน้ี Lahey (2001) ไดทําการประมวลผลการศึกษาพฤติกรรมมนุษยของนักจิตวิทยา

ทั้งสอง กลุม และสรปุความรูความเขาใจออกมาเปนทั้ง 8 ขอ ดังน้ี  

  1.  พฤติกรรมมนุษยเกี่ยวของกบักระบวนการทา งานดานชีวภาพ และระบบประสาท

  2.  พฤติกรรมของมนุษยมีความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งเกิดจากอทิธิพลของพันธุกรรม 

และประสบการณของแตละบุคคล  

  3.  พฤติกรรมของมนุษยเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูทั้งการเรียนรูจากอิทธิพล

ของ ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม การสืบทอดทางเผาพันธุและความแตกตางดานเพศ  

  4.  พฤติกรรมของมนุษยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอยางเปนระบบ 

และกระบวนการ ตอเน่ืองนับต้ังแตแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา  

  5.  พฤติกรรมของมนุษยเปนพฤติกรรมที่มีเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว 

และความตองการทางสังคม  

  6.  พฤติกรรมของมนุษยมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการในเวลาเดียวกัน 

  7.  พฤติกรรมของมนุษยเปนพฤติกรรมทางสังคม เชน มีการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม

ซึ่งไดผลดีกวาการทํารายบุคคลและตองการความรักความเขาใจจากผูอื่น  

  8.  พฤติกรรมของมนุษยเปนพฤติกรรมที่สรางสรรคจากการสะสมประสบการณ 

(Lahey, 2001 : 5 อางถึงใน สุวิมล ระวัง, 2554 : 12)  

 สรุป พฤติกรรม หมายถึง การกระทําการที่แสดงออกทางกลามเน้ือสวนตาง ๆ ทางความคิด 

และความรูสึก หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เราเปนผูกระทํา ใหเกิดข้ึน ทั้งที่สามารถแสดงออกมาใหเห็นได 

ทั้งภายใน และภายนอก กิริยาทาทาง และอิริยาบถตาง ๆ เพื่อตอบสนองสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา 

 ความหมายของการบริหาร 

 การบริหารเปนสิ่งที่มีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง เพราะวาในการดําเนินงานใด ๆ            

หากไมมีการบรหิารโอกาสทีจ่ะประสบผลสําเรจ็มีนอยมาก หรือหากวาสามารถดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จ

แตจะพบวาการดําเนินงานน้ันไมมีประสิทธิภาพ ไดมีนักวิชาการและนักบริหารการศึกษา กลาวถึง

ความหมายของการบริหารไว ดังน้ี 

 Harold D.Koontz (1972 อางถึงใน วิรัช วิรัช นิภาวรรณ, 2550) การบริหาร หมายถึง การทํางาน

ใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น  

 Dale (1973 : 43) การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา  



 12

 Newman and Summer (1964 : 9) การบริหาร เปนกระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบดวย

ชุดกิจกรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและกิจกรรมตาง ๆ น้ันมักจะเกี่ยวของกับการ

ติดตอสัมพันธระหวางบุคคล  

 Simon (1960) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน

ผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จ            

ตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว  

 Sergiovanni (1980) การบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

 Barnard (1972 : 28) การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ที่รวม

ปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  

 วิเชียร วิทยอุดม (2550 : 1) ไดสรุปความหมายของการบริหารวา หมายถึง การดําเนินการ

ในกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร อันเปนเรื่องของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจดําเนินการเพื่อใหบรรลุ           

ตามวัตถุประสงคที่องคกรไดต้ังเปาหมายไว 

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 42) ไดสรุปความหมายของการบริหารวา หมายถึง การดําเนินการ

รวมกันของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยใชปจจัย

ตาง ๆ เขามามีสวนสนับสนุนในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว 

 สุพิชฌาย เหลืองนวล (2555 : 16) ไดสรุปความหมายของการบริหารวา หมายถึง การบริหาร

เปนกระบวนการใชศิลปะในการบริหารจัดการใหเกิดการขับเคลื่อนในการทํางานและคุณลักษณะ          

การบริหารที่ผูบริหารแสดงออกอยางเหมาะสมจะมีสวนในการสงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ

บรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว 

 จอมพงศ มงคลวนิช (2555 : 21) ไดกลาวถึง ความหมายของการบริหารวา หมายถึง กิจกรรม

ที่บุคคลต้ังแตสองกลุมข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ซึ่งความหมายของการบริหารนัยน้ีมาจากการมองวาการบริหารเปนกิจกรรมอยางหน่ึงที่มีลักษณะ

สําคัญ คือ เปนกิจกรรมกลุม ไมใชของคนใดคนหน่ึง สมาชิกในกลุมรวมมือกันทําอยางประสาน          

ไมใชตางคนตางทํา และเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางทั้งที่เปนเปาหมาย 

ของสมาชิกแตละบุคคลซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน 

 Robbins (1978 อางถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551 : 3) ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการในการกําหนดเปาหมาย จัดสรรทรัพยากร และประสานงานใหบุคลากรใชความพยายาม

ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปาหมายขององคกรบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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 Massie & Douglas (1981 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2555 : 2) ไดแสดงทรรศนะวา 

การบริหารเปนทั้งศาสตร ศิลป และวิชาชีพ กลาวคือ กรณีที่เปน “ศาสตร” (Science) หมายถึง          

การบริหารองคความรูที่เกิดจากการสืบหาความรูใหม ๆ ดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร มีการรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล การต้ังสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน ในกรณีที่เปน “ศิลป” (Art) 

หมายถึง การบริหารเปนทักษะความรูที่แตละบุคคลสามารถพัฒนาข้ึนเพื่อใหบรรลุจุดหมายใด

จุดหมายหน่ึง โดยทักษะและความรูที่พัฒนาข้ึนน้ัน อาจเกิดจากการฝกฝน หรือการทํางานรวมกับ

บุคคลอื่นที่มีความชํานาญหรือกับบุคคลที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางการบริหารมาแลวเปนอยางดี 

 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัย

ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ แตละบุคคลสามารถพัฒนาข้ึนอาจเกิดจากการฝกฝน 

หรือการทํางานรวมกับบุคคลอื่นที่มีความชํานาญหรือกับบุคคลที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางการบริหาร

มาแลวเปนอยางดี โดยใชปจจัยตาง ๆ เขามามีสวนสนับสนุนในการดําเนินการใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 

และเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร  

 พฤติกรรม (Behavior) มีผูอธิบายความหมายของพฤติกรรมไว ดังน้ี  

 Wolman (1973 : 41) ใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง ผลรวมทั้งหมดของการ 

กระทําโดยตรงและเกี่ยวของกับบุคคล ทั้งที่เกิดข้ึนอยูภายในและที่แสดงออกตอสภาพแวดลอม       

ทางกายภาพและทางสังคม  

 Dubrin (1998 อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548 : 5) ใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยกระทํา ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการภายในของมนุษยดวย เชน ความรูสึก และ 

ความใฝฝน ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมทั้งสิ้น  

 Good (1973 : 58) อธิบายพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงาน      

ไดกระทํา ทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นได กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในทางกายภาพ และ      

ทางอารมณและกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ  

 Hersey and Blanchard (1982 : 35) กลาวไววาพฤติกรรมการบริหาร คือ การทํางานรวมกับ

ผูอื่นในกลุมหรือการทํางานโดยอาศัยบุคคลอืน่ หรือกลุมอื่นเพื่อใหบรรลผุลตาม เปาหมายขององคการ 

โดยเนนพฤติกรรมการบริหาร 4 ดาน คือ พฤติกรรมการวางแผน พฤติกรรมการจัดองคการ พฤติกรรม 

การอํานวยการและพฤติกรรมการควบคุม  

 Sergiovanni (1980 : 18) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการบริหารไววา หมายถึง กระบวนการทํางาน

รวมกับบุคคลอื่น หรือโดยบุคคลอื่นเพื่อใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพ  

 กลาวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการบริหารเปนการแสดงออกของผูบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการ

บริหาร หมายถึง ข้ันตอนตาง ๆ ของการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองมีหนาที่ ดําเนินการตามข้ันตอน
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ตาง ๆ ที่คิดวาจะเปนการกระทําใหผูอื่นทํางานจนแลวเสร็จ ซึ่ง Likert (1967 : 197 - 211) เช่ือวา

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่ไดทํางาน ทั้งนํ้าใจคนและผลผลิตสูงสุด 

 องคประกอบของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ซึ่งไดมี

นักวิชาการไดระบุไวแตกตางกันไป ในองคประกอบสําคัญ ๆ ดังกลาวมีบางองคประกอบที่เหมือน 

หรือคลายคลึงกัน บางองคประกอบก็แตกตางกันออกไป ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาพฤติกรรมของการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 

 Likert (1967 : 120 - 121) ไดเสนอพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพไววามี 8 องคประกอบ 

คือ 1. ดานการเปนผูนํา 2. ดานการจูงใจ 3. ดานการติดตอสื่อสาร 4. ดานการปฏิสัมพันธ 5. ดานการ

ตัดสินใจ 6. ดานการกําหนดเปาหมาย 7. ดานการควบคุมบังคับบัญชา และ 8. ดานการกําหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

 Weigel (2012) ไดใหทรรศนะวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานและมีความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ถาผูบริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูนํา        

ก็จะไมสามารถแกไขปญหาของโรงเรียนได ซึ่งทักษะภาวะผูนําตองอยูบนพื้นฐานของ ความเขาใจ

เกี่ยวกับภาระงานและบุคคลากร ผูบริหารโรงเรียนจึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะ 

ความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันในบริบทของโลก

ยุคใหม ซึ่งสอดคลองกับ Lee (2008) ไดศึกษาวิจัย พบวา ทักษะภาวะผูนําโรงเรียนที่สงผลตอการ

สรางความสัมพันธกับผูอื่นในการปฏิบัติงานรวมกันใหประสบความสําเร็จ ไดแก ทักษะการสรางทีมงาน 

(Team Building Skill) ทักษะดานความรวมมือ (Collaboration skill) ทักษะดานการคิด วิเคราะห

และสรางสรรค (Critical Thinking and Creativity Skill) ทักษะดานการแกปญหา (Problem 

Solving Skill) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู 

(Learning Innovation Skill)  

 สําหรับงานวิจัยของ Ejimofor (2007) พบวา การพัฒนาทักษะภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูความเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จ เกิดความเขาใจและมีพฤติกรรม 

การบริหารงานที่สรางความประทับใจใหกับทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การอบรม สัมมนา

และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และ งานวิจัยของ National Association of Secondary 

School Principals (NASSP) (2013) พบวา ทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ       

ที่ 21 ที่สําคัญ และสงผลดีตอการบริหารโรงเรียนใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย ไดแก ทักษะการทํางาน

เปนทีม (Teamwork Skill) ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills) ทักษะดานการคิดวิเคราะห

และสรางสรรค (Critical Thinking and Creativity Skill) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication 

Skill) ทักษะดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (Learning Innovation Skill) ทักษะดานการใชดิจิตอล 
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(Digital Literacy Skills) ทักษะการกําหนดทิศทางองคกร (Setting Instructional Direction Skill) 

ทักษะการเรียนรูไดเรว็ (Sensitivity Skill) ทักษะการพิจารณาตัดสิน (Adjustment Skill) และทักษะ

มุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Orientation Skill) หากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผูนํา

จากอดีต คือทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) สูภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม           

เชิงมีสวนรวมตามสถานการณแบบใฝบริการ แบบแลกเปลี่ยนและแบบการเปลี่ยนแปลง ถือเปน

พัฒนาการทางทฤษฎีที่ดีข้ึน เขาเห็นวาภาวะผูนํายอดเย่ียม อันเปนภาวะผูนําพึงประสงคและเปน

ความหวังของผูคนระดับโลกมากข้ึนน้ันหมายถึงภาวะผูนําที่มีความสามารถ ดังน้ี 1) อยูเหนืออัตตา

และความปรารถนาของตัวเอง 2) ชวยใหผูตามทําในสิ่งดังกลาวและมุงตอบสนองจุดมุงหมายที่ดีข้ึน  

3) ชวยใหผูคนผูกพันกันอยางเปน มนุษย และ 4) มีเสนทางรวมและชะตากรรมรวม ผูนําที่ย่ิงใหญ           

ในอดีตตางมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ตางแสดงความกลาหาญทางศีลธรรม เพื่อยืนหยัดในความจริง และ

ความยุติธรรม ยอมทุกขทรมานหรือยอมตาย เพื่อความเช่ือ และ คานิยมของตนเองในปจจุบัน เราอยู

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีทัศนะระดับโลกจึงเปนชวงเวลาของภาวะผูนํายอดเย่ียม      

ที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ดังน้ี 1) เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเองเปนมีจิตสํานึกในตนเอง         

2) เปลี่ยนจากการพูดเปนการกระทํา 3) เปลี่ยนจากความเปนอิสระจากกันเปนการพึ่งพาอาศัยกัน       

4) เปลี่ยนจากรายบุคคลเปนหมูคณะ 5) เปลี่ยนจากประเทศที่แยกกันเปนชุมชนโลกที่บูรณาการกัน 

สามารถกลาวไดวาภาวะผูนํายอดเย่ียมใหกรอบความคิดเชิงปฏิวัติในการมองความสัมพันธระหวางมนุษย

ในองคกรใหมเปนความสัมพันธของผูคนที่มีความแตกตางกันมากข้ึน (More Diverse People)           

ในกระบวนการกํากับดูแลรวมกันที่แทจริงและเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนจากเกา        

สูใหม ทําใหในปจจุบันคอย ๆ คืบไปสูภาวะผูนํายอดเย่ียมที่มีลักษณะสําคัญกันมากข้ึน ดังน้ี 1) รับฟง

การสะทอนผล (Reflective) 2) ยึดคานิยมเปนศูนยกลาง (Value Centered) 3) มีทัศนะระดับโลก 

(Global in Perspective) 4) อํานวยความสะดวกตอสุนทรียะสนทนา (Dialogue) แนวทางการพัฒนา 

การบริหารงานวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรใหการ

สนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวยวิสัยทัศน และภารกิจ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดความกาวหนาของผูเรียน (ทนุภา สายทิพย, 2558)  

  1.  การเปนผูนํา (Leadership)  

   การเปนผูนํา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวผูนําโดยตรงวามีความเหมาะสม สามารถทํา

หนาที่ในหนวยงานไดมากนอยเพียงใด ภาวะผูนําจะเปนเครื่องช้ีใหเห็นความสําเร็จของ หนวยงานงาน

จะดําเนินไปดวยดีบรรลุตามวัตถุประสงคก็ข้ึนอยูกับศิลปในการบริหารงานของ ผูนําศิลปในการบริหารงาน 

คือ การเปนผูนําหรือภาวะผูนําน่ันเอง คําวา “ภาวะผูนํา” เปน กระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลหรือกลุมคนที่มุงสูการบรรลุเปาหมาย ภายใตสถานการณที่กําหนดใหถาสถานการณ

เปลี่ยนแปลง ความเปนผูนําในรูปของ กระบวนการใชอิทธิพล ในการปฏิบัติงานก็ตองเปลี่ยนไปดวย 
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 เนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 108) ไดใหความหมาย ผูนํา หมายถึง การที่บุคคลสามารถทําให

บุคคลอื่นปฏิบัติงานตามทีม่อบหมายใหทําดวยความเต็มใจผูนําจึงหมายถึงผูที่ทํางานสําเร็จโดยบุคคลอื่น 

 Knezevich (1984 : 16 - 18) ไดเสนอวา ผูบริหารโรงเรียนหรือผูนําทางการศึกษา นาจะ          

มีบทบาทตาง ๆ ซึ่งจะบริหารงานใหเกิดประสิทธิผล ดังน้ี  

 บทบาทผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction Setter) ช้ีแจงทําความเขาใจ ในหนวยงาน 

ความรู ทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ บริหารงานโดย วัตถุประสงคและผลงาน  

  1.  บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader - Catalysts) มีความสามารถในการ

จูงใจกระตุนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมรวมของมนุษย มีทักษะในกระบวนการกลุม  

  2.  บทบาทเปนนักวางแผน (Planner) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคต เตรียมบุคลากร

ใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหม ที่เกิดข้ึนมีความรูความเขาใจในการวางแผน  

  3.  บทบาทเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) รอบรูเทคนิคการตัดสินใจ  

  4.  บทบาทเปนผูจัดการ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงาน กําหนด โครงสราง

ขององคการข้ึนใหม จึงตองเขาใจพลวัตรขององคการและพฤติกรรมองคการ  

  5.  บทบาทผูเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงมาสูสถาบัน

จะเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไร เปลี่ยนสถานการณใด  

  6.  บทบาทเปนผูประสานงาน (Coordinator) เขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของมนุษย

เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูวิธีเทศงาน การรายงานประสานกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  7.  บทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) สามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการ 

เขียนการใชสื่อเพื่อการสื่อสาร สามารถในการประชาสัมพันธ  

  8.  บทบาทเปนผูขจัดความขัดแยง (Conflict Manager) ความขัดแยงหลีกเลี่ยงไมได 

ตองเขาใจสาเหตุ สามารถตอรองไกลเกลี่ย สามารถแกปญหาความขัดแยง  

  9.  บทบาทเปนผูแกปญหา (Problem Manager) ผูนําสามารถเขาใจปญหาวินิจฉัย 

และแกปญหาได  

  10.  บทบาทเปนผูจัดระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะหระบบและกระบวนการ 

ที่เกี่ยวของ เขาใจนําทฤษฎีบริหารมาใช  

  11.  บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ตองมคีวามเขาใจ

ในระบบการเรียนรู เขาใจวิธีการสรางพัฒนาหลักสูตร การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  12.  บทบาทเปนผูบริหาร (Personal Manager) เทคนิคการเปนผูนําการเจรจาตอรอง

ประเมินผลงานแลการปฏิบัติงาน  

  13.  บทบาทเปนผูบริหาร (Resource Manager) มีความสามารถในการเงิน งบประมาณ 

บริหารวัสดุ ครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษา หาทรัพยการสนับสนุนจาก ภายนอก  
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  14.  บทบาทเปนผูประเมิน (Appraiser) สามารถประเมินความตองการ ประเมินระบบ 

วิธีทางสถิติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

  15.  บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relaters) ทักษะในการสื่อความหมาย 

วิธีการสรางภาพพจนที่ดี รูเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ  

  16.  บทบาทเปนประธานในพิธีกร (Ceremonial Head) มีความสามารถในพิธีการตาง ๆ 

ในสังคม  

 Halpin (1966 : 27 - 28) ไดกลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี

  1.  ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 

  2.  ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหน่ึงทีม่ีบทบาทเหนือคนอื่น ๆ  

  3.  ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําใหหนวยงานดําเนินไปสู 

เปาหมายที่วางไว  

  4.  ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหน่ึงซึง่ไดรบัเลือกจากผูอื่นใหเปนผูนํา  

  5.  ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหน่ึงซึง่ดํารงตําแหนงหัวหนาในหนวยงาน  

 Fiedler (1967 : 78 - 79) ไดกลาววา ผูนําตองมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามเกณฑ ตอไปน้ี 

  1.  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูนํา ผูนิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเปนตัวแทนของกลุม 

  2.  เปนผูไดรับเลอืกจากกลุม  

  3.  เปนผูแสดงออกใหเห็นวามอีิทธิพลมากทีสุ่ด โดยใชสังคมมิติ  

 จึงสรุปไดวา ผูนํา คือบุคคลที่มีอํานาจ ทําหนาที่ที่กําหนด วินิจฉัยตัดสินใจสั่งการ มีอิทธิพล

เหนือผูอื่น มีความสามารถในการประสานงานกับผูรวมงาน และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายที่วางไวอีกทั้งยัง ไดรับความเคารพ นับถือจากบุคคลอื่นอีกดวย 

ภาวะผูนําหรือการเปนผูนําเปนศิลปะในการใช อิทธิพลของผูนําเพื่อจูงใจผูรวมงานใหปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด ดวยความรวมมือรวม ใจอยางเต็มใจเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

 ประเภทของผูนํา 

 ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีศิลปะ บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือบุคคลทั่วไป 

สามารถชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตามที่ตองการได สวนความเปนผูนํา (Leadership) เปนกระบวนการ         

ที่มีอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารทุกคนควรเปนผูนํา และมีภาวะผูนํา แตผูนํา        

ไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีไดทกุคน เพราะผูบรหิารตองมีทักษะ มีความสามารถในหนาที่ของผูบริหารดวย 

 ธร สุนทรายุทธ (2551 : 107 - 108) ไดกลาววา การจําแนกประเภทผูนําน้ัน ทําไดโดยดู

จากสภาพทั่วไป ดังน้ี 

  1.  ผูนําแบบนักบริหาร (Administrator) ทําหนาที่นําองคการใหบรรลุเปาหมาย หรือ

นโยบายขององคการน้ัน  
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  2.  ผูนําแบบขาราชการ (Bureaucrat) เปนผูนําในระบบราชการตามลําดับข้ัน ลดหลั่น

กันลงไป 

  3.  ผูนําแบบผูชํานาญการ (Expertise) เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  

  4.  ผูนําแบบผูวางนโยบาย (Policy Maker) เปนผูนําที่มักจะอยูเบื้องหลังมักจะไมมีอํานาจ 

  5.  ผูนําแบบนักบุญ (Charismatic) เปนผูนําที่สามารถโนมนาวใหคลอยตาม  

  6.  ผูนําแบบนักอุดมคติ (Ideologist) เปนผูนําที่คิดเกี่ยวกับทฤษฎีโดยพยายามที่จะ

อธิบายแนวความคิดความเช่ือมั่นวาจะนําไปสูจุดมุงหมาย  

  7.  ผูนําแบบนักการเมือง (Political) เปนผูนําทางการเมือง  

  8.  ผูนําที่เปนสัญลักษณ (Symbolic) เปนผูนําที่เปนสัญลักษณของกลุมหรือตัวแทน 

ของกลุม  

 กัลยาณี สูงสมบัติ (2556) แบงประเภทของผูนํา แบงไดดังน้ี 

  1.  ผูนําตามอํานาจหนาที่เปนผูนําโดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) และมีอํานาจ

บารมี (Power) เปนเครื่องมือ มีลักษณะที่เปนทางการ (Formal) และไมเปนทางการ (Informal)  

เกิดพลังรวม ของกลุมในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจน้ีไดมาจากกฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ สามารถจําแนกผูนําประเภทน้ีออกเปน 3 แบบคือ 

   1.1  ผูนําแบบใชพระเดช (Legal Leadership) ผูนําแบบน้ีเปนผูนําที่ไดอํานาจ      

ในการปกครองบังคับบัญชาตามกฎหมายมีอํานาจตามตําแหนงหนาที่ราชการมาหรือเกิดข้ึนจากตัวผู

น้ัน หรือจากบุคลิกภาพของผูน่ันเอง ผูนําแบบน้ีไดแกผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกระทรวง ทบวง กรม 

เชน รัฐมนตรี อธิบดี หัวหนากอง และหัวหนาแผนก เปนตน  

   1.2  ผูนําแบบใชพระคุณ (Charismatic Leadership) คือ ผูนําที่ไดอํานาจเกิดข้ึน

จากบุคลิกภาพอันเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูน้ัน มิใชอํานาจที่เกิดข้ึนจากตําแหนงหนาที่ความสําเร็จ 

ในการครองใจและชนะใจของผูนําประเภทน้ี ไดมาจากแรงศรัทธาทีก่อใหผูอยู ใตบังคับเกิดความเคารพนับถือ

และเปนพลังที่จะชวยผลักดันใหรวมใจกันปฏิบัติตามคําสั่ง แนะนําดวยความเต็มใจ ตัวอยาง เชน 

มหาตมะคันธี สามารถเปนผูนําครองใจชาวอินเดียนับเปนจํานวนลาน ๆ คนได  

   1.3  ผูนําแบบพอพระ (Symbolic Leadership) คือ ผูนําที่มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมาย มิไดใชอํานาจหนาที่ในการปกครองบังคับบัญชา บุคคลเหลาน้ันปฏิบัติตามเพราะเกิดแรง

ศรัทธา หรือสัญญาลกัษณในตัวของผูนันมากกวา เชน พระมหากษัตริย ซึ่งเปนองคประมุขและสัญลักษณ

ของแรงศรัทธาของประชาชนไทยทั้งมวล  

  2.  ผูนําตามการใชอํานาจในรปูแบบตาง ๆ  

   2.1  ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) คือ ผูนําที่ใชอํานาจตาง ๆ ที่มอียู

ในการสั่งการแบบเผด็จการโดยรวบอํานาจ ไมใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการแสดง
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ความคิดเห็น ต้ังตัวเปนผูบงการใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือฟงโดยเด็ดขาด ปฏิบัติการแบบน้ีเรียกวา One 

Man Show อยูตลอดเวลาโดยไมคํานึงถึงจติใจของผูปฏิบัติงาน เชน ฮิตเลอร  

   2.2  ผูนําแบบเสรีนิยม (Free - rein Leadership) คือ ผูนําปลอยใหผูอยูใตบังคับบัญชา 

กระทํากิจการใด ๆ ก็ตามไดโดยเสรี ซึ่งการกระทําน้ีตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบหรือ ขอบังคับ

ที่กําหนดไว และตนเปนผูดูแลใหกิจการดําเนินไปไดโดยถูกตองเทาน้ัน มีการตรวจตรา นอยมาก และ

ไมคอยใหความชวยเหลือในการดําเนินงานใด ๆ ทั้งสิ้นผูนําแบบน้ีเกือบไมมีลักษณะการเปนผูนํา

เหลืออยูเลย  

   2.3  ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) คือ ผูนําที่ประมวล        

เอาความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะบุคคลที่อยูใตบังคับบัญชาที่มาประชุมรวมกัน หรืออภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตาง ๆ  เพื่อนําเอาความคิดทีดี่ที่สดุมาใช ฉะน้ันนโยบายและคําสั่ง จึงมีลักษณะ

เปนของบุคคลโดยเสียงขางมาก  

  3.  ผูนําตามบทบาทที่แสดงออก จําแนกเปน 3 แบบ คือ  

   3.1  ผูนําแบบบิดา - มารดา หมายถึง ผูนําที่ปฏิบัติตนเหมือนพอ - แม คือ ทําตน

เปนพอหรือแม เห็นผูอื่นเปนเด็ก อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพอแมที่อบอุนใจดีใหกําลงัใจ หรอื

อาจแสดงออกตรงกันขามในลักษณะการตําหนิติเตียน วิพากษวิจารณ คาดโทษแสดงอํานาจ  

   3.2  ผูนําแบบนักการเมือง หมายถึง ผูนําแบบที่พยายามสะสมอํานาจและใชอํานาจ 

โดยอาศัยความรอบรูและตําแหนงหนาที่การงานของคนอื่นมาแอบอางเพื่อใหตนเองไดมี ความสําคัญ

และเขากับสถานการณน้ัน ๆ ได ผูนําแบบน้ีเขาทํานองวายืมมือของผูบังคับบัญชา สั่งการ โดยเสนอ

ขอใหสั่งการเพื่อประโยชนแกตนเอง  

   3.3  ผูนําแบบผูเช่ียวชาญ หมายถึง ผูนําที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแก Staff 

ผูนําแบบน้ีมักเปนผูเช่ียวชาญและมีความรูเฉพาะอยาง ผูนําแบบน้ีเกือบจะเรียกวาไมไดเปนผูนํา ตาม

ความหมายทางการบริหาร เชน คุณหมอพรทิพย โรจนสุนันท มีความเช่ียวชาญในการตรวจ DNA            

อีริก เบิรน จิตแพทยชาวอเมริกัน พิจารณาจากบุคลิกภาพ โดยวิเคราะหโครงสรางของบุคลิกภาพ 

ของคนวามีอยู 3 องคประกอบ คือ ภาวะของความเปนเด็ก ภาวะของการเปนผูใหญ และภาวะ           

ของความเปนผูปกครอง มองผูนําไดเปน 3 แบบ  

      3.3.1  ภาวะความเปนเด็กในรูปแบบผูนํา หมายถึง ผูนําที่มีลักษณะเปนคนทีม่ี

นิสัย เอาแตใจตัวเอง กาวราว ด้ือรั้นกระตือรือรน ไมกลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค มักเปนภาวะ

ของผูนําที่เต็มไปดวยความคิดแตไมทํา  

      3.3.2  ภาวะผูใหญในรูปแบบผูนํา หมายถึง ผูนําที่มีการวิเคราะห และสนใจขอมูล

เปนหลัก เปนคนที่มุงความสําเร็จ โดยไมสนใจความรูสึกของลูกนอง อยูในโลกแหงเหตุและผล ไมมี

อารมณขันพูดงาย ๆ ก็คือ เปนคนที่จริงจังกับทุกเรื่องโดยเฉพาะกับลูกนอง  
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      3.3.3  ลักษณะภาวะพอแมในแบบผูนํา หมายถึง ผูนําที่มีลักษณะเปนคนเด็ดเดียว 

ออกคําสั่งอยางเดียวไมคอยฟงความเห็นของผูตาม เผด็จการมักรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ มีความลึกลับ         

ติชมลูกนองเสมอ ถาดีจะเปนหวงเปนใย คอยปกปอง 

  สรุปไดวาประเภทของผูบริหารจําแนกได ดังน้ี 1) ผูนําตามอํานาจหนาที่เปนผูนํา         

โดยอาศัยอํานาจหนาที่ใชพระเดช พระคุณและพอพระ 2) ผูนําตามการใชอํานาจแบบเผด็จการ          

เสรีนิยมและประชาธิปไตย 3) ผูนําตามบทบาทที่แสดงออกแบบบิดา - มารดา นักการเมือง และ 

ผูเช่ียวชาญ  

 ทฤษฎีผูนําการบริหารงานของผูนําตามภาวะผูนํา  

 เพื่อใหงานประสบความสาํเร็จไดอยางม ีประสิทธิภาพน้ัน ผูนําตองใชทฤษฎีผูนํา มาประยุกตใช 

ซึ่งมีผูไดศึกษาไว ดังน้ี 

 Greenberg and Baron (2003 : 447 - 463) ไดกลาววา ทฤษฎี เกี่ยวกับผูนํามีดังน้ี 

  1.  ทฤษฎีคุณลักษณะทางกายภาพ (The Great Person Theory) หมายถึง ทฤษฎี

ที่ต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา ผูนําที่ประสบความสาํเร็จจะมคุีณลักษณะของบคุลิกภาพหรือคุณลักษณะพิเศษ 

ซึ่งเกื้อกูลใหประสบความสําเร็จ เชน ผูนําที่ประสบความสําเร็จมักมีรางกายสูงใหญ รางกายแข็งแรง 

ทฤษฎีน้ีเช่ือวาเกิดมาเพื่อนําหรือเปนผูนํา เชน พระเจาอเล็กซาน เดอรมหาราช (Alexander the Great) 

ราชินีอลิซเบธที่ 1 (Queen Elizabeth I) ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln)  

คอลิน เพาเวลล (Colin Powell) และโรนัล เรแกน (Ronald Reagan)  

  2.  ทฤษฎีผูนําตามพฤติกรรม (Leadership Behavioral Theory) หมายถึง ทฤษฎี

ที่ต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา ภาวะผูนําข้ึนอยูกับการกระทําของผูนํา พฤติกรรมทุก ๆ อยางของผูนํา       

เปนบอเกิดแหงภาวะผูนํา  

  3.  ทฤษฎีการเปนผูนําและผูตาม (Leaders and Follower Theory) หมายถึง ทฤษฎี

ที่ต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา ถาปราศจากผูตาม ผูนําก็ไมสามารถจะนําได  

  4.  ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Leadership Theory) หมายถึง

ทฤษฎีที่ต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วา การจะเปนผูนําไดน้ันจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ       

มองอนาคตไดอยางชัดเจน 

  5.  ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency Theory) หมายถึง ทฤษฎีที่ต้ังอยูบน 

สมมุติฐานที่วา ผูนําที่แทจริงเปนผูที่สามารถนําไดในทุก ๆ สถานการณเหนือกวาผูอื่น 

 Ross and Hendry (1958 อางถึงใน ชลธน วรรณศรียพงษ, 2553 : 14) ไดกลาววา ทฤษฎี

ของผูนําหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนํา จะมีคลายคลึงกับทั้งสองทานที่กลาวมาแลวมีองคประกอบ

อยู 3 ประการ คือ  
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  1.  ความเปนผูนําเปนคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวของผูนําแตละคน (Leadership Trait 

with Individual Leader) โดยเช่ือวาความเปนผูนําติดตัวมาต้ังแตกําเนิดโดยพันธุกรรม 

  2.  ลักษณะความเปนผูนําข้ึนอยูกับกลุม (Leadership As a Function of the Group) 

ลักษณะความเปนผูนําเปนโครงสรางทางสังคมของกลุมมากกวาแตละบุคคล แตละคนจะนําเอาลักษณะ

เฉพาะตัว ทัศนคติ ความตองการสวนตัวติดตัวมาดวย เมื่อเขาสูกลุมทุกคนจะตองปรับตัว เพื่อที่แตละคน

และกลุมไดมีวัตถุประสงคหรือความตองการสอดคลองกัน ทั้งน้ีเพื่อใหทุกฝาย ไดรับผลตามเปาหมาย 

และในขณะเดียวกันจะกลายเปนกลุมที่รวมตัวกันอยางมีประสิทธิภาพ ความเปนผูนําในกลุมถูกกําหนด

โดยผลรวมของทัศนคติความตองการของกลุม มากกวาบุคลิกภาพของบุคคลเพียงคนเดียว  

  3.  ลักษณะความเปนผูนําข้ึนอยูกับสถานการณ (Leadership as a Function of he 

Situation) สถานการณมีบทบาทตอความเปนผูนํามาก สถานการณที่กลุมกําลังเผชิญอยูในขณะน้ัน 

กอใหเกิดผู นําได ความเปนผูนําจึง ข้ึนอยูกับสถานการณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี            

ขององคการน้ัน  

 สรุปไดวา ผูนําจะตองเกี่ยวของกับองคประกอบอยางนอย 3 องคประกอบ ที่จะทําให บุคคล

เปนผูนําที่มีคุณภาพได คือ ตัวผูนํา ผูตามและสถานการณที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันผูนําในบางครั้ง          

ก็กลายเปนผูตาม และผูตามก็กลับกลายเปนผูนําได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสถานการณ ที่เอื้ออํานวย การรูจัก

ปรับตัวและยืดหยุน 

 จากการศึกษาคนควาสรุปวา ผูนํา คือบุคคลที่มีอํานาจ ทําหนาที่ที่กําหนด วินิจฉัยตัดสินใจ

สั่งการมีอิทธิพลเหนือผูอื่น มีความสามารถในการประสานงานกับผูรวมงาน และหาแนวทางการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายที่วางไวอีกทั้งยัง ไดรับความเคารพ นับถือ      

จากบุคคลอื่นอีกดวย การเปนผูนําเปนศิลปะในการใชอิทธิพลของผูนําเพื่อจูงใจผูรวมงานใหปฏิบัติ 

ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดวยความรวมมือรวม ใจอยางเต็มใจเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

 การจูงใจ (Motivation)  

 ความหมายของแรงจงูใจ และการจงูใจ (Definition of Motive and Motivation) แรงจูงใจ คือ

พลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเปาหมาย ของพฤติกรรมน้ันดวย คนที่มี

แรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจตํ่า           

จะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิก การกระทํา กอนบรรลุเปาหมาย 

 แรงจูงใจ (motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจากคําภาษาละตินที่วา movere ซึ่งหมายถึง 

"เคลื่อนไหว (move) " ดังน้ัน คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวตาง ๆ กันดังน้ี 

 Walters (1978 : 218) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคล 

ที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย" กลาวอีกนัยหน่ึง

ก็คือ แรงจูงใจเปนเหตุผลของการกระทําน่ันเอง 
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 Loundon and Bitta (1988 : 368) แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยูภายในตัวที่เปนพลัง 

ทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มี

อยูนภาวะสิ่งแวดลอม" จากความหมายน้ีจะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ  

2 ประการ คือ (1) เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และ (2) เปนแรงบังคับ

ใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง 

 สวนการจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยมีการใหความหมาย

ไวดังน้ี 

 Schiffman and Kanuk (1991 : 69) กลาววา การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายใน

ของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา"  

 Anita E. Woolfolk (1995) กลาววา การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุน 

ใหกระทําพฤติกรรมอยางมีทิศทางและตอเน่ือง  

 Domjan (1996) กลาววา การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรม 

ของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระทําพฤติกรรม น้ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ ตองการจากคําอธิบาย และ

ความหมายดังกลาว  

 ศิริพร จันทศรี (2550 : 10) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ ที่มากระตุน

หรือชักนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ตนเองตองการ แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมี

ความสุขในการกระทําสิ่งตาง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเอง ไมไดหวังรางวัลหรือคําชม 

สวนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทําอะไรตองไดรับการยอมรับจากผูอื่น หวังรางวัลหรือผลตอบแทน 

ดังน้ัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ครูโรงเรียนเอกชนมี ความปรารถนาหรือความตองการ 

ที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ โดยเกิดจากความพึงพอใจ จากภายใน ที่เมื่อไดปฏิบัติงาน              

แลวมีความสุข ไมเกิดความเบื่อหนายทอถอย ปฏิบัติงานโดยไม ตองการสิ่งตอบแทนเปนผูที่รักงาน       

มีความต้ังใจ เต็มใจ และทุมเทในการปฏิบัติงานและสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด 

 สรอยตระกลู (ติวยานนท) อรรถมานะ (2550 : 84) กลาววา จุดเนนหรือหลักสําคัญ           

ของเรื่องการจูงใจน้ันอยูที่ความสามารถในการตอบสนองความตองการ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจ

อันเน่ืองมาจากความสามารถในการตอบสนองความตองการดังกลาว สิ่งใดก็ตามที่สามารถ ทําใหเกิด

ความพึงพอใจข้ึนมาได อาจถือวาเปนสิ่งลอใจและสิ่งจูงใจ (Incentive) ซึ่งจะกลายเปนเปาหมาย (Goal) 

ที่บุคคลแสวงหาในองคการ สิ่งจูงใจหรือเปาหมายน้ีอาจเปนสิ่งจูงใจ หรือ เปาหมายทางปฏิฐานหรือทางบวก 

(Positive) เชน การยกยองชมเชย การยอมรับ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง การเพิ่มเงินเดือน หรือ

อาจเปนสิ่งจูงใจหรือเปาหมายทางนิเสธหรือทางลบ (Negative) เชน การดุวากลาวตักเตือนสําหรับ
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การทํางานที่ไมดี หรือการลงโทษอื่น ๆ เปนตน สําหรับสิ่งจูงใจหรือ เปาหมายทางนิเสธน้ีมักไมเปน         

สิ่งดึงดูดใจ ผูปฏิบัติงานจึงพยายามเลี่ยง โดยไมสรางพฤติกรรมใด ๆ ที่จะนําไปสูเปาหมายทางนิเสธน้ี  

สุชาดา สุขบํารุงศิลป (2553 : 17) กลาววา แรงจูงใจ คือสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคลเปนแรงขับ เปนพลัง

ของแตละคนที่ทําใหกระทําอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจาก การที่มนุษยทุกคน 

มีความคาดหวัง ความตองการ (Needs) และเปาหมายในชีวิต ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนําไปสู

เปาหมาย (Goals) เพราะฉะน้ันแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมออกมา

ทิศทางใดทิศทางหน่ึง และรักษาพฤติกรรมน้ันไวเพื่อใหตนเองน้ันไดสิ่งที่คาดหวังหรือตองการ  

 ชาญเดช วีรกุล (2552 : 3) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราจากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่ง

โนมนาวใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเช่ือมั่นและความมานะพยายามที่จะกระทํา 

และคงไวซึ่งการกระทําน้ัน ๆ เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึง ตามที่ตัว

บุคคล หรือองคการไดต้ังไว 

 จึงสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุน หรือสิ่งเรา ที่ทําใหคนมีพลังในการใชความรู

ความสามารถที่มีอยู และแสวงหาความรูใหม ในการทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุขกับการ

ทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ ผูบริหารจะตองเอาในใสอยูเสมอ การใช

กําลังบังคับอาจทําใหประสิทธิภาพของงานตํ่า ไมใชวิธีแกปญหาในการปฏิบัติงานที่ถูกตองแตอยางใด 

การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองสนใจศึกษาถึงปจจัยอันที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานที่ดีอยูเสมอ และจะตองเปรียบเทียบสถานการณของการจูงใจในการหลอหลอมจิตใจ         

ของผูปฏิบัติงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อันจะกอใหเกิดพลงัสรางสรรคในการปฏิบัติงานไปในทิศทาง

ที่ตองการ และตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 ความสําคัญของการจูงใจ  

 การจูงใจมีอิทธิผลตอผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากนอยเพียงใด 

ข้ึนอยูกับ การจูงใจในการทํางาน ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจึงจําเปนตองเขาใจวาอะไร คือ

แรงจูงใจที่จะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่ และไมใชเรื่องงายในการจูงใจพนักงาน เพราะพนักงาน

ตอบสนองตองานและวิธีทํางานขององคกรแตกตางกัน การจูงใจพนักงานจึงมี ความสําคัญ สามารถ

สรุปความสําคัญของการจูงใจในการทํางานได ดังน้ี 

  1.  พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย 

ในการทํางานใด ๆ ถาบคุคลมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรนกระทําให

สําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่ทํางานประเภท "เชาชาม เย็นชาม" ที่ทํางานเพียงเพื่อใหผานไปวัน ๆ  

  2.  ความพยายาม (Persistence) ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการ

นําความรูความสามารถ และประสบการณของตน มาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด ไมทอถอย
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หรือละความพยายามงาย ๆ  แมงานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จดวยดีก็มักคิดหา

วิธีการปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ  

  3.  การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้งกอใหเกิด

การคนพบชองทางดําเนินงานที่ดีกวา หรือประสบผลสําเร็จมากกวา นักจิตวิทยาบางคนเช่ือวา การเปลี่ยนแปลง

เปนเครื่องหมายของ ความเจริญกาวหนาของบุคคล แสดงใหเห็นวา บุคคลกําลังแสวงหาการเรียนรู  

สิ่งใหม ๆ  ใหชีวิตบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง เมื่อด้ินรน เพื่อจะบรรลุวัตถุประสงคใด ๆ  หากไมสําเร็จ

บุคคลก็มักพยายามคนหา สิ่งผิดพลาดและพยายามแกไขใหดีข้ึนในทุกวิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การทํางานจน ในที่สุดทําใหคนพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่ง อาจจะตางไปจากแนวเดิม 

  4.  บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลทีมุ่งมั่นทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา 

และการมุงมั่นทํางานที่ตนรับผิดชอบ ใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูน้ันมี จรรยาบรรณในการทํางาน 

(Work Ethics) ผูมีจรรยาบรรณในการทํางาน จะเปนบุคคล ที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่          

มีวินัยในการทํางาน ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะ ดังกลาวน้ี มักไมมี

เวลาเหลือพอที่จะคิดและทําในสิ่งที่ไมดี 

 ลักษณะของแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจของมนุษยมีมากมายหลายอยาง เราถูกจูงใจใหมีการกระทําหรือพฤติกรรม          

หลายรูปแบบ เพื่อหานํ้าและ อาหารมาด่ืมกิน สนองความตองการทางกาย แตยังมีความตองการ

มากกวาน้ัน เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และในฐานะที่เปนสัตวสังคม  

คนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอื่น แรงจูงใจ จึงเกิดข้ึนไดจากปจจัยภายใน และ

ปจจัยภายนอก 

 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives)  

 แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น 

ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ ดังกลาวมา

เหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน คนงานที่เห็นคุณคาของงาน มองวาองคการคือสถานที่ 

ใหชีวิตแกเขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ กระทําการตาง ๆ ใหองคการเจริญกาวหนา 

หรือในกรณีที่บานเมืองประสบปญหาเศรษฐกิจ ในชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องคการจํานวนมาก 

อยูในภาวะขาดทุน ไมมีเงินจายคาตอบแทน แตดวยความผูกพัน เห็นใจกันและกัน ทั้งเจาของกิจการ 

และพนักงานตางรวมกัน คาขายอาหารเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งประเภทแซนวิช กวยเต๋ียว ฯลฯ เพียงเพื่อ 

ใหมีรายได ประทังกันไปทั้งผูบริหารและลูกนอง และในภาวะดังกลาวน้ีจะเห็นวา พนักงานหลายราย 

ที่ไมทิ้งเจานาย ทั้งเต็มใจไปทํางานวันหยุดโดยไมมคีาตอบแทน ถาการกระทําดังกลาวเปนไปโดย เน่ืองจาก

ความรูสึก หรือเจตคติที่ดีตอเจาของกิจการ หรือดวยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหน่ึงขององคการ 

มิใชเพราะ เกรงจะถูกไลออกหรือไมมีที่ไป ก็กลาวไดวา เปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน 
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 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)  

 แรงจูงใจภายนอกเปนสิง่ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปน

การไดรับรางวัล เกียรติยศ ช่ือเสียง คําชม การไดรับการยอมรับ ยกยอง ฯลฯ แรงจูงใจน้ีไมคงทนถาวร

ตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาว เฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล 

ตองการเกียรติ ช่ือเสียง คําชม การยกยอง การไดรับการยอมรับ ฯลฯ ตัวอยางแรงจูงใจภายนอก      

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เชน การที่คนงาน ทํางานเพียงเพื่อแลกกับ คาตอบแทน หรือเงินเดือน        

การแสดงความขยันต้ังใจทํางานเพียง เพื่อใหหัวหนางานมองเห็นแลว ไดความดีความชอบ เปนตน

 เนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 92) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุนให บุคคลแสดง

พฤติกรรมออกมา และกวี วงศพุฒ (2550 : 67) สรุปวา การจูงใจเปน ความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จ 

และเกิดความเช่ียวชาญในงาน ยาก และซับซอน กลาวคือ เมื่อพบอุปสรรคคนเราจะไมทอถอย          

จะพยายามเอาชนะอุปสรรคน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุ จุดประสงค  

 การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนศิลปะของผูบริหารสถานศึกษาจะตอง เลือกใชวิธีจูง

ใจในการปฏิบัติงานไวหลายวิธี ดังเชน กวี วงศพุฒ (2550 : 69 - 71) ไดเสนอ วิธีการสรางแรงจูงใจ 

ในการทํางานไว ดังน้ี  

  1.  การชมเชยเราทุกคนก็ทราบวาการชมเชยน้ัน ไมถึงจะใหโทษไปเสียหมด เพราะมีคน

หลายตอหลายคน ถึงแมจะไมแสดงออกอยางไดชัด แตก็มีความพอใจในการชมเชย น้ัน ๆ ย่ิงเปนงาน

ที่มีทั้งลักษณะยากลําบาก การชมเชยจึงชวยใหหายเหน่ือยในทางจิตใจไดเปน อยางดี  

  2.  การยอมรับ เมื่อคนเปนสัตวประเสริฐ หากกลุมน้ันยอมรับในความสามารถของเรา

แลวชวยใหเขามีความอดทนที่จะทาํงานหรือพยายามคิดคนสิ่งใหม ๆ เพื่อไดรับการยอมรับ ในข้ันที่สูงกวา

อีกตอไป  

  3.  ใหความเปนมิตรทุกคน หากเราพบวาไดอยางเปนกันเอง มองไปถึงผูนํา หัวหนางาน

หรือผูบังคับบญัชาระดับสูงดวยแลว ยอมเกิดความภาคภูมิใจย่ิงระดับเหนือข้ึนไป ยอมรับความคิดเห็น

ของพนักงานระดับปฏิบัติการดวยแลว ความเปนมิตรจะตามมา อยางอัตโนมัติ  

  4.  ความเปนธรรม ในการทํางานยอมเกิดความขัดแยงไดตลอดเวลา หากผูนํา หรือ 

ผูบังคับบัญชาพยายามใหความเปนธรรม แกทุกฝาย ทุกคนแลวยอมเกิดความสามัคคีตามมาใหรวมคิด 

ดังที่กลาวมาแลว หากความคิดเห็นของเราน้ันเปนประโยชนตอสวนรวมยอมเกิดจาก ความพึงพอใจ 

ในที่สุด  

  5.  การทํางานรวมกับผูบริหาร ผูนําบางคนชอบใหพนักงานนะระดับลางรวมปฏิบัติงาน 

ในดานแนวคิด การลงนามจริง ๆ ซึ่งถือวาเปนการสรางความเปนกันเองไดเปนอยางดี  

  6.  การจัดงานใหเหมาะสม คนเรายอมตองการทํางานที่ตนเองรัก ตนเองถนัดงาน        

ที่ตนเองชอบ จะเกิดผลดีที่สุดตามมา เพราะเขาจะเพลินไปกับงานตลอดเวลา  
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  7.  การชวยเหลือเมื่อมีปญหา การทํางานทุกอยางยอมเกิดอุปสรรคตาง ๆ นานา หากผูนํา

เห็นวาตนเองสามารถใหกําลังใจใหความชวยเหลือเทาที่จะสามารถทําไดยอมเปน ประโยชนและเกิด

ความเช่ือมั่นในการทํางานตอไปของพนักงานผูน้ัน  

  8.  การรับทราบผลงาน ทุกคนยอมตองการประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน         

เปนธรรมดา หากผูใหความสนใจ สอดสองดูแล ติดตาม ไถถามในเรื่องงานแลว ยอมทําให เรามีความพอใจ

หรือช่ืนชมในความสามารถของเขาก็ได  

  9.  การแขงขันเปนธรรมชาติของคนเรา ที่ตองการแขงขันไปเสียทุกอยางแขงขันกับคน

แขงขันกับเวลาแขงขันในดานคุณภาพ แขงขันในดานปริมาณ สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหเรามี ความพึงพอใจ

ไดเหมือนกัน หากเราเปนผูชนะ  

  10.  การมีวัสดุอุปกรณชวยงาน เพราะปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาอยางมาก เราทํางาน

ไดอยางมีความสุข อุปกรณตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชตองทันสมัยตามมา สรางความ เช่ือมั่นความรัก

ศรัทธาในตัวผูนําไดอยางหน่ึง  

  11.  การสรางบรรยากาศเมื่อคนเราอยูที่ทํางานสวนใหญจะเสียเวลาในการเดินทางไปบาง

แตเมื่อเทียบกับบานที่ใชเพียงการหลับนอน การทํางานยอมมีมากกวาสถานที่ทํางาน ใหคุณใหโทษ       

แกเราไดมากกวา หากผูนําสามารถจัดสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศหรือมี บรรยากาศนาทํางาน     

แลวยอมเสริมแรงจูงใจไดเปนอยางดี  

  12.  การใหรางวัล รางวัลอาจเปนตัวเงิน สิ่งของ การเลื่อนตําแหนง หนาที่การงาน         

ซึ่งจะทําใหเขามีกําลังใจย่ิงข้ึน  

  13.  การตรวจสอบ ผลงานของแตละคนหากไดรับการตรวจสอบ มีการรายงานผล  

การปฏิบัติงาน มีการควบคุมดูแลเปนอยางดี ผลงานที่ดียอมเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงควรมี        

การตรวจสอบงานตามสมควร  

 ภิญโญ สาธร (2550 : 159 - 160) เห็นวา บุคลากรจะปฏิบัติงานอยางมี ประสิทธิภาพ และ

ปฏิบัติงานใหโรงเรียนไดนาน ๆ โดยไมขอยายน้ัน ตองอาศัยสิ่งจูงใจ 5 ประการ คือ  

  1.  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของ  

  2.  สิ่งจูงใจที่ไมใชวัตถุแตเปนโอกาส เชน การใหโอกาสเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง ใหสูงข้ึน 

โอกาสที่จะมีช่ือเสียงดีเดน  

  3.  สิ่งจูงใจที่เปนสภาพการทํางานซึ่งอาศัยวัตถุเปนหลัก เชน มีหองทํางานสวนตัว       

มีที่น่ังทํางานอยางดี มีของใชสวนตัวประจําตําแหนง ฯลฯ  

  4.  สิ่งจูงใจที่เปนสภาพการทํางานไมเกี่ยวกับวัตถุเชน สภาพสังคมของครู ในโรงเรียน        

มีความเปนกันเอง มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน ใหความนับถือซึ่งกันและกัน เปนตน  
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  5.  การบํารุงขวัญและสรางแรงจูงใจเพื่อสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียนหรือมีสวนรวม 

อยางสําคัญในการสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน หรือมีสวนรวมในการแกไขสถานการณตาง ๆ ของโรงเรียน  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนสิ่งที่องคการหรือหนวยงานใหความสําคัญ มากในปจจุบัน 

เพราะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคกร หรือหนวยงานประสบผลสําเร็จตาม วัตถุประสงคที่กําหนด 

ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางความพึงพอใจ โดยศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ      

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปใชสรางปจจัยแรงจูงใจบุคลากร ในองคกรหรือหนวยงานไดปฏิบัติ

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีตางมีความคลายคลึงกัน      

และมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน แตในที่น้ีจะกลาวถึงทฤษฎีที่สําคัญ 2 ทฤษฎี คือ  

  1.  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs)  

   มาสโลว (Maslow, 1970 : 35 - 39 อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาน, 2548 : 45)  

ไดจัดลําดับความตองการ ของมนุษยไว 5 ข้ัน โดยต้ังสมมติฐานวา มนุษยมีความตองการอยูเสมออยาง

ไมมีที่สิ้นสุด ต้ังแตเกิดจนตาย เมื่อไดรับการตอบสนอง ความตองการในระดับตํ่าแลว ก็จะมีความตองการ

ระดับสูงข้ึนอีก โดยแบงเปน 5 ข้ัน ดังน้ี  

   1.1  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ 

พื้นฐานลําดับแรกทีม่ีพลงัสูงมาก ไดแก ความตองการเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร 

นํ้า อากาศ ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ  

   1.2  ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการความปลอดภัย 

ทั้งทางกายและจิตใจไดแก ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ ความมีอิสระ การไดรับความคุมครอง และ

ปราศจากความกลัว โดยความตองการน้ีจะซับซอนข้ึนตามวัยของบุคคล  

   1.3  ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการที่มีสวนรวม และ 

ไดรับการยอมรับในสังคม ตองการความรักและเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนรวมงาน  

   1.4  ความตองการที่จะไดรับความยกยองในสังคม (Esteem Needs) ไดแก  

ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น และจากความรูสึกภายในตนเอง ตองการมีฐานะเดน 

เปนที่ยอมรับของสังคม ตองการมีช่ือเสียงเกียรติยศในสังคม เปนตน  

   1.5  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) 

เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย ความตองการข้ันน้ีจะเกิดข้ึนหลังความตองการตาง ๆ โดยแตละคน

จะมีความตองการแตกตางกัน  

  2.  ทฤษฎี อี.อาร.จี (ERG Existence Relatedness and Growth Theory)  

   Feldman and Hugh (1983 : 210 - 212) ไดจัดกลุมความตองการของบุคคล    

โดยมีบรรทัดฐานจากแนวคิดลําดับข้ันของมาสโลว โดยมี 3 กลุม คือ  
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   2.1  ความตองการดํารงชีวิต (Existence Needs) เปนความตองการที่ตอบสนอง 

เพื่อใหมีชีวิตอยูตอไป ไดแก ความตองการทางกายและความตองการความสําเร็จในชีวิต  

   2.2  ความตองการที่มีความสัมพันธกับผูอื่น (Related Needs) เปนความตองการ 

ของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมีความหมาย  

   2.3  ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการสูงสุด 

ความตองการไดรับความยกยองและความสําเร็จในชีวิต  

   ความตองการตามทฤษฎี อี อาร จี ต้ังอยูบนสมมติฐาน ดังน้ี  

     1.  เมื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการ         

ในระดับน้ันจะย่ิงเพิ่มข้ึน  

     2.  เมื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการ         

ในระดับตํ่ากวาจะมีมากข้ึน  

     3.  เมื่อความตองการในระดับตํ่ากวาไดรับการตอบสนองมาก ความตองการ          

ในระดับสูงกวาจะมีมากตามไปดวย  

     4.  เมื่อความตองการสูงสุดไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะแสวงหา            

ความตองการอื่น ๆ อีก  

   ทฤษฎี อี อาร จี ของอัลเดอรเฟอร มีความคลายคลึงกับลําดับข้ันของมาสโลว แตยังมี

ขอแตกตาง คือ ทฤษฎี อีอาร จี มีขอกําหนดลําดับข้ันความตองการมีผลตอการกํากับ พฤติกรรม            

ใหมุงสูเปาหมาย และถาหากความตองการไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ ดังกลาวก็ยังคง        

มีอิทธิพลในการตัดสินใจตอไป เชน ไดรับเงินเดือนและมีงานที่มั่นคงแลว แตยังมี ความตองการที่จะ          

หาเงินเดือนมากข้ึนกวาที่เคยรับอีก กรณีเชนน้ี ความตองการที่ถูกตอบสนอง แลวยังเปนสิ่งจูงใจตอไป 

อยางไรก็ตามความตองการไดรับการตอบสนองจึงจะลดลง อยางนอยก็ชวงระยะเวลาหน่ึง             

ความตองการที่แตกตางของบุคคล เพื่อใหการตอบสนองที่ถูกตองตรงตาม ความตองการ  

   สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งกระตุน หรือสิ่งเรา ที่ทําใหคนมีพลังในการใช

ความรูความสามารถที่มีอยู และแสวงหาความรูใหม ในการทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุข               

กับการทํางาน เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ ผูบริหารจะตองเอาในใสอยูเสมอ 

การใชกําลังบังคับอาจทําใหประสิทธิภาพของงานตํ่า ไมใชวิธีแกปญหาในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง           

แตอยางใด การจูงใจแบบปฏิบัติเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองสนใจศึกษาถึงปจจัยอันที่จะกอใหเกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีอยูเสมอ และจะตองเปรียบเทียบสถานการณของการจูงใจในการหลอ

หลอมจิตใจของ ผูปฏิบัติงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อันจะกอใหเกิดพลังสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ตองการ และตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 



 29

  3.  การติดตอสื่อสาร (Communication)  

   3.1  ความหมายของการสือ่สาร  

      การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่สําคัญในการบริหาร โดยเฉพาะการ

อํานวยการทุกข้ันตอนของการบริหารยอมมีการติดตอสื่อสารเขาไปเกี่ยวของอยูเสมอ การติดตอสื่อสาร      

ทําใหเกิดการเขาใจทีดี่ มีเหตุผล และมีการปลูกฝงความสามัคคีในองคการ การจัดระบบการติดตอสื่อสาร

ที่ดีในองคการเปนหนาที่ของผูบริหารและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพของนักบริหารไดเปนอยางดี 

สังคมมนุษยมีสภาพอยางที่เปนอยูในปจจุบันและกําลังจะดําเนินไปในอนาคตไดน้ัน การสื่อสาร 

(Communication) เปนเครื่องมือสําหรับการถายทอดความรูสึกนึกคิดจากบุคคลหน่ึง ไปสูอีกบุคคลหน่ึง 

หรือจากบุคคลหน่ึงไปสูกลุมเปาหมายที่มากกวาประชาชนเพียงหน่ึงคน โดยนักวิชาการไดสรุปแนวคิด

เกี่ยวกับการสื่อสารไว ดังน้ี  

      Berlo (1960 : 12 - 30) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การสงผานขาวสาร

ผานบุคคล หน่ึง หรือกลุมบุคคลหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงหรืออีกกลุมหน่ึงโดยใชสัญลักษณ 

      Hoy and Miskel (1991 : 105) ใหความหมายเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร     

ในโรงเรียนวาการติดตอสื่อสารในโรงเรียนเปนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติ

ในสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน ซึ่งไดแก ระหวางผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของ

ลักษณะของการติดตอสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ แบงได 2 ประเภท ตามแนว

ของเนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 139 - 142) ไดดังน้ี  

        1.  การสื่อสารทีเ่ปนทางการ (Formal Organizational Communication) 

การสื่อสาร ที่เปนทางการ หมายถึง การสื่อสารที่เปนไปตามสายการบังคับบัญชา แบงไดเปน 3 แบบ 

คือ  

          1.1  การสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication)

หมายถึง การสื่อสาร จากจุดหน่ึงไปยังอีกจดุหน่ึง ที่อยูตํ่ากวาในสายการบังคับบัญชาการสื่อสารชนิดน้ี

เกี่ยวกับ การสั่งการและการควบคุมพนักงาน เปนการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับการท างานที่เนนในเรื่อง 

ภารกิจที่ทําและตองการใหพนักงานกระทํา รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการประสานงานกันระหวาง 

พนักงานการสื่อสารจากบนลงลางเกี่ยวของกับเรื่องวัตถุประสงคขององคการ หนาที่งานตามตําแหนง

และขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการทํางาน การปฏิสัมพันธระหวางกันของแผนกตาง ๆ 

ในองคการ  

          1.2  การสื่อสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) หมายถึง 

การสื่อสาร จากลางข้ึนบนเปนไปเพื่อการประเมินผลการทํางานของพนักงานในเรือ่งเกี่ยวกับผลการทํางาน 

ปญหาอุปสรรคในการทาํงาน เทคนิคที่ผูบริหารใชในการสือ่สารพูดคุยกันอยางไมเปนทางการกับพนักงาน 

การสํารวจทัศนคติ การรองทุกขของพนักงาน การใชระบบขอเสนอแนะและ การใชนโยบายเปดประตู 
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(OPCN Door) เพื่อใหพนักงานเขามาพูดคุยไดตลอดเวลา ผลที่ไดรับ จากการสื่อสารจากลางข้ึนบน 

จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จมาข้ึนในอนาคต  

          1.3  การสื่อสารตามแนวนอน (Lateral Organizational) หมายถึง 

การสื่อสาร จากจุดหน่ึงไปจดุหน่ึงตามแนวนอนการสื่อสารระหวางองคการโดยทั่วไปเนนที่การประสานงาน 

ระหวางแผนกตาง ๆ  และการพัฒนาแผนงานใหม ๆ สําหรับอนาคต โดยผานการสื่อสารตาม แนวนอน

ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีที่จะชวยใหเกิดการประสานงานที่ดีข้ึนในการบรรลุ วัตถุประสงคขององคการ 

        2.  การสื่อสารอยางไมเปนทางการ (Informal Communication)          

การสื่อสาร อยางไมเปนทางการ หมายถึง การสื่อสารที่ไมเปนไปตามสายการบังคับบญัชา เปนรูปแบบ 

การสื่อสาร โดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลของสมาชิกในองคการ เชน การสื่อสาร ระหวางเพื่อน        

ที่ไมไดเกิดข้ึนจากการทํางานตามตําแหนงหนาที่รูปแบบของการสื่อสาร อยางไมเปนทางการ หรือ

เรียกวา เถาองุน (Grapevine) ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

          2.1  เกิดข้ึนอยางไมเปนทางการในองคการ  

          2.2  ผูบริหารไมสามารถควบคุมไดและไมมีอิทธิพลที่จะกระทําใด ๆ 

ไดกับเถาองุน  

          2.3  กลุมขยายใหญข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการ หรือผลประโยชน

ของแตละคน การทําความเขาใจเรื่องเถาองุนจะทําใหการสือ่สารในองคการมากย่ิงข้ึน เพราะประมาณ

กวา 70% ของการสื่อสารทั้งหมดในองคการเปนแบบไมเปนทางการไมเพียงพอ แตการสื่อสารไมเปน

ทางการจะเปนการสื่อสารที่มีจํานวนมากเทาน้ัน แตยังมีความเร็วมากดวย พนักงานมีความเช่ือถือ 

และเช่ือมั่นในขาวสารที่ไมเปนทางการ  

      การสื่อสาร หมายถึง การติดตอกันระหวางมนุษย ดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะทํา

ใหฝายหน่ึงรบัรูความหมายของอีกฝายหน่ึงแลวเกดิผลตอบสนอง การสื่อสารเปนสิง่สําคัญตอการดํารงชีวิต

ของมนุษย เพราะมนุษยจะอยูคนเดียวตามลําพังไมได ตองอยูรวมกับผูอื่นในชุมชน ในสังคม ดวยเหตุ

น้ีจึงตองมีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน (คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2551 : 13)  

      การสื่อสาร ตรงกับภาษาอังกฤษวา Communications มาจากรากศัพท 

ภาษาลาตินวา Communist หมายถึง รวมกัน น่ันคือ เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย ก็หมายถึง

มีการกระทํารวมกันในบางสิ่งบางอยาง ไดแก การถายทอดหรือการแลกเปลี่ยน ขาวสาร ความรู 

ความคิดรวมกันระหวางผูทําการสื่อสารและผูรับรูสารน่ันเอง  
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      การสื่อสาร นอกจากจะเปนการถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ความรู ความคิด 

ความตองการ และประสบการณระหวางคนในรุนเดียวกันแลว ยังเปนการถายทอด จากคนรุนหน่ึงไปสู

คนอีกรุนหน่ึง และการถายทอดทําใหสังคมมนุษยสามารถพัฒนาไปอยาง รวดเร็ว (ลัดดา แพรภัทรพิศุทธ์ิ, 

2552 : 1)  

      Galisson and Coste (1976 : 102 - 103 อางถึงใน กชกร คงเสมา, 2553) 

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูสงสารและผูรับสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ

ก็ตอเมื่อผูรับสารสามารถแปลความหมายทางภาษาไดอยางถูกตอง ตามเจตนาในการสื่อความหมาย

ของผูสงสาร  

      Finocchiaro, (1979 : 11 - 20 อางถึงใน กชกร คงเสมา, 2553 ) ไดอธิบาย

ความหมายของการสื่อสารไววา การสื่อสารน้ันเปนการสงและรับสาร ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป ทั้งน้ี ผูสื่อสารจะตองพิจารณาถึงตัวภาษาและองคประกอบอื่นที่นอกเหนือ 

ไปจากตัวภาษา ซึ่งจะเปนตัวกําหนดรูปแบบ นํ้าเสียงและความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร 

ทั้งโดยการพูดและการเขียน รูปแบบของภาษาน้ันจะเปลี่ยนไปตามบริบท  

      กชกร คงเสมา (2553) ไดใหความหมายของการสื่อสารวา หมายถึง การปรับ

หรือทําใหผูไดรับขาวสารมีความลงรอย กันเกี่ยวกับขาวสารอยางใดอยางหน่ึง และไมวาผูสงสาร       

จะเปนใคร ผูรับสารจะอยูที่ใด เน้ือหา ของขาวสารจะมีรูปแบบอยางไร หรือขาวสารจะปรากฏที่สื่อ

ชนิดใดก็ตาม ลวนแตเปนรูปแบบ หน่ึงของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสารในแตละกรณีก็มี

สาระสําคัญเหมือนกันทั้งสิ้น  

      กวี วงศพุฒ (2550 : 78) อธิบายวา การสื่อสารและการสื่อความหมาย        

มีจุดประสงค ดังน้ี  

        1.  เพื่อเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาจะชวยแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปน

เพื่อชวย แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  

        2.  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ ทั้งน้ีธรรมชาติ              

ของคน ตองการรวมกลุมอยูแลว การแลกเปลี่ยนของกลุมดวยการสื่อสารจะตองมีระบบจะชวยให 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีดวยเชนกัน  

        3.  เพื่อเปนการใหขอมูล การไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงเวลาและครบถวน 

จะชวยให การสื่อสารน้ีเปนประโยชนทุกฝายและใชประกอบการตัดสินใจไดเปนอยางดี  

        4.  เพื่อเปนการเกลี้ยกลอม บางครั้งในโอกาสที่ผูใตบังคับบัญชาจะแสดง 

การตอตานหรือไมเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการปฏิบัติการตาง ๆ รวมถึงการดําเนินงาน บางเรื่อง 

การสื่อสารจะชวยใหเขาเปลี่ยนแนวคิดใหมใหตรงกับเรา ดวยการพูดคุยหรือเทคนิค อยางอื่น ๆ เขาชวย

เพื่อใหเกิดภาพพจนที่ดีตอองคการ  
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        5.  เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ในการทํางานน้ัน ผูที่ไดรับขาวสารเร็วกวา  

ยอมมีโอกาส ชนะมากกวา การหาขาวการสื่อสารจึงเปนธรรมดาที่เราจะตองใชชองทางที่ถูกตอง 

        6.  เพื่อสอนใหผูอื่นเขาใจงาน เพราะการสอนงานก็ดีจําเปนตองใชการ

สื่อสาร เปนแนวทางในการช้ีนํา แนะนําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานตามไดอยางถูกตอง  

      วารุณี อัศวโภคิน (2554 : 166) กลาววา ความรูในดานขอมูลขาวสารของผูบริหาร

เปนสิ่งจําเปนและจะเปนประโยชนในการวางแผนและการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะสามารถ

บริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาหรือใหสอดคลอง กับวัตถุประสงคของ

โรงเรียนที่ต้ังไว ซึ่งสารสนเทศที่ผูบริหารนํามาใชในการบริหารโรงเรียน เปนการสรางความมั่นใจ            

ในตนเองใหแกครู โดยผูบริหารไดจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร ขอมูล เชน ระเบียบแนวปฏิบัติ

หลักสูตร ประมวลการเรียนการสอนโครงการสอน แบบเรียน คูมือครู การปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียน

ใหเปนแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอครู อยางแทจริง และชวยใหผูบริหารปฏิบัติงานไดถูกตอง 

สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุ

จุดประสงคของโรงเรียนทําให เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน  

      สรุปวา การติดตอสื่อสาร เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตองกระทํา

เน่ืองจาก การติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับการทําความเขาใจระหวางบุคคลกับบุคคล 

บุคคลกับองคการ องคการกับองคการ และยังหมายถึงวิธีการที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจกันระหวาง       

ผูสงและผูรับโดยแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในดานการแลกเปลี่ยน ความรูสึกนึกคิด 

เจตคติ อารมณและการกระทําตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถ รวมกันปฏิบัติงานตาง ๆ  

ในองคการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

   3.2  ความสําคัญของการสื่อสาร  

      การสื่อสาร เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางเปนปกติวิสัยของทุกคน และมี

ความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอื่น ตลอดจนสังคมที่มีความเกี่ยวของอยู ไมวาจะทําสิ่งใดลวนตองอาศัย 

การสื่อสารเปนเครื่องมือชวยใหบรรลุจุดประสงคทั้งสิ้น ดังน้ัน ระบบการสื่อสารจึงมี ความสําคัญ

สําหรับบุคคลและสังคมหลายดาน ดังน้ี  

      3.2.1  ทําใหไดรับรูขอมูลขาวสาร ความเปนไป ความเปลี่ยนแปลงของสังคม

อยูตลอดเวลา และใชเปนขอมูลในการปรับตัวใหเขากับสังคม หรือเหตุการณน้ัน ๆ ไดอยางเหมาะสม

และมีความสุข  

      3.2.2  ทําใหไดรับรูวิทยาการตาง ๆ รวมทั้งรับทราบความคิดของบุคคล          

ในกลุมตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงที่นําไปสูการริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ใหเจริญรุงเรืองตอไป  
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      3.2.3  ในดานชีวิตประจําวัน จะสังเกตไดวาแตละคนจะตองสื่อสารกับ ตัวเอง

และผูอื่นตลอดเวลา นับต้ังแตเวลาต่ืนนอนเปนตนไป ก็จะเริ่มตนสื่อสารกับตัวเองและ ผูอื่นที่อยูใกลตัว 

การฟงวิทยุ อานหนังสือ ลวนแตเปนเรื่องที่ตองทําการสื่อสารตลอดเวลา และหากขาดความรูหรือทักษะ

ในการสื่อสาร ก็อาจสงผลใหการปฏิบัติภารกิจประจําวันบกพรอง  

      3.2.4  ในดานสังคม จะเกิดการรวมกลุมกันในสังคม เริ่มต้ังแตระดับครอบครัว 

ชุมชน จนถึงระดับประเทศ จึงตองมีการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน ในเรื่องตาง ๆ       

มีกระบวนการที่ทําใหทุกคนยอมอยูในกฎเกณฑของสังคม มีการถายทอดความรู และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

      3.2.5  ในดานธุรกิจอุตสาหกรรม ตองพึ่งพาอาศัยกระบวนการสื่อสาร          

เพื่อการดําเนินธุรกิจการคา เชน การโฆษณาสินคา การประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรช่ือเสียง และภาพลักษณ

ของบริษัท การติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อลดชองวางหรือ สรางความสัมพันธ        

อันดีระหวางบุคลากร การจัดการบริหารองคกรอุตสาหกรรม การติดตอ ประสานงานกับหนวยงานอื่น

เพื่อขอความรวมมือสนับสนุน การฝกอบรมใหความรู ฉะน้ัน กิจการดานธุรกิจอุตสาหกรรม จําเปนตอง      

ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสาร และควรมีการสื่อสารที่ดีเพื่อความสําเร็จในการดําเนินงาน  

      ดังน้ัน การสื่อสารจึงมีความสําคัญในหลายดาน ซึ่งจะทําใหรับรูขาวสาร ขอมูล 

เหตุการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่นําไปสูการริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะทําใหบุคคลมีโอกาส        

การเรียนรูมากย่ิงข้ึน สามารถถายทอดขอมูลที่สงผลไดในระดับสากล รวมถึง การแลกเปลี่ยนในระดับ

นานาชาติตามลําดับ 

   3.3  วัตถุประสงคของการสื่อสาร คณาจารยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(2551 : 17) ได อธิบายวัตถุประสงคของการสื่อสาร ไวดังตอไปน้ี  

      3.3.1  เพื่อแจงใหทราบ (Inform) ในการทําการสื่อสาร ผูทําการสื่อสาร         

ควรมีความตองการที่จะบอกกลาวหรือช้ีแจงขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ หรือสิ่งอื่นใดใหผูรับสาร

ไดรับทราบ  

      3.3.2  เพื่อสอนหรือใหการศึกษา (Teach or Educate) ผูทําการสื่อสาร  

อาจมีวัตถุประสงคเพื่อจะถายทอดวิชาความรู หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อใหผูรับสารไดมีโอกาส

พัฒนาความรูใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน  

      3.3.3  เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง (Please or Entertain) ผูทํา

การสื่อสารอาจใชวัตถุประสงคในการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ หรือใหความบันเทิง แกผูรับสาร 

โดยอาศัยสารที่ตนเองสงออกไป ไมวาจะอยูในรูปของการพูด การเขียน หรือการ แสดงกิริยาทาทาง  
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      3.3.4  เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ผูทําการสื่อสาร   

อาจใชวัตถุประสงคในการสือ่สารเพื่อใหขอเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิง่ใดสิง่หน่ึงตอผูรับ และอาจชักจูงใจ

ใหผูรับสารมีความคิดคลอยตาม หรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน  

      3.3.5  เพื่อเรียนรู (Learn) มีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูรับสาร การแสวงหา

ความรูของผูรับสารโดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีน้ีมักเปนสารที่มีเน้ือหาสาระ เกี่ยวกับวิชาความรู 

เปนการหาความรูเพิ่มเติม และเปนการทําความเขาใจกับเน้ือหาของสาร ที่ผูทําการสื่อสารถายทอด

มาถึงตน  

      3.3.6  เพื่อกระทําหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ในการดําเนินชีวิต 

ของคนเรา มีสิ่งหน่ึงที่ตองกระทําอยูเสมอ คือ การตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งการตัดสินใจ

อาจไดรับการเสนอแนะ หรือชักจูงใจใหกระทําจากบคุคลอื่น ทางเลือกในการตัดสินใจของเราจึงข้ึนอยูกบั

ขอเสนอแนะน้ัน  

      จากวัตถุประสงคของการสื่อสาร กลาวไดวา ผูสงสารและผูรับสารยอมมีความ

ตองการสื่อสารขอมูลใหแตละฝายเกิดความเขาใจในเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ อาจถายทอด

ทางการ        ใหการศึกษา ถายทอดวิชาความรูหรือเปนลักษณะของการบอกกลาว การเลาเรื่องจาก

ผูใหญสูเด็ก เพื่อใหเกิดการเรียนรู และจูงใจใหปฏิบัติตาม  

   3.4  องคประกอบของการสือ่สาร  

      องคประกอบ (Composition) หมายถึง การประกอบกันอยางกลมกลืน         

ของสวนตาง ๆ ต้ังแต 2 อยางข้ึนไป จนเปนสิ่งที่สมบูรณอยางหน่ึง อาจเปนเสียง รูปภาพ ภาวะ วัตถุ 

กิจกรรม หรือสถานการณอยางใดอยางหน่ึง เสียงพูดของมนุษย ก็คือองคประกอบของความดัง 

ความเร็ว และคุณภาพของนํ้าเสียง ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน ดังน้ี  

      3.4.1  ผูสงสาร (Sender) คือ บุคคลที่เริ่มตนสรางสารและสงสารไปยังผูอื่น 

โดยใชภาษาเปนเครื่องมือ  

      3.4.2  สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออก โดยอาศัย

ภาษาหรือสัญลักษณ ที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได  

      3.4.3  สื่อหรือชองทาง (Media or Channel) เปนองคประกอบสําคัญในการ

สื่อสาร ผูสงสารตองอาศัยสื่อหรือชองทางทําหนาที่นําสารไปสูผูรับสาร สื่อที่มนุษยใช ไดแก ประสาทสัมผัส 

สื่อธรรมชาติ สื่อที่มนุษยสรางข้ึน เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อที่ดีตองเปนสื่อ ที่เหมาะสมในการสื่อสาร  

         กมลวรรณ โดมศรีฟา (2551 : 8) ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ

ในการสื่อสารที่สอดคลองกัน คือ สิ่งที่ชวยในการ ถายทอดเน้ือหาสาระของผูพูดไปใหผูฟง เชน เสียง 

สีหนา อากัปกิริยา ทาทาง และรวมถึง โสตทัศนูปกรณอื่น ๆ ในการสื่อสาร ผูพูดตองใชคําที่เหมาะสม 

นํามาเรียงลําดับใหถูกตอง และออกเสียงไดถูกตอง อีกทั้งผูพูดจะตองมีกลวิธีในการสื่อสารทั้งแบบ
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คําพูด (Verbal) เชน การพูดซ้ํา การอธิบาย การถามเพื่อใหเกิดความเขาใจ และการแสดงออกโดยไมใช

คําพูด (Non - Verbal) เชน การแสดงทาทาง การมองตา เปนตน  

      3.4.4  ผูรับสาร (Receiver) คือบุคคลที่ผูสงสารมีความประสงคจะบอกเลา

เรื่องราวใหทราบ หากผูรับสารสามารถรับรูเรื่องราวไดถูกตอง ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของ ตนไปตามที่

ผูสงสารกําหนดจุดมุงหมายไว และจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองไปยังผูสงสาร  

      3.4.5  ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง สิ่งที่ผูรับสารแสดงออก 

หลังจากที่ไดรับสารจากผูสงสาร และทําความเขาใจสารน้ันเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งอาจจะตอบสนอง

กลับมาตรงตามเจตนารมณของผูสงสารหรือไมก็ได ปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาน้ี จะชวยใหผูสงสาร

สามารถปรับเปลี่ยนขอมูล ทาที หรือวิธีการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารบรรลุ วัตถุประสงค  

      ดังน้ัน การสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจและประสบผลสําเร็จ ตองประกอบ

ไปดวย ผูสงสาร ผูรับสาร ขอมูลหรือเรื่องราวที่รับรูรวมกันได และการตอบรับจาก ผูรับสารที่บงบอก

ถึงการสื่อสารที่บรรลุวัตถุประสงค  

   3.5  ประเภทของการสือ่สาร  

      อาศัยเกณฑในการจําแนกที่สําคัญ 3 ประการ ดังน้ี (คณาจารย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 21 - 27)  

      3.5.1  จําแนกตามกระบวนการหรือการไหลของขาวสาร ไดแก  

         3.5.1.1  การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) คือ การสื่อสาร

ที่ขาวสารจะถูกสงจากผูสงไปยังผูรบัในทิศทางเดียว โดยไมมีการตอบโตกลับจาก ฝายผูรับ เชน การสื่อสาร

ผานสื่อ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ การออกคําสั่งหรือมอบหมายงาน โดยฝายผูรับไมมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น ซึ่งผูรับอาจไมเขาใจขาวสาร หรือเขาใจไมถูกตอง ตามเจตนาของผูสง และฝายผูสง      

เมื่อไมทราบปฏิกิริยาของผูรับ จึงไมอาจปรับการสื่อสารให เหมาะสมได การสื่อสารแบบน้ีสามารถ         

ทําไดรวดเร็ว จึงเหมาะสมสําหรับการสื่อสารในเรื่องที่ เขาใจงาย  

         3.5.1.2  การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) คือ การสื่อสาร

ที่มีการสงขาวสารตอบกลับไปมาระหวางผูสงและผูรับสาร ดังน้ัน ผูทําการสื่อสาร แตละฝายจึงเปนทั้ง

ผูสงและผูรับในขณะเดียวกัน ผูทําการสื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยา ตอบสนองระหวางกัน ทําใหทราบ

ผลการสื่อสารวาบรรลุจุดประสงคหรือไม และชวยใหสามารถปรับพฤติกรรมในการสื่อสารใหเหมาะสม

กับสถานการณ  

      3.5.2  จําแนกตามภาษาสัญลักษณที่แสดงออก ไดแก  

         3.5.2.1  การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) คือการสื่อสาร

ดวยการใชภาษาพูด หรือเขียนเปนคําพูดในการสื่อสาร  
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         3.5.2.2  การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non Verbal Communication) คือ

การสื่อสารโดยใชรหัสสญัญาณอยางอื่น เชน ภาษาทาทาง การแสดงออกทางใบหนา สายตา ตลอดจน

นํ้าเสียง ระดับเสียง ความเร็วในการพูด 

      3.5.3  จําแนกตามจํานวนผูสื่อสาร แบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี  

         3.5.3.1  การสื่อสารสวนบุคคล (Intrapersonal Communication) 

ไดแก การคิด การตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่จะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ออกมา 

เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยูเปนประจําในตัวบุคคล ไมวาจะต้ังใจหรือไมก็ตาม การสื่อสารสวนบุคคล 

เปนพื้นฐานของการติดตอกับผูอื่น เมื่อมีการติดตอกับผูอื่น เราตองสื่อสาร กับตัวเองไปดวยใน

ขณะเดียวกัน  

         3.5.3.2  การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 

เปนการสื่อความหมายของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป เชน การพูดคุย อภิปราย โตวาที การประชุมสัมมนา 

การเรียนการสอน ตลอดจนการติดตอสื่อสารอื่น ๆ ในชีวิตประจําวัน  

         3.5.3.3  การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เปนการสื่อสาร

ที่ถายทอดความรู ขาวสาร โดยสื่อมวลชนไปยังผูรับหรือกลุมเปาหมายที่ไมแนนอนและไมจํากัดจํานวน 

เชน การสื่อสารโดยวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน วารสาร นิตยสาร และการสื่อสาร

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  

      ลัดดา แพรภัทรพิศุทธ์ิ (2552 : 10 - 11) กลาววา วัจนภาษา หรือภาษาถอยคํา 

หมายถึง ภาษาพูด และภาษาเขียนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน และตองเลือกใชระดับของภาษา           

ใหแตกตางกันตามความสําคัญของโอกาส ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือ  

        1.  ภาษาระดับพิธีการ ถือเปนภาษาระดับสูง มีความไพเราะ งดงาม         

มักใชเฉพาะโอกาสสําคัญ ๆ  

        2.  ภาษาระดับทางการ เปนภาษาที่มีความชัดเจน สละสลวย และสุภาพ 

เชน การกลาวคําปราศรัย การกลาวเปด - ปดการประชุมสัมมนา การเขียนรายงานทางวิชาการ  

        3.  ภาษาระดับกึ่งทางการ เปนภาษาที่ใชสื่อสารเพื่อมุงใหเกิดความเขาใจกัน

ดวยความรวดเร็ว ลดความเปนทางการลงเพื่อใหเกิดความเปนกันเองระหวางผูสงสาร และผูรับสาร 

แตยังคงความสุภาพ มักใชติดตอธุรกิจการงาน การประชุม การอภิปราย การพูดทางวิทยุ โทรทัศน 

        4.  ภาษาระดับสนทนา เปนภาษาที่ใชในการสนทนากันระหวางผูคุนเคย 

หรือใช ในการเจรจาซื้อขายทั่วไป รวมทั้งการประชุมที่ไมเปนทางการ หรืองานเขียนประเภทนวนิยาย 

เรื่องสั้น บทละคร  

        5.  ภาษาปาก เปนภาษาที่ใชสนทนากับผูที่สนิทสนมคุนเคยเปนพิเศษ 

อาจจะมีทั้งคําภาษาถ่ิน คําสแลง คําหยาบปนอยูดวย 
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      สรุปวา การติดตอสื่อสาร เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตองกระทํา

เน่ืองจากการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับการทําความเขาใจระหวางบุคคลกับบุคคล 

บุคคลกับองคการ องคการกับองคการ และยังหมายถึงวิธีการที่สามารถทําใหเกิดความเขาใจกัน

ระหวางผูสงและผูรับโดยแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในดานการแลกเปลี่ยน ความรูสึก

นึกคิด เจตคติ อารมณและการกระทาํตาง ๆ  ที่กอใหเกิดความเขาใจตรงกนั สามารถรวมกันปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ในองคการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

  4.  การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (Interaction Influence)  

   การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล 

ซึ่งจะกอใหเกิดการปฏิบัติโตตอบกันเปนกิจกรรมที่จําเปนอยางใดอยางหน่ึงในองคการ ทุกองคการ        

ที่ดําเนินงานตองเกี่ยวกับบุคคล  

   วิทยาของความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน : พัฒนาการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน

   วิธีการที่บุคคลติดตอสื่อสารกับผูอื่น มักเปนเครื่องตัดสินความสามารถในการสราง

สื่อสัมพันธของบุคคลวาจะนําไปสูความใกลชิดกับผูอื่นมากข้ึนหรือคงเดิม หรือทําใหย่ิงหางเหิน           

กับเขาออกไป และเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติอยางไรในการติดตอสื่อสารกับคน ๆ หน่ึง ก็มักทําอยางน้ัน

เรื่อยไปกับคนอื่น จนในที่สุดกลายเปนความเคยชิน กลายเปนลักษณะนิสัยประจําตัว ซึ่งจะเห็นไดวา

ทักษะดานการติดตอสื่อสารกบัผูอื่นน้ัน บุคคลควรฝกฝนตนเองใหทําใหได และเมื่อทําไดแลวกับคน ๆ หน่ึง

ก็มักมีแนวโนมในการนําไปใชกับบุคคลอื่น ๆ ตอไป การฝกฝนตนเองดังกลาวอาจเริ่มไดโดยศึกษา 

หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดตอสื่อสารกับผูอื่น แลวหมั่นฝกตนเองใหทําตามหลักดังกลาวทีละเล็ก          

ทีละนอยจนกลายเปนความเคยชิน 

   หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดตอสื่อสารกับผูอื่นในที่ทํางาน ซึ่งชวยใหเกิดสัมพันธภาพ 

ที่ดี อาจกลาวไดโดยสังเขปไดดังตอไปน้ี 

     1.  สนใจ เอาใจใส ใหความสําคัญกับผูที่ติดตอสื่อสารดวยทั้งน้ีเน่ืองจากการ          

ใหความสนใจ เอาใจใส ใหความสําคัญกับคูสนทนาหรือผูที่ติดตอสื่อสารจะทําใหจับใจความการพูด

การคุยไดครบถวนสมบูรณ ถาเปนการทํางานรวมกันในองคการธุรกิจก็จะทําใหเขาใจเรื่องงานไดถูกตอง 

ทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค ทุกคนมีความเขาใจในงานตรงกัน การแสดงความสนใจเอาใจใส และ

ใหความสําคัญกับผูที่ติดตอสื่อสารดวยน้ัน อาจกระทําไดทั้งโดยสีหนา ทาทาง นํ้าเสียงและคําพูด       

ซึ่งแสดงการยอมรับ กระตือรือรนตอการสนทนา มองสบตาโดยเปดเผยจริงใจ เต็มใจตอการพูดคุย  

ใหเวลาเพียงพอตอการพดูคุยหรือติดตอสื่อสารกัน พยายามทําความเขาใจกับสิ่งที่อีกฝายหน่ึงตองการ

ใหรับทราบ 
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     2.  หลีกเลี่ยงการพูดพิงถึง “คน” เมื่อสนทนาเรื่องภายนอกตัว คือในกรณีที่เปน

การสนทนาแบบกันเองทั่วไป หรือแมแตเรื่องงานบางเรื่อง ถาคูสนทนาตางพยายามหลีกเลี่ยงการพูด

พาดพิงถึงคน จะชวยใหแตละฝายสนใจสิ่งภายนอกตัว ลดการเพงเล็งที่คน ซึ่งอาจจะหมายถึงคูสนทนา

หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เปนการปองกันการวิพากษวิจารณ ซึ่งบางทีเปน นํ้าผึ้งหยดเดียว อันอาจนําไปสู

การขัดแยงกันตอไปก็ได  

       ตัวอยางที่ 1 การพูดพาดพิงถึงคน “คุณสมศรีทํางานผิดพลาด เขาจะตอง

แกไขใหม”การพูดที่หลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงคน “งานสวนน้ันผิดพลาดไปบาง คงจะตองแกไขใหม”

       ตัวอยางที่ 2 การพูดพาดพิงถึงคน “สมชายผมวาความคิดของคุณยังแกปญหา

เรื่องน้ีไมได”การพูดที่หลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงคน “ความคิดเชนน้ันอาจจะยังแกปญหาเรื่องน้ีไมไดมากนัก” 

     3.  ต้ังคําถามไมเจาะจง การต้ังคําถามเพื่อใหคูสนทนาตอบโดยประเด็นคําถาม

พุงไปสูคูสนทนารูสึกวาเขากําลังถูกวิพากษวิจารณจากอีกฝายหน่ึง แตคําถามก็มีขอดีตรงที่วาทําใหคู

สนทนาฟงดวยเหตุผลมากข้ึน ดังน้ัน การถามยังมีความจําเปนตองใชอยูในการติดตอสื่อสารระหวาง

กันเมื่อตองทํางานรวมกันหรือเกี่ยวของกันอยู แตทั้งน้ีควรระวังอยาใหคําถามเปนชนวนไปสูอุปสรรค

ของมนุษยสัมพันธในหนวยงาน โดยพยายามต้ังคําถามที่ไมเจาะจงไปสูคูสนทนา หรือคนใดคนหน่ึง  

ในกลุมสนทนาหรือกลุมอภิปราย ดังตัวอยางตอไปน้ี  

       ตัวอยาง คําถามเจาะจง “คุณภา..คุณจะจัดการอยางไรกับเรื่องน้ี” คําถาม

ไมเจาะจง “เรื่องน้ีจะจัดการอยางไรดี” 

     4.  ใชคําถามเชิงอธิบายแทนการสั่งสอนหรือแนะนํา มนุษยโดยทั่วไปมักไมชอบ

ใหใครมาอบรมสั่งสอนเรื่องการวางตัวหรือการประพฤติปฏิบัติ ยกเวน เรื่องทักษะหรือความรูทางเทคนิค

ในงานบางเรื่องที่ทําไมเปนและจําเปนตองเรียนรูหรือมีใครมาสอน ด้ังน้ันเมื่อจําเปนตองใหพนักงาน

หรือเพื่อนรวมงานไดแนวทางปฏิบัติบางประการ เพื่อกระตุนใหอีกฝายหน่ึงไดคิดทบทวนหาเหตุผล       

ในบางเรื่องซึ่งอาจจุชวยใหเจาตัวคิดหาทางออกของปญหาหรือหาวิธีทํางานไดหลายแนวทางข้ึน โดยที่

ลดความรูสึกขัดแยง คับของใจจากการถูกอบรมสั่งสอน ดังตัวอยางตอไปน้ี  

       ตัวอยางการอบรมสั่งสอน “คุณไมควรทําอยางน้ัน”คําถามเชิงอธิบาย  

“การทําอยางน้ันอาจไมสมควรใชหรือไม” 

     5.  ใชประโยคที่เริ่มตนดวยสรรพนามบรุุษที่สองเมื่อพูดถึงสิ่งดี เน่ืองจาก การใช

ประโยคที่เริ่มตนดวยสรรพนามบุรุษที่สองเชนทาน หรือ คุณ หรือ พี่ หรือ เธอ… ชวยใหคุณสนทนา

เห็นวาเราสนใจเขายอมรับเขา นอกจากน้ันยังชวยแทนความรูสึกในใจของผูพูดแฝงออกมาดวย เชน 

ถาผูพูดพูดวา “คุณเปนคนเฉียบแหลมจริง ๆ” อาจหมายความวา “ฉันช่ืนชมคุณเหลือเกิน เพราะคุณ

เปนคนมีความคิดสรางสรรคและมีความสามารถมาก” การใชสรรพนามบุรุษที่สอง ชวยเผยความรูสึก

ในใจที่ดี ๆ ของผูพูดออกมาไดโดยไมตองบรรยายความรูสึกออกมาตรง 
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     6.  ใชคําวา “เรา” เมื่อตองการใหเกิดความรูสึกเปนกลุมเปนพวก การใชคําวา 

เรา ในการพูดคุย บางทีหมายถึง คุณ หรือ ทาน ก็ได เชน เมื่อพูดวา เราควรพยายามทํางานช้ินน้ี         

ใหเสร็จเร็วที่สุดเทาที่จะทําได อาจหมายความวา คุณเรงมือทํางานช้ินน้ีข้ึนอีกหนอย นอกจากน้ัน  

การใช เรา ในการสนทนา ยังทําใหเกิดความรูสึกเปนพวกพองเดียวกัน ลดความรูสึกแบงแยกและใช

พูดชักจูงใจไดดี เชน เมื่อพูดวา เรามีความรูสึกทํานองเดียวกันเกี่ยวกับ... มักทําใหผูฟงคลอยตามผูพูด

โดยงาย หรือ เมื่อใช เรา ในการตําหนิ ผูถูกตําหนิก็จะไมเสียหนามากนัก ดังน้ันแทนที่จะพูดวา คุณ        

ก็ใชคําวา เรา ทําใหมีความรูสึกเปนหมูเปนพวก รวมแรงรวมใจ ถึงแมจะพูดในสิ่งที่เปนทางลบก็ยังไมดู

เปนการติเตียน ดูวาเปนความผิดของเรารวมกัน 

     7.  ใชประโยคที่เริ่มตนดวยสรรพนามบุรุษที่หน่ึง เมื่อตองการแสดงความรับผิดชอบ

ในสิ่งที่พูด การใชประโยคที่ข้ึนตนดวยสรรพนามบุรุษที่หน่ึง หมายถึง วาผูพูดตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ

สวนตัวในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นใชในการแสดงออกซึ่งประสบการณหรือแนวคิดสวนตัว ผูพูดมิได

พยายามปดบังหรือหลบเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูด และมีความเต็มใจในการแสดงความรูสึก

สวนตัวกับผูอื่น แตบางทีการใชสรรพนามบุรุษที่หน่ึงบอยเกินไปในการสนทนา ก็อาจแสดงใหเห็นวา        

ผูพูดมีลักษณะยึดถือตนเองเปนศูนยกลาง และชอบทีจ่ะแสตัววาความคิดเห็นของตนน้ันเหนือกวาผูอืน่ 

จึงควรระวังการใชใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมากไมนอยเกินไป และไมควรใชสรรพนามบุรุษที่หน่ึง

เพื่อการยกตนขมทาน คือ เพื่อแสดงความเดน ความเกง หรือความมีอํานาจเหนือผูอื่น ซึ่งเปนผลเสีย

ตอมนุษยสัมพันธ 

     8.  ใชสรรพนามบุรุษที่สอง - บุรุษที่หน่ึง หรือ คุณ - ฉัน เมื่อตองการแสดงถึง

ความใกลชิด จริงใจ การใช คุณ - ฉัน หรือสรรพนามบุรุษที่สอง - หน่ึง บุคคลสองคน ทําใหเกิดความสัมพันธ

ที่แนนแฟนและรูจักกันมากข้ึน และเปนการสื่อสารที่แทจริงระหวางความหมายไปในทางลบ แตก็ยัง

แฝงความรูสึกเปนมิตรและซื่อสัตยตอกัน เชน ตัวอยางประโยคที่วา ฉันคิดวาสิ่งที่คุณทําทั้งหมดน้ัน 

มันผิด แมจะเปนทางลบ แตก็ยังแสดงความรูสึกและเจตคติของผูพูดที่มีตออีกฝายหน่ึงวาจริงใจตอกัน 

     9.  ใชคําวา อยางไร เมื่อตองการขอเท็จจริง การใช อยางไร ในคําถาม แสดงวา

ผูถามตองการคําตอบจริง ๆ และถามดวยความสนใจจริง ๆ เชน เมื่อถามวา คุณทํางานน้ีไดอยางไร 

หรือเมื่อถามวา คุณรูสึกอยางไรตอสิ่งที่เกิดข้ึน แสดงวาผูถามตองการทราบความจริง มิใชตองการ  

ขอวิจารณจากผูถูกถาม หรือการปดบังความเปนจริงจากผูถูกถาม การใช อยางไร ในการสนทนา         

เปนการเปดทางไปสูการสื่อสารระหวางกันอยางแทจริง แตก็มีขอระวังที่จะไมคุกคามหรือลวงละเมิด

เรื่องสวนตัวของผูถูกถามจนเสียสัมพันธภาพตอกันเน่ืองจากบุคคลทุกคนตางไมชอบใหใครลวงล้ํา

ขอบเขตสวนตัวของกันและกัน 
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     10.  ใชคําวา ทําไม ใหเหมาะสมตามจุดประสงค การใช ทําไม ในประโยคคําถาม 

แสดงวาผูถามตองการคําอธิบายจากอีกฝายหน่ึง และบอยเหมือนกันที่คําน้ีทําใหแปลความหมาย          

ไปในทํานองวิพากษวิจารณอีกฝายหน่ึงได เชน เมื่อถามวา คุณเอาพริกไทยใสเขาไปในแฮมเบอรเกอร

ทําไม อาจตีความหมายไดวา คุณรูไหมพริกไทยนะจะทําใหคุณจามไมรูจักหยุด แยจริง นอกจากน้ัน 

ในอีกแงหน่ึง คําวา ทําไม ก็ชวยแสดงความจริงใจของผูพูด ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกที่ดีข้ึนได เชน       

เมื่อพูดวา ทําไมคุณมักคิดถึงแตคนอื่นอยูตลอดเวลา หรืออาจแสดงความรูสึกไมจริงใจของผูพูดออกมาได 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสถานการณที่พูดดวย เชน ถาพดูวาทําไมนะ คุณมักจะเปนฝายเดียวกับผูตอบถูกเสมอ 

อาจตีความหมายไดวา ฉันปวดหัวและเหน่ือยหนายในการที่คุณเปนฝายที่มาพรอมกับการแกปญหา 

ไดทุกที รูสึกอิจฉาจริง ๆ ซึ่งตัวอยางเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาการใชภาษาหรือคําพูดสื่อสารกันน้ัน ผูใช

ตองระวังการใช และรอบคอบในการสื่อสารความหมาย เพราะถาไมระวัง บางทีอาจสรางความเขาใจผิด

และไดความหมายเปนตรงขามกับที่ตองการ ซึ่งมักมีตัวอยาง ความเขาใจผิดและความขัดแยงในหนวยงาน

ใหเห็นอยูเรื่อย 

     11.  ใชวิธีสะทอนความรูสึกสะทอนเน้ือหาคําพูดของคูสนทนาเพื่อแสดง     

ความเขาใจ วิธีสะทอนความรูสึก หรือสะทอนเน้ือหาคําพูด ของคูสนทนาน้ัน เปนวิธีการของนักจิตวิทยา

กลุมมนุษยนิยมที่ใชแสดงความเขาใจอีกฝายหน่ึงโดยไมตองพูดคําวา ฉันเขาใจคุณ ทั้งน้ีเพราะคําวา 

ฉันเขาใจคุณ ที่ใชกันอยูโดยทั่วไปน้ัน บางทีก็เปนเพียงคําพูดทั้ง ๆ ที่ไมเขาใจอีกฝายหน่ึงอยางแทจริง 

การสะทอนความรูสึกหรือสะทอนเน้ือหาคําพูดของคูสนทนาเพื่อแสดงความเขาใจผูอื่นน้ัน เปนการเขาถึง

ความรูสึกหรือเน้ือหาในสิ่งที่เขากําลังสื่อสารใหเรารับทราบ ซึ่งเมื่อเรารับทราบและเขาใจสารน้ัน        

แลวก็สื่อความเขาใจดังกลาวไปสูเจาตัวโดยใชวิธีสะทอนความรูสึกหรือสะทอนเน้ือหาคําพูด 

     12.  ใชคําพูดเปดเผยตนเองเพื่อแสดงความจริงใจและพรอมเปนมิตร คือ ผูที่

ขาดทักษะในการพูดคุยกับผูอื่นบางครั้งก็เปนอุปสรรคตอการสรางมนุษยสัมพันธทําใหคบคนยาก        

ไมมีเพื่อน หรืออาจสรางความเขาใจผิดแกผูอื่นวาเปนคนไมอยากคบหาสมาคมกับใคร ผูที่ขาดทักษะ

ดังกลาวจึงควรฝกฝนตนเองในการแสดงออกซึ่งความรูสึกและความในใจที่เปนในระดับพื้นฐานทั่วไป 

ซึ่งมักเรียกกันวาการเปดเผยตนเอง เพื่อเปดใจอันเปนการเปดทางใหผูอื่นเขามาใกลชิดกับตัวเรา และ

เพื่อชวยใหผูอื่นรูจักเราเพิ่มข้ึน ดังมีคํากลาวที่วา ถาเปดตาโดยไมเปดใจใหแกกันแลว เราจะอยูดวยกัน

ไดอยางไร คําพูดดังกลาวน้ี สะทอนใหเห็นความสําคัญของการเปดเผยตนเองเพื่อใหอยูรวมกัน และ

ทํางานรวมกันไดโดยราบรื่น ซึ่งบุคคลอาจฝกฝนใหเคยชินตอการแสดงออกและใชคําพูดเปดเผยตนเอง

ไดบางโดยอาจพยายามฝกพูดเพื่อเปดเผยตนเองจากประโยคหรือขอความไมสมบูรณในทํานองตอไปน้ี  

(เสมสิกขาลัย, 2560)  
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        มนุษยสัมพันธจัดเปนทั้งศาสตร (Science) และศิลป (Art) เน่ืองจาก       

มีหลักการ และทฤษฎีทีเ่ปนขอความรู และการนําหลักการ หรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 

ไดน้ันตองอาศัยเทคนิควิธีการซึ่งถือเปน ศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะสังเกตเห็นไดอยางหน่ึงวา 

คนแตละคน มีความสามารถในการติดตอกับผู อื่นไมเทากัน บางคนเปนที่พอใจของคนหมูมาก มีเพือ่น

มากหนาหลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดตอ หรือทํางานรวมกับเขามากมาย ในขณะที่บางคน          

ไมคอยมีใครอยากจะเขาใกล หรือทํางานรวมดวย น่ันเปนเพราะเขาขาดศิลปะในการติดตอกับบุคคลอื่น 

ซึ่งอาจเปนเพราะไมรูหลกัการวาควรทําอยางไร หรือเปนเพราะนําหลักการไปใชไม ถูกวิธี ดังน้ัน การที่

คนเราจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น จึงจําเปนตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และหมั่นฝกฝนเพื่อให

เกิดความเช่ียวชาญ จนสามารถนําหลักการที่เปนขอ ความรูทางทฤษฎีไปใชไดอยางเปนธรรมชาติ

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก อธิบายวา มนุษยเปนสัตวสังคม มนุษยใชชีวิตอยูรวมกัน 

เปนหมูเปนเหลามนุษย อยูรวมกัน เปนกลุมเปนพวก มีปฏิสัมพันธรวมกัน การที่มนุษยอยูรวมกัน      

ทําใหพวกเขารูสึกปลอดภัย ซึ่งเปนสัญชาตญาณของมนุษย ดังน้ันเราอาจกลาวไดวา การที่มนุษย          

มีสัมพันธกัน มนุษยจึงเปนสัตวสังคม ดังที่นักปราชญไดกลาวไว 

        มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธในทางสังคม ระหวางมนุษย ซึ่งจะ

กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 402) ในป พ.ศ. 2538 

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธในทางสังคม

ระหวางมนุษย ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันมนุษยสัมพันธ (Human Relationships)         

เปนการอยูรวมกันของมนุษยเปนหมูเปนคณะ หรือกลุมโดยมีการติดตอสื่อสารกัน ระหวางบุคคล 

ระหวางกลุม เพื่อใหทราบความตองการของแตละบุคคล หรือกลุมรวมไปถึง วิธีการจูงใจ และประสาน

ความตองการของบุคคล และกลุมใหผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคมตองการ พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มนุษยสัมพันธ หมายถึง ศาสตรและศิลปในการเสริมสรางความสัมพันธอันดี 

ระหวางบุคคล เพือ่ตองการใหไดมาซึ่งความรวมมือ ชวยเหลือกัน ความรักใครนับถือ และความจงรักภักดี 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง การรูจักใชวิธีการที่จะครองใจคนโดยมีความประสงคใหบุคคลเหลาน้ันนับถือ 

จงรักภักดี และใหความ รวมมือรวมใจ ทํางานดวยความเต็มใจ มนุษยสัมพันธ เปนเทคนิคการกระตุน

ใหคน และกลุมคน มาเกี่ยวของกันทั้งในเรื่องงาน เรื่องสวนตัวจน สามารถ ทํากิจกรรมใด ๆ เพื่อให

บรรลุเปาหมายโดยความรวมมือรวมแรงรวมใจ เพื่อที่จะทํากิจกรรมดังกลาวไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล โดยการทํางาน เพื่อสวนรวมน้ีจะเปน กระบวนการกลุมที่ทํางานรวมกันดวย ความเต็มใจ 

เต็มความสามารถ มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการจูงใจ ใหผูปฏิบัติงานภายใตสถานการณ         

ที่เปนอยูใหเกิดความพึงพอใจในงาน และความสามารถ ทํางาน ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ขององคกรไดองคประกอบของมนุษยสัมพันธ การสรางมนุษยสัมพันธ ใหเกิดข้ึน ในกลุมคนไมวาจะ

เปนกลุมใด จะตองคํานึงถึงองคประกอบของมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุน หรือเปนอุปสรรค
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ของความสัมพันธของกลุมแลว ดําเนินการสรางเสริมพัฒนาและปรับปรุงปจจัยตาง ๆ เหลาน้ันใหเปน

ปจจัยที่เอื้อตอมนุษยสัมพันธ ที่ดีใหได สําหรับองคประกอบของมนุษยสัมพันธน้ี 

       พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2551) มีความเห็นวามี 3 ประการดวยกัน ไดแก 

การรูจักตน การเขาใจผูอื่น และการมีสภาพแวดลอมที่ดี โดยไดเสนอเปนแผนภูมิแสดงองคประกอบ 

ของมนุษยสัมพันธ ซึ่งเมื่อนํามาประยุกตใชเพื่อสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานในองคการ 

อาจกลาวไดวา องคประกอบของมนุษยสัมพันธในองคการประกอบ ดวยการรูจักตน การเขาใจเพื่อน

รวมงาน และการสรางสภาพแวดลอม ในที่ทํางานใหดี ซึ่งอาจจะเขียนเปนแผนภูมิแสดงองคประกอบ

ของมนุษยสัมพันธ ในหนวยงานได ดังน้ี 

         1.  มนุษยสัมพันธ ในหนวยงานมีองคประกอบเปน 3 ประการ คือ 

การรูจักตน การเขาใจเพื่อนรวมงาน และสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี ในเรื่องของการรูจักตนน้ัน 

บุคคลควรตองวิเคราะหตน เพื่อใหรูจักตัวเอง อยางแทจริงทั้งลักษณะที่ดี และไมดี แลวปรับปรุงตน 

ในสวนที่ เปนลักษณะที่ไมดีซึ่งอาจสรางปญหา และ อุปสรรคในการทํางาน และการสรางสัมพันธ      

กับผูอื่น นอกจากจะเปนแนวทาง ใหวิเคราะหเพื่อนรวมงาน และ เขาใจ เพื่อนรวมงาน ใหมากข้ึน 

แลวยังชวยยอมรับความแตกตาง ระหวางบุคคล และพัฒนาตนใหเขากับ เพื่อนรวมงานไดดี สวนความเขาใจ 

ในเรื่องของสิ่งแวดลอม ในที่ทํางานดี จะเปนตัว กระตุนใหบุคคลวิเคราะหสิ่งแวดลอม ในที่ทํางาน 

แลวปรับปรุงใหดีข้ึน รวมทั้งเปนแนวทางพัฒนาตน ใหเขากับที่ทํางานใหไดดวย ซึ่งทั้งหมดดังกลาวน้ัน 

จะสงผลตอมนุษยสัมพันธ ในองคการเมื่อมนุษยสัมพันธในองคการดี ก็จะทําใหบุคคลเปนสุข        

เพื่อนรวมงานสุข และสิ่งแวดลอมในที่ทํางานดี ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพที่ดีขององคการ จึงเห็นไดวา 

การศึกษาในเรื่ององคประกอบของมนุษยสัมพันธดังกลาว จะชวยใหบุคคลเกิดความเขาใจ และเกิด

แรงกระตุน ในการประพฤติปฏิบัติใหเกิด องคประกอบ ดังกลาว อันนํามาซึ่ง ความสัมพันธอันดี         

ในองคการ องคประกอบของมนุษยสัมพันธแบงเปน 3 ประการคือ  

           1.1  การเขาใจตนเอง เปนลักษณะการรูจักตนเองอยางแทจริง

วาตนเองเปนใคร มีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณแคไหนระดับใด มีจุดแข็งคือความเกง 

และจุดออนคือความไมเกงในดานใดบางเรื่องใดบาง การเขาใจตนเอง ทําใหบุคคลเกิดการรูสึกยอมรับ

ในคุณคาแหงตน นับถือตนเอง และรูจักเขาใจสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่สําคัญ

ในการเขาใจตนเองจะชวยใหเรารูจักปรับตัวเขากับบุคคลอื่นไดดีมาก 

           1.2  การเขาใจบุคคลอื่น เปนการเรียนรูธรรมชาติของคน      

ความแตกตางระหวางบุคคลความตองการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดลอมทําใหเกิด

ประโยชน ในการนําไปใชติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นไดนานัปการ เมื่อเราตองการ ไปติดตอสัมพันธ 

กับบุคคลใด เราตองทราบกอนวาบุคคลน้ันช่ือใดเปนใคร มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ

ทางดานใด อยูในระดับใดชอบสิ่งใด ไมชอบสิ่งใด โปรดปรานในสิ่งใดเปนพิเศษ มีคุณลักษณะที่เดน
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ทางดานใดบาง เมื่อเรานําเอาบุคคลอื่น ที่เราตองการติดตอ สัมพันธ มาพิจารณาดูวา เรามีความเขาใจ

ในตัวเขาอยางไร เรายอมรับในตัวเขาไดแคไหน เพื่อจัดระดับคุณคา และความสําคัญของบุคคลที่เรา

จะตองมีการติดตอสัมพนัธรวมทั้งการทีเ่รา รูจักปรับตัว ใหเขากับบุคคลอื่น ไดในการติดตอสัมพันธกนั 

           1.3  การเขาใจสิ่งแวดลอม เปนการเรียนรูธรรมชาติของสิ่งแวดลอม

ที่อยูรอบตัวเรา และบุคคลอื่นซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีสวนสัมพันธกับมนุษยสัมพนัธ

ไดแก สภาพการณเหตุการณ สถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน และในอนาคต ลวนแตมีอิทธิพลมาจาก

สิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันที่เปนองคการ สถาบันการศึกษา หนวยงาน บริษัท 

หางราน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา องคการระหวางประเทศ ความรูจากการเขาใจสิ่งแวดลอม สามารถ

นํามาปรับใชกับตัวเรา ในการเสริมสราง มนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นไดดีมากข้ึน  

      นอกจากน้ีแลวองคประกอบของมนุษยสัมพันธ มักจะเกีย่วของกับเรื่องพฤติกรรม 

การจูงใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยผสมผสาน

กันอยางเหมาะสม เกิดเปนพฤติกรรมที่นาพึงพอใจแกบุคคลอื่น ๆ ที่เรียกวา “มนุษยสัมพันธ”  

      องคประกอบท่ีจะชวยสงเสริมใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

      การที่จะเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีน้ัน จําเปนตองมีความรู ความเขาใจถึง

องคประกอบที่จะ ชวยสงเสริมใหเปน ผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดังตอไปน้ี 

        1.  พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยูรวมกัน ไมวาจะ

เปนเพื่อความสุขในการดําเนินชีวิต หรือเพื่อการปฏิบัติงาน ใหดีข้ึนในหนวยงาน เราทุกคนตองเขาใจ

พฤติกรรมของคน 

        2.  การจูงใจ (Motivation) เปนแรงกระตุน เปนพลังใหเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม เพื่ออํานวยประโยชน และสรางความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 

        3.  กลุมพวกในการปฏิบัติงาน (Team work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยา

สัมพันธระหวางความเปนมนุษย ที่ดํารงตนดวย การเคารพนับถือ ซึ่งกัน และกัน หรือเคารพนับถือ         

ในความแตกตางระหวางบุคคล 

        4.  การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอ

หนวยงาน หรือองคการ มนุษยอยูรวมกันเปนกลุม ๆ แบงแยกกลุมไปตามลักษณะของความตองการ 

มีการตอสูแยงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน  

      ผลดีของมนุษยสัมพันธ 

        1.  เปนประโยชนในการสือ่ความคิดติดตอ การประชาสัมพันธกับประชาชน 

เพื่อเรียกรอง ความเห็นชอบ กับช้ีแจง ใหรูถึงบริการตาง ๆ ของหนวยงานในองคการ 

        2.  ทําใหมีความพอใจในชีวิตเพิ่มข้ึนการไดแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ความคิด และวัตถุ สิ่งของซึ่งกัน และกัน จะนําไปสูความพอใจในชีวิต รูสึกวาชีวิตไมแหงแลง 
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        3.  ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการประกอบธุรกิจตาง ๆ  มนุษยสัมพันธ

ชวยสงเสริม ความเขาใจในระหวาง สมาชิกของ กลุมผูประกอบธุรกิจ การงาน ความเขาใจอันดีมีผล 

ทําใหการประกอบธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น 

ทําใหเกิดความรูสึก เปนสวนหน่ึงของหมูคณะ ชวยลดอุบัติเหตุในการทํางานได มนุษยสัมพันธจึงมีผล

ชวยใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการประกอบธุรกิจการงาน 

        4.  ทําใหมีความสุขเพิ่มข้ึน การมีมนุษยสัมพันธ และมิตรภาพที่ดีจะทําให

เกิดความสดช่ืน และสงผลมายังครอบครัว คือ จะไมมีอารมณ เครียด มาระบายความหงุดหงิดกับครอบครัว 

ทําใหผูที่เกี่ยวของมีความสุข มีความพอใจที่ไดมีกิจกรรม และปฏิบัติงานรวมดวย 

        5.  ทําใหเกิดการแบงหนาที่ รูจักบทบาทและภารกิจในการประกอบการ

ผลิต การจําหนาย การกระจายบริหารงานออกไปโดยทั่วถึงกัน มนุษยสัมพันธมีสวนสําคัญในการแบงเบา

ภาระหนาที่รับผิดชอบบนพื้นฐานของความ เขาใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน เปนการแบงงานกันทํา

ตามวิธีการบริหารงานแผนใหม อันเปนผลชวยทําใหการประกอบธุรกิจการงานวมกัน สําเร็จลุลวง

ตามที่กําหนดไวอยางไดผล และมีความสมานฉันทกันในหมูคณะ 

        6.  ทําใหเขาใจถึงธรรมชาติความตองการความแตกตาง ตลอดจนลักษณะ

ของคนรูวิธีที่จะเอาชนะในคน ใหเขามารวมงานดวยความรักความพอใจ 

        7.  สรางทักษะใหผูบริหารชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา 

และติดตอกับกลุมชนประสานงานหนวยอื่น ๆ  ไดดี ทําใหการบริหารงานของผูบริหารงายข้ึน เปนประโยชน

สําหรับผูบริหารในการใชมนุษยสัมพันธเพื่อความสําเร็จของงาน 

        8.  ทําใหเกิดความรูสึกวาตนมีคา จากการมีความสัมพันธ และไดรับ      

การยอมรับจากผูอื่น เปนตนวา ความคิดเห็นของเราไดรับ การยอม รับจากผูอื่น เราสามารถจะชวยเหลือ

ผูอื่นได จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคา 

        9.  ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางเสรี ในดานการผลิต การจําหนาย         

การบริการ 

        10. ทําใหนักบริหารสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกช้ัน 

        11. ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน หัวหนา ลูกนองจะสามารถทํางานรวมกันไดดี จะประสบความสําเร็จ

กาวหนาในการทํางาน และสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ของตนไดอยางมีความสุข 

        12. ทําใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม สามารถทํางานรวมกับ

บุคคลทุกคนไดอยางดีทําใหทุกคน มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน พรอมจะรวมมือกันทํางาน และ       

อยูรวมกันดวยความสุข 
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        13. ทําใหเกิดการเผยแพร และการถายทอดความคิดเห็น ในดานการศึกษา 

ทฤษฎี การทดลอง การปฏิบัติ แนวความคิดโดยเสร ี

        14. ทําใหเกิดความรักใคร ศรัทธา เช่ือถือซึ่งกัน และกัน อันจะนํามา            

ซึ่งความสามัคคี 

        15. ทําใหเกิดความตองการทีจ่ะไดผูรวมงาน ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ สําเร็จ ลุลวงไปดวยดี 

        16. เปนสื่อในการติดตอประชาสัมพันธใหบุคคลอื่นยอมรับ เขาใจในการ

ปฏิบัติงานของเรา ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น จากบุคคลที่เกี่ยวของ อันจะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําข้ึน

น้ันสําเร็จไดดวยดี 

        17. ทําใหเกิดความพอใจ ยินดี และความรวมมือในการงาน 

        18. ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ทําใหเกิดพลังรวมมากข้ึน และลด

ความขัดแยงในกลุม 

        19. เปนปจจัยสําคัญในการประสานประโยชนเพื่อปองกัน และแกปญหา

ตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และการเมือง ทําใหการติดตอสื่อสารตาง ๆ ถึงกันงาย และ

มีผลดี 

        20. ชวยใหเกิดการเผยแพรถายทอดแนวความคิดปรัชญา สิ่งประดิษฐ 

ผลิตผล และบริการ 

      ผลเสียของการขาดมนุษยสัมพันธ 

      บุคคลที่รวมกันอยูในสังคมมีหลายประเภทมีความแตกตางกัน และแตกตางกัน

ในความตองการทางดานจิตใจอารมณ ดานสติปญญา เพราะฉะน้ันหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพันธ 

คือ ไมพยายามเขาใจซึ่งกัน และกัน ไมคิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุงแตประโยชนสวนตัวเปนสวนใหญ 

สังคมน้ันก็จะไมมีความเจริญกาวหนา และไมมีความมั่นคง เพราะสมาชิกแตละคน ของสังคมจะไม

รวมมือกันตางฝายตางก็จะเอาชนะ และชิงดีชิงเดนกัน และกันอันจะนํามาซึ่งการแตกแยก ความสามัคคี 

ในหมูคณะสังคมใด ขาดมนุษยสัมพันธผูคนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม มีผลกระทบถึงสังคมมาก 

ฉะน้ันทุกคนควรจะ สรางมนุษยสัมพันธใหบังเกิดข้ึนในหนวยสังคมทุกหนวยที่ตนเปนสมาชิกอยู 

เพราะเปนวิธีการหน่ึงใน การเสริมสรางความมั่นคงใหแกสังคมโดยสวนรวม 

      อิทธิพลของมนุษยสัมพันธตอบุคคล 

      เพื่อใหอยูกับคนในสังคม อยางมีความสุข แนวทางที่จะอยูรวมกับคนอื่น  

อยางมีความสุข เราควรจะมีลักษณะบุคลิกภาพ ดังน้ี  

        1.  จงพยายามเปนคนที่งาย ๆ ไมเรื่องมาก ไมมีมาดมากจนทําใหคนอื่น

รูสึกเบื่อ รําคาญ และมาอยากเขาใกล เพราะเขาใกลทีไร รูสึกรอนทุกครั้ง  
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        2.  จงพยายามเปนคนที่มีอัธยาศัยดี ย้ิมแยมแจมใส ราเริงสดช่ืน ใครเห็น

ใครรัก ย้ิมงาย การย้ิมของมนุษยใชกลามเน้ือ 14 มัดแตถาเราทําหนางอ ปนหนาใหกลามเน้ือต้ัง 72 มัด 

ใครไมชอบย้ิมแกเร็วกวาอายุจริง และการย้ิมก็ไมตองลงทุน เชาข้ึนมาก็มีรอยย้ิมใหกัน 

        3.  จงเปนคนเปดเผย ไมมีหนากากหลายช้ัน จริงใจ ไมเสแสรง การที่เรา

เปดตน ยอมใหคนอื่นรูจักตัวเราจะเปนสิ่งที่คนอื่นช่ืนชมเรา การเปดตัวเปนการแสดงออกของความจริงใจ 

คบกันอยางจริงใจไมมีประโยชนอื่นใดแอบแฝง สัมพันธภาพของคนดีถารูจักเปดเผยตน 

        4.  ระมัดระวังในการสื่อสาร ในการตองสัมพันธกับคนอื่นการสื่อสาร 

สําคัญมาก ไมใชคําสั่ง ขอรอง ขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือดีกวาการออกคําสั่ง หรือการพูด      

แบบเผชิญหนาดีกวาการพูดลับหลัง ในเรื่องคําพูด ตองพูดแบบเปดเผย พูดจริงใจ และพูดแบบ

ตรงไปตรงมา 

        5.  การรูจักใหกําลังใจคนอื่น เพื่อใหคนอื่นรูสึกวาเราสนใจเขา เห็นใจ 

การกระตุนให บุคคลมีกําลังใจ จะทําใหคนอื่นมองเรา เปนเพื่อน ในความจริงคนที่เราชวยใหกําลังใจ 

เขาสามารถทํา กิจกรรมน้ัน ๆ ไดดวยตัวเขาเพียงแต ยังกลา ๆ กลัว ๆ ถาเราใหกําลังใจบุคคล อาจจะทํา

ในสิ่งที่เขาตองการ จะทําไดตามเปาหมาย ผลพลอยได เราก็จะเปนที่ช่ืนชมของเพื่อน 

        6.  จงเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของบุคคล ใหเกียรติบุคคล ใหการ

ยอมรับนับถือ สิ่งเหลาน้ี จะทําใหความรูสึกของเพื่อนเราดี เราควรเขาใจเรื่อง ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

และปฏิบัติกับคนอื่นโดยใชหลักเกณฑเดียวกันหมด ไมวาเขาจะเปนใคร ทํางานในตําแหนงไหน       

เขาเปนคนเชนเดียวกับเรา จงปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ เราปฏิบัติกับตัวเอง 

        7.  จงเปนผูมีนํ้าใจ นํ้าคําที่ดี รูจักชวยเหลือคนอื่น พูดจากับคนอื่นใหฟง

แลวรื่นหู หวานแบบมีความจริงใจกํากับ เราก็จะไดรับความจริงใจตอบ 

        8.  เปนคนที่รูจักฟงคนอื่น การฟงคนมาก ๆ เรียกวาพหุสูตร มนุษยเรา

ธรรมชาติใหหู มาสองอัน หนาที่ของหูคือฟงมาก ฟงแบบต้ังใจ ฟงแบบสนใจในคําพูด ไมใชฟงบาง          

ไมฟงบาง จองจะพูดแทรก หรือไมสนใจที่ผูพูดพูดถาเราไมรูจักฟงเราจะไมรูอะไรเลย 

        9.  ตรงตอเวลา รับผิดชอบในงานที่ทํา มีวินัยในตนเองสิ่งเหลาน้ีไมตอง

ใหใครช้ีนําแต เราทําจนเปนนิสัย มันก็จะเปน เสนหที่เกิดกับตัวเรา 

        10. รูจักใหอภัย ใหเวลา ใหโอกาสผูอื่น ไมยึดติด วาเปนอยางน้ันอยางน้ี

จนขาดความยืดหยุน ตองการใหคนอื่นรักเรา ตองรักคนอื่นกอน 

        11. หลีกเลี่ยงการแขงขัน การเอาชนะการชิงดีชิงเดน ซึ่งจะนํามาซึ่ง  

การประจบสอพอ การแตกแยก การแบงกลุมการเลนเกม ถาเลนเกมหลาย ๆ คนก็หวังชนะ แตไมวา

แพหรือชนะแลวไดอะไร ทานมีความสุข หรือถาเห็นความลมเหลวของผูอื่น ถาทานสุข ตองพิจารณา

แลววาใจของทานปกติอยู หรือเปลา 
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        12. หลีกเลี่ยงการทําตนเหนือกวาคนอื่น ไมวาจะเปนฐานะ ตําแหนง        

สิ่งเหลาน้ีไมไดสรางสรรค ใหเกิดมนุษยสัมพันธเลย ถาทานอยูในตําแหนงที่สงู ทานพูดไมรับผิดชอบคําพูด 

วางตนขามขูคนอื่น พูดใหคนอื่นเสีย วางอํานาจ วันหน่ึงไมมีใคร ทํางานกับทาน แนนอน ดาลูกนองลับหลัง 

ถามขอมูลของคนอื่นกับคนใกลเคียง ฟงความขางเดียว หูทําดวยสําลี ปากทาดวยตําแยเปนประจํา  

คนประเภทน้ีไมสรางมนุษยสัมพันธในงานเลย แตกลับสรางความแตกแยกในสังคมอีก ฉะน้ันจงหลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมที่อยูเหนือคนอื่นเราก็จะเปนที่รักใครของใคร ๆ  

      วิธีการสรางมนุษยสัมพันธ 

        1.  การสํารวจตนเอง ในการสมาคมกับบุคคลอื่นในชีวิตประจําวันน้ัน 

เราควรสํารวจตนเองวาเรามีสิ่งใดบกพรองมากไป หรือไม หากมี ควรหาทางแกไขปรับปรุงตนเอง         

การชมตนเองมากเกินไปน้ันมีผลเสียมาก เชน ทําใหบางคนลืมตัวคิดวาตนเองดีแลว ไมตองปรับปรุง

แกไข เปนตน แตบางครั้งคําชมก็จําเปนเหมือนกัน ถาคําชมน้ันเปนคําชมที่จริงใจจากผูอื่น อยางไรก็ตาม 

เราควรรูจักประมาณตน มองตนเองโดยไมลําเอียง หรือเช่ือคําชมของผูอื่นงายเกินไป การสรางมนุษยสัมพันธ

กับบุคคลอื่นน้ัน เราควรมีความจริงใจตอเขา เน่ืองจาก ความจริงใจตอกันโดยไมหวังผลประโยชน 

แอบแฝงน้ัน จะกอใหเจตคติที่ดีซึ่งกันและกัน มีความไววางใจกัน อันจะนําไปสูความสัมพันธที่ดี และ

แนบแนนระหวางเรากับบุคคลที่สมาคมดวยนอกจากน้ี เราควรสํารวจตนเองวา เรามักติเตียนปมดอย

ของผูอื่น หรือไม และมีมารยาทในสังคม หรือไม เชน การใชกิริยา และวาจาที่สุภาพ การปฏิบัติตน

ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมของสังคม เปนตน หากเราปรารถนาจะสราง

มนุษยสัมพันธกับผูอื่นใหมั่นคง เราควรมองปมดอยของผูอื่นเปนเรื่องธรรมดา และถาสามารถชวยเหลือเขาได

ควรชวยเหลือเขาตามสมควร เชน เพื่อนติดสุราจนเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง ก็หาทางตักเตือน และแนะนํา

ดวยความหวังดี ใหกําลังใจแกเขาใหกลับมาทํางาน หรือศึกษาตอตามปกติ เปนตน การมีมารยาท        

ในสังคม นับวาจําเปนในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นเชนกัน เพราะชวยใหคนเราปฏิบัติตน       

ตอกันไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามกาละเทศะ และกอใหเกิดความสามคัคีข้ึนในสังคม 

        2.  การศึกษาสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับบุคคล บุคคลโดยทั่วไปมักมีลักษณะ       

ที่คลาย ๆ  กันอยูหลายประการ หากเราไดตระหนักถึงลักษณะเหลา น้ีก็จะชวยเสริมการสรางมนุษยสัมพันธ

กับบุคคลอื่นไดงายข้ึน และดํารงความสัมพันธอันดีใหมั่นคงได ลักษณะตาง ๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกลาว 

มีดังน้ี 

          2.1  ไมชอบใหใครตําหนิ แมวาความคิด หรือการกระทําน้ันจะผิดก็ตาม 

เน่ืองจากเรามักเขาใจวาสิ่งที่เราคิด หรือกระทําลงไปน้ันถูกตองแลว คนเราจะกระทําสิ่งใดยอมมีเหตุผล

ของตนเองเสมอ แตเปนเหตุผลในแงความนึกคิดของแตละคน ฉะน้ันความคิดของแตละบุคคลยอม

แตกตางกันได ดวยเหตุน้ีการตําหนิผูอื่นเมื่อคิดวาเขากระทําผิดน้ัน นับวาไมมีประโยชน เน่ืองจาก

ความคิดเห็นของแตละบุคคลตางกัน อาจทําใหผูถูกตําหนิไมพอใจ และรูสึกวาเปนการทําลายเกียรติของตน 
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ฉะน้ันเมื่อธรรมชาติของมนุษยไมชอบใหใครมาตําหนิตนเชนน้ี เราควรงดการตําหนิผูอื่นควรรูจักนําใจเขา

มาใสใจเรา รูจักใหอภัยซึ่งกัน และกัน 

          2.2  อยากมีช่ือเสียงเดน คนเรามักชอบใหผูอื่นยกยองสรรเสริญตน

วาเปนคนเกง หรือมีเกียรติ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหคนเราเกิดความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตาง ๆ 

ที่อํานวยประโยชนแกมวลมนุษย เพื่อสรางช่ือเสียงใหแกตน อยางไรก็ตาม เราควรรูจักประมาณตน 

และมีความมานะพยายามในทางที่ถูก ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นดวย 

          2.3  ชอบคนที่อารมณดีมากกวาอารมณเสีย คนที่ย้ิมแยมแจมใส 

หรือมีนิสัยราเริงอยูเสมอน้ัน เปนบุคคลที่นาคบหาสมาคมมากกวาคนที่มีแตความทุกข อารมณไมมั่นคง 

หงุดหงิดและโกรธงายการย้ิมของคนเราน้ัน นับวาสําคัญมาก ดังสุภาษิตของจีนกลาวไววา "คนที่ย้ิมไมเปน

จะคาขายขาดทุน" เพราะการย้ิมแสดงถึงการมคีวามสุข การตอนรับ การมีนํ้าใจโอบออมอารี ทําใหผูที่

พบเห็นอยากสมาคมดวย ดังน้ัน เราควรย้ิมแยมแจมใสกับบุคคลที่เราสมาคมดวยเสมอ เพื่อสราง

มนุษยสัมพันธกับบุคคลน้ัน 

          2.4  ไมชอบใหใครโตเถียง โดยธรรมชาติของมนุษยน้ัน ไมชอบใหใคร

มาพูดขัดแยง หรือโตเถียงตน โดยเฉพาะอยางย่ิง ตอหนาที่ประชุม หรือในกลุมคน และหากผูโตเถียง

เปนบุคคลที่มีฐานะตํ่ากวาดวยแลว ก็ย่ิงจะทําใหเกิดความไมพอใจมากย่ิงข้ึน ผูสูง อายุซึ่งเปนบุคคล       

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ มักยึดมั่นในความคิดด้ังเดิมของตน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม      

ประเพณีและวัฒนธรรมเดิม อาจตอตานการเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตใหม ๆ ความคิดใหม ๆ ที่ขัดแยง 

กับความคิดเดิมของตน ดังน้ันจึงมักมีปญหาขัดแยงระหวางผูสงูอายุกบัผูเยาวอยูเสมอ เราจงึควรเขาใจ

ถึงสภาพทางธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจของผูสูงอายุ 

เพื่อใหเราสามารถปฏิบัติตนในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ได 

          2.5  อยากใหบุคคลอื่นเคารพนับถือ และยกยองตน คนเราสวนใหญ

ปรารถนาใหผูอื่นเคารพนับถือ และยกยองวาตนเปนคนดี มีนํ้า ใจโอบออมอารีตอผูอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ผูสูงอายุมักปรารถนาใหบุตรหลาน และบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวเคารพยกยองนับถือตน และคิดวา

ตนยังมีประโยชนตอครอบครัว ดังน้ัน ในฐานะที่เราเปนผูเยาวควรใหความเคารพนับถือ และยกยองทาน 

รับฟงความคิดเห็นของทาน และขอคําปรึกษาในเรื่องที่เหมาะสมตามสมควร ก็จะชวยสงเสริมความสัมพันธ

อันดีระหวางเรากับผูสูงอายุ และชวยปองกันปญหาขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในครอบครัวได 

          2.6  ชอบเห็นการรับผิดเมื่อกระทําผิด ผูที่กระทําผิดแลวยอมรับผิดน้ัน 

เปนบุคคลที่ควรใหอภัย นาสรรเสริญ เพราะการยอมรับผิดน้ัน มิไดทําใหตนตองเสียเกียรติ หรือแสดง

ถึงความบกพรอง และความอับอาย แตเปนการแสดงถึงความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เปนบุคคลที่                

นาเคารพนับถือของคนทั่วไป 
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          2.7  ตองการใหเปนกันเองกับทุกคน การปฏิบัติตนเปนกันเองกับผูอื่น 

ไมวางตัวขมเหงผูอื่น จะชวยสรางมนุษยสัมพันธกับผูอื่นไดงาย กลาวคือ บุคคลที่วางตัวไดเหมาะสม

กับฐานะของตนโดยไมถือตัว ไมแบงพรรคแบงพวก หรือฐานะทางเศรษฐกิจ จะสามารถเขากับผูอื่น 

ไดงาย เปนที่รักใครของคนทั่วไป และสรางความประทับใจใหผูอื่น อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตน           

เปนกันเองกับผูอื่นน้ัน ควรเหมาะสมกับระดับของบุคคล และกาลเทศะ เชน การปฏิบัติตนเปนกันเอง

กับเพื่อน ๆ ครู ผูสูงอายุ เปนตน 

          2.8  ชอบใหผูอื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจ คนเรามีความแตกตางกัน       

ในดานความคิด การศึกษา การอบรม ฐานะ และความเปนอยู จึงทําใหความพอใจ และความสนใจ

ของคนเราแตกตางกัน ดังน้ัน เรื่องที่เราจะสนทนากับบุคคลตาง ๆ น้ัน ควรสอดคลองกับความพอใจ 

และความสนใจของเขาใหมากที่สุด จึงจะชวยสงเสริมความเขาใจ และความสมัพันธที่ดีซึ่งกันและกัน 

          2.9  ชอบใหผูอื่นฟงเมื่อตนพูด การพูดคุย หรือการแสดงความคิดเห็น

รวมกันน้ัน ควรเปดโอกาสใหผูอื่นพูด หรือแสดงความคิดเห็นบาง โดยตนเปนผูสนใจฟง ควรต้ังคําถาม

ในเรื่องที่เขากําลังพูดจะชวยสงเสริมใหผูพดูเกิดความพอใจ เพราะมีผูอื่นสนใจฟงขณะที่ตนพดูลักษณะ

ตาง ๆ ของคนเราโดยทั่วไป ดังที่กลาวมาขางตน เปนเรื่องที่ควรคํานึงถึงในการสรางมนุษยสัมพันธ        

กับผูอื่น หรือการคบมิตร นอกจากน้ี การนําหลักมนุษยสัมพันธของแอนดรู คารเนกี้ ที่วา "ใหสิ่งที่      

เขาตองการแลวทานจะไดสิ่งที่ทานตองการ" มาใชในการสรางมนุษยสัมพันธน้ัน เราควรรูจักประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับชีวิตจริงจะชวยสรางมนุษยสัมพันธ กับผูอื่นไดดีย่ิงข้ึน  

        3.  การผูกมิตร หลักเบื้องตนในการผูกมิตร เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ 

ที่ดีตอกันใหย่ังยืน มีดังน้ี 

          3.1  ความจริงใจตอกัน นับเปนเรื่องสําคัญอันดับแรกในการผูกมิตร 

เน่ืองจากความจริงใจตอกันชวยสรางความไววางใจซึ่งกัน และกันซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติตน           

อยางเปนกันเอง เปดเผยและไมระแวงกัน เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนก็สามารถปรึกษากันได ชวยเสริมสราง

ความสัมพันธใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 

          3.2  การชวยเหลือกัน คนเราเมื่ออยูรวมกันในสังคม จําเปนตอง

พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน บางครั้งเคนเราไมสามารถทํางานบางอยางใหสําเร็จลุลวงไดโดยลําพัง 

ดังน้ัน เราจึงควรชวยเหลือกัน การชวยเหลือกันชวยทําใหคนเราไดมีโอกาสใกลชิดสนิทสนมกัน และ

สรางความ สัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งมีความสําคัญย่ิงในการผูกมิตรกับผูอื่น 

          3.3  ความมีนํ้าใจตอกัน เปนการแสดงใหเห็นถึงความมีจิตเมตตา

กรุณาไมเห็นแกประโยชนสวนตัว รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และการรวมทุกขรวมสุขกับเพื่อน 

นับเปนการแสดงความมีนํ้าใจที่ดีตอเพื่อน ซึ่งเราควรปฏิบัติเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันสืบไป 
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          3.4  การใหเกียรติซึ่งกันและกัน ในการผูกมิตรเราควรใหเกียรติ         

แกเพื่อนตามสมควร ไมควรลบหลูดูถูกกัน ไมควรเปดเผยความลับของเพื่อนใหผูอื่นทราบ ไมควรลอเลียน

ใหเพื่อนอับอาย หรือแสดงความเปนกันเองมากเกินไปจนขาดความ เกรงใจ ซึ่งทําใหเพื่อนเบื่อหนาย 

ดังน้ัน การใหเกียรติซึ่งกันและกันชวยใหเรารูจักปฏิบัติตนตามฐานะเพื่อนได อยางเหมาะสม  

      ความหมายของอิทธิพล Bolcs and Davenport (1975 : 132) กลาววา อิทธิพล

เปนรูปแบบหน่ึงของอํานาจ (Force) และเปนความสัมพันธระหวางบุคคลโดยที่ การกระทําของบุคคล

หน่ึง มีผลกระทบกระเทือนตอความคิดหรือทัศนคติของอีกคนหน่ึง วิธีการที่ผูนําจะมีอิทธิพลตอผูอื่น 

ผูนําทางการเมืองจะใชอิทธิพลอยางไรตอกลุมน้ัน ข้ึนอยูกับความเหมาะสม วิธีการที่ผูนําจะมีอิทธิพล

ตอผูอื่นไว 4 ประการ คือ  

        1.  การใชอํานาจหรือกําลังบังคับ (Force) อํานาจของผูนําอาจมา            

ไดหลายทาง อาจเปนการควบคุมวัสดุอุปกรณทีต่องใชในการทาํงานไว และใหมีการขออนุมัติเปนครั้งคราว 

อาจเปนอํานาจโดยตรงที่เกิดจากยศหรือตําแหนง  

        2.  การใชวิธีการแบบบิดาปกครองบุตร (Paternalism) วิธีน้ีดูเหมือน

เปนการไมให เห็นอํานาจโดยเดนชัด ผูนําจะตองประพฤติและวางตนใหคนเคารพนับถือเกรงใจ แบบบิดา 

ปกครองบุตร ผูนําตองสรางบารมีใหผูอื่นจงรักภักดีและปฏิบัติตนตามขอเสนอแนะ  

        3.  การตอรอง (Bargaining) วิธีน้ีใชเจรจาตอรองเพื่อช้ีใหเห็นผลดี ผลเสีย 

และเลือกทางปฏิบัติเพื่อไมใหผูอื่นเดือดรอน วิธีการน้ีผูรวมงานจะไดรับประโยชนหรือมีความพอใจ  

ถาครูนอยเรียกรองสิ่ง 7 ประการ จากครูใหญ ครูใหญสามารถเจรจาตอรองใหเพียง 3 อยาง ก็แสดง

วาครูใหญมีอิทธิพลเหนือครูนอย  

        4.  การวิธีการรวมกัน (Mutual Means) โดยวิธีการน้ีทั้งผูนําและสมาชิก 

มีจุดมุงหมายเหมือนกันหาวิธีการทํางานรวมกัน รวมในฐานะที่ตางคนตางทําเปนเพื่อนรวมงานกัน          

วิธีน้ีก็ไมมีความจําเปนจะตองใชอํานาจ และอาจเปนวิธีที่หัวหนามีอิทธิพลตอสมาชิกไดงาย หากรวมกัน

ทํางาน 

      Fiedler (1967 อางถึงใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (ม.ป.ป.) . : 16) กลาววา 

ความสัมพันธระหวางผูบงัคับบัญชากับผูใตบังคับบญัชาเปนองคประกอบทีส่ําคัญที่สดุ ของสภาพแวดลอม

ของภารกิจเมื่อผูใตบังคับบัญชามีความศรัทธาในผูบังคับบัญชายอมรับที่จะ เปนผูตามและการให 

ความสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะเปนไปดวยดี  

      สรุปไดวา การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน คือ ทาทีของพฤติกรรม  

ที่แสดงออกตอกันที่บุคคลในโรงเรียนมีตอกัน รวมถึงการรวมมือรวมใจและตระหนักในบทบาท และ

คุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกัน และตอองคการ สวนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา และ
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ผูใตบังคับบัญชาน้ันผูบริหารจะตองรูจักวิธีการที่มีประสิทธิพล เพื่อพัฒนากลยุทธที่จะใชบริหาร

บุคลากรตาง ๆ ในองคการ ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

  5.  การตัดสินใจ (Decision Making)  

   ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูสามารถใชศาสตรและศิลปในการบริหาร และ

ตัดสินใจไดเปนอยางดี ศาสตรและศิลปในการตัดสินใจของผูบริหารเกิดข้ึนไดจาก การหลอมรวมความรู

จากการศึกษา วิเคราะห หลักการ และทฤษฎีการบริหารและ การตัดสินใจรวมทั้งประสบการณ        

การบริหารและการตัดสินใจเขาดวยกัน ดังน้ันการใหผูบริหาร ไดมีความรูและความเขาใจในหลัก และ

กระบวนการตัดสินใจจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน เพราะสถานศึกษาก็เหมือนองคการทั่วไปมีโครงสราง

สําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Hoy and Miskel, 1991 : 30)  

   ความหมายของการตัดสินใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,  

2546 : 450) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา สิ่งหรือเรื่องที่ตกลงใจ  

   Bernard (1972 : 118) กลาววา การตัดสินใจเปนกระบวนการทางตรรกวิทยา         

ในการพิจารณาวิเคราะหและตัดทางเลือกจากทางเลือกตาง ๆ โดยอาศัยเหตุผลและความเปนจริง 

เกี่ยวกับการเลือกเหลาน้ัน  

   ชัยเสฏฐ พรหมศร (2551 : 18) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ      

ของการพัฒนาและวิเคราะหตัวเลือกและเลือกตัวเลือกเหลาน้ัน หรือกลาวไดวา เปนกระบวนการ       

ของการบงช้ีธรรมชาติของปญหาหรือโอกาสที่เฉพาะเจาะจง และเลือกระหวางตัวเลือกที่มีอยูเพื่อ 

แกปญหาหรือควาโอกาสที่มีอยูไวได  

   ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย   โตวณะบุตร (2552 : 166) กลาววา การตัดสินใจ 

หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดจากทางเลือกทีมีอยูมากกวาหน่ึงทางเลือกข้ึนไปในอันที่จะใหมี 

การกระทําในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือการตกลงใจที่จะยุติขอขัดแยง ขอโตแยง โดยใหมีการกระทํา 

ไปในทางหน่ึงทางใดที่ไดพิจารณาและตรวจสอบอยางรอบคอบแลว  

   Angelo and Brain (1977 : 127) ใหความหมายวา การตัดสินใจ (Decision) คือ

การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงในหลาย ๆ ทางเลือกที่มีอยู  

   Drucker (1970 : 231) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณา และ

คัดเลือกทางเลือกทางใดทางหน่ึงจากบรรดาทางเลือกตาง ๆ  

   Simon (1977 : 92) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการ

ของกิจกรรมตาง ๆ แบงออกเปน 3 รายการ คือ 1. กิจกรรมดานเชาวปญญา เนนการรวบรวมขอมูล

และสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ 2. กิจกรรมดานการออกแบบ คือ นําขอมูลมาวิเคราะห        

หาแนวทางสูการปฏิบัติ 3. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติ 
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   Zeleny (1982 : 198) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ เปนกระบวนการพลวัต         

ที่เกี่ยวของซึ่งกันและกันระหวางการเตรียมกอนการตัดสินใจ  

   Robbin (1998 : 175) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทําอยางใดอยางหน่ึง

จากทางเลือกสองทางเลือกหรือมากกวา  

   สรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ตกลงใจ โดยผูที่จะตัดสินใจตองมี 

การรวบรวมขอมลูสารสนเทศ นําขอมูลมาวิเคราะห ออกแบบหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา หรือควาโอกาส

ที่มีอยูไวได คัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสมสอดคลองสูการปฏิบัติ ประเภทของการตัดสินใจ 

ผูบริหารจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็น ปญหา และโอกาสทีมีความซับซอน หลากหลาย แบบมี

โครงสรางและไมมีโครงสราง การตัดสินใจของผูบริหารสามารถจะพิจารณาถึง ประเภทของการตัดสินใจ  

ไดดังน้ี 

  พฤติกรรมการตัดสินใจ  

  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 588) ไดใหความหมาย พฤติกรรม ไววา การกระทําหรืออาการที่แสดงออก

ทางกลามเน้ือ ความคิด และความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา ซึ่งสอดคลองกับธงชัย สันติวงษ (2551 : 

124 - 125) พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก ตางก็มีสาเหตุมาจากความตองการและอธิบายไว ดังน้ี 

    1. ความตองการ (Needs) คือ สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหเกิดพฤติกรรม ทั้งน้ีเปนไป

ตามหลักความจริงที่วา คนทุกคนตางก็มีความตองการที่หวังจะไดรับการตอบสนองเสมอและในการ

แสวงหาสิ่งตาง ๆ มาตอบสนองน่ันเอง บุคคลน้ัน ๆ  ก็จะแสดงออกเปนการกระทําหรือที่เรียกวาพฤติกรรม 

    2.  ความปรารถนา (Wants or Desires) คือ ความตองการที่ระบุออกมาเปน

สิ่งของหรือ ความปรารถนาเฉพาะอยาง เชน การอยากไดซึ่งตําแหนงที่มีเกียรติ เปนตน 

    3.  พฤติกรรม (Behavior) หรือการกระทาํที่แตละคนแสดงออกมาในขณะทําการ 

ตอบสนองความตองการของตน เชน ความขยันขันแข็ง ความคิดสรางสรรคความกระตือรือรน หรือ

การแสดงทัศนคติใหความรวมมือ  

    4.  เปาหมาย (Goals) คือ จุดประสงคของพฤติกรรมทีมุงหวังจะไดรับจากการ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเปาหมายอาจเปนสิ่งของสภาพเงื่อนไขหรือกิจกรรมตาง ๆ ก็ได เชน การขยันทํางาน 

เพื่อหวังไดเงินมาซื้อของกินของใช  

  นัทธปราชญ นันทิวัฒนกุล (2552 : 54 - 55) กลาววา เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ

อยางหน่ึงที่เรียกวา สัญชาตญาณของมนุษย จะเปนทางเลือกที่นาจะเช่ือถือ ทางเลือกหน่ึงในการรวบรวม

และทําการวิเคราะหขอมูล เมื่อพวกเขาตองประสบกับสถานการณที่มีความซับซอน สามารถเช่ือมั่น 

ในสัญชาตญาณของตนเองไดซึ่ง แกรี คลีน (Garry Klein) ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ไดกลาว
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ทํานองเดียวกันน้ีวา สัญชาตญาณ คือ ศูนยกลาง ของกระบวนการตัดสินใจและการวิเคราะห คือ 

เครื่องมือสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจดวย สัญชาตญาณ  

  พิบูล ทีปะปาล (2550 : 34 - 35) ไดศึกษาวิเคราะหตัวแปรพื้นฐานที่เปนตนเหตุทําให 

บุคคล และพฤติกรรมบุคคลแตกตางกัน 3 เรื่อง คือ ลักษณะทางดานชีวประวัติของบุคคล ดานอายุ

ความสัมพันธระหวางอายุกับการทํางานของคนในองคกร  

  ธนวรรณ ต้ังสนิทรัพยศิริ (2550 : 51 - 52) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลที่เขามาอยู 

รวมกันในองคการ คือ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลขององคการ และ

การศึกษาลักษณะของบุคคลอยางลึกซึ่ง ยอมทําใหสามารถใชประโยชนจากมนุษยไดอยางเต็มที่          

จึงจําเปนจะตองรูที่มาของพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลเกิดข้ึนจากองคประกอบ คือ ตัวของบุคคล

สภาพแวดลอม ดังน้ัน พฤติกรรมของบคุคลจึงสามารถทาํนายไดจากลักษณะของบุคคลและสภาพแวดลอม

เชนกัน  

  สาคร สุขศรีวงศ (2551 : 49) ไดอธิบายถึงแนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร กลาวคือ 

แนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนจากการที่นักวิชาการและนักคิดยังมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน          

ของคนงานดวยการคนควาทดลองเชิงวิทยาศาสตร ผลการทดสอบปรากฏวารายไดคาแรง แสงสวาง 

และระยะเวลาหยุดพัก มิไดแปรผันตรงกับผลผลิต กลับมีปจจัยอื่นที่สงผลกระทบตอผลผลิต ไดแก 

ปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ซึ่งหมายถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคกร ความรูสึก           

ความคาดหวัง ตลอดจนเปาหมายและแรงจูงใจ  

  ประสิทธ์ิ หนูกุง (2553) ไดแบงหรือจําแนกพฤติกรรมการตัดสินใจออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

    1.  การตัดสินใจโดยใชสามัญสํานึก ประสบการณ ความรูสึกตาง ๆ กลาวคือ          

จะเปนการตัดสินใจที่ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนตายตัว แตข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูตัดสินใจ แตละคน

วาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงเหมาะสม หรือเห็นวาถูกตอง ทัง้น้ีอาศัยสามัญสํานึกที่คาดเดาประสบการณ      

ที่เคยตัดสินใจแบบน้ี ซึ่งในทางการบริหารการตัดสินใจแบบน้ีจะเสียงตอผลลัพธ ที่เกิดข้ึน อาจจะทําให

องคการพัฒนาหรือประสบปญหาตามมา  

    2.  การตัดสินใจโดยใชเหตุผลเปนการตัดสินใจที่ใชหลักเกณฑหรือวิธีการที่แนนอน 

ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด มิไดข้ึนอยูกับความรูสึกนึกคิดของตนเอง คนใกลชิดหรือผูใตบังคับบัญชา 

หรือการบีบค้ันจากผูบังคับบัญชาที่สูงข้ึนไป  

  ธร สุนทรยุทธ (2551 : 392 - 393) กลาววา ประเภทการตัดสินใจสามารถพิจารณา        

ไดหลายประการ ดังน้ี  

    1.  การตัดสินใจโดยเอกบุคคลและการตัดสินใจโดยกลุม การตัดสินใจโดยเอกบุคคล 

เปนการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว ภาคธุรกิจที่มีเจาของประกอบการเพียงคนเดียว การตัดสินใจ      

โดยกลุมสวนใหญเปนรูปคณะกรรมการเปนการระดมสมองความคิดเพื่อตัดสินใจ เรื่องมีความซับซอน 



 54

มีผลกระทบผูมีสวนไดเสีย มีรูปแบบของการตัดสินใจ เชน การประชุมแลกเปลี่ยน ถกเถียง ใหขอมูล

การอภิปรายอยางมีเหตุผล  

    2.  การตัดสินใจในสวนตัวและการตัดสินใจในองคการ การตัดสินใจในองคการ

เปนการตัดสินใจในแงผลประโยชนสวนตัวของตนเองมากกวาองคการ เชน ในแงของความปลอดภัย

สถานภาพอนาคตของตนเอง เขาอาจคํานึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจ สวนการตัดสินใจในองคการ 

ผูนําการตัดสินใจจําเปนตองยึดมั่นในเปาหมายขององคการที่จะตองใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

    3.  การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนาและการตัดสินใจที่ไมกําหนดไวลวงหนา  

การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา หมายถึง การแกไขปญหาสําหรับปญหาใด ๆ โดยเฉพาะที่มีการ

เตรียมการไวบางแลว สวนใหญเกี่ยวของกับ กฎ ระเบียบ นโยบายเรื่องเหลาน้ีมักเกิดข้ึนเปนประจํา

ผูบริหารมีความคุนเคย และมีทางเลือกในการตัดสินใจนอย สวนการตัดสินใจที่ไมกําหนดไวลวงหนา 

เปนกระบวนการแกไขปญหาที่มีความคลุมเครือ และสลับซับซอน ไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย

ปฏิบัติ อาศัยความรูความสามารถความคิดสรางสรรค ดุลยพินิจ และ สํานึกสวนตัวของผูบริหาร          

หากตัดสินใจอยางถูกตองมีความสอดคลองแสดงใหเห็นถึง ประสิทธิภาพอันเปนลักษณะที่ดีของผูบริหาร 

   4.  การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรและการตัดสินใจเชิงดําเนินการยุทธศาสตรตาม 

สถานการณ คือ การตัดสินใจสามารถจัดอันดับตามศักยภาพในการจัดการกับความซับซอน และ 

สภาวะการเพิ่มความไมแนนอนและความขัดแยง การตัดสินใจกระทําตามการเปรียบเทียบระหวาง  

ผลที่ตามมาของทางเลือกตาง ๆ และตามระดับความตองการของผูตัดสินใจ 

  ประสิทธ์ิ หนูกุง (2553) ไดกลาวไววา การตัดสินใจโดยทั่วไปแลวมักจะข้ึนอยูกับ

สถานการณ ซึ่งอาจแบงไดเปน 3 ประเภท ประกอบดวย  

   1.  การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน (Decision Making under Certainty) 

คือ การตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลลพัธทีค่าดหมายไว มขีอมูลเพียงพอในการตัดสินใจความนาจะเปน

ที่จะเกิดผลลัพธของแตละทางเลือกน้ัน การตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ จะเลือกที่ใหผลประโยชน

ตอบแทนสูงสุด  

   2.  การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง (Decision Making under Risk) คือ 

การตัดสินใจที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่แนนอน นอยกวาการตัดสินใจภายใตสถานการณ         

ที่ไมแนนอน แตพอจะคาดคะเนความนาจะเปนไปไดบาง ทราบถึงผลลัพธของทางเลือกตาง ๆ ที่ใช      

ในการตัดสินใจความนาจะเปนหรือโอกาสที่จะเกิดผลลัพธตามทางเลือกน้ันเสียงพอสมควร  

   3.  การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน (Decision Making under Uncertainty) 

คือการตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธที่จะเกิดข้ึน หรือความนาจะเปนที่เกิดข้ึนแลววาเปน

สถานการณที่มืดแปดดาน  
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     3.1  ผู ตัดสินใจ ไมมี โอกาสทราบผลลัพธแตละทาง เลือก ไมมีขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ  

     3.2  ผูตัดสินใจไมมีโอกาสทราบความนาจะเปนของเหตุการณทีเ่กิดข้ึน  

     3.3  การตัดสินใจจะเปนสภาวะภายนอกบังคับ (State of Nature) คือ ตัวแปร       

ที่เราควบคุมไมได ซึ่งผูตัดสินใจไมอาจจะคาดการณได  

     3.4  การตัดสินใจ จะไมทราบวาทางเลือกใดจะใหผลตอบแทนตอองคกร        

มากที่สุด  

  Likert (1993 : 169) ไดสรุปประเภทการตัดสินใจไว   2 ประการ คือ  

   1.  การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว  

   2.  การตัดสินใจแบบกลุมหรือการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  

  Dale (1969 : 125) ไดจําแนกแบบการตัดสินใจตามระเบียบในการบริหารออกเปน         

3 แบบ คือ  

   1.  การตัดสินใจเกี่ยวกบันโยบาย  

   2.  การตัดสินใจเกี่ยวกบัการบริหารงาน  

   3.  การตัดสินใจเปนครั้งคราว  

  สรุปไดวา ประเภทของการตัดสินใจสามารถพิจารณาไดจากปญหาที่วิกฤติ ไมวิกฤติ 

และปญหาที่เปนโอกาส ภายใตสถานการณที่แตกตางกัน เชน สถานการณที่แนนอน สถานการณเสี่ยง 

สถานการณไมแนนอน วิธีการตัดสินใจก็แตกตางกันออกไป เชน ตัดสินใจคนเดียว โดยกลุมตัดสินใจ

เพื่อสวนตัว หรือตอองคการ การตัดสินใจมีการกําหนดไวลวงหนาแลวมีกฎระเบียบ ใหถือปฏิบัติ

ประกอบการตัดสินใจ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ ดําเนินยุทธศาสตรตามสถานการณ ผูที่จะตัดสินใจ

จะตองดําเนินการเปรียบเทียบระหวางผลที่ตามมาของการตัดสินใจ เพื่อเลือก ทางเลือกตาง ๆ และ

ตามระดับตามความตองการของผูตัดสินใจ 

  กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมข้ึนอยูกับขอมูลและ ขอเท็จจริง 

ที่ผูตัดสินใจเสาะหามาได และผูบริหารจะตองพยายามหาเครื่องมือที่จะชวยในการรวบรวม การวิเคราะหขอมูล 

และขอเท็จจริงที่จะทําใหสามารถนํามาใชเลือกทางสําหรับการตัดสินใจใหสอดคลองกับความตองการ

ของตน เครื่องมือที่สําคัญก็คือกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งนักวิชาการแบงข้ันตอนการตัดสินใจแตกตาง

กันไปตามพื้นฐาน ความคิดเห็นและประสบการณ เชน Hill (1980 : 22 อางถึงใน พรนพ พุกกะพันธ, 

2544 : 203) ไดเสนอกระบวนการตัดสินใจซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังน้ี  
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     1.  การกําหนดปญหา (Define Problem) ดวยการรวบรวมขอมูลและมาสรุป

ดวยวิธีการ ทั้งการศึกษาเอกสาร การสอบถามและการพิจารณาขอเท็จจริงดวยประการตาง ๆ  

     2.  การระบุทางเลือก (Identify Alternative) ดวยการกําหนดขอบเขตทําความเขาใจ 

ตนเองและผูอื่น ตลอดจนรายงานทางเลือกตาง ๆ  

     3.  การประเมินคาทางเลือก (Quantity Alternative) ดวยการพิจารณาผลระยะ

สั้น และระยะยาว ระบุความเสี่ยง ระบุคาตอบแทน เปนตน  

     4.  การนําเทคนิคตาง ๆ เปนเครื่องชวยตัดสินใจ (Apply Decisions Aids)              

ดวยการนําแนวคิดรูปแบบและเทคนิคตาง ๆ เชน ทฤษฎีเกม (Game Theory) แขนงการตัดสินใจ 

(Decision Tree) ฯลฯ มาชวยตัดสินใจ  

     5.  การตัดสินใจ (Decision) ดวยการเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ดทางเลือกเดียว  

     6.  การนําการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement) ดวยการกําหนดอํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การมอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การมอบความรับผิดชอบ

การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม และประสานการดําเนินงาน  

   สรุปไดวา การตัดสินใจ เปนวิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาเลอืกเพื่อใชในการตัดสนิใจ

เปนแนวปฏิบัติใหบรรลุสําเร็จไปสูเปาหมายที่ต้ังไว รวมถึงผลสะทอนกลับอันเปน ผลเน่ืองมาจากการ

ตัดสินใจน้ัน ๆ  การตัดสินใจถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางย่ิงในการบริหาร เปนความรับผิดชอบของผูบริหาร

ทุกคนและทุกระดับ การตัดสินใจจําเปนตองใชสติ ปญญาและ ขอมูลประกอบการพิจารณาเปนอยางย่ิง 

ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูใชสติปญญา ในการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลตลอดจนทรัพยากร

ผลที่คาดวาจะไดรับและผลกระทบ ที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  

  6.  การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting)  

   เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงในการดําเนินงานทุกชนิด การบริหารงานที่ดีจึงตอง

มีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน เปาหมายของแตละองคอาจจะแตกตางกันไป ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองมี

การปรับเปลีย่นเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การกําหนด เปาหมายจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร

โดยตรงที่จะตองใชความสามารถผสมผสานความรูสึก นึกคิดของบุคลากรทุกฝายในองคการใหมีสวนรวม  

นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของเปาหมายไวหลายอยางดวยกัน ดังเชน  

   ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (Goal Setting Theory) โดย Edwin Locke แนวความคิด

น้ีเช่ือวาการกําหนดเปาหมายจะมีความสัมพันธกับผลงาน ซึ่งจะใหความสําคัญกับเปาหมายที่ทาทาย

และเฉพาะเจาะจง เปาหมายจะเปนที่มาของแรงจูงใจเปนเครื่องบอกถึงสิ่งที่จะตองทําและความพยายาม        

ที่จะใชในการปฏิบัติ Locke ไดแสดง แนวทางที่เปนหลักในการกําหนดเปาหมายไว ดังน้ี เปาหมาย      

ที่ยากลําบากจะกอใหเกิดผลงานสูงกวาเปาหมายที่บรรลุความสําเร็จไดงาย เปาหมายที่มีความเฉพาะ 

เจาะจงและยาก จะกอใหเกิดผลงานสูงกวาเปาหมายที่กํากวม หรือไมมีเปาหมาย เชน ทําใหดีที่สุด  
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สิ่งที่ทําใหเปาหมายเปนเครื่องมือหรือสงผลกระทบตอผลงาน ไดแก การกระตุนใหเกิดความพยายาม 

(Mobilizing Effort) เปนทิศทางของการกระทํา เปนการเพิ่มความพยายาม และเปนแรงจูงใจที่จะ

แสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติ การไดขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนสิ่งจําเปนในการทํางาน

และกําหนดเปาหมาย เพราะจะทําใหสามารถเปรียบเทียบระหวางเปาหมายและผลงานปจจุบัน          

ไดการผูกพันตอเปาหมายเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดผลงานปจจุบันได การผูกพันตอเปาหมาย จะไดรับ

ผลกระทบจากความคาดหวังตอความสําเร็จ และระดับของความสําเร็จ ความผูกพันตอเปาหมาย          

จะไมไดเกิดจากระดับของการมีสวนรวมของคนในการกําหนดเปาหมาย การใหรางวัลตอบแทน           

ที่เปนตัวเงิน (ผลประโยชน) จะชวยใหเกิดการกําหนดเปาหมาย และอาจกอใหเกิดการกําหนดเปาหมาย      

ที่สูงข้ึน และความผูกพันกับเปาหมายมากย่ิงข้ึน ความแตกตางระหวางบุคคลไมมีผลตอประสิทธิผล

ของการกําหนดเปาหมาย หลักทั้ง 8 ประการน้ี จะเปนกรอบหรอืแนวทางทีจ่ะนํามาใชในการพิจารณา

กําหนดเปาหมาย เพื่อใหเปาหมายเปนเครื่องมือในการจูงใจคนในองคการ เปาหมายที่เฉพาะเจาะจง

จะกอใหเกิดผลงานที่สูงข้ึน เปาหมายที่ยากและเปนที่ยอมรับจะชวยใหผลงานสูงกวาเปาหมายงาย ๆ 

และการไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) ทําใหผลงานสูงกวาการที่ไมไดรับขอมูลยอนกลับ และธรรมชาติ

ในการกําหนดเปาหมายน้ัน จะเริ่มจากสภาวะของการทํางานในปจจุบัน ซึ่งทุกฝายใหความสนใจ

รวมกันกอน และเกิดการยอมรับวา ผลงานที่ไดยังไมดีพอ ซึ่งอาจจะมีการเปรียบเทียบ กับขอมูลตาง ๆ 

แลวเกิดความรูสึกไมพอใจในสภาพที่เกิดข้ึน หรือที่เปนอยูจึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายใหม ซึ่งเปน

การกําหนดใหสูงข้ึนหรือพัฒนาใหดีข้ึน แลวจึงเกิดการกระทําเพื่อปรับปรุงผล การทํางานตามมา  

เรื่องการกําหนดเปาหมายน้ี จะมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับการบริหารงาน โดยยึดวัตถุประสงค 

(MBO Management By Objective) มาก ทัง้น้ีเพราะการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคจะเปนการบริหาร

ที่เปดโอกาสใหมีสวนรวมทางการบริหารและใชแนวคิดเรื่องการกําหนดเปาหมายเขามาเกี่ยวของ      

ดวยมาก (Edwin A. Locke, 2000)  

   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2552 : 21) กลาววา เปาหมายเปนแนวทางการทํางาน     

ที่นําไปสูพฤติกรรม จะตองใหทุกฝายรูเปาหมายและชวยทําใหเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ เปาหมาย 

จะตองเปนจริง (Realistic) ทําใหบรรลุผลสําเร็จได (Achievable) วัดได (Measurement) และมี

ความจําเพาะเจาะจง (Specific) บุคลากรจะตองรูสึกวาเปาหมายเปรียบเสมือนเสาหลัก ในองคการ 

เปาหมายแสดงถึงปริมาณหรือคุณภาพของผลงานที่คาดหวังไว การกําหนด เปาหมายเปนกระบวนการ

ตอเน่ืองจากการกําหนดสภาพปจจุบันและปญหาวัตถุประสงคและ นโยบาย  

   วิโรจน สารรัตนะ (2555 : 132) ไดกําหนดลักษณะของเปาหมายที่ดีไว ดังน้ี  

     1.  ระดับความสําเรจ็จะตองมีคุณภาพ  

     2.  เนนเวลาแหงความสําเรจ็  

     3.  จะตองมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค  
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     4.  จะตองสอดคลองกบัเปาหมายอื่น  

     5.  จะตองเปนเครื่องช้ีนําทิศทางในการดําเนินงาน  

     6.  จะตองเปนขอเสนอแนะที่ชัดเจนตอประเภทหรอืชนิดของการปฏิบัติ  

     7.  จะตองเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดและควบคุมประสิทธิภาพได  

     8.  จะตองมีลกัษณะที่ทาทายตอการกระทําและมีความเปนจรงิเพียงพอ  

     9.  จะตองมีความเกี่ยวพันวัตถุประสงคและเปาหมายในระดับสูงของหนวยงาน  

     10. จะตองเปนที่รับรูเขาใจและยอมรับของผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะผูปฏิบัติ  

   ในการกําหนดเปาหมายขององคการจะตองกําหนดลดหลั่นไปตามสายการบังคับบัญชา

โดยผูบังคับบัญชา กําหนดเปาหมายรวมกันอยูเสมอ นักวิชาการบางทานช้ีใหเห็นวา การบริหารงาน        

ที่มีประสิทธิภาพ เปาหมายจะตองกําหนดจากเบื้องบนสูเบื้องลาง หรือจาก เบื้องลางสูเบื้องบน        

แตจะตองรวมมือกําหนดและการบริหารรวมกันเปนทีม การบริหารงานตาม เปาหมายในการบริหาร

ผูบริหารจะตองมีกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน (Kast and Rosenzweig, 1974 : 173) 

ดังน้ี  

     1.  การใหผูใตบังคับบญัชาเสนอเปาหมายข้ึนมา  

     2.  พิจารณากําหนดและตองลงเปาหมายรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา และ 

ผูใตบังคับบัญชา  

     3.  การติดตามและทบทวนเปาหมายเปนครัง้คราว  

     4.  การประเมินผลเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลา 

   ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย (Goal - Setting Theory อางถึงใน ราณี อิสิชยักุล, 

2552 : 729) ทฤษฎีการกําหนดเปาหมายของเอดวิน เอ ลอกค (Edwin A. Locke) และแกรี่พี ลาเทม 

(Gary P. Latham) ใหความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายของงาน ซึ่งหมายถึงเปาหมายของการปฏิบติังาน

สําหรับบุคคลหรือกลุมบุคคล ทฤษฎีน้ีมีแนวความคิดพื้นฐาน ดังน้ี  

     1.  เปาหมายของงานสามารถเปนปจจัยจูงใจไดหากผูบริหารสามารถกําหนด

เปาหมายที่เหมาะสม และสามารถบริหารตามเปาหมายได  

     2.  เปาหมายเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและทิศทางในการทํางานใหแกบุคลากร  

     3.  เปาหมายชวยทําใหความคาดหวังในการปฏิบัติงานมคีวามชัดเจนข้ึน ซึ่งกอใหเกิด

ความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากร ระหวางบุคลากรดวยกันเอง และบุคลากร ระหวาง หนวยงาน  

     4.  เปาหมายชวยสรางกรอบของงานเพื่อทําใหผูบริหารแสดงผลสะทอนกลับ

ของงานไดสะดวกย่ิงข้ึน  

     5.  การกําหนดเปาหมายชวยพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเสริมสราง

ความพึงพอใจในงาน  
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   กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการกําหนดเปาหมายเพื่อการจูงใจเสนอแนะวา กระบวนการ

กําหนดเปาหมายที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่แทจริงตองข้ึนอยูกับประเด็น ดังตอไปน้ี  

     1.  ความเอาใจใสความพากเพียร และความพยายามของบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามเปาหมายที่กําหนด  

     2.  การสนับสนุนขององคการ เชน การมีบุคลากรเพียงพอ มีวัตถุดิบ และอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสม  

     3.  ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  

     4.  รางวัลตอบแทนทีม่ีทั้งภายในและภายนอก  

     5.  การใหความคิดเห็นสะทอนกลับในผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

   ธงชัย สันติวงษ (2550) กลาววา การกําหนดเปาหมาย หมายถึง การเปดโอกาส      

ใหครูในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน หรือ เปาหมายของโรงเรียน 

ในการที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย แสดงถึง ปริมาณหรือคุณภาพผลงาน       

ที่คาดหวังไวตามวัตถุประสงค ชวยใหมีความชัดเจนในการ ดําเนินงานในการบริหาร ผูบริหารจะตอง

กําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ ตองรวมมือในการกําหนดและการบรหิารรวมกนั

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน จนกวาบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  

   สรุปไดวา การกําหนดเปาหมาย เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงในการบริหารงาน ผูนําจึงตอง 

มีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน การกําหนดเปาหมายขององคการ ควรกําหนดข้ึนมาจาก ความตองการ

รวมกันระหวางสมาชิกในองคการ ตองมีความเหมาะสม ชัดเจน เปนไปไดอยางมี เหตุผล ไมมาก หรือ

ยากจนเกินความพยายามของผูปฏิบัติ ซึ่งการบริหารองคการจะมี ประสิทธิภาพเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับ

การหาหนทางทําใหเปาหมายของบุคคล สอดคลองกับ เปาหมายขององคการ หรือไมมีความขัดแยงกัน

นอยที่สุดไดดวย  

  7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control)  

   วิพล นาคพันธ (2554) ไดสรุปวา ในการบริหารน้ัน กระบวนการตอจากการวางแผน 

(Planning) การจัดองคการ (Organizing) และการสั่งการ/การช้ีนํา (Directing/Leading) คือการควบคุม 

(Controlling) การควบคุมเปนการใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจตราดูวาการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตอง

ตามวิธีการหรือไม และผลของการปฏิบัติงานน้ันถึงมาตรฐานเพียงใดหรือไม หรืออีกความหมายหน่ึง 

การควบคุมเปนวิธีการหรือกระบวนการตรวจตรา เพื่อตรวจตราแผนงานและกิจกรรมทีไ่ดกําหนดไววา 

มีการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวหรอืไม อยางไร และหาก

มีการคลาดเคลื่อนก็ดําเนินการปรับเปลี่ยนแกไขเพื่อใหเปาหมายเปนไปในทิศทางที่มุงสูภารกิจหลัก

ของธุรกิจที่ต้ังไว ดังน้ันการควบคุมจึงเปนการตรวจตรา วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการ 
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และการแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

โดยปกติ ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานมักใชกระบวนการควบคุมคูกันไปกับการวางแผนเสมอ 

นอกจากการควบคุมตามความหมายที่กลาวแลว ในกระบวนการบริหารที่พบเห็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะ

ในการบริหารงานภาครัฐ ยังมีการกํากับรวมอยูอีกดวย แตคําวาการกํากับน้ันสวนใหญ ใชคูกับคําอื่น 

เชน การกํากับติดตาม และการกาํกับดูแล ดังน้ัน หากใชคําการกํากบั ตองพิจารณาตอไปวาเปนการกํากับ

แบบกํากับติดตาม (Monitoring) หรือ การกํากับแบบกํากับดูแล (Tutelle เปนคําภาษาฝรั่งเศส          

คําภาษาอังกฤษที่นาจะใกลเคียงมากที่สุด คือ Regulation)  

   จักรกฤษณ ศรีวลี (2561 อางถึงใน วิพล นาคพันธ, 2554) ไดอธิบายความหมาย

ของคําวา Monitor วามีความหมาย 2 ประการ ความหมายแรกคือ ควบคุม แตไมใชควบคุมในลักษณะ 

Control แตหมายถึงควบคุมกํากับใหอยูในลูในทาง เพื่อปรับหรือแทรกแซงใหเกิดผลที่ตองการ        

สวนความหมายที่สอง คือ คอยติดตามดู คอยสังเกตการณ เพื่อทราบ ไมใชเพื่อปรับหรือแทรกแซง      

ใหเกิดผลตามที่ตองการ เพราะผูคอยติดตามสถานการณไมอยูในฐานะที่จะกําหนดผลที่ออกมาได

   Bartle (2003) เห็นวา การกํากับติดตาม หมายถึง การสังเกตการณเปนระยะ ๆ            

เพื่อบันทึกกิจกรรม การดําเนินการตามแผนงานโครงการ ดวยกระบวนการรวบรวมขอมูลความกาวหนา

ของโครงการ อยางเปนระบบและมีความหมาย 

   สุรีย สุเมธีนฤมิต. (ม.ป.ป.) เห็นวาการกํากับ (Monitoring) เปนข้ันตอนหน่ึงของ

การประเมินผล นอกเหนือจากการติดตาม (Follow up) และการควบคุม (Control) การกํากับ       

เปนการบริหารโดยไมตองใชอํานาจ แตผูบริหารจะตองรูระบบงาน สถานการณของการปฏิบัติงาน 

ตองรูวาในหนวยงานตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ใดเมื่อไร ดังน้ันจําเปนตองไดขอมูลยอนกลับ      

ของการทํางาน เพื่อสามารถปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานไดทันทวงที การกํากับ

อาจทําไดงาย ๆ เชน การสังเกต หรือทําอยางละเอียด คือ วิเคราะหจากเครื่องคอมพิวเตอร 

   โดยสรุปแลว การกํากับติดตามเปนกระบวนการควบคุมที่มุงกระทําใหเกิดผลสําเร็จ

ของงานโดยตรวจตราติดตามอยูตลอดเวลา หากเห็นวางานอาจไมสําเร็จเรียบรอยก็จะตองเขาไปแกไข

ทันที  

   สําหรับการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะน้ัน ยังมีการควบคุมในลักษณะการควบคุม

บังคับบัญชาและการควบคุมแบบกํากับดูแลหรือการกํากับดูแล การควบคุมบังคับบัญชา หมายถึง   

การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจทั่วไปในตําแหนงที่ตนมีอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา ตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายและความเหมาะสมของการกระทําตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา และหากเห็นวาการ

กระทําใดของผูใตบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมายหรือชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชา      

มีอํานาจที่จะยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําน้ันเสียได ทั้งน้ี ผูบังคับบัญชาอาจใช

อํานาจควบคุมการกระทําของผูใตบังคับบัญชาไดโดยพลการ โดยไมตองมีการรองขอหรือมีการรองเรียน 
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ดังน้ัน การควบคุมบงัคับบัญชาจึงประกอบดวยอํานาจ 3 ประการ ตามที่สุรพล นิติไกรพจน ไดวิเคระหไว 

คือ อํานาจที่จะสั่งการใหผูใตบังคับบญัชาปฏิบัติตามอํานาจที่จะสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทํา

ของผูใตบังคับบัญชาและอํานาจที่ผูบังคับบัญชาสามารถใชกระทําการแทนผูใตบังคับบัญชา  

   การกํากับดูแลตามหลักกฎหมายปกครอง หมายถึงกระบวนการควบคุมที่กระทํา

โดยนิติบุคคลมหาชนตอนิติบุคคลมหาชนที่อยูในระดับที่ตํ่ากวา ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

สวนใหญแลวการกํากับดูแลจะใชในความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการ

กํากับดูแลอาจมีไดทั้งการกํากับดูแลเหนือตัวบุคคล เชน สั่งพักงานนายกเทศมนตรี การกํากับดูแล

เหนือองคกร เชน สั่งยุบสภา หรือการกํากับดูแลการสั่งการตาง ๆ เชน การใหความเห็นชอบ อนุมัติ 

หรือเพิกถอนคําสั่งตาง ๆ  เปนตน ทั้งน้ี อํานาจกํากับดูแลตางจากอํานาจบงัคับบัญชา กลาวคือ อํานาจ

บังคับบัญชาเปนอํานาจที่ใชภายในองคกรของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนดวยกันเอง เชน การบังคับ

บัญชาภายในหนวยงาน ในขณะที่อํานาจในการกํากับดูแลจะใชในระหวางนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

แหงหน่ึงกับนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอีกแหงหน่ึง และอํานาจในการกํากับดูแลจะมีไดก็แตในกรณี

ที่มีกฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน  

   การกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินในประเทศไทยพบไดในกรณีที่รัฐมนตรี           

วาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตัวอยางเชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 90 นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหาร

สวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ ในการปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาที่ของนายอําเภอ ใหนายอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ

บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการ

บริหารสวนตําบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองคการบริหาร

สวนตําบลมาตรวจสอบก็ได เมื่อนายอําเภอเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลผูใดปฏิบัติการ

ในทางที่อาจเปนการเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเสียหายแกราชการและนายอําเภอได

ช้ีแจงแนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิไดใหนายอําเภอ

มีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวตามที่เห็นสมควรได 

แลวใหรีบรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วันเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ

ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

   การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีตามที่กฎหมายกําหนดเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ตัวอยางเชน กรณีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 39 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลอง

กับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลงังานมีอํานาจหนาทีก่ํากบั

โดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการน้ีจะสั่งให กฟผ. ช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน 

หรือยับย้ังการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให

ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรฐัมนตร ีและสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการ

ดําเนินกิจการได และมาตรา 46 ให กฟผ. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานน้ีใหกลาวถึง

ผลงานในปที่ลวงแลวของ กฟผ. และคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงาน         

ที่จะจัดทําในภายหนา 

   กรณีการกํากับดูแลองคการมหาชน องคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐที่เปน          

นิติบุคคล ซึ่งรัฐบาลจัดต้ังข้ึนเพื่อจัดทําบริการสาธารณะโดยมีฐานะเปนหนวยงานบริหารที่แตกตางไป

จากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือใหองคการมหาชนเปนองคกรของรัฐฝายบริหาร

ประเภทที่สาม หรือเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอีกประเภทหน่ึงน่ันเอง นับต้ังแตมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดต้ังองคการมหาชนข้ึนหลายแหง เฉพาะที่สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เปนตน 

   ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ใหรัฐมนตรีผูรักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการมหาชนใดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการ

มหาชนน้ันใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังองคการมหาชน 

นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับองคการมหาชนน้ัน เพื่อการน้ี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

สั่งใหองคการมหาชนช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําขององคการมหาชน      

ที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจดัต้ังองคการมหาชน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ

องคการมหาชนน้ัน ตลอดจนสงสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได ดังน้ัน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ        

ใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล 

และมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวกับโรงเรยีนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 

จึงมีอํานาจตามมาตรา 39 สั่งใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือ

ยับย้ังการกระทําของโรงเรียนที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได หรือในกรณี

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ       

ซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติให

เปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน มีอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษา
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แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 มาตรา 40 สั่งใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติช้ีแจง

แสดงความคิดเหน็ ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันทีขั่ดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน 

นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การดําเนินการได 

   การควบคุมแบบกํากับดูแลหรือการกํากับดูแลจึงเปนการควบคุมตามที่กฎหมาย

กําหนด โดยจะกําหนดผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและกําหนดวิธีการในการกํากับดูแลไวดวย ผูกํากับ

ดูแลจึงตองกํากับดูแลตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จะกํากับดูแลนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไมได 

การกํากับดูแลตองชอบดวยกฎหมาย การกํากับดูแลที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ันไมอาจใชบังคับได        

การกํากับดูแลตองยึดหลักไมมีการกํากับดูแลที่ไมมีกฎหมายและไมมีการกํากับดูแลที่เกินเลยไปกวา

กฎหมาย 

   สรุปไดวา การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึก 

หวงใยตอผลการปฏิบัติงาน การเลือกใชวิธีการติดตามผลการตัดสินใจมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ

เปนการใชศิลปะในการบริหาร เพื่อตรวจวาการดําเนินงานเปนไป โดยถูกตอง ตามวิธีการหรือไม และ

ตอตานเปาหมายที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การควบคุมการปฏิบติังาน เปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะ

เปนเครื่องชวยกํากับวา กิจกรรมทั้งปวงสามารถ ดําเนินการไดโดยไมติดขัด และเปนไปดวยความถูกตอง 

ไมเกิดการผิดพลาดในกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

  8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติและการฝกอบรม (Performance Goals Training)  

   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบติังานเปนการพัฒนาองคการรปูแบบหน่ึง ซึ่งผูบริหาร

ที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพ จะตองตระหนักถึงเพราะจะเปนตัวเรง หรือ ตัวผลักดันการดําเนินงาน

ใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน  

   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนการกําหนดวัตถุประสงคเอาไว 

ลวงหนาและคาดการณถึงสิ่งที่ควรจะเปนตาง ๆ หลักในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ หลักในการ

กําหนดมาตรฐานทีค่วรคํานึงถึง ไดแก ประมาณของงาน คุณภาพของงาน คาใชจาย เวลา ที่เปนเปาหมาย 

รวมซึ่งองคการตองการใหกิจกรรมน้ัน ๆ สัมฤทธ์ิผล  

   ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2560) ไดเขียนถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ไววา ในสภาพการทํางาน

ปกติของเรา คงไมอาจกลาวไดอยางเต็มปากวางานในแตละวันที่เราทําน้ันจะไมมีจุดหรือสวนใด            

ที่ผิดพลาดบกพรองบางเลย แตบนพื้นฐานของความรักองคกรที่เจาหนาที่ทีทุกทานมีอยู หลายองคการ     

จึงมีความพยายามที่จะคนหาแนวทางการบริหารที่หลากหลายเขามาประยุกตใช โดยหน่ึงในแนวคิด

และแนวปฏิบัติเชิงการบริหารที่ไดรับความนิยมนํามากับองคการตาง ๆ กลาวไดวาคือการนําเอาแนวคิด

การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือ TQM มาใช ทุกทานจะไดยินคําคํานึงที่เราพูดกันเสมอ  
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ในชวงเวลาที่เราจะเปลีย่นแปลงครั้งใหญน้ึคือ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หรือที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 

“Standard of Performance”  

   มาตรฐานการปฏิบัติงานสําคัญอยางไร มองเฉพาะในระบบการบริหารงานคุณภาพ

ทั่วทั้งองคกรหรือ TQM มาตรฐานการปฏิบัติงานนับไดวาเปนการทํางานในวงจรคุณภาพเรื่องหน่ึง       

ที่เรามักนํามาใช และมุงจัดทําใหเกิดข้ึนภายหลังจากการที่เราไดทําการกําหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายของงาน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการวางแผน การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานน้ี โดยเน้ือแท

แลวจึงนับวาเปนข้ันตอนหน่ึงของการวางแผนการทํางาน แตเปนบริบทของการวางแผนเพื่อพัฒนา

วิธีการและข้ันตอนที่จําเปนของการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํางาน 

โดยทั่วไปแลวกลาวไดวา วงจรคุณภาพที่นิยมนํามาใชเปนองคประกอบของระบบบริหารงานคุณภาพ

ทั่วทั้งองคกร ข้ันตอนหรือ TQM น้ันไดแก วงจร PDCA (P - Plan, D - Do,C - Check, A - Act)           

ที่บริษัทเรานํามาใชเปนแบบ 8 ข้ันตอน ซึ่ง HR ก็ไดพยายามนําเสนอความคืบหนา ผานหัวหนางาน/

หัวหนาแผนก เพื่อสื่อสารใหทุกทานไดทราบทิศทาง อันน้ีเราจะมาวากันตอไป.... อะไรคือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ในระบบ TQM มาตรฐานการปฏิบัติงาน อาจถูกนํามาคิดไดหลายลักษณะ เชน มาตรฐาน

ของญี่ปุน มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือมารฐานของยุโรป เอามาตรฐานใดกันแน ซึ่งที่กลาวมาแลว

ก็เปนความคุนเคยของแตละทานที่มักเคยไดยิน แตกระน้ัน ขอที่สรุปไดเชนเดียวกันไมวาจะเปนมาตรฐาน

ของประเทศใดหรืออะไร มาตรฐานน้ัน คนลวนกําหนดข้ึนมาทั้งสิ้น นักคิดนักบริหารหลายทานกลาววา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนจุดหมายที่ระดับตนที่ใกลตัวผูปฏิบัติงานหรือเปนผลลัพธในข้ันกิจกรรม 

ที่ถือวาเปนมาตรฐานของตําแหนงงานน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว มาตรฐานของการปฏิบัติงานน้ัน เราพัฒนา

มันมาจากเปาหมายของงานที่เรากําหนดไว ควบคูกับการพิจารณาหนาที่การทํางานของพนักงาน         

ที่กําหนดไวในคําพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) แตก็เพื่อมิใหความเขาใจของพนักงาน         

ทุกทานยุงยากไป เราจะกําหนดหรือเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

   มาตรฐานของการปฏิบัติงานน้ี ชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสราง

การแบงหนาที่งานของบริษัท และหนวยงานแตละหนวย รวมทั้งทราบถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ของเราอยางชัดเจน และรูไดทันทีวาในกระบวนการของการติดตอประสานงานจะมีทําอะไรอยางไร 

และณ จุดน้ีเอง พนักงานทุกทานก็จะมองเห็นวา เราจะชวยกันทํางานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางไรน่ันเอง  

อยางไรก็ดี ขอกําหนดของฝายบริหารของเราบอกไววา มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เราจะตองจัดทําน้ัน 

จะจัดทํากันใน 3 ลักษณะคือ 

     1.  มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานแตละตําแหนง ตามขอบเขตหนาที่

รับผิดชอบที่กําหนดไวใน Job Description  

 

 



 65

     2.  มาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยงาน 

     3.  มาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละตัวงาน เชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน           

วาดวยการรับสายและโอนสายโทรศัพทของลูกคา ของงานบริการสวนหนา แผนกบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการฏิบัติงานวาดวยการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกปฏิบัติการ เปนตน  

   เมื่อจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานแลว จะทําอยางไรกันตอ... เมื่อเราทํารวมกัน

จัดทํามาตรฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งเราจะเริ่มดวยการใหแตละทานที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ไดเขียนแผนผังข้ันตอน (Work Flow) พรอมคําอธิบายกระบวนการหรือข้ันตอนของการทํางานในปจจุบัน

แลว หัวหนางาน และหัวหนาแผนกจะรวมกับทาน วิเคราะหและพิจารณาข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ทาน

ทํามาแลววาขาดตกบกพรองไปอยางไร และมีจุดใดของข้ันตอนการปฏิบัติงานในควรตองแตงเติม

เพื่อใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากน้ัน เราจะนํามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ผานการรับรอง

จากฝายบรหิารแลว มาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) สําหรับการทํางานเพือ่ใหเปน 

ไปอยางถูกตอง ใชสําหรับตรวจสอบและในทางหน่ึงก็ใชสําหรับประเมินผลการทํางานของพนักงาน          

ไดดวย 

   พัชรา หาญเจริญกิจ (2560) ไดนําเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 

Standard) ไววา การบริหารงานบุคคล นับเปนภารกิจที่สําคัญย่ิงประการหน่ึงของการบริหารองคการ

เน่ืองจาก เปนปจจัยที่มีสวนทําใหการพัฒนาองคการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของตัวบุคคลในองคการ นับต้ังแตการสรรหาบุคคล        

มาปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการใหบุคคลพน 

จากงาน (จําเนียร จวงตระกูล, 2531 : 1) ทั้งน้ี เพื่อใหองคการไดคนดีมีความรู ความสามารถ และ

ความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องคการจะไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาปฏิบัติงานน้ัน       

จําเปนตองสรางเครื่องมือสําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ข้ึนมาใช 

ในการวัดและประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูล 

ที่องคการนําไปใชในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การโอนยาย การใหพักงาน และการใหพนจากงานโดยทั่วไปแลว การที่จะทําใหการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานดําเนินไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรมและเช่ือถือไดน้ัน องคการมักจะสรางเครื่องมือประกอบ       

อีกสวนหน่ึงข้ึนมาใชในการพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่ึงในเครื่องมือที่ตองใชก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Performance Standard) ทั้งน้ีเพื่อใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบผลงานระหวางบุคคลที่ปฏิบัติงาน 

อยางเดียวกัน โดยองคการตองทําการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนเกณฑที่ ชัดเจนกอนแลว 

เมื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ องคการไดกําหนดไว  

ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคําวามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 

สํานักงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน (2529 : 53) ไดใหความหมายวา เปนผลการปฏิบัติงาน
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ในระดับใดระดับหน่ึงซึ่งถือ วาเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได        

การกําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตอง ปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ดาน

ดวยกัน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เน่ืองจาก

มาตรฐานของงานบาง ประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูป

ของคุณภาพองคการจึง จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะของงานประเภท น้ัน ๆ  

   ประโยชนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หากจะพิจารณาถึงประโยชนที่องคการ และ

บุคคลในองคการจะไดรับจากการกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนใชก็พบวามีดวยกันหลายประการ 

ไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน ดังที่อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (3539 : 71 - 72) ไดอธิบายไว ดังน้ี 1. 

ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางถูกตอง  การเปรียบเทยีบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมคีวามชัดเจน มองเห็นแนวทางในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดผลไดมากข้ึน และชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขา  สูมาตรฐานได 2. ดานการสราง

แรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุงมั่นไปสู มาตรฐาน ผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถ

จะเกิดความรูสึกทาทาย  ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จจะเกิด ความมานะพยายาม ผูปฏิบัติงานดี       

จะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 3. ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยให

ผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่มี คุณภาพจะตอง ปฏิบัติอยางไร ชวยใหไมตอง กําหนดรายละเอียด 

ของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็น แนวทางในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

และชวยใหสามารถพิจารณาถึง ความคุมคาและเปนประโยชนตอการเพิ่มผลผลิต 4. ดานการควบคุม

งาน มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาใชควบคุม การปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา

สามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสงผานคําสั่งไดงายข้ึน ชวยให สามารถดําเนินงานตามแผนงาย

ข้ึนและควบคุมงานไดดีข้ึน 5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานชวยใหการ

ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีหลักเกณฑ ปองกันไมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย

ความรูสึกการ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําไดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และ

ชวยให ผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดดีข้ึน  

   วิธีกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับวิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

น้ันสามารถทําไดหลายวิธี แตที่องคการสวน ใหญนิยมใชจะมีอยูประมาณ 4 วิธี คือ 1. Historical 

Standard เปนวิธีการที่อาศัยขอมูลสถิติการปฏิบัติงานยอนหลังในชวง ระยะเวลาหน่ึง นํามาคํานวณ 

หาคาเฉลี่ยแลวกําหนดเปนมาตรฐาน โดยอาจเพิ่มหรือลดใหคาลงใหเหมาะสมกับสภาพหรือสถานการณ 

ในชวงเวลาน้ัน 2. Market Standard เปนวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลหน่ึงกับผล
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การปฏิบัติงานของบุคคลอื่น ๆ  3. Engineering Standard เปนวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร

หรือการคํานวณมา ชวย เชน การศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลาในการปฏิบัติงาน (Time and 

MotionStudy) ทั้งน้ีเพื่อหา เวลามาตรฐาน (Standard time) 4. Subjective Standard เปนวิธีการ

ที่ผูบังคับบัญชาเฝาสังเกตการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชา แลวนํามากําหนดเปนมาตรฐานข้ันตอน 

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย (ชลิดา  

ศรมณี และพูนศรี สงวน ชีพ, 2528 : 184 - 185) 1. เลือกงานหลักของแตละ ตําแหนงมาทําการวิเคราะห 

โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ประกอบ 2. พิจารณาวางเงื่อนไข 

หรือขอกําหนดไวลวงหนาวาตอง การผลงานลักษณะใดจากตําแหนง น้ันไมวาจะเปนปริมาณงาน 

คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่ต้ังไวตอง  ไมขัดกับนโยบาย หลักเกณฑ 

หรือระเบียบขอบงัคับของหนวยงานหรอืองคการ 3. ประชุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนา

หนวยงานทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน ในตําแหนงน้ัน ๆ เพื่อปรึกษาและหาขอตกลงรวมกัน 4. ช้ีแจง

และทําความเขา ใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของอื่น ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 6. พิจารณาปรับปรุง หรือ

แกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน  

   เกณฑของมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑที่องคการมักกําหนดเปนมาตรฐาน        

การปฏิบัติงาน ไดแก เกณฑดานปริมาณงานและ ระยะเวลาที่ปฏิบัติ คุณภาพของงาน และลักษณะ

การแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวไดโดย ละเอียด ดังน้ี  

     1.  ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีปริมาณเทาไร 

และควรจะ ใชเวลาปฏิบัติมากนอยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ เชน กําหนดวาบรรณารักษงานจัดหมวดหมู

และลงรายการจะตอง ทําการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือใหไดอยางนอยวันละ 10 เลม       

หากบรรณารักษจัดหมวดหมูและลงรายการไดนอยกวาที่กําหนด ก็แสดงวาปริมาณของผลการปฏิบัติงาน 

ยังไมถึงมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับงานที่ไมสามารถกําหนดเปนปริมาณไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 

งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนงานที่มีลักษณะการใหบริการแตกตางกันไปแตละวัน 

เน่ืองจากตอง ข้ึนอยูกับสิ่งที่ผูใชตองการ การใชเวลาในการคนหาคําตอบสําหรับแตละคําถามก็จะ       

ไมเทากันข้ึนอยูกับความยากงายของคําถาม ดังน้ันงานลักษณะเชนน้ีจะไมสามารถกําหนดมาตรฐาน 

ดวยปริมาณหรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได  

     2.  คุณภาพของงาน เปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดน้ันควรมีคุณภาพดี

มากนอยเพียงใด โดยสวนใหญมักกําหนดวาคุณภาพของงานจะตอง มีความครบถวน ประณีต ถูกตอง 

เช่ือถือได ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร เชน มีการกําหนดขอผิดพลาดที่สามารถยอมรับไดวาผิดได

ไมเกินกีเ่ปอรเซ็นต สูญหายไดไมเกินกี่เปอรเซ็นต หรือเปนการกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีความผิดพลาด 
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หรือบกพรองเปนศูนยเทาน้ัน ตัวอยางที่พบก็เชน การกําหนดใหการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ 

แตละรายการมีความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ 10  

     3.  ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนด

มาตรฐานดวยคุณภาพหรอืปริมาณ แตเปนงานทีต่อง ปฏิบัติโดยการใชบุคลกิหรือลักษณะเฉพาะบางอยาง

ประกอบ เชน  การใชสีหนาและถาเสียงของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา         

ในระหวางการ ติดตอสื่อสารกับผูใชหองสมุด พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถือเปนองคประกอบ

ที่สําคัญ สําหรับตําแหนงงานบริการที่ตอง ติดตอกับสาธารณชน เพราะถือไดวาเปนตัวแทนขององคการ 

ดังน้ัน การกําหนดลักษณะพฤติกรรมทีต่อง แสดงออกไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงาน 

ทราบวาตอง ปฏิบัติตนอยางไร เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมอาจสงผลเสียตอภาพลักษณ

ขององคการและขวัญกําลังใจของเพื่อนรวมงานอยางไรก็ตาม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สําหรับตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการมีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงาน ผูทําหนาที่

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตอง คํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการน่ัน ก็คือ ตอง เปนมาตรฐาน          

ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายสามารถยอมรับได โดยทั้งผูบังคับบัญชาและ ผูใตบังคับบัญชาเห็นพองตองกัน        

วามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได ตามที่กําหนดไว ลักษณะงาน             

ที่กําหนดไวในมาตรฐานตอง สามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต หรือหนวยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได           

มีการบันทึกไว ใหเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขา ใจตรงกัน และสุดทาย

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวตอง สามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีตอง ไมเปนการเปลี่ยนแปลง

เพราะผูปฏิบัติงาน ไมสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุเน่ืองมาจากการที่

หนวยงานมีวิธี ปฏิบัติงานใหม หรือนําอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใหมมาใชปฏิบัติงาน  

   บทสรุป หากกลาวโดยสรุปแลว มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญ

อยางหน่ึงที่องคการ จะนํามาใชในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับ

ประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใชรวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุม

ใหการดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทําได

โดยสะดวกและ รวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและนาเช่ือถือเน่ืองจากมีทั้งหลักฐาน

และหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถช้ีแจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงาย ในสวน         

ของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปนสิ่งทาทาย ที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย  

การปฏิบัติงานมีความถูกตอง มากข้ึน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน

และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการ        

ไดรวมกันกําหนดไว เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ  
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   ธงชัย สันติวงษ (2551 : 6 - 7) ไดกลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ           

ที่จัดข้ึนอยางมีระบบ เพื่อหาทางใหมีการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนะคติของบุคลากร 

เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิตและใหเกิดผลสําเร็จตาม เปาหมาย

ขององคการ  

   Beach (1990 : 3) ไดใหความหมายการฝกอบรม วาเปนกระบวนการจัดต้ังข้ึน 

เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและมีความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางหน่ึง โดยมุงใหคนไดรูเรื่องหน่ึง        

เรื่องใดโดยเฉพาะ และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่ตองการ  

   ธงชัย สันติวงษ (2551 : 171 - 173) กลาววา การพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมาย         

ทั้ง 2 ประการน้ัน ควรพิจารณาถึงกระบวนการของการฝกอบรม ซึ่งควรเริ่มตนดวย การพิจารณา

ความตองการและปญหาที่ตองมีการฝกอบรม ตลอดจนสื่อหรือเครื่องมือ (Media) ที่จะใชการฝกอบรม 

เมื่อเตรียมพรอมแลวจึงดําเนินการฝกอบรม หลักฝกอบรมแลว ควรประเมินผลโครงการ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบดูวา บุคลากรที่ผานการอบรมแลวสามารถ ทํางานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการ

หรือไม ซึ่งหากยังมีปญหาการแกไข ควรจะ ดําเนินการใน 3 ชุดแรก คือ ประเภทแรก ควรพิจารณา

ทบทวนเน้ือหาและเรื่อง หรือหลักสูตร ที่ตองการฝกอบรม การใชสื่อ หรือเครื่องมือ เหมาะสมหรือไม 

ควรเปลี่ยนแปลงวิธีใดหรือสื่อชนิดไหนจึงจะไดผลดีกวา หากมิใชทั้งสองประการดังกลาว ในบางครั้ง

ปญหาอาจอยูที่ ตัวผูเขาทําการฝกอบรม ซึ่งอาจจะมีปญหาเรื่องความพรอมและไมพรอมในทางจิตวิทยา

หรือพื้นฐานการศึกษาตาง ๆ  ดวย จึงอาจจําเปนตองมีการเสรมิหรอืแกไขประการอื่นกอน คือ ตองทบทวน

เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกหรือเตรียมคนที่จะเขารับการอบรมใหมีระดับพรอมที่จะ เขารวมโครงการ

ดังกลาว การพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางใหบุคคลมีความรู ความเขาใจความสามารถ 

ตลอดจนทัศนคติอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ย่ิงข้ึน 

   สรุปไดวา การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม หมายถึง ระดับ 

ความตองการในการบรรลเุปาหมายของการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวัตถุประสงคเอาไวลวงหนา การให

โอกาสครูเขารับการพัฒนาความสามารถ และการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานของครู            

ซึ่งผูบริหารพึงมีครูอยางเดนชัด เพื่อเปนแนวทางที่องคการสามารถสําเร็จวัตถุประสงค ไดดีข้ึนดวย

กิจกรรมทางดานการฝกอบรม เพื่อบุคลากรมีโอกาสไดรับความสามารถที่ดี ทันกับ ความเปลี่ยนแปลง 

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ บุคลากรเกิดทักษะความชํานาญ ในการปฏิบัติและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงและ บุคลากรไดรับการอบรม          

อยางดีเย่ียม ยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่น ๆ โดยทั่วไป  

   สรุปไดวา องคประกอบทางการบริหารทั้ง 8 ดาน ที่กลาวมาขางตนจะเปนตัวช้ีวัด 

ประสิทธิภาพขององคการไดประการหน่ึง ดังน้ันผูบริหารจึงตองตระหนักและใหความสําคัญตอ 

องคประกอบตาง ๆ ทุกองคประกอบ โดยระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติแตละ องคประกอบน้ัน 
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ยอมบงช้ีพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ซึ่งในแตละองคประกอบสงผลถึง บรรยากาศในการทํางาน 

ความรวมมือ ความพึงพอใจ กําลังใจของบุคลากรในองคการ ความผูกพันตอองคการและประสิทธิผล

ในองคการ สรางความพึงพอใจในการท างานใหมี สวนรวมในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา นอกจากน้ีจะตองใหการสนับสนุนใหบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองเพื่อคุณภาพขององคการ  

 ความหมายของการบริหาร  

 ความหมายของการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) การบริหาร 

(Administration) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ไดแก  

 Guruge (1977) ผูเช่ียวชาญทางการศึกษาของยูเนสโก สรุปความหมายของการบริหารไววา 

การบริหารเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตัดสินในการวางแผนประกอบกับการใชขอมูลตาง ๆ 

มาควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อความกาวหนาของงานใหเปนไปตามแผนที่วางไวและผูบริหารจะตองมี

เทคนิค ในการบริหารโดยใชเครื่องมือ วิธีการและวิธีปฏิบัติตาง ๆ ในการนิเทศ แนะแนว และจูงใจ

บุคลากรใหปฏิบัติงานใหไดผลดี  

 Hersey and Blanchard (1982) กลาวไว การบริหารภายในองคการมักใชคําวา การจัดการ 

(Management) มากกวาการใชคําวา การบริหาร (Administration) การบริหารในเชิงธุรกิจ มีความหมาย 

ถึงกระบวนการทํางานโดยอาศัยคน กลุม และทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคการเปนเครื่องมือเพื่อให

เปาหมายขององคการดําเนินไปสูความสําเร็จ  

 Harold D. Koontz (1972) ไดใหความหมายวา การบริหารหมายถึง การทํางานใหสําเร็จ

โดยอาศัยผูอื่น  

 Ernest Dale (1973 : 4) ไดใหความหมายของการบริหารวา เปนกระบวนการจัดองคการ

และการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา  

 Newman and Summer (1964 : 9 อางถึงใน ปรีชา มะโนมัย, 2554) ยังไดเสนอแนะวา

การบริหารเปนกระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

และกิจกรรมตาง ๆ น้ันมักจะเกี่ยวของกับการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 

 Robbins and DeCenzo.2004 and Certo (2003 อางถึงใน ปรีชา มะโนมัย, 2554)         

การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตาง ๆ  สําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ  

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหาร คือ การปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล

ต้ังแตสองคนข้ึนไป รวมมือกันใชเทคนิคกระบวนการ และทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู เพื่อใหการดําเนินการ

ขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร (Administration) ใชกับ

การบริหารระดับสูงที่เนนการกําหนดนโยบายและการกําหนด แผนของผูบริหารระดับสูง นิยมใชใน
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การบริหารภาครัฐหรือหนวยงานราชการ ไมหวังผลกําไร การจัดการ (Management) เนนการปฏิบัติการ

ตามนโยบาย นิยมใชในการจัดการธุรกิจหรือเอกชน  

 ความหมายของการบริหารการศึกษา  

 วิจิตร ศรีสอาน และคณะ (2558) ไดกลาวไววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม

ของกลุมบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดยการใช

กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม  

 หวน พินธุพันธ (2548 : 50) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคล 

หลายคนรวมมือกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน 

เชน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ทั้งในดานการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่เปน

ระเบียบแบบแผน และไมเปนระเบียบแบบแผน  

 เลิศดาว กลิ่นศรีสุข (2550) ไดกลาวไววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม ตาง ๆ  

ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน นับ ต้ังแตบุคลิกภาพ 

ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม  

โดยกระบวนการตาง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีตอบุคคล เพื่อใหบุคคลพัฒนาตรงตาม

เปาหมายของสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยู  

 Campbell (1971 : 22) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัด แผนยุทธศาสตร

ในสถาบันการศึกษา เพื่อใหผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายอยางแทจริง 

 Good (1973 : 14) ไดกลาวไววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ การควบคุม

และการจัดการเกี่ยวกบังานหรอืกิจการสถานศึกษา ทั่งการบริหารธุรกิจในสถานศึกษา และการดําเนินการ

ที่เกี่ยวกับบุคลากรทั่งหมดในสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมทีเกี่ยวของกบนักเรียน โดยตรง เชน       

การเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 Hoy and Miskel (2001 : 437 - 438) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ              

ที่มุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไวดวยองคประกอบหลายประการ เชน การตัดสินใจ องคกรแรงจูงใจ ภาวะผูนํา 

โดยการบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบทีจะตามมาและสภาพการณทีเกิดข้ึน ในอนาคต  

 สรุปไดวา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ทีบุคคลหลายคนรวมมือกัน 

ดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน เชน ความสามารถ 

เจตคติพฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรมในดานสังคมการเมืองเศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคลดังกลาว        

เปนสมาชิกทีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผน         

และไมเปนระเบียบแบบแผน  
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 กระบวนการบริหารการศึกษา  

 กระบวนการบริหารการศึกษา เปนแนวทาง วิธีการหรือเทคนิค ที่ผูบริหารใชใน การปฏิบัติ

ภารกิจ ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ จัดลําดับข้ันตอน

กระบวนการใหมีความตอเน่ืองสัมพันธกันเปนระบบ ซึ่งกระบวนการบริหารน้ัน มีหลายวิธี พอที่จะสรุป

ไดดังน้ี  

 Jesse (1999 : 140) ไดสรุปวา การบริหารการศึกษาน่ันจะตองดําเนินการไปตามกระบวนการ

บริหาร ซึ่งมี 5 ข้ัน ดังน้ี  

  1.  การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดแผนงานและโครงการไวลวงหนา  

  2.  การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงและหนาในหนวยงานใหชัดเจน 

  3.  การสั่งการ (Directing) คือ การพิจารณาสังการและมอบหมายงาน  

  4.  การประสานงาน (Coordinating) คือ การสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน 

และตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงาน  

  5.  การควบคุมงาน (Controlling) คือ เปนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 Koontz and O’Donnell (2001 : 297) เปนนักวิชาการบริหารปจจุบัน ใหความเห็นวา

งานในหนาที่ของผูบริหาร (Managerial Functions) ไดแก  

  1.  การวางแผน (Planning) ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค 

ขององคการ และการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

  2.  การจัดองคการ (Organizing) เปนแผนงานจะดําเนินการไปไดดวยดีก็ดวยการจัด 

องคการทีดี่ ซึ่งประกอบดวย การนําปจจัยทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหาร 

ที่จะทําใหเกิดสัมฤทธ์ิผล การจัดองคการจึงหมายถึง การนําเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภท        

มาบูรณาการเพื่อดําเนินการ  

  3.  การจูงใจ (Motivating) คือ การจูงใจทีจะชวยใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิผล 

การจูงใจในน้ี หมายถึง การอํานวย (Directing) การติดตอสื่อสาร (Communicating) และการเปนผูนํา 

ในการดําเนินการ (Leading)  

  4.  การควบคุมงาน (Controlling) เปนการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ  

ผลการปฏิบัติงานกับแผนทีไดกําหนดไววามีความเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

 สรุปไดวา กระบวนการบริหารการศึกษาเปนเรืองของการตัดสินใจที่จะมีผลตอการทํางาน 

ของกลุมคน เพื่อที่จะทําใหบรรลตุามจดุประสงคของกลุมสาํเรจ็ได โดยเริมตนจากการวางแผน การจัด

องคการ การสังการและการควบคุม ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีจะมีความเกี่ยวของกันไป  
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 Gulick and Urwick (1963 : 107) ไดสรุปกระบวนการบริหารวา ประกอบดวยข้ันตอน        

ที่สําคัญ 7 ประการ หรือเรียกยอ ๆ วา “POSDCORB Model” มีดังน้ี  

  1.  P = (Planning) หมายถึง การวางแผนอนัเปนการคาดการณในอนาคต ซึ่งจะคํานึงถึง

นโยบาย (Policy) ทั้งน้ีเพื่อใหการวางแผนงานที่กาํหนดข้ึนมีความสอดคลองตองกัน ในการดําเนินงาน 

การวางแผนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชความรูในทางวิทยาการและ วิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ

ในอนาคตแลวกําหนดวิธีการที่ถูกตองอยางมีเหตุผล เพื่อให การดําเนินงานเปนไปโดยถูกตอง และ

สมบูรณ  

  2.  O = Organizing หมายถึง การจัดสวนราชการหรือองคการใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน เชน การแบงงานเปน กรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงานและคุณภาพงาน  

  3.  S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจาหนาที่มาปฏิบัติงานใหสอดคลอง 

กับการจัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว หรือการจัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู

ความสามารถมาปฏิบัติงานใหเหมาะสม รวมถึงการที่จะสรางและธํารงไว ซึ่งสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรดวย  

  4.  D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอํานวยการรวมทั้งการควบคุมและการ

นิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ การจูงใจและ การวินิจฉัย

สั่งการ  

  5.  Co = Co-coordinating หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพื่อการดําเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการที่จะชวยใหการประสานงานดีข้ึน      

เพื่อชวยแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน  

  6.  R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงการประชาสัมพันธ

ที่จะตองแจงใหประชาชนทราบดวย  

  7.  B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาใหทราบถึงระบบและกรรมวิธี 

ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน การวางแผน หรือโครงการในการใชเงิน การบัญชี       

การควบคุมดูแลการใชจายเงิน หรือการตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและรัดกุม  

 กระบวนการบริหาร หมายถึง การดําเนินงานในการบริหารโดยตองมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข โดยการดําเนินการตองมีความตอเน่ือง อยางเปนระบบ  

 โดยสรุปอาจกลาวไดวา กระบวนการบริหารเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนระบบ

ในเรื่องตอไปน้ี จัดทําและวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) การติดตามประเมินผล (Check) และ

การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมเปนไปตามแผน (Act)  
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 หนาท่ีของผูบริหารการศึกษา  

 ผูบริหารมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติโดยตรง เพื่อใหเกิดผลสูงสุดแกองคการ ไดมีผูที่ให แนวคิด

เกี่ยวภารกิจและหนาที่ของผูบริหารไวหลายแนวคิด ดังน้ี  

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2552 : 101 - 104) ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารไว ดังน้ี  

  1.  ในดานวัตถุประสงค ผูบรหิารควรปฏิบัติ  

   1.1  กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคและกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา  

   1.2  ระลกึอยูเสมอวา อะไรคือสิ่งที่ดีทีสุ่ดสําหรบันักเรียน  

   1.3  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตามเปาหมาย และ 

วัตถุประสงคดานการศึกษา  

   1.4  ทําใหบุคลากรทางการศึกษายอมรับเปาหมายทางการศึกษา ทั้งจุดมุงหมายทั่วไป

และจุดมุงหมายเฉพาะ ใหทุกคนแปรจุดมุงหมายไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

   1.5  คนหาวิถีทางที่มีสําหรับทําใหเปาหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ หาวิธีที่จะทําใหไดมา 

ซึ่งความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกอใหเกิดความสามัคคีข้ึนในระหวางบุคลากร

ทางการศึกษาดวยกัน  

  2.  ในดานการวางแผน ผูบรหิารควรปฏิบัติ  

   2.1  ออกแบบรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานลวงหนา โดยผานทางการเลือกแนวทาง 

ที่ดีที่สุด  

   2.2  กําหนดผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน ทําความกระจางในสิ่งที่ตองการใหสัมฤทธ์ิผล 

และวิธีการ  

   2.3  วางแผนสําหรบัผลสมัฤทธ์ิและการปรับปรงุระบบคานิยมของสังคม  

   2.4  ทํางานใหยืดหยุน เพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกิจกรรม 

ทั้งหลายในชีวิต  

   2.5  ทําแผนใหสมบูรณ  

   2.6  ทบทวนแผนอยางสม่ําเสมอ  

   2.7  ทําแผนการศึกษาใหเขากบัแผนของประเทศ  

   2.8  วางแผนโดยต้ังอยูบนรากฐานของการวิจัย  

   2.9  วางแผนใหเปนจริงและปฏิบัติได  

   2.10  ใชบริการของผูเช่ียวชาญ  

   2.11  ทําใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขาใจแผน  
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  3.  ในดานการจัดองคการ ผูบรหิารควรปฏิบัติ  

   3.1  วางโครงสรางของการจัดองคการรูปแบบของตําแหนงและความสัมพันธ  

   3.2  กําหนดตําแหนงของบุคลากร โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย  

   3.3  กําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบของบุคลากร  

   3.4  สงเสริมพฤติกรรมกลุมสูผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงคทางการศึกษาโดยผาน 

ทางการปฏิบัติงาน กระบวนการสื่อความหมายและการประเมินผล  

   3.5  กอใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยของกลุม โดยผานทางการสัมพันธการแสดงออก 

ของตนเองและการนําตนเอง  

   3.6  กอใหเกิดบรรยากาศที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรทุกคน  

   3.7  ทําใหองคการเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตย โดยผานทางความสัมพันธอันดี  

   3.8  สงเสริมประสิทธิผลและประสทิธิภาพเพื่อทําใหวัตถุประสงคสัมฤทธ์ิผล  

   3.9  คงไวซึ่งมิตรภาพ ความเคารพ ความมั่นใจในบุคลากร  

  4.  ในดานการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรปฏิบัติ  

   4.1  แนะนําบุคลากรวาควรทําอยางไรบาง  

   4.2  แนใจวากิจกรรมทั้งหลายดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

   4.3  ประสานงานองคประกอบตาง ๆ  ที่ครอบคลุมทิศทางในการทาํงาน เชน สถานการณ 

เครื่องมือ ความรูและทักษะ  

   4.4  ไดผลงานจากการทํางานมากทีสุ่ด แตลงทุนนอยทีสุ่ด  

   4.5  เคารพความรู บุคลิกภาพ และเกียรติของบุคลากรทุกคน  

   4.6  ทําใหบุคลากรเคารพตัวเอง และมีความพอใจในตนเอง  

   4.7  กอใหเกิดความสามัคคีในพลงัทางกาย สังคมและเศรษฐกจิ  

   4.8  เปนผูประสานงานระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง  

   4.9  เปนผูประสานงานในเรื่องหลักสูตร วิธีสอน กฎระเบียบ บรรยากาศ และ 

สิ่งแวดลอม  

   4.10  ใชอํานาจหนาที่ตัดสินกิจกรรมของบุคลากร  

   4.11  ทําใหบุคลากรเคารพตนเองและมีความพอใจในตนเอง  

   4.12  กําหนดข้ันตอนของปญหาเพื่อแกปญหา  

   4.13  ใชวิธีการแกปญหาจากผลการอภิปรายกลุม  

   4.14  เขาใจความรูสึกและการตัดสินในของบุคลากร หลีกเลี่ยงการใชความคิดเห็น 

ของตนแตเพียงผูเดียว  
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  5.  ในดานการประเมินผล ผูบริหารควรปฏิบัติ  

   5.1  ประเมินผลกระบวนการทั้งดานคุณภาพและปริมาณ โดยการเปรียบเทียบ 

มาตรฐานและคานิยมที่กําหนดไว  

   5.2  คนหาจุดออนและแกไขจุดออนดังกลาว  

   5.3  รูจุดแข็งของบุคลากร  

   5.4  ประเมินผลเพื่อปรบัปรุงงาน และตัวบุคลากร  

   5.5  ประเมินผลเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในทางจิตวิทยา และปรับปรุงเรื่อง 

การมีมนุษยสัมพันธ  

   5.6  กอใหเกิดความเขาใจแกประชาชนเพื่อใหไดรบัการสนับสนุนจากประชาชน  

   5.7  ประเมินเจตคติของประชาชนเพือ่ใหไดรบัการสนับสนุนจากประชาชน  

   5.8  ทําการประเมินผลอยางตอเน่ืองเปนระบบและเปนปรนัย  

   5.9  สงเสริมการประเมินผลตนเอง และการปรับปรงุตนเองในตัวบุคลากร  

 โดยสรุปแลวหนาที่ของผูบริหารการศึกษาจะตองแสดงบทบาทตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จแกองคกรมากที่สุด ทั้งดานการใชบุคคลากร การใชเวลา การใชเงิน การใชสถานที่

และขอมูลสารสนเทศ โดยอาศัยประสบการณ ทัศนคติที่ดี มีวิสัยทัศน จะตองเปน ผูสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยการนําเทคนิควิธีการใหม ๆ ทางการศึกษา ทั้งวิชาสามัญและ วิชาชีพ มาพัฒนาโครงการสอน

ใหเกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบตอสังคม ไมใชเพียงการปฏิบัติ ตนเทาน้ัน ยังตอการปฏิบัติของครู 

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ตลอดถึงชุมชน เมื่อความคาดหวัง และ

ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน ผูบริหารจะตองเจริญเติบโต โดยมีภาระหนาที่ตามไปดวย  

 บทบาทของผูบริหารการศึกษา  

 การบริหารโรงเรียน คือ หนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งมีการจําแนกเปน

หมวดหมูแตกตางกันออกไปตามลักษณะของงาน ตามโครงสรางของการจัดองคกร ตามระบบของ

การศึกษา ตามแนวคิดของนักบริหารการศึกษาแตละบุคคล บทบาทหนาที่ของ ผูบริหารโรงเรียน       

ที่สําคัญตองมีภาวะความเปนผูนํา ภาวะผูนํา เปนหัวหนาในการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ ที่มี     

ในการบริหารจัดการใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุจุดหมาย ไดมีผูกลาวถึงบทบาทหนาที่

ของผูบริหารโรงเรียน ดังตอไปน้ี  

 จําเนียร พลหาร (2553 : 179 - 183) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน

ไวดังน้ี  

  1.  เปนผูนําทางการศึกษา ซึ่งอาจจะกระทําในลกัษณะดังตอไปน้ี  

   1.1  รวมเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพตน  

   1.2  รับผิดชอบในความกาวหนาทางวิชาชีพตน  
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   1.3  รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

   1.4  เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  

   1.5  ถือวาจุดมุงหมายของโรงเรียนอยูเหนือกวาจุดมุงหมายของตน  

   1.6  ศรัทธาในอาชีพของตน  

   1.7  รูจักวิธีการขอรับคําปรึกษาจากผูอื่น  

   1.8  มีความเช่ือมั่นในศักด์ิศรีของเพื่อนรวมงาน  

   1.9  หวงใยในสวัสดิภาพของเพื่อนรวมงาน  

  2.  สรางความสามัคคีอันดีกับชุมชน เพราะโรงเรียนเปนสถาบันที่เปนสวนหน่ึงของสังคม 

ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนหัวหนาสถานศึกษาตองจัดและบริการใหสังคม เพื่อสังคมจะได ใหการสนับสนุน

และใหความชวยเหลือแกโรงเรียน เปนผูนําในการจัดหาเครื่องมือการเรียน การสอนและการวิจัย        

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเปนประโยชนตอกระบวนการเรียน การสอนรวม ทั้งสนใจงานวิจัยใหม ๆ 

เพื่อนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาการเรียนการสอน รูจักประเมินผลงานตนเอง ผูบริหารโรงเรียน      

ที่ชาญฉลาดจะหมั่นวิเคราะหตนเองเสมอวา ขณะน้ี ตนเองมีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง เมื่อทราบแลว      

ก็นํามาปรับปรุง เพิ่มเติมสวนที่บกพรองและ เสริมจุดเดนใหเขมแข็งย่ิงข้ึน 

 คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน  

 การดําเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบผลสาํเร็จจะสงผลตอศักยภาพ ของผูเรียนเปนอยางมาก 

ซึ่งผูเขียนไดทําวิจัยเพื่อศึกษาโมเดลกลยุทธการตลาดที่มตีอ ผลลัพธการดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา

ของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเขตภาคใต พบวา โมเดลสมการโครงสรางมี

ความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษอยูในเกณฑดีมาก และโมเดลกลยุทธการตลาดที่สงผลตอผลลัพธ

การดําเนินงาน สําหรับสถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขตภาคใต 

ไดแก คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะของสถานศึกษา ปจจัยสังคมและวัฒนธรรม 

กลยุทธการตลาดของสถานศึกษา และผลลัพธการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งขอคนพบจากงานวิจัย

ดังกลาว ผูเขียนไดหยิบยกมานําเสนอ คือ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอผลลัพธการดําเนินงาน

สําหรับสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแก ดานประสบการณ 

ดานภาวะผูนํา และ ดานบุคลิกภาพ (นวลอนงค  อุชุภาพ, 2556 : 253) เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร

สถานศึกษา ใหกับผูบริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และผูสนใจการศึกษา ซึ่งจะไดนําเสนอแนวคิด

จากประเด็นผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

  1.  ดานประสบการณ (Experience) จะเกิดข้ึนจากการเรียนรูเน้ืองานที่ปฏิบัติ และ

การศึกษาหาความรูจากผูรู จะเห็นไดวา การเรียนรูน้ีมีสวนชวยใหบคุคลแสดง พฤติกรรมหรอืเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่นําไปสูปฏิกิริยาระหวางแรงขับ ตัวกระตุน ตัวนําการตอบสนอง และการเสริมแรง (สุดาพร 
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กุณฑลบุตร, 2553) ประสบการณจึงมีอิทธิพลตอความเช่ือในอํานาจควบคุมตนเองซึ่งแบงได 2 ประเภท 

กลาวคือ  

   1.1  ประสบการณที่สําคัญในชีวิต (Episodic Antecedents) เปนเหตุการณที่เกิดข้ึน

ในชวงใดชวงหน่ึงของชีวิต ตามระยะเวลาที่กําหนด เชน การตายของบุคคลผูเปนที่รัก อุบัติเหตุ หรือ

ภัยธรรมชาติตาง ๆ ประสบการณน้ีอาจจะมีผลตอการพัฒนาความเช่ือในอํานาจควบคุมตนเอง 

ประสบการณน้ีไปสงเสริมความเช่ือที่มีอยูและ  

   1.2  ประสบการณสั่งสมในอดีต (Accumulative Antecedents) เปนประสบการณ

ที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและการศึกษาในสถานศึกษาของบุคคล ลวนสงผลตอการ

พัฒนาความเช่ือในอํานาจควบคุมตนเอง ดังน้ันบิดามารดา และครจูึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาความเช่ือ

ในอํานาจการควบคุมตนเองของบุคคล (Frederick, 2005) สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and 

Armstrong (2007) ที่ไดใหแนวคิดไววา  

      การที่องคกรจะเจริญเติบโตไดน้ันข้ึนอยูกับประสบการณในการบริหารงาน

ของผูบริหารทั้งความรูในการบริหารงาน การบริหารการเงินและบุคลากร เพื่อสรางความเติบโต           

ทางการตลาดใหเพิ่มข้ึนน่ันคือ ประสบการณทางการบริหารมีความจําเปนอยางย่ิง ในการบริหารงาน ชวย

ใหมีความรอบคอบในการตัดสินใจตาง ๆ ทั้งดานการวินิจฉัยสั่งการ การวางแผนหรืออื่น ๆ ที่จะสงผล

ใหการบริหารงานประสบความสําเร็จไดมากกวา  

      ดังผลการวิจัยของผู เขียนพบวา ประสบการณของผูบริหารสถานศึกษา              

มีความสําคัญเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี  

        1.  ความเช่ียวชาญ เกิดจากการแสวงหาความรูและประสบการณ ในการ

บริหารสถานศึกษามาเปนฐานในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย เชน การใช ความเช่ียวชาญจากนําผล

การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report หรือ SAR) ที่สถานศึกษา ตองประเมินและจัดทํา

เอกสารทุกปการศึกษา มาใชในการบริหารสถานศึกษา และขอคิดเห็นของผูเกี่ยวของมีสวนพัฒนางานให

บรรลุเปาหมายทั้งระบบ ทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานบุคคล ในฐานะที่

สถานศึกษาเปนนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจในการดําเนินงานดังมาตรา 8 ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองมี

เอกภาพ ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติและใหยึดหลักที่วา ใหสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง (สํานักงานรับรอง

และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548 : 6) จึงเปนโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาตองสรางความ

เช่ียวชาญ จากความรูและประสบการณ มาเปนฐานคิด เพื่อวางแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองแตละ

ปการศึกษาที่รอบคอบและครอบคลุมภาระงาน อาจกลาวไดวาความเช่ียวชาญน้ันเกิดจากการบมเพาะมา

จากการศึกษาเลาเรียนประสบการณการบริหารงาน การศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ดี จัดการได              
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มีประสิทธิภาพ และการประชุมสัมมนา จะชวยใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําองคความรูเหลาน้ัน 

มาประยุกตใชเพื่อการดําเนินงานสูความเปนเลิศตามที่วางแผนการทํางาน สงผลใหบุคลากร             

ที่เกี่ยวของมีสวนรวมและรับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่อยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลดี ตอผูมีสวนได

สวนเสีย (Stakeholders) อยางแทจริง เชน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ สถานประกอบการ เปนตน  

        2.  ความรอบรู เกิดจากทักษะผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ไดจาก 

องคความรูจากการศึกษา จากการสังเกต การสังเคราะห และการวิเคราะหบริบททั้งภายใน และภายนอก

สถานศึกษา มาใชในการบรหิารใหบรรลุเปาหมาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคมที่สอดคลองกับกระแสความตองการแรงงานที่มีคุณภาพทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ สรางความพรอม และศักยภาพการแขงขันในเวทีโลกที่มีทักษะดานฝมือ 

ซึ่งความรอบรูในการบริหารงาน ใหบรรลุเปาหมายจึงมีความสําคัญ เชน การบริหารงานวิชาการมุงผูเรียน

เปนสําคัญ โดยสนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถ

บูรณาการความรูตามทีห่ลกัสตูรกําหนดเพือ่สรางศักยภาพดานวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

        3.  การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา มีอิทธิพลที่สําคัญที่สงผลทั้งทางตรง

และทางออม ดานบรรยากาศการทาํงาน และการสรางศักยภาพใหกับผูเรียน กลาวคือ ชวยใหงานวิชาการ

ซึ่งเปนงานหลักสําเร็จได เชน การเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ใหกับผูเรียน เชน มีคอมพวิเตอร

และโปรเจคเตอรประจําหองเรียน เพื่อความสะดวก ในการสืบคนใหกับครูและผูเรียน ซึ่งจะสงผล       

ใหการเรียนมีความหมาย ในการประยุกตความรู ไปใชทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการเรียน อีกทั้ง

การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหนาเรียน มีหองสมุดที่ทันสมัย มีหองสืบคน และมีกิจกรรม

แนะแนวที่มีคุณภาพ จะสงให ผูเรียนไดพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาตอและการเตรียมตัวสูการทํางาน 

ดังน้ัน แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจึงเสริมใหกับผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้ง

การติดตามศิษยเกาชวยใหไดขอคิดมาพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมและสอดคลอง

ตามที่ตลาดแรงงานตองการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาใหมีความทันสมัย ถือเปนเรื่องสําคัญ        

ชวยสรางความพรอมในการเรียน และชวยสรางขวัญและกําลังใจ ในการทํางานใหกับครูและบุคลากร      

ในสถานศึกษา  

        4.  การถายทอดความรู มีความสําคัญเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จเปนงาน 

ที่ทาทายความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ       

เพื่อวางแผน การบริหารงานสูการถายทอดความรูใหกับผูเรียน ครูและบุคลากร ในหลาย ๆ สวน       

ของการทํางาน เชน การประชุม การนิเทศการทํางานในแตละฝาย (Walk Around) เพื่อใหการบริหารงาน

ของสถานศึกษาสําเร็จตามแผน และบุคลากรมีความเขาใจ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดรับ 

อยางนอยก็ชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบูรณาการความรู 
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และทักษะในการทํางาน รวมทั้งสราง สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารสถานศึกษากลับคุลากร เพราะการ

ถายทอดความรู (Coaching) เปนการเรียนรูที่เกิดจากผูบริหารสถานศึกษาเปนพี่เลี้ยงสอนงาน ชวยให

ผูรับการสอนงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางทักษะในการทํางานที่สงผลตอการ

คิดสรางสรรคสามารถแกปญหาการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ และเกิดความมั่นใจในการทํางาน และ

ชวยประหยัดคาใชจายเมื่อเทียบกับคาใชจายที่เกิดข้ึนกับการจัดฝกอบรมซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมี

เปนแนวทางเพื่อการถายทอดความรู ดังน้ี 1) กระตุนใหผูรับ การสอนงานรูจักคิดและกระทําดวยตนเอง 

2) สรางบรรยากาศของความไววางใจใหเกิด ความเช่ือมั่นวา สถานที่แหงน้ีคือที่ทํางานที่เขาสามารถ

ทุมเท และทํางานไดโดยไมตองกังวลใด ๆ หากเกิดขอผิดพลาดจากการทํางานข้ึนมา น่ันก็เปนสิ่งที่

จะตองเรียนรูและปรับปรุง ใหดีข้ึน 3) มอบหมายงานใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน           

ตามสถานการณ แตละบุคคล และ 4) เขามามีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

สําหรับเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพน้ัน เชน 1) ความรูความเขาใจ ในระบบงานเปนอยางดี 

สามารถตอบคําถามของผูรับการสอนงานได 2) เต็มใจที่จะใหความรูแกผูรับการสอนงาน 3) เสียสละ

เวลาบางสวนในการสอนงานซึ่งบางครั้งอาจใชเวลานาน และ 4) ตองมีความเช่ือใจซึ่งกันและกัน และ

มั่นใจในการถายทอดความรูน้ัน ๆ (การสอนงานเพื่อการถายทอดความรูในองคกร, 2558) สิ่งสําคัญ 

ในการถายทอดความรู ที่ผูบรหิารสถานศึกษาตองระวัง คือ การเปนแบบอยางที่ดีและยึดหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหาร  

  2.  ดานภาวะผูนํา (Leadership) มีอิทธิพลและเปนพลังที่ชวยสรางแรงจูงใจสรางมนุษยสัมพันธ 

และสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ข้ึนอยูกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาที่จะพลักดัน

และกระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานรวมกันในสถานศึกษา ดวยดีมีประสิทธิผลตามจุดมุงหมายนําไปสู

การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Purposes) (Daft, 2003 : 5) 

ดังที่ Yukl (2006 : 5) ไดใหแนวคิดไววา ภาวะผูนําจะเกี่ยวของกับกระบวนการที่บุคคล ใชอิทธิพล           

ที่มีอยูนํามาใชในการกําหนดบทบาทโครงสรางความสัมพันธของบุคคลในองคกร ซึ่งมีอิทธิพลและเกี่ยวของ

กับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ สมชาย เทพแสง และอรจิรา 

เทพแสง (2549 : 112) พบวา บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การกําหนดวิสัยทัศน

ดานการจัดการศึกษา (Commitment) และการนําเสนอวิสัยทัศน (Vision) ใหบุคลากรยอมรับ และ

สรางพันธกิจ รวมกัน (Mission) โดยกําหนดวัตถุประสงคของสิ่งที่จะแกไขปรับปรุงและนําไปสูการปฏิบัติ 

(Action) อยางเปนรูปธรรม 2) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) โดยใช

หลักการทางวิทยาศาสตร การใชเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง และการใชวงจร คุณภาพ (PDCA) นํามา

สรางทีมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหทุกฝายใช ในการบริหารงาน รวมทั้งมีการตรวจสอบ

และแกไขอยางทันทวงที 3) การใชหลักธรรมชาติ (Common) เพื่อใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ 

เชน การเลือกบุคคลเขาทํางาน ที่ไมจําเปนตองเลือกคนที่มีความสามารถมากมายแตเลือกคนที่มี 
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ความต้ังใจจริง มีความมุงมั่นในการทํางาน และสามารถตักเตือนสั่งสอนไดในบางเรื่อง และควรมี      

การอบรมบุคลากรใหมีความรัก ความภักดีตอองคกรโดยใชวิธีการรักษาบุคลากรมากกวาการคัดเลือก

ในการทํางาน 4) สามารถใชยุทธศาสตรความแตกตางทางความคิด (Contrast of Thinking) ที่มีกระบวนการ

หลากหลาย เพื่อการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการศึกษาไมหยุดน่ิงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังน้ันผูนํา

ทางการศึกษาจึงตองตามใหทันกระแสความเปลี่ยนแปลงและนําพาลูกนองไปสู เปาหมายขององคกร 

5) ตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Customer Focus) ใหถือวาเปนหัวใจ ของการพัฒนา มีการสํารวจขอมูล

ความตองการความพึงพอใจและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่เหมาะสม 6) ยึดหลัก

แหงการเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งการเปลี่ยนแปลงความคิดและกระบวนทัศนเพื่อใหการพัฒนา

โครงสรางองคกรและงานดานตาง ๆ  มีความเจริญกาวหนา มีการสรางผูนําในทุกระดับ มีการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม ทางการบริหารโดยยึดทีมงานเปนหลัก มีการกระตุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการทํางาน 

(Participation) การใชหลกัการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment) การสงเสรมิวัฒนธรรม การเรียนรู

ตลอดชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการทํางาน การบริหารงานแบบ e - Management 

และการสงเสริมการเรียนรู e - learning ใหกับบุคลากร ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูนํา

แหงการเปลี่ยนแปลงและสามารถจูงใจใหผูรวมงาน รวมมือรวมใจในการสรางสรรคงานใหสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหมาก ที่สุด และ7) มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) 

เนนประสิทธิผลใหบุคลากร ยอมรับ ศรัทธาและเขาใจอยางถูกตองตรงประเด็น ซึ่งผลการวิจัยของผูเขียน

พบโมเดล ยืนยันวา ภาวะผูนําที่ควรนํามาใชในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ คือ 1) ช้ีนําใหบุคลากร

รวมมือปฏิบัติงาน 2) สื่อสารและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติงาน 3) จูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน และ       

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลากร (นวลอนงค อุชุภาพ, 2556 : 162) ซึ่งจะไดอธิบายกลาวแตละประเด็น 

ดังน้ี  

   2.1  ช้ีนําใหบุคลากรรวมมือปฏิบัติงาน การช้ีนําไดน้ันผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองมี

ความรูความเขาใจจุดหมายการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรไดรวมมือปฏิบัติ ดังที่ จารุณี เกาเอี้ยน 

(2553 : 35) ไดใหความสําคัญบทบาทของผูนําไวหลายประเด็น ดังน้ี 1) การกําหนดวิสัยทัศน ตองเปน

คนฉลาด มีความคิดกาวไกลกวาคนทั่วไปจึงจะทําใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เปนอยูไป

ในทางที่ดีข้ึน 2) การจูงใจ เพื่อสรางแรงกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรนในการทํางาน

ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน 3) การวิเคราะหเน้ืองานได จะชวยใหสามารถวางแผนการทํางาน และมี

ความพรอมในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา และ 4) การวางแผนการดําเนินงาน       

ใหสัมพันธทั้งงานบุคคล วิชาการ อาคารสถานที่ งบประมาณ กิจการนักเรียน และงานสัมพันธกับชุมชน 

การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน จะสงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษา             

มีความครอบคลุมเอื้อตอการพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายละมีมาตรฐาน  
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   2.2  สื่อสารและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติงาน การสรางความเขาใจใหบุคลากร        

ไดรับรูกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษามีความสําคัญเปนอยางย่ิง เชน แผนปฏิบัติการประจําป 

ซึ่ง Kerin, Harley and Rudelius (2009) ไดใหแนวคิดไววา ผูนําตองมีความสามารถ 3 ประการ 

กลาวคือ 1) ความสามารถวินิจฉัย (Diagnosing) เพื่อสรางความเขาใจสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบัน 

ตลอดจนสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อนําไปสูการบริหารงานในเชิงรุกพรอมเตรียมรับ

กับความเปลี่ยนแปลง 2) ความสามารถปรับตัว (Diagnosing) เพื่อปรับพฤติกรรมการทํางานใหเหมาะสม

กับสิ่งที่มุงหวังใหสําเร็จ และ 3) ความสามารถสื่อสาร (Communication) เพื่อสรางความเขาใจ

สถานการณตาง ๆ นําไปสูการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณใหมีประสิทธิผล เพื่อให

บุคคลอื่นเขาใจ ยอมรับและนําไปสูการบรรลุสิ่งที่ตองการ  

   2.3  จูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดทุมเท การทํางาน

ดวยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ ภายใตความตองการและเปาหมายของ ผูปฏิบัติงาน เพื่อชวยการ

บริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมายและความสําเร็จขององคการ (พรรณอร อุชุภาพ, 2556 : 93) ซึ่ง

เทคนิคการจงูใจที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส จะชวยใหเกิดความรูสึกอยากจะทํางาน กลาวคือ 

(โชติกา ระโส, 2555 : 103) 1) ตัวผูนําตองเปนผูประพฤติดีและเปนแบบอยางที่ดี มีความเสมอตน 

เสมอปลาย และมีความสามารถยกยองผูใตบังคับบัญชา เพราะจะชวยเพิ่มกําลังใจในการทํางาน         

การปฏิบัติที่ใหเกียรติ การยกยอง การยอมรับ และการใหความเปนมิตร เหลาน้ีจะชวยสรางความ

อบอุนและความสบายใจในการทํางาน เชน การใหความเปนธรรมชวยสรางความสุขใจในการทํางาน

ดวยความภาคภูมใจและรูสึกเปนเจาของการมอบหมายงาน ตามความถนัด ทั้งปริมาณงานตองมี      

ความเหมาะสม มีการจัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน ใหมีความพรอม สิ่งสําคัญการครองตนของผูบริหาร

สถานศึกษาควรเรียบงาย เปนกันเอง ต่ืนตัว มีชีวิตชีวา มีคุณธรรมและมีบุคลิกภาพความเปนผูใหญ

เปนแบบอยางมีมาตรฐาน การทํางาน และมีความเสมอตนเสมอปลาย ยอมสรางความประทับใจ

มากกวาทาทางสูงศักด์ิ และเรื่องอํานาจ และ 2) สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี (Physical Environment 

Motives) ชวยจูงใจใหบุคลากรอยากทํางาน มีความกระตือรือรน และรูสึกสะดวกสบาย  

   2.4  การมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนพลังการทํางานและการดําเนินชีวิตที่มีความสุข 

(พรรณอร อุชุภาพ, 2556 : 145) สําหรับแนวทางการสรางมนุษยสัมพันธ มีดังน้ี (กวี วงศพุฒ, 2550 

Lunenburg and Ornstein, 2008 : 504) 1) มีความชัดเจนในการกําหนดนโยบายและการมีสวนรวม     

ที่ครอบคลุมทั้งองคการและบุคลากร เพื่อความสบายใจในการปฏิบัติงาน 2) มีวัตถุประสงคและวิธีการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน อันเปนรากฐานสําคัญของการปฏิบัติงาน 3) มีการกําหนดตําแหนง บทบาท และ

หนาที่ชัดเจน จะชวยใหการทํางานมีความราบรื่น มีความละเอียดรอบคอบ ในการกระจายงาน และ

เหมาะสมเปนธรรม และ 4) การยอมรับในศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ดวยการ      
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ใหเกียรติและใหการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน จะเปนรากฐาน การสรางบรรยากาศการทํางาน เชน 

การรูจักหลักการเอาใจเขามาใสใจเรา และหลักการปฏิบัติตอเขาเหมือนที่ตองการใหเขาปฏิบัติตอเรา  

  3.  ดานบุคลิกภาพ (Personality) มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในการเปนตัวตน       

ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งลักษณะ บุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมีลักษณะ

ดังน้ี เปนตัวของตัวเอง (Autonomy) สามารถที่จะนําตนเองไปสูโอกาสที่สามารถทํางานไดดวยตนเอง 

และสามารถตัดสินใจไดในภาวะบีบบงัคับ 2) มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิง่ใหม ๆ  มีนวัตกรรม (Innovativeness) 

ทั้งการบริการและการใชเทคโนโลยี 3) กลาที่จะ ยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) เชน กลาเสี่ยง       

ตอสิ่งที่ไมรู กลาใชทรัพยสินเพื่อการบรหิาร และกลากูยืมทรัพยสิน 4) กลาที่จะแขงขันเชิงรุก (Competitive 

Aggressiveness) ที่จะเอาชนะในการแขงขันและพยายามที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพ 5) มีความ

สม่ําเสมอและใสใจที่จะเรียนรู (Stability and Learning Orientation) เพราะสามารถนําสิ่งผิดพลาด

มาเรียนรูและเปนบทเรียนที่จะไมใหเกิดซ้ําข้ึนมาอีก และ 6) การใหความสําคัญกับความสําเร็จ (Achievement 

Orientation) เชน มีความชอบงานที่ทาทายมีแรงจูงใจทํางานใหสําเร็จที่ดีกวาเดิม การกําหนดทิศทาง 

การบริหาร (Direction Setter) รวมทั้งการกระตุนคน (Leader Catalyst) การเปนนักวางแผน (Planner) 

ความสามารถตัดสินใจ (Decision Maker) ความสามารถจัดองคกร (Organizer) ความสามารถในการ

แกปญหาความขัดแยงในองคกร (Conflict Manager) และการรูจักวิเคราะหระบบงาน (System Manager) 

เปนตน ซึ่งผลการวิจัยของผูเขียน พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพที่สงผล

การดําเนินงานใหสําเร็จเรียงตามลําดับ ดังน้ี 1) กลาเผชิญกับปญหา 2) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 3) 

ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4) มีวิสัยทัศนมองการณไกล 5) มีความกระตือรือรน และ 6) มีความ

มุงมั่นในการบริหารงาน ซึ่งจะไดนําเสนอแนวคิดตามลําดับ ดังน้ี (นวลอนงค อุชุภาพ, 2556 : 162)  

   3.1  กลาเผชิญกับปญหา เปนบุคลิกภาพที่มีความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 

ตองกลาเผชิญกับปญหา มีความอดทนตอความยากลําบากและอุปสรรคที่เกิดข้ึนได จึงจะสงผลให

ผูบริหารสถานศึกษาทํางานไดดี เพราะมีศักยภาพที่เหนือกวาความคาดหวัง สามารถนําสถานศึกษา

ไปสูความสําเร็จ (สิรียลักษณ ไชยลังกา และคณะ, 2552 : 28) ดังที่ วีระยุทธ กุลสุวิพลชัย (2552 : 80) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ในการประกอบอาชีพ รูปแบบการเรียนรูและการ

เผชิญกับปญหาในผูใหญตอนตน พบวา บุคลิกภาพของบุคคลที่ชอบการสืบคน ชอบระเบียบแบบแผน 

และชอบศิลปะจะสามารถ เผชิญกับปญหาดวยการไตรตรองปญหา ใชการคิดวิเคราะหและแกปญหา

อยางมีหลักการ โดยไมใชการเผชิญกับปญหาแบบตอบโต ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองเรียนรู และ 

นําขอคนพบดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา จะชวยใหการเผชิญปญหาในสถานศึกษา

ที่เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางที่ดี กลาวคือ ชวยใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถ แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

อยางมีสติและรอบคอบ ซึ่งจะสงในการบริหารจัดการในหลาย ๆ สวนใหมีประสิทธิภาพ  
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   3.2  ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนบุคลิกภาพที่เปนประโยชนในการบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 1) สามารถปรับการทาํงานใหเขากับบริบท ที่แตกตางกัน และ

มีความเหมาะสม เชน การสงเสริมใหผูเรียนนําความรูมาสรางเสริมอาชีพ และ การจัดกลุมประกอบวิชาชีพ

ระหวางเรียนโดยคิดเปนคะแนนการปฏิบัติงาน เปนตน 2) ชวยสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากการทํางาน 

ในสถานศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหสะดวกและกาวทันกับความกาวหนาทางดานวิทยาการ การที่

ผูบริหารสถานศึกษาใหความเอาใจใส จึงเปนปจจัยใหการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสูความเปนเลิศ 

ที่สามารถตอบโจทย ในการดําเนินงานไดครอบคลุมทั้งดานวิชาการ การบริการ และการสรางทักษะ 

ใหผูเกี่ยวของ ตลอดจนการพฒันาอัตลกัษณผูเรียนใหมคุีณลักษณที่พึ่งประสงคสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในการทํางานเปนทมี ของบุคลากรในสถานศึกษา 

การเอื้ออํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการทํางาน และการนําชุมชนมารวมพัฒนา และ 3) ชวยกระตุน

แนวคิดการทํางาน สงผลใหครูผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาต่ืนตัว ในการพัฒนาตนเองเพื่อสรางสรรค

สิ่งใหม ๆ ที่เปนตนแบบใหกับชุมชน สอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ พ.ศ. 

2559 - 2563 ที่ตองการใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีเอกลักษณ และผูเรียนมีอัตลักษณไดรับ 

การสงเสริมในวิชาชีพที่เต็มตามศักยภาพ  

   3.3  ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ความซื่อสัตยสุจริตและความยุติธรรม ในการ

ทํางานจะเปนพืน้ฐานที่ชวยใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกันรวมมือทํางานดวย ความราบรื่น สรางความเขาใจ

อันดี และมีความรักใครกัน อันเปนปจจัยที่ชวยเพิ่มผลผลิต และเปนเครื่องมือที่ชวยแกปญหาและขจัด

ความขัดแยงได ทั้งน้ี การดําเนินงานของสถานศึกษามีบุคลากรจํานวนมากเขามาเกี่ยวของรวมทั้งผูมี

สวนไดสวนเสีย ยอมจะมีทั้ง ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่เหมือนกันและตางกัน ซึ่งความคิดเห็น     

ที่ตางกันน้ันสามารถ นําไปสูความขัดแยงในการทํางานได หากถาปลอยใหดําเนินตอไปจะเปนผลเสีย

ตอการดําเนินงานในภาพรวม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความซื่อสัตยสุจริตเปนแบบอยาง       

อันจะเปนเกราะปองกันและขจัดความแยงได  

   3.4  มีวิสัยทัศนมองการณไกล ชวยสรางความเช่ือถือและศรัทธาในตัวผูบริหาร 

สถานศึกษา หากผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเฉียบแหลม จะชวยโนมนาวบุคลากร ใหรวมกันสราง

วิสัยทัศนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูทิศทางที่วางแผนไว สรางความเปนเลิศ ในการดําเนินงานทุก ๆ 

ดานการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะมีวิสัยทัศนมองการณไกลไดน้ัน สามารถสรางและพัฒนาข้ึนได        

โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากแนวทางการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว ดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง และนําขอคิด

เหลาน้ันมาประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อวางกลยุทธไปสูการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง จะชวยสรางแรงกระตุนใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษา และแปลงมาสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จได (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ,  2557)  
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   3.5  มีความกระตือรือรน เปนบุคลิกภาพที่ชวยสรางเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา

ไดรับความเช่ือมั่นในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหไปสูเปาหมายที่กาํหนดไว และยังชวยใหการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือรนเชนเดียวกัน ถือเปนคุณสมบัติของผูนําที่จะตองมี 

เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางที่สงผลตอ ภาวะดานจิตใจที่จะชวยสรางแรงบันดาลใจ และ

กระตุนใหมีการลงมือทํา สรางความต่ืนตัว ความสนุกสนาน และความสามัคคี ซึ่งบุคลิกภาพของ 

ความกระตือรือรนที่สังเกตไดชัดเจน เชน มีความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว มีสายตาเปนประกาย

ของความอยากรูอยากเห็นและอยากใหงานประสบผลสําเร็จ มีนํ้าเสียงที่แจมชัด สามารถถายทอดได

ชัดเจน และ มีพลังที่สามารถดึงดูดใหครูและบคุลากรที่อยูรอบขางเกิดความกระตือรือรนตามไปดวย 

การที่ผูบรหิารสถานศึกษามคีวามกระตือรือรน รักความกาวหนาจงึสงผลใหมีความขยัน มีความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ และมีความมุมานะ พรอมที่จะดําเนินงานทุกอยางใหสําเร็จ ดวยดี  

   3.6  มีความมุงมั่นในการบริหารงาน เปนบุคลิกภาพที่แสดงถึงความต้ังใจปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งพฤติกรรมที่ผูบรหิาร สถานศึกษาแสดงออก คือ การวางแผน

การทํางาน การกําหนดเปาหมาย การกําหนด กระบวนการทํางาน ตลอดจนการประเมนิผลเพื่อนํา

ขอบกพรองมาพัฒนางาน และนําจุดเดน มาเสริมใหงานมีความกาวหนาทันสมัยข้ึน เชน การนําผล 

การประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมามาใชวางแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน ในปการศึกษาใหม ซึ่งการที่ผูบรหิารสถานศึกษามีความมุงมั่นในการดําเนินงานในลักษณะดังกลาว 

และใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม จะสงผลใหงานที่ทําสําเร็จและไดผลที่ดี ทําใหไดประสบการณ 

ในการบริหารมากข้ึน รวมถึงกลาทําในสิ่งที่ไมเคยคิดวาจะทําได ซึ่งนําไปสูความภาคภูมิใจในสิ่งน้ัน 

เมื่อทําไดสําเร็จ ซึ่งเคล็ดลับของการสรางความมุงมั่น อีกประการหน่ึง คือ การวิเคราะหงาน และ     

วางแนวทางการปฏิบัติงาน การรูจักใชคนรวมทั้ง การรูบริบทของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

จึงตองใชหลักการวิเคราะห SWOT ของสถานศึกษา เพื่อสรางความกระจางและนําองคความรูน้ัน         

มาพัฒนางานตอไป (บุริม โอทกานนท, 2557)  

  ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถในการบริหารงาน มีการวางแผนสนับสนุน        

ใหบุคลากรและชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร ประสานความรวมมือจากทุกฝายและตองมกีารติดตามผล

ประเมินผล เพื่อใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดปฏิบัติงานเต็มศักยภาพที่จะสราง งานอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีความสําคัญตอคุณภาพ ของการศึกษาความสําเร็จ        

ของโรงเรียน จึงอยูที่ผูบริหารเปนสําคัญ 

  จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดจัดทําตารางสังเคราะห

ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา มากําหนดเปนตัวแปรในการการวิจัย        

ไดดังแสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการสังเคราะหตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  
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1.  ดานการเปนผูนํา       
2.  ดานการจงูใจ       
3.  ดานการติดตอสื่อสาร       
4.  ดานการปฏิสมัพันธ    - -  
5.  ดานการตัดสินใจ       
6.  ดานการกําหนดเปาหมาย       
7.  ดานการควบคุมการและบังคับบัญชา       
8.  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  และการฝกอบรม     -  

9.  การสงเสรมิการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน       

10. การสงเสรมิวิสัยทัศนของโรงเรียน       

11. การสนับสนุนผูรวมงาน       

12. การอํานวยความสะดวกในการประชุม       

13. การจัดหาทรัพยากร       

14. การสงเสรมิทางดานการเรียน       

15. การใหทกัษะทางดานการบรหิาร       

 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสังเคราะหตัวแปร จาก Likert (1967) ; Lee (2008) ; สุชีรา เลิศมณีรัตน 

(2557) ; อารยา นุมน่ิม (2559) ; และ มนตรา ผลศรัทธา (2557) โดยใชเกณฑความถ่ีในการสังเคราะห      

ตัวแปร ไดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 ดาน คือ 1. ดานการเปนผูนํา 

2. ดานการจูงใจ 3. ดานการติดตอสือ่สาร 4. ดานการปฏิสัมพันธ 5. ดานการตัดสินใจ 6. ดานการกําหนด

เปาหมาย 7. ดานการควบคุมบังคับบัญชา และ8. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรม ตามลําดับ 
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แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  

 

 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  

 McClelland (1993 อางถึงใน พรพิศ อินทะสุระ, 2551 : 13) ศาสตราจารยทางดานจิตวิทยา

แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด เปนคนแรกที่ริเริ่มใชคําวา “สมรรถนะ” และเปนผูนําแนวคิดน้ีมาใชในองคกร 

McClelland ไดพัฒนาแบบทดสอบข้ึนชุดหน่ึงเพื่อศึกษาวา คนที่ทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพน้ัน  

มีอุปนิสัยและเจตคติอยางไร โดยเก็บขอมูลของกลุมบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงาน โดดเดนกับผูที่ไมได  

มีผลงานโดดเดนดวยวิธีสัมภาษณ ผลจากการศึกษาหลายครั้งทําใหพบวา แบบทดสอบ วัดความถนัด 

(Aptitude Test) ที่นักจิตวิทยาสรางข้ึนเพื่อใชทํานายผลการปฏิบัติงาน ของบุคคลน้ัน ไมสามารถ      

ใชทํานายผลความสําเร็จในการปฏิบัติงานจริงของบุคคลได และยังมีความโนมเอียงดานวัฒนธรรม       

ซึ่งในประเด็นน้ี McClelland ไดนํามาอธิบายในภายหลังวาความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในครั้ง น้ันเกิดจาก

ตัวแบบทดสอบไมไดเกิดจากเกณฑในการประเมิน เน่ืองจากนักจิตวิทยาไดออกขอทดสอบ เพื่อจะใช

วัดเชาวนปญญา ไมไดใชวัดเพื่อหาผูปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (The best Performer)  

 McClelland (1993 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2556 : 28 - 30) ไดอธิบายคุณลักษณะ 

(Characteristic) ของคนวาเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg) กลาวคือ สิ่งที่อยูเบื้องหลังและสงผล 

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลแตละคน เปรียบไดกับภูเขานํ้าแข็ง ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ

สวนที่ลอยอยูเหนือนํ้าและสวนที่อยูใตผิวนํ้า 

  1.  สวนที่ลอยอยูเหนือนํ้า เปนสวนที่มองเห็น และสามารถพัฒนาไดงาย ไดแก ความรู 

(Knowledge) ทักษะตาง ๆ (Skill) ที่แตละบุคคลมี  

   1.1  ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเน้ือหา

ของขอเท็จจริง หลักการ และแนวคิดเฉพาะดาน เพื่อนําไปสูฐานความรูที่บุคคลมีในสาขาตาง ๆ  

   1.2  ทักษะตาง ๆ (Skills) เปนความเช่ียวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตาง ๆ ที่บุคคลรู 

และสามารถทําไดเปนอยางดี  

  2.  สวนที่อยูใตผิวนํ้า เปนสวนที่ใหญกวาและมองเห็นไดยาก ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานของบุคคลแตละคนเปนอยางมาก อีกทั้งยังเปนสวนที่พัฒนาไดยาก ไดแก แรงผลักดัน 

เบื้องลึก (Motives) ลักษณะนิสัย (Traits) ภาพลักษณของตนเอง (Self - Image) และบทบาททีแ่สดงออก

ตอสังคม (Social Role)  

   2.1  แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) คือ พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจ         

ของบุคคลซึ่งจะสงผลกระทบตอการกระทําของบุคคลน้ัน  
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   2.2  ลักษณะนิสัย (Traits) คือ ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร 

เปนความเคยชินหรือพฤติกรรมซ้ํา ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงที่กําหนดวิธีการปฏิบัติ หรือการ

ตอบสนองอยางคงที่  

   2.3  ภาพลักษณของตนเอง (Self - Image) คือ ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ 

คุณคาที่ทําใหคิดและสนใจในสิ่งที่ทําอยู ซึ่งเปนภาพลักษณที่บุคคลมองตนเองวาเปนอยางไร  

   2.4  บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคล

แสดงออก ตอบุคคลอื่นและตองการสื่อใหบุคคลอื่นในสังคมเห็นวาตนเองมีบทบาทอยางไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลกับสมรรถนะและผลงาน  

ที่มา : McClelland, 1993 อางถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2556 : 29  

 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลที่แสดงในรูปของ

ภูเขานํ้าแข็งกับสมรรถนะและผลงาน จากภาพแสดงใหเห็นวา ความรู ทักษะ/ความสามารถ และ 

คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคล ทําใหบุคคลมีสมรรถนะในรูปแบบตาง ๆ  และสมรรถนะตาง ๆ มีความสัมพันธ

กับผลงานของบุคคล  

 Spencer & Spencer (1993 อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2549 : 114 - 117) ไดนิยาม

ความหมายของสมรรถนะไววา คุณลักษณะทีอ่ยูภายในบุคคลที่มีความสัมพันธอยางมีเหตุมีผลกับเกณฑ

ที่อางอิงได และทําใหบุคคลผูน้ันมีผลการปฏิบัติงานสูง คุณลักษณะน้ีเปนสวนหน่ึงของ บุคลิกภาพ       

ที่ถาวร ประกอบดวยปจจัย 5 ประการ ดังน้ี  

  1.  แรงขับ (Motives) คือ สิ่งที่กระตุนใหคนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งที่จะ 

ผลักดันช้ีทาง และเลือกที่จะใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เชน คนที่มีแรงผลักดัน 

ใฝสัมฤทธ์ิสูง (N - Achievement) จะเปนคนที่พยายามต้ังเปาหมายที่ทาทายและเต็มไปดวยความ 

รับผิดชอบเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย  

 

สมรรถนะที่ 1 

สมรรถนะที่ 1 

สมรรถนะที่ 1 

สมรรถนะที่ 1 

ผลงาน 

องคความรูและ

ทักษะตาง ๆ 

บทบาทที่แสดงออก 

ตอสังคม (Social Role) 

ภาพลักษณแหงตน 

(Self - image) ลักษณะนิสัย

(Traits) แรงผลักดันเบ้ืองลึก 

(Motive) 
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  2.  คุณลักษณะ (Traits) คุณลักษณะทั้งกายภาพและคุณลักษณะภายใน เชน การควบคุม 

อารมณ  

  3.  การรับรูตนเอง (Self - Concept) ประกอบดวยทัศนคติ คานิยม และภาพลักษณ    

ที่แตละคนรับรู  

  4.  ความรู (Knowledge) เปนขอมลูที่คนแตละคนรวบรวมและสะสมเอาไว  

  5.  ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถในการทํางาน ทั้งงานที่ตองใชทักษะทางกาย และ 

ทักษะทางความคิด  

 ความหมายของสมรรถนะ  

 มีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความคําวา “Competency” ที่แตกตางกันข้ึนอยูกับวานักวิชาการ 

ที่ศึกษาจะแปลหรือใหคําจํากัดความไวตามความเขาใจและความเช่ือของแตละบุคคลหรอื แตละสถาบัน 

ดังน้ันนิยามความหมายของสมรรถนะจึงมีการใหความหมายไวหลาย ความหมาย ดังน้ี  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548 : 4) ไดกําหนดนิยามของสมรรถนะวา 

เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ      

ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ในองคกร  

 ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2551 : 6) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ 

ความรู ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถ

ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ  

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 2 - 3) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 

บุคลิกลักษณะที่ทําใหปจเจกบุคคลสามารถสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑที่กําหนด และสามารถ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดดีกวาผูอื่น หรือกลาวอีกนัยหน่ึงสมรรถนะ คือ พฤติกรรม การปฏิบัติงาน

ซึ่งเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ทําใหสามารถสราง ผลงานไดโดดเดน

กวาเพื่อนกวาเพื่อนรวมงานในองคกร ดังน้ัน สมรรถนะครูจึงหมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ 

และคุณลักษณะของครูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลอยางมปีระสิทธิภาพ สมรรถนะครูเปนสิ่งจํา 

เปนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใหบรรลผุลอยางมีประสิทธิภาพตาม ความตองการขององคกร

การศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา  

 อาภรณ ภูวิทยพันธ (2553 : 36) ไดกําหนดนิยามของสมรรถนะวา หมายถึง ขีดความสามารถ 

ศักยภาพ สมรรถนะ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งสมรรถนะเปนการกระทําหรือการ แสดงออก 

ของบุคลากรในองคกร โดยมีความเช่ือวาสมรรถนะจะสงผลตอผลลัพธ หรือ Key Performance 

Indicators (KPIs) ที่กําหนดข้ึน  
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 สุธาสินี บุญญาพิทักษ (2552 : 14) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ 

ในดานตาง ๆ ที่มีอยูในตัวของบุคคลประกอบดวย ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตาง ๆ          

ซึ่ง สงผลทําใหบุคคลน้ันสามารถปฏิบัติงานไดโดดเดนกวาบุคคลอื่น ๆ  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2556 : 27 - 28) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ 

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ เชน 

อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน ซึ่งสามารถวัดไดและตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศน 

คานิยม และเปาหมายขององคการ เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงตองสามารถจําแนกความแตกตางระหวางบุคคลที่มีผล การปฏิบัติงาน 

สูงจากบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าได  

 Parry (1997 : 48 อางถึงใน ฐิติพงษ ตรีศร, 2552 : 13) ไดใหความหมายไววา สมรรถนะ 

(Competency) หมายถึง กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) 

ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลกัของตําแหนงงานหน่ึง ๆ โดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะ

ดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานน้ัน ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับ มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 

และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา  

 Kirschner, Vilsterm, Hummel & Wigman (1997 อางถึงใน สุรวุฒิ ยัญญลักษณ, 2550 : 47) 

ไดใหนิยาม สมรรถนะ วาหมายถึง ความรูและทักษะทั้งปวงที่ซึ่งบุคคลมีอยูในตนสามารถ นํามาใช      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อบรรลุเปาหมายแนนอนอยางหน่ึงในบริบท หรือสถานการณ

ที่หลากหลาย หรือสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ และการตัดสินใจ

อยางมีประสิทธิผลในสถานการณเฉพาะอยางหน่ึงซึ่งในการที่จะกระทําใหไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิผลในสถานการณน้ันตองใชวิจารณญาณ คานิยม และความเช่ือมั่นในตนเองดวย ดังน้ัน 

สมรรถนะ (C) จึงเปนฟงกช่ันของความรู (K) ทักษะ (Sk) และสถานการณ (S) น่ันคือ C = f (K, Sk, S) 

 กลาวโดยสรุปไดวา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/

ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถผลักดันใหครูสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือปฏิบัติ        

ไดตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ  

 ประเภทของสมรรถนะ  

 มีนักวิชาการไดจําแนกประเภทของสมรรถนะที่แตกตางกัน ดังน้ันการจําแนกประเภท        

ของ สมรรถนะจึงมีการแบงประเภทแตกตางกันตามจุดประสงค/จุดมุงหมายของการนําไปใช ดังน้ี 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548 : 10 - 11) ไดจัดทําโมเดลสมรรถนะ 

สําหรับขาราชการพลเรือนไทย ตนแบบสมรรถนะประกอบไปดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ 

  1.  สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหลอหลอม

คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  
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   1.1  การมุงผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  

   1.2  การบริการที่ดี (Service Mind)  

   1.3  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

   1.4  จริยธรรม (Integrity)  

   1.5  ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)  

  2.  สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะทีก่ําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุน

ใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติภารกิจในหนาที่ 

ใหดีย่ิงข้ึน  

   2.1  การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)  

   2.2  การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)  

   2.3  การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)  

   2.4  การสัง่การตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)  

   2.5  การสบืเสาะหาขอมูล (Information Seeking)  

   2.6  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  

   2.7  ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)  

   2.8  ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)  

   2.9  การดําเนินการเชิงรุก (Pro Activeness)  

   2.10  ความถูกตองของงาน (Concern For Order)  

   2.11  ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confident)  

   2.12  ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)  

   2.13  ศิลปะการสือ่สารจงูใจ (Communication & Influencing)  

   2.14  สภาวะผูนํา (Leadership)  

   2.15  สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  

   2.16  วิสัยทัศน (Visioning)  

   2.17  การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)  

   2.18  ศักยภาพเพื่อนําการปรบัเปลี่ยน (Change Leadership)  

   2.19  การควบคุมตนเอง (Self - Control)  

   2.20  การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others)  
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 อาภรณ ภูวิทยพันธ (2553 : 39 - 45) ไดแบงประเภทของสมรรถนะที่นํามาใชในการจัดทํา 

Training Road Map ออกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก  

  1.  Core Competency หมายถึง ความสามารถหลัก ศักยภาพหลักหรือสมรรถนะหลัก 

หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคหลัก  

  2.  Managerial Competency หมายถึง ความสามารถดานบริหารจัดการ ศักยภาพ 

ดานบริหารจัดการ หรือสมรรถนะดานบริหารจัดการ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคดานบริหารจัดการ 

  3.  Functional Competency หมายถึง ความสามารถในงานเฉพาะดาน ศักยภาพ     

ในงานเฉพาะดาน หรือสมรรถนะในงานเฉพาะดาน หรือพฤติกรรมในงานเฉพาะดาน  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2556 : 30 - 31) ไดจําแนกประเภทของสมรรถนะของบุคลากร ไดเปน        

3 ประเภทดวยกันคือ  

  1.  สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะทีบุ่คลากรในองคการจําเปนตองมี

เหมือนกันทุกคน ไมวาจะอยูในสายงานใดหรือระดับตําแหนงใดก็ตาม  

  2.  สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่เปนความรู 

ความสามารถ ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามสายงานหน่ึง ๆ  

  3.  สมรรถนะตามบทบาท (Role Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในระดับบริหาร 

จําเปนตองมี เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่และบทบาทการเปนผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

องคการบางแหงอาจเรียกสมรรถนะประเภทน้ีวา “สมรรถนะเชิงการจัดการ (Management 

Competency) ”  

 กลาวโดยสรุปไดวา ประเภทของสมรรถนะ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 

1) สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่บุคลากรในองคการ จําเปนตรงมีเหมือนกัน

ทุกคน เปนพฤติกรรมที่พึงประสงคไมวาจะอยูในสายงานใดหรือระดับตําแหนง ใดก็ตาม 2) สมรรถนะ

การปฏิบัติงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะที่กําหนด เฉพาะสําหรับกลุมงาน

เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ เปนความรู ความสามารถ ทักษะ       

ที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามสายงานหน่ึง ๆ  

 สมรรถนะครู  

 คณะกรรมการคุรุสภากําหนดสาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบ 

วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษที่ 156 ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 

2556) หมวด 1 ผูประกอบวิชาชีพครู ไดกําหนดสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตาม มาตรฐานความรู

ไวดังน้ี  
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  1.  ความเปนครู ประกอบดวย 1) รอบรูในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อให 

ผูเรียนคิดวิเคราะหสังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได 2) แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรู 

เพื่อใหทันตอการเปลีย่นแปลง 3) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

4) มีจิตวิญญาณความเปนครู  

  2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบดวย 1) ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 2) วิเคราะห 

เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

  3.  ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 1) สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน 

การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง 2) ใชภาษาและวัฒนธรรม 

เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  

  4.  จิตวิทยาสําหรับครู ประกอบดวย 1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2) ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  

  5.  หลักสูตร ประกอบดวย 1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 2) 

ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  

  6.  การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย 1) สามารถจัดทําแผน     

การเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง 2) สามารถสรางบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประกอบดวย 1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 2) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  

  8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย 1) ประยุกตใช 

และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร  

  9.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 1) สามารถวัดและประเมินผลได  

2) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  

  10.  การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 1) สามารถจัดการคุณภาพการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเน่ือง 2) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม 

ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  

  11.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 อาลิษา ทองทวี (2553 : 6) ไดใหความหมายของสมรรถนะประจําสายงานของครูผูสอน 

หมายถึง คุณลักษณะของครูสายผูสอน มาตรา 38 ก (1) และ (2) ที่สามารถออกแบบการเรียนรู และ 

นําไปใชในการจัดการดานการเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน และสามารถบริหารจัดการบริหารช้ันเรียน     
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จัดบรรยากาศการเรียนการสอน จัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดทําเอกสารประจําช้ันเรียน/ประจําวิชา 

พรอมทั้งกํากับช้ันเรียน นักเรียนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ผูเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ  

 อรวรรณ คํายอด (2554 : 14) ไดใหความหมายของสมรรถนะครู หมายถึง คุณภาพการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนดานเจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู ประกอบดวย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน และวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เอกสิทธ์ิ ชนินทรภูมิ (2554 : 16) ไดใหความหมายของสมรรถนะครู หมายถึง ความสามารถ

ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมของครูที่จะเปนประโยชนตอครูในการประกอบวิชาชีพ เพื่อกอใหเกิด

พัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ดาน ไดแก ดานสติปญญา อารมณ สังคมและรางกาย  

 กลาวโดยสรุปไดวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีการปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ       

เชิงพฤติกรรมที่ เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ สามารถผลักดัน 

ใหครูสรางผลการ ปฏิบัติงานที่ดีหรือปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ใหบรรลุผล

อยางมีประสิทธิภาพ  

 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  

 จากความสําคัญของปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของสมรรถนะ การปฏิบัติ 

ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับครู ซึ่งสงผลถึงคุณภาพผูเรียนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน และ

ใชกรอบแนวคิดของการประเมินสมรรถนะครูตามสํานักงานคณะกรรมการศึกษา ข้ันพื้นฐานซึ่งเปน

หนวยงานตนสังกัด ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553 : 21 - 38) การประเมินสมรรถนะ     

ในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่องของการ 

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดย 

การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนน้ัน โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังตอไปน้ี  

การกําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนด ความตองการ

การพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบเพื่อประเมิน สมรรถนะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก 

นักวิชาการศึกษา ผูบริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของ 

ไดรวมกันพิจารณาและกําหนดสมรรถนะครู โดยการวิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะครู ประกอบดวย 

เจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน         

ในสถานศึกษา จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูสอน ที่หนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําไว 
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ไดแก แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา     

มีและเลื่อนวิทยฐานะ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ก.ค.ศ.) 

มาตรฐานวิชาชีพครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครแูละบุคลากร ทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากน้ียัง ศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย  

  1.  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  

   1.1  การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 

   1.2  การบริการที่ดี (Service Mind)  

   1.3  การพัฒนาตนเอง (Self - Development)  

   1.4  การทํางานเปนทีม (Team Work)  

   1.5  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics And Integrity) 

  2.  สมรรถนะการปฏิบัติงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 

   2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (Curriculum And Learning 

Management)  

   2.2  การพัฒนาผูเรียน (Student Development)  

   2.3  การจัดการช้ันเรียน (Classroom Management)  

   2.4  การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis 

& Classroom Research)  

   2.5  ภาวะผูนําครู (Teacher Leadership)  

   2.6  การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

(Relationship & Collaborative - Building For Learning Management)  

 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (Curriculum and Learning Management) 

หมายถึง ความสามารถในการสรางและพฒันาหลักสตูร การออกแบบการเรียนรู อยางสอดคลอง และ

เปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัด 

ประเมินผล การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด มี 5 ตัวบงช้ี 

ไดแก  

  1.1  ตัวบงช้ีที่ 1 การสรางและพัฒนาหลกัสูตร  

    1.1.1  สราง/พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร 

แกนกลางและทองถ่ิน 

    1.1.2  ประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  
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  1.2  ตัวบงช้ีที่ 2 ความรูความสามารถในการออกแบบการเรียนรู  

    1.2.1  กําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต 

ริเริ่ม เหมาะสมกับสาระการเรียนรู ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบุคคล  

    1.2.2  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับวัย 

และความตองการของผูเรียน และชุมชน  

    1.2.3  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู การจัดกจิกรรม 

และการประเมินผลการเรียนรู  

    1.2.4  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบูรณาการอยางสอดคลอง  

    1.2.5  มีการนําผลการออกแบบการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู และปรับใช 

ตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวัง  

    1.2.6  ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพือ่นําไปใชปรบัปรุง/พฒันา  

  1.3  ตัวบงช้ี 3 การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  

    1.3.1  จัดทําฐานขอมลูเพือ่ออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

    1.3.2  ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนพัฒนา  

เต็มตามศักยภาพ  

    1.3.3  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค และ 

สมรรถนะของผูเรียน  

    1.3.4  ใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข

และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

    1.3.5  ใชแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินในชุมชนในการจัดการเรียนรู  

    1.3.6  พัฒนาเครอืขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกบัผูปกครอง และชุมชน  

  1.4  ตัวบงช้ีที่ 4 การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู  

    1.4.1  ใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

เหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู  

    1.4.2  สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 

    1.4.3  ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู 

  1.5  ตัวบงช้ีที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

    1.5.1   ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู และผูเรียน  

    1.5.2  สรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 

    1.5.3  วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง  
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    1.5.4  นําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

  วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2558 : 37) ไดสรุปวา การบริหารหลักสูตรและการ

จัดการ เรียนรู หมายถึง การที่ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สามารถ

ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน      

เปนสําคัญวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  

  สมพร หลิมเจริญ (2552 : 1 - 7) กลาววาการประเมินหลักสูตรเปนหน่ึงในสามระบบ        

ของระบบการพัฒนาหลกัสตูร ประกอบดวย ระบบการรางหลักสูตร ระบบบรหิารหลกัสตูร และระบบ 

การประเมินหลักสูตร ซึ่งระบบระบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

   1.  ระบบการรางหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตรต้ังแต

เริ่มตนจนกระทั่งไดเอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณพรอมสําหรับการนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังน้ี การวิเคราะหสิ่งกําหนดหลักสูตร การกําหนดรูปแบบ           

ของหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร และการสอบทานคุณภาพหลักสูตรและปรับปรุงแกไข  

   2.  ระบบการบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร       

อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังน้ี         

การขออนุมัติการใชหลักสตูร การประชาสัมพันธหลักสตูรสูกลุมเปาหมาย การวางแผนการใชหลักสูตร 

การกําหนดทรัพยากรหลักสูตร การกําหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การกํากับดูแลคุณภาพ 

การใชหลักสูตร  

   3.  ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผน เก็บรวบรวมขอมูล 

และวิเคราะหขอมูลนําไปสูการตัดสินใจในเชิงคุณคาของหลักสูตรในมิติตาง ๆ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 

4 กิจกรรมดังน้ี การวางแผนการประเมิน การวางแผนเก็บขอมูล การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

และการรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ  

  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 44 - 45) ไดสรุปวา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

หมายถึง การที่ครูมีความสามารถในการสรางพฒันาหลักสูตร การออกแบบการเรยีนรูอยาง สอดคลอง

และเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสือ่นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบดวย    

1) ความรู ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู 2) ความสามารถในการใชและ พัฒนานวัตกรรม      

เพื่อการจัดการเรียนรู 3) ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

  Teba (1962 : 345 - 425 อางถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2556 : 10 - 12) ไดเสนอ

กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรยีน ซึ่งประกอบไปดวย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 1) 

การวินิจฉัยความตองการของผูเรียน 2) การกําหนดจุดมุงหมาย 3) เลือกเน้ือหา 4) การเรียงลําดับ 
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เน้ือหา 5)  การเลือกประสบการณการเรียนรู 6) การเรียงลําดับประสบการณการเรียนรู 7) การกําหนด

รูปแบบของการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบัติตามจุดมุงหมาย 

  Good (1973 : 157 - 158 อางถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 : 166) ไดใหความเห็น

วา การพัฒนาหลักสตูรเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุง 

หลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหน่ึง เพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 

จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล สวนคําวา การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร หมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางโอกาสทางการเรียนข้ึนใหม 

กลาวโดยสรุป การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู หมายถึง ครูมี ความสามารถในการสราง

และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความสอดคลองและเปนระบบ       

จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสามารถใชและ พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี        

มีการวัดประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  

 2.  การพัฒนาผูเรียน (student development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเปน ประชาธิปไตย  

ความภูมิใจในความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  

  2.1 ตัวบงช้ีที่ 1 การปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน  

    2.1.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน 

    2.1.2  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการ 

วางแผนกิจกรรม  

    2.1.3  จัดทําโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน  

  2.2  ตัวบงช้ีที่ 2 การพัฒนาทกัษะชีวิต และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเรียน  

    2.2.1  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู 

การทํางาน การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

  2.3  ตัวบงช้ีที่ 3 การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย 

ใหกับผูเรียน 

    2.3.1  สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยใหแกผูเรียน 

    2.3.2  จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจ         

ในความเปนไทย  

  2.4  ตัวบงช้ีที่ 4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

    2.4.1  ใหผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนเปนรายบุคคล  
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    2.4.2  นําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรู และ

ปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล  

    2.4.3  จัดกิจกรรมเพื่อปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหแกนักเรียน

อยางทั่วถึง  

    2.4.4  สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับคานิยมที่ดีงาม  

    2.4.5   ดูแล ชวยเหลือผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ทันการณ  

  พรทิพย บุญณสะ (2555 : 38) ไดสรุปวา การพัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถ

ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ ใหแกผูเรียน การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ผูเรียน การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย และ การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา การพฒันาผูเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถ

ในการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติ พัฒนาผูเรียน 

ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มุงเสริมสรางเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจและรูจักตนเอง สรางจิตสํานึกใน ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิต ไดอยางมีความสุข 

โดยเห็นความสําคัญของผูเรียนเปนสําคัญที่สุด เพื่อใหการพัฒนาผูเรียนใหมี ศักยภาพซึ่งประกอบดวย 

1) ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน 2) ความสามารถการพัฒนาทักษะชีวิต 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรยีน 3) ความสามารถใน การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจ

ในความเปนไทยใหแกผูเรียน 4) ความสามารถใน การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

  กลาวโดยสรุป การพัฒนาผูเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการปลูกฝง คุณธรรม

จริยธรรม สงเสริมพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ มุงมั่นสรางความเปนประชาธิปไตย 

สงเสริมใหตระหนักและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ดําเนินการจัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 3.  การจัดการช้ันเรียน (classroom management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู 

การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลช้ันเรียน รายช้ัน/

รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน  

  3.1  ตัวบงช้ีที่ 1 จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู ความสุข และความปลอดภัย             

ของผูเรียน  

    3.1.1  จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอ                   

การเรียนรู  
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    3.1.2  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 

    3.1.3  ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัย 

อยูเสมอ  

  3.2  ตัวบงช้ีที่ 2 จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรยีน/ประจําวิชา  

    3.2.1  จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสารประจําช้ัน 

เรียนอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน  

    3.2.2  นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  

  3.3  ตัวบงช้ีที่ 3 กํากับดูแลช้ันเรียนรายช้ัน/รายวิชา  

    3.3.1 ใหผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน  

    3.3.2  แกปญหา/พัฒนานักเรียนดานระเบียบวินัย โดยการสรางวินัยเชิงบวก  

ในช้ันเรียน  

    3.3.3  ประเมินการกํากบัดูแลช้ันเรียน และนําผลการประเมินไปใช ในการปรับปรุง

และพัฒนา  

  วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2558 : 40 - 42) ไดสรุปวา การบริหารจัดการช้ันเรียน 

หมายถึง การที่ครูมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ัน

เรียนตาง ๆ การกํากับดูแลช้ันเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนชวยใหการเรียนการสอน

ดําเนินไป ดวยความราบรื่น นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข  

  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การที่ครู

มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานของครูในการริเริ่มสรางสิ่งแวดลอมและสงเสริมการเรียนรู

อยางเปนลําดับข้ันตอน กําหนดแนวทางในการปรับปรงุในการจัดช้ันเรยีนและพัฒนาให เหมาะสมโดย

มุงเนนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งประกอบดวย 1) ความสามารถในการสรางบรรยากาศ การเรียนรูและ

ความปลอดภัยของผูเรียน 2) ความสามารถในการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสาร ประจําช้ันเรียน/

ประจําวิชา 3) ความสามารถในการกํากับดูแลช้ันเรียน/รายวิชา  

  Colville - Hall (2004 อางถึงใน ศศิธร ขันติธรางกูร, 2551 : 1 - 2) ไดใหความหมาย 

ของการจัดการช้ันเรียนไววา เปนพฤติกรรมการสอนที่ครูสรางและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู 

เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลข้ึนในช้ันเรียนซึ่งถือเปนชุมชน       

แหงการเรียนรู การจัดการช้ันเรียนที่มีคุณภาพน้ันตองเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเน่ือง และ

คงสภาพเชนน้ีไปเรื่อย ๆ โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู การใหผลยอนกลับและการจัดการเกี่ยวกับ 

การทํางานของนักเรียน ความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพน้ันหมายรวมถึง การที่ครูเปนผูดําเนินการ

เชิงรุก (Proactive) มีความรับผิดชอบ (Responsive) และเปนผูสนับสนุน (Supportive)  
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  กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง ครูมีความสามารถในการจัดบรรยากาศ

การเรียนรูโดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนตาง ๆ กํากับดูแลช้ันเรียน       

เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน  

 4.  การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis & 

Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม 

ประมวลหาขอสรปุอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรยีน รวมทั้งสามารถ วิเคราะหองคกร

หรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพื่อพัฒนางานอยางเปนระบบ  

  4.1  ตัวบงช้ีที่ 1 การวิเคราะห  

    4.1.1  สํารวจปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อวางแผนการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเรียน  

    4.1.2  วิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรยีนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อกําหนด 

ทางเลือกในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน  

    4.1.3   มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน  

  4.2  ตัวบงช้ีที่ 2 การสังเคราะห  

    4.2.1  รวบรวม จําแนกและจัดกลุมของสภาพปญหาของผูเรียน แนวคิดทฤษฎี 

และวิธีการแกไขปญหาเพื่อสะดวกตอการนําไปใช  

    4.2.2  มีการประมวลผลหรือสรุปขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกไข 

ปญหาในช้ันเรียนโดยใชขอมูลรอบดาน  

  4.3  ตัวบงช้ีที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  

    4.3.1  จัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบตามแผน 

ดําเนินการวิจัยที่กําหนดไว  

    4.3.2  ตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของผลการวิจัยอยางเปนระบบ 

    4.3.3  มีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในกรณีศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทของปญหา 

ที่คลายคลงึกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทาง      

การจัดการศึกษา มาตราที่ 30 กลาวไววา ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู เรียนในแตละระดับ

การศึกษา  
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  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) มีเปาหมายเพื่อสรุปปญหาที่ทําวิจัยไวแลว         

เปนการพิสูจนความแทจริงของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาใช และการตีความขอมูล (Interpretation)  

น้ันคือกระบวนการวิจัย (The research process) เพื่อเรียนรูอะไร เพื่ออธิบาย (Explanation) สิ่งที่

ไดมาคืออะไร และขยายความตามเหตุผลวาทําไมจึงเปนอยางน้ัน เพื่อสรุปเปนผลการศึกษาวิจัย          

การวิเคราะหขอมูลตามมุมคิดของรัตนะ บัวสนธ (2552 : 135 - 144) กลาวไวทํานองวา...คําถามแรก

สุดที่นักวิจัยตองตอบใหไดคือขอมูลเปนแบบใด..? มี 2 อยางคือ ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

และขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับมนุษย           

ที่ไมสามารถอธิบายไดเฉพาะหนาในขณะน้ัน เชน ความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ประเพณี วิถีการดําเนิน

ชีวิต ลัทธิการปฏิบัติตนของกลุมคน มีความหมายแฝงอยู ตองรูจักจึงอธิบายความเรนลับน้ีไดขอมูล 

เชิงปริมาณเปนขอมูลตรง นับเปนจํานวนได เชน จํานวนประชากรในหมูบานน้ี อายุของกลุมชนน้ี  

เปนตน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ อาจเปนขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมหรือปรากฏการณอื่น ๆ 

เปนการมุงอธิบายถึงความสัมพันธของปรากฏการณ (ตัวแปร) มีเงื่อนไขวา... 

    1.  การวิเคราะหขอมลูเริ่มทําไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูล  

    2.  ตองมีขอมลูจากมุมมองของคนใน 

    3.  ตองอาศัยสมมุติฐานช่ัวคราว 

    4.  ผูวิจัยตองเปนผูวิเคราะหขอมลูดวยตนเอง 

  เงื่อนไขแรก ตองยําขอมูลคนหาประเด็นที่ทําการวิจัยเปนการมาวิเคราะหตีความ และ

สรุปไวตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกจนไดความแนชัดในขอมูลที่ไดมา เงื่อนไขที่สอง เปนขอมูลมุมคิด

ของคนใน (คิดอยางคนในกลุมน้ันคิด) ขอพึงระวัง การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตองไมมีมุมมอง          

จากคนนอก (อยาใสความคิดใหคนใน) เงื่อนไขที่สาม อยาดวนสรุปเพราะขอมูลที่ไดในเชิงคุณภาพ          

แตละชวงเวลามีเทาเดินได จนแนใจแลวบันทึกไวเปนขอมูล  

  เงื่อนไขทายสุด ผูรวบรวมขอมลูหลักคือผูวิจัยเองน้ันละที่ตองวิเคราะหเองสรุปเอง          

เออเอง 

  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

    1.  การตรวจสอบขอมูล สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการตรวจสอบแบบสามเสา 

คือ 

      1.1  ดานขอมูล เพื่อดูความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด 

      1.2  ดานผูวิจัย เพื่อดูความเปนกลางไมลําเอียง ดูจากนักวิจัยอื่น ๆ ที่ทํารวมกัน

ตรวจสอบขอมูล 

      1.3  ดานทฤษฎี เพื่อยืนยันวาแนวคิดทฤษฎีใดถูกตองบาง 
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  สําหรับการวิจัยทางไทยคดีศึกษาน้ันเนนไปเชิงคุณภาพและไมนิยมใชการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ ตามมุมคิดของณรงค โพธ์ิพฤกษานันท ( 2551 : 223 - 224 ) ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูล

โดยไมใชสถิติ ทํานองน้ี ดังน้ี 

    1. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ใชในการวิจัยเอกสาร และ

วิเคราะหเกี่ยวกับเน้ือหา (Content) ในเอกสาร 

    2. การวิเคราะหโดยสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรม/เหตุการณที่อยูในสังคม       

แลวผูวิจัยแปลความหมายเอง สรุปความเอง วิเคราะหเอง 

  การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพทางดานสังคมศาสตรน้ันตองมีการเช่ือมโยง

ความรูอื่น ๆ ดังน้ี 

    1.  ความรูทางดานประวัติศาสตร 

    2.  ความรูดานชุมชน สังคม วัฒนธรรม 

    3.  ความรูทางปรัชญาและศาสนาเพื่ออธิบายสรุปนามธรรมจากขอมูลที่ปรากฏ 

ในรูปธรรมไดดวย 

  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม

เขาใจ และการนาไปปรับใช โดยเปนลักษณะที่มีความสัมพันธกัน รวมทั้งการสืบคน ความสัมพันธ  

ของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยให เกิดความเขาใจ

ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริงและมีความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือสวนใหญ ๆ 

เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกันประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบ และนําไปใชเพื่อ

พัฒนางานอยางเปนระบบซึ่งประกอบดวย 1) ความสามารถในการวิเคราะห 2) ความสามารถในการ

สังเคราะห  

  กลาวโดยสรุป การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หมายถึง ครูมี

ความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม พิจารณาหาขอสรุปอยางมีระบบ

และนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและงานอยางเปนระบบ  

 5.  ภาวะผูนําครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู         

ที่แสดงถึงความเกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายใน และ 

ภายนอกหองเรียนโดยปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
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  5.1  ตัวบง ช้ีที่  1 วุฒิภาวะความเปนผูใหญที่ เหมาะสมกับความเปนครู ( Adult 

Development)  

    5.1.1  พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูเรียน 

และผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  

    5.1.2  เห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติ     

แกผูอื่น  

    5.1.3  กระตุน จูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมคีวามผูกพัน 

และมุงมั่นตอเปาหมายในการท างานรวมกัน  

  5.2  ตัวบงช้ีที่ 2 การสนทนาอยางสรางสรรค (Dialogue)  

    5.2.1  มีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนา   

อยางสรางสรรคกับผูอื่น โดยมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ  

    5.2.2  มีทักษะการฟง การพูด และการต้ังคําถาม เปดใจกวาง ยืดหยุน ยอมรับ 

ทัศนะที่หลากหลายของผูอื่น เพื่อเปนแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน  

    5.2.3  สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหม ๆ ที่สรางความทาทายในการสนทนา

อยางสรางสรรคกับผูอื่น  

  5.3  ตัวบงช้ีที่ 3 การเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง (Change Agency)  

    5.3.1  ใหความสนใจตอสถานการณตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน โดยมีการวางแผน

อยางมีวิสัยทัศน ซึ่งเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอื่น  

    5.3.2  ริเริ่มการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนานวัตกรรม  

    5.3.3  กระตุนผูอื่นใหมีการเรียนรูและความรวมมือในวงกวางเพื่อพัฒนาผูเรียน 

สถานศึกษาและวิชาชีพ  

    5.3.4  ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นภายใตระบบ/ข้ันตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

  5.4  ตัวบงช้ีที่ 4 การปฏิบัติงานอยางไตรตรอง (Reflective Practice)  

    5.4.1  พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียน และ 

การจัดการเรียนรู  

    5.4.2  สนับสนุนความคิดริเริ่ม ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงาน

และมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ  

    5.4.3  ใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน 

ของ ตนเอง และผลการดําเนินงานสถานศึกษา  
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  5.5  ตัวบงช้ีที่ 5 การมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเรียน (Concern for Improving Pupil 

Achievement)  

    5.5.1  กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเอง

ตามสภาพจริง และปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได  

    5.5.2  ใหขอมูลและขอคิดเห็นรอบดานของผูเรียนตอผูปกครอง และผูเรียน

อยางเปนระบบ  

    5.5.3  ยอมรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังดานการเรียนรูของผูเรียน 

จากผูปกครอง  

    5.5.4  ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอื้อตอการพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน  

    5.5.5  ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรียนอยางรอบดาน รวมไปถึงผลการวิจัย 

หรือองคความรูตาง ๆ และนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเรียนอยางเปนระบบ  

  สุรียรัตน พัฒนเธียร (2552 : 20) ไดกลาววาภาวะผูนําครู หมายถึง คุณลักษณะ หรือ

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวของและความสัมพันธระหวางกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระหวางกันทั้งในและนอกหองเรียน ในดานพัฒนาการในวัยผูใหญ การเสวนา ความรวมมือรวมพลัง 

และการเปลี่ยนแปลงองคกร อันจะกอใหเกิดการเรียนรูที่มีพลังในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา 

นวัตกรรม ทําใหครูมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา เกิดความผูกพัน และ 

รวมเรียนรู รวมสรางความรูและรวมกันดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

  อาภารัตน ราชพัฒน (2554 : 83) ไดกําหนดองคประกอบภาวะผูนําของครู ประกอบดวย 

4 องคประกอบดังน้ี องคประกอบที่ 1 มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ประกอบดวย 1.1) มีวิสัยทัศน

พัฒนาตนเอง 1.2) เช่ือมั่นในตนเองวาพัฒนาได 1.3) เปนครูผูนําพัฒนาเพื่อนครู องคประกอบที่ 2 

เปนแบบอยางทางการสอน ประกอบดวย 2.1) ใชวิธีสอนที่หลากหลาย 2.2) สงเสริม การเรียนรู      

ดวยตนเอง 2.3) สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู องคประกอบที่ 3 มีสวนรวมในการพัฒนาประกอบดวย 

3.1) มวิีสัยทัศนในการพัฒนารวมกัน 3.2) มีการทํางานเปนทีม 3.3) มีเครือขาย ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

องคประกอบที่ 4 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 4.1) เปนผูนํา 4.2) เปนบุคคลแหงการเรียนรู 

4.3) เปนผูไดรับการยอมรับ  

  ชีวิน ออนลออ (2553 : 45) ไดสรุปวา ภาวะผูนําครู หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงถึง

ความเกี่ยวของกับบุคคลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

ปฏิบัติงานอยางไตรตรองและมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  
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  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา ภาวะผูนําครู หมายถึง การที่ครูมี คุณลักษณะ

และมีพฤติกรรมในการแสดงถึงความเกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกัน

และกัน ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหาร สถานศึกษากอใหเกิด

พลังแหงการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการจดัการเรยีนรูใหมคุีณภาพ ซึ่งประกอบดวย 1) วุฒิภาวะความเปนผูใหญ

ที่เหมาะสมกับความเปนครู 2) การสนทนาอยางสรางสรรค 3) การเปน บุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง 

4) การปฏิบัติงานอยางไตรตรอง และ 5) การมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

  กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําครู หมายถึง ครูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงถึง        

ความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา สรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกัน เปนแบบอยางทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ  

 6.  การสรางความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู (Relationship 

& Collaborative - Building for Learning Management) หมายถึง การประสานความรวมมือ 

สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู  

  6.1  ตัวบงช้ีที่ 1 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  

    6.1.1  กําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี และความรวมมือกับชุมชน  

    6.1.2  ประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา  

    6.1.3   ใหความรวมมือในกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชน  

    6.1.4  จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครองชุมชน 

และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู  

  6.2  ตัวบงช้ีที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการเรียนรู  

    6.2.1  สรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติแกไข

เพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทาง การจดัการศึกษา มาตราที ่29 กลาวไววา ใหสถานศึกษา

รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

โดยจัดกระบวนการเรียนรู ภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มกีารแสวงหาความรู 

ขอมูล ขาวสาร และรูจัก เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและ ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพฒันา

ระหวางชุมชน  
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  ชีวิน ออนลออ (2553 : 46) ไดสรุปวา การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

เพื่อการจัดการเรียน หมายถึง การที่ครูมีการสรางความสัมพันธ ความรวมมือกับชุมชน และการสราง

เครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการเรียนรู  

  รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ 

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถในการประสานความรวมมือสรางความสัมพันธ

ที่ดีกับชุมชน เครือขายผูปกครอง องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู         

ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพือ่การจัดการ เรียนรู 2) การสราง

เครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการเรียนรู  

  กลาวโดยสรุป การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียน 

หมายถึง ครูมีความสามารถในการประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และสรางเครือขาย 

กับผูปกครอง ชุมชนและองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สุพิชฌาย เหลืองนวล (2555 : 88 - 89) ไดศึกษาคุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย 

พบวา 1) คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอยูในระบบที่ 4 ระบบความรวมมือ 2) ประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย ภาพรวมอยูในระดับมาก 

3) คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01  

 จิตรมนัส เนียมเนตร (2556) ไดศึกษา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการพัฒนาครู     

ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการ พัฒนา

ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี 

เขต 1 และเปรียบเทยีบบทบาทของผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาด ใหญที่มีตอ

การพัฒนาครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหาร และครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาส

ทาง การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 245 คน 
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โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา

ชนิด 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดวยการทดสอบแบบที ผลการวิจัย

พบวา 1. บทบาทผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการพัฒนาครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด        

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานผูสงเสริมสนับสนุน 

ดานผูใหคําปรึกษา ดานผูคาดการณ ดานผูประเมิน และดานผูอํานวยความ สะดวก 2. ผลการเปรียบเทียบ

บทบาทผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการพัฒนาครูในโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระหวางสถานศึกษา ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

พบวา การเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการพัฒนาครูใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม 

ไมมีความแตกตางกัน 

 สลิลรัตน ดวงทองกุล (2557) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 3 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารความสําเร็จ ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา เปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จําแนกตามจําแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา รวมทั้งหาตัวทํานายและอํานาจที่สําคัญของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับความสําเร็จ 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 3 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 307 คน ใชแบบสอบถาม 2 สวน คือ พฤติกรรมผูนํา     

ของผูบริหาร และความสําเร็จในการบรหิารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.986 และ 

0.985 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารและความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา

โดยรวมอยูในระดับมาก และจากการเปรียบเทยีบความสาํเร็จในการบรหิารจัดการสถานศึกษา จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล พบวา ผูบริหารที่มี เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาด      

ของสถานศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารและความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

และจากการเปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

พบวา ผูบริหารที่มี เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา ตางกัน

ความคิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ไมแตกตางกัน นอกจากน้ีพฤติกรรมผูนํา
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ของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร มีอํานาจทํานายความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 คือ การใหความชวยเหลือ และความคิดริเริ่ม สวนตัวแปรการยอมรับ 

นับถือ และการโนมนาวจิตใจ มีอํานาจทํานายความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

รวมกันทํานายความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา รอยละ 82.90 

 สลิลทิพ ชูชาติ (2556) ไดศึกษา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2 มีวัตถุประสงค 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม 

เชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม        

ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2 งานวิจัยน้ีไดศึกษากับกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 330 คน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาท ี

(t - test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางกัน

จึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 

และสรุปขอมูลรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร โดยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ได 

ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 257 คน มีกลุมอายุ 40 - 49 ป จํานวน 121 คน และขนาดสถานศึกษา

ขนาดกลาง จํานวน 201 คน ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน จําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการ

ครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 

ภาพรวมอยูในระดับมาก และดานการครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก        

2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหาร
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สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลแลวพบวา ครูผูสอนที่มีเพศ อายุ และขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น       

ของครูผูสอนตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไมแตกตางกันทุกดาน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 3) ขอเสนอแนะ รูปแบบที่ครูผูสอนตองการใหผูบรหิารมีพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม ดานการครองตน 

ตามหลักฆราวาสธรรม คือ 1.ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงาน 2.ผูบริหารประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนคนมีความซื่อตรง ซื่อสัตย พูดจริง ทําจริง และ 3.ผูบริหารมีคุณธรรมทั้งกาย วาจา ใจ  

มีจิตสํานึกเปนผูนํา ดานการครองคน ตามหลกัพรหมวิหารธรรม คือ 1.ผูบริหารมีความเสมอภาค ยุติธรรม 

ไมเอนเอียง 2. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นหรือปญหาของผูรวมงานอยางจริงใจ 3. ผูบริหารใหความเอาใจใส

ดูแล สนับสนุนผูรวมงานใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่ ยกยองเอาใจใสตามกาลอยางเหมาะสม 

ดานการครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม คือ 1.ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนางานดวยความอุตสาหะ

ไมยอทอ กลาเผชิญปญหา 2.ผูบริหาร บริหารโดยยึดหลักการและความถูกตองในการบริหารงาน         

3. ผูบริหารมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรวมงาน 

 มนตรา ผลศรัทธา (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

การมีสวนรวมของชุมชน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษา 2) การมสีวนรวม

ของชุมชนในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวม 

ของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 กลุมตัวอยาง 

คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 386 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสันและ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน ผลการวิจัย พบวา 1. 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ี

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการควบคุมการปฏิบัติงาน อยูในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ 

ดานการเปนผูนํา และดานการติดตอสื่อสารอยูในอันดับตํ่าสุด 2. การมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมี

สวนรวมในการคิดริเริ่ม อยูในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ดานการมีสวน รวมในการวางแผน และดาน

การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในอันดับตํ่าสุด 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมมี 4 ดาน คือ ดานการควบคุมการ ปฏิบัติงาน ดานการติดตอสื่อสาร      

ดานการตัดสินใจ และดานการกําหนดเปาหมาย โดยรวมกันสงผลไดอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

มีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 67.10 ขอคนพบจากการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรปรับปรุง
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พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม การปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารดานการติดตอสื่อสารใหมาก ข้ึน เพื่อที่จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 มีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 สลิลรัตน ดวงทองกุล (2557) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 3 

 สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล

ตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 2) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล       

ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) สรางสมการพยากรณพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็น

แบบมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัย พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานการเปนผูนํา ดานกานจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธ 

ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมและบังคับบัญชา และดานการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและระดับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       

ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสัมพันธกัน       

อยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ 3) พฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) สมการพยากรณที่ไดคือ = 1.52 

+ 0.34 (X3) + 0.26 (X5) + 0.15 (X4) + (-0.11) (X7)  

 รุจิภาส คําแกว (2559) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรม 

การบริหารงานของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหาร
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ตามความคิดเห็นของ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 2 (2) ศึกษาพฤติกรรม การบริหารงานของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม ศึกษาสมุทรปราการเขต 2 (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

คุณธรรมและพฤติกรรมการบริหาร งานของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 (4) เปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรม 

การบริหารงานของผูบริหารตาม ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู

ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

เขต 2 จํานวน 290 คน เครื่องมือที่ใชใน การวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรม คุณธรรมของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู    

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน

ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (2) พฤติกรรม การบริหารงานของ ผูบริหารตามความคิดเห็นของครู       

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน

ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมคุณธรรม และพฤติกรรมการบริหาร

งานของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดานมีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (4) เปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร 

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  

เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจําแนก

ตามวุฒิการศึกษา พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

 กนิษฐา คูณมี (2558) ไดศึกษา ความตองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 - 5 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค       

เพื่อศึกษาระดับความตองการและวิธีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัด สํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 - 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 - 5 จํานวน 371 คน เครื่องมือที่ใช         

คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .92 สถิติที่ใช

คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1. ความตองการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 - 5 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวาอยูในระดับมากที่สุด 2 สมรรถนะ คือ 

สมรรถนะดานการ พัฒนาผูเรียนและสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ินอกน้ันมีความตองการอยูใน
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ระดับมาก 2. วิธีการที่ควรใชในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูดานการพัฒนาผูเรียน คือ

กรณีศึกษา ดานการ มุงผลสัมฤทธ์ิคือการสงเสริมและพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ ดานการพัฒนา 

ตนเองคือการฝกอบรม ดานการบริหาร จัดการช้ันเรียนคือการระดมสมอง ดานการออกแบบการเรียนรู 

คือการระดมสมอง ดานการทํางานเปนทีมคือการประชุมกลุม ยอย และดานการใหบริการที่ดีคือการ

เผยแพรขาวสารทางวิชาการ 

 สุธารัตน ทองเหลือ (2559) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะและพฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิาร

สถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา และ 3) คุณลักษณะและพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัย พบวา 

  1.  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณา

เปนรายดานเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ดานบคุลิกภาพ ดานวิสยัทัศน ดานความคิดรเิริ่ม 

สรางสรรค ดานการตัดสินใจ และดานความสามารถในการบริหาร และพฤติกรรมการบริหาร          

ของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยดังน้ีดานภาวะผูนํา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมบังคับบัญชา         

ดานการติดตอ สื่อสาร และดานการจูงใจ ตามลําดับ 2. วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  

ข้ันการจัดทําและวางแผน ข้ันการปฏิบัติตามแผนข้ันติดตามประเมินผล และข้ันการปรับปรุงพิจารณา 

ตามลําดับ 3. คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษา ไดแก พฤติกรรมการบริหาร และคุณลักษณะของผูบริหาร มีประสิทธิภาพ 

ในการทํานาย (R2) รอยละ 66.30 และสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบดังน้ี Y = 0.797 + 0.622 

(X2) + 0.203 (X1)  

 ศราวุธ กางสําโรง (2559) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ตอประสิทธิผล ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 2) 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จํานวน 402 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยใชการสุมหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารเปนแบบมาตราสวนประมาณคามีจํานวน 6 ดาน ทั้งหมด 

30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .411 - .803 มีคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง .733 - .876 และ

แบบสอบถาม ประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคามีจํานวน 4 ดาน ทั้งหมด 

30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .473 - .805 มีคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง .856 - .893 สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสัมพันธของเพียรสัน และ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1. บุคลากรทางการศึกษาเห็นวา

ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูนําโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมภาวะผูนํา

ดานการทํางานเปนทีมมีคาเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมภาวะผูนําดานการวางแผน 2. บุคลากร

ทางการศึกษาเห็นวาประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยประสิทธิผล

ของสถานศึกษาดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแกปญหา

ภายในสถานศึกษา 3. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธเชิงบวก

ในระดับสูง ( = .593 -.779) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยสามารถเรียงลําดับอิทธิพลของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิพลของสถานศึกษา

จากมากไปหานอยไดดังน้ี คือพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมุงสัมพันธรายบุคคล พฤติกรรมภาวะผูนํา

ดานการมีคุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมภาวะผูนําดานการทํางานเปนทีม พฤติกรรมภาวะผูนํา

ดานการมองการณไกล พฤติกรรมภาวะผูนําดานการวางแผนและพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมุงประสงค 

ทั้งน้ีภาวะ ผูนําทั้ง 6 ดานสามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาไดรอยละ 60.50 4. แนวทาง 

การพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการมุงสัมพันธรายบุคคล คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาตองกระจายอํานาจการบริหารใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหาร เขาใจในตัวบุคลากร       

มีความจริงใจ ไมหวังรายหรือหวังประโยชนจาก ผูอื่นมากเกินไป อีกทั้งมีความยุติธรรมเปนกัลยาณมิตร

แกเพื่อนรวมวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ยึดหลักธรรมและนํา       

มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา เชน หลักอิทธิบาทธรรม หลักคุณธรรม 10 ประการและตระหนัก

ในคุณธรรมคุณงามความดีอยูเสมอ 

 พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) (2558) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานัก

เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี กัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และ สมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
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ตามหลักกัลยาณมติรในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอสมรรถนะของครสูํานักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนครผููสอน 

จํานวน 156 รูป สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ

และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 24 รูป/คน จากน้ัน นํามาวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (t - test) และการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย 

(Inductive Analysis) ผลการวิจัย พบวา : สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และสมรรถนะ 

ของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี 8 ดาน คือ ดานปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม 

ดานหลักสูตรการเรียน การสอนพระปริยัติธรรม ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผลการเรียนรู ดานการวิจัยการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรม และดานการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

ของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยดานการวัดผลประเมินผล

การเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด สมรรถนะครูสํานักเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 กลุม รวม 12 สมรรถนะยอย 

ไดแก 1) กลุมสมรรถนะทั่วไป (General competency) ประกอบดวย 3 สมรรถนะยอย คือ คุณธรรม 

จริยธรรม (Moral and Ethical) การสื่อสารที่ดี (Good Communication) และการเปนแบบอยาง        

ที่ดี (Good Role Model) 2) กลุมสมรรถนะตนเอง (Individual Competency) ประกอบดวย 3 

สมรรถนะยอย คือ ภาวะผูนําตนเอง (Self - Leadership) การมีสติปญญา (Emotional Intelligence) 

และการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง (Self - Personality Development) 3) กลุมสมรรถนะการทํางาน

กับคนอื่น (Working with Others Competency) ประกอบดวย 3 สมรรถนะยอย คือ การทํางาน

เปนทีม (Working in Teams) การชวยเหลือผูอื่น (Helping Others) และความเช่ือถือไววางใจได 

(Credibility) 4) กลุมสมรรถนะการจดัการเรยีนรู (Learning Management Competency) ประกอบดวย 

3 สมรรถนะยอย คือ การจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) ความรอบรูในการจัดการเรียนรู 

(Technical Learning Skill) และ การใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Using Innovation and 

Information Technology) ซึ่งสมรรถนะดังกลาวนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูได สําหรับรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตรในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถประยุกตใช “UDORN MODEL” รวมกับ สมรรถนะทั้ง 4 กลุม 12 สมรรถนะยอย 

และบทบาทหนาที่ของครูบาลีทั้ง 8 ดาน โดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรเปนแรงขับเคลื่อนเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสอนบาลีใหดีย่ิงข้ึน 
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 สุธี บูรณแพทย (2558) สมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของครู       

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะของครู      

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 271 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบ สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.80 สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะหลักทั้ง 4 ดาน ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู 

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ 

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม รองลงมาคือ ดานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ 

สําหรับการปฏิบัติในระดับมากที่มคีาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการบริการที่ดี และดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ

ในการปฏิบัติงาน 2. สมรรถนะประจําสายงานทั้ง 5 ดาน ของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเรียง ตามลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานการสรางความสัมพันธ และ

ความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู และดานการ วิเคราะห การสังเคราะห 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ตามลําดับ สําหรับการปฏิบัติในระดับมากที่มี คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน

การบริหารจัดการช้ันเรียน 3. เปรียบเทียบเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของครูทั้ง 4 ดาน ในสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมไมมีความ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํางานเปนทีม มีความ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบรายคู ปรากฏวา สถานศึกษา

ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ มีความแตกตางกัน น่ันคือ สถานศึกษาขนาดใหญมีการปฏิบัติ

มากกวา สถานศึกษาขนาดเล็ก 4. เปรียบเทียบเกี่ยวกับสมรรถนะประจําสายงานของครูทั้ง 5 ดาน  

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม 

ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน        

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 การศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะ

วิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อพัฒนา       
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

กลุมเปาหมายเปนครูผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน พิษณุโลก  

เขต 1 จํานวน 860 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะครูผูสอนเพื่อใชสําหรับ

การประเมินครผููสอน มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดานความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผูเช่ียวชาญ  

มีคาเทากับ 0.98 และ การตรวจสอบดานความเที่ยง (Reliability) มีคาสัมประสิทธิ  แอลฟาครอนบาค 

เทากับ 0.99 และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปนเน้ือหาโดยการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อหาตัวช้ีวัด

สมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อสรางเปนเครื่องมือวิจัยเปนแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูประกอบดวย

สมรรถนะ หลัก 7 ดาน สมรรถนะประจําสายงาน 9 ดาน และ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย 

(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ผลการวิจัย พบวา 

สมรรถนะหลักทั้ง 7 ดาน ดานที่มีสมรรถนะสูงที่สุด คือ สมรรถนะดานการบริการที่ดี ลําดับที่ 2 ดาน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ลําดับที่ 3 การทํางานเปนทีม และลําดับสุดทาย 

คือ ดานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะประจําสายงาน พบวา สมรรถนะสูงที่สุด คือ สมรรถนะดาน

การจัดการเรยีนรูและการบริหารจัดการช้ันเรียน ลําดับที่ 2 ดานการพัฒนาผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลําดับที่ 3 ดานความรูในเน้ือหาวิชา และลําดับสุดทาย คือ สมรรถนะดานการพัฒนาหลักสูตร          

การวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบสมรรถนะวิชาชีพครู ดวยวิธีการวิเคราะห องคประกอบ 

เชิงยืนยันสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามโมเดลการวัดสมรรถนะวิชาชีพครูใน สมรรถนะหลัก 

จํานวน 7 องคประกอบ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบเรียงจากมากไปนอย ดังน้ี 1) จิตวิทยาสําหรับครู  

2) ความเปนครู 3) การพัฒนาตนเอง 4) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 5) การทํางานเปนทีม 6) การบริการที่ดี 7) 

วินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณาวิชาชีพครู และโมเดลการวัดสมรรถนะวิชาชีพ ครูในสมรรถนะ

ประจําสายงาน จํานวน 9 องคประกอบ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบ เรียงจากมากไปนอย ดังน้ี 1) 

ภาวะผูนําครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การสรางความรวมมือกับชุมชน 4) วิเคราะหสังเคราะห และ

การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) การวัดและการประเมินผลการศึกษา 6) ภาษาเทคโนโลยี

สําหรับครูและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 7) ความรูในเน้ือหาวิชา 8) การพัฒนา

ผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 9) การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการช้ันเรียน แนวทางในการ

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1. ข้ันการพัฒนาความรู ประกอบดวย 1) 

การอบรม/สัมมนา 2) การประชุม การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู 3) การสรางเครือขายทางความรู 4) 

Training on the job 2. ข้ันการสรางความเขาใจ ประกอบดวย 1) กําหนดสถานการณ/ออกแบบ

แนวทางการพัฒนาตนเอง 2) วิเคราะห/ระดับความคิดเห็นโดยการสรางความเขาใจแบบการรวมกลุม 

สรางความเขาใจแบบ Face to Face สรางความเขาใจโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สรุป         

องคความรู/วางแผนการ พัฒนากระบวนการสรางความเขาใจ ควรยึดรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการ

ของครูและ สํานักงาน เพื่อใหเช่ือมโยงความรูตอบทบาทหนาที่ โดยการสรางกรอบความรู ความเขาใจ
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ใหตรงตามกลุมเปาหมาย 3. ข้ันการวางแผนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) การสรางเครือขายความรู 2) 

กําหนดกลุมเปาหมายเพื่อกําหนดเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนารวมกัน ระหวางครู นักเรียน และ 

ผูปกครอง จะตองสามารถปฏิบัติงานรวมกันได 3) การปฏิบัติงาน ประกอบดวย การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลและติดตามผล 4. ข้ันกํากับและติดตามผลงาน ประกอบดวย 1) วางแผนการกํากับ

ติดตามผลงาน 2) เลือกใชเครื่องมือการกํากับติดตามผลงาน 3) ออกแบบการกํากับติดตามเนนการมี

สวนรวม 5.ข้ันตรวจสอบและประเมินผล โดยผูที่มีหนาที่ประเมินไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนเครือขาย

ทางการศึกษา ศึกษานิเทศก และการประเมินแบบ 360 องศาประกอบดวย 1) วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

2) สรุปผล/เปรียบเทียบ 3) บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4) ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเปนระบบ

อยางตอเน่ือง  

 สโรชา สุนทรพฤกษ (2555) ศึกษาวิจัย ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

ขาราชการตํารวจทีป่ฏิบัติหนาที่ประจําฝายแพทย โรงเรียนนายรอยตํารวจ ผลการวิจัย พบวาคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ปญหาอุปสรรค        

ในการปฏิบัติงาน คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ซึ่งไมเพียงพอตอภาระงานในปจจุบัน      

เมื่อเทียบกับจํานวนผูปวย สวนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ        

ที่ปฏิบัติหนาที่ประจาฝายแพทย คือ ควรเพิ่มคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และควร

สงบุคลากรไปอบรมเฉพาะทางดานการแพทยและการพยาบาล เพื่อเพิ่มเติมความรูในการที่จะนาไปใช

กับผูปวยตอไป 

 อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557 : 52 - 56) ศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากร

สวนกลาง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปจจัยดานบุคคล ดานความผูกพันตอหนวยงาน ดานการทํางานเปนทีม และดานความกาวหนา         

ในตําแหนงงาน อยูในระดับดีมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน       

อยูในระดับดี มีประสิทธิภาพในการทํางาน ดานความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และเอาใจใส 

ในงานและความซื่อสัตยและภักดีตอองคกร อยูในระดับสูง ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบุคลากร        

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพการทํางานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอม ไมมีความสัมพันธกับระดับ

ประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยในการทํางานดานความผูกพัน

กับหนวยงาน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน        

มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สุพัตรา วงษเมืองแกน (2558) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

อําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อําเภอแมสอด สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามตัวแปรระดับเงินเดือน ประสบการณในการ

ปฏิบัติงานและประเภทของโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู 205 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ 

และดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t - test) ผลการวิจัยพบวา 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครู อําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความสําเร็จของงาน ดานความ

รับผิดชอบ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงการงานและ ดานการไดรับการยอมรับ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 1.1 ดานความสําเร็จของงาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความภาคภูมิใจเปนอยางมาก 

กับตําแหนงหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติอยูในขณะน้ี ใชความรูความสามารถของตน        

ในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณแบบที่สุด และสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตรงตามเวลา

ที่กําหนด 1.2 ดานการยอมรับนับถือโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารและเพื่อนรวมงาน จะยกยองและใหเกียรติเสมอ ผลงาน

ไดรับการยอมรับ ยกยอง และชมเชยจากผูบริหารและเพือ่นรวมงานและผูบริหารใหรางวัลหรือคําชมเชย

ตอความสําเร็จของผลงานที่ปฏิบัติ 1.3 ดานลักษณะของงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกขอ 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน งานที่

ไดรับมอบหมายทําใหได ประสบการณและทักษะความชํานาญเพิ่มข้ึนและงานที่ไดรับมอบหมาย       

ทําใหรูสึกชอบและสนุกกับงาน กอใหเกิดแรงบันดาลใจใหปฏิบัติงาน 1.4 ดานความรับผิดชอบโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมากทุกขอ โดยรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ไมลา

หยุดราชการโดยไมจําเปน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงคุณภาพและยินดีใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ นอกเหนือจากการสอนของโรงเรียน 1.5 ดานความกาวหนาในหนาที่การ

งานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

คือ งานที่ปฏิบัติอยูมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน เมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น โรงเรียนไดใชระบบ

คุณธรรมอยางเครงครัดในการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนตําแหนงและผูบริหารเปดโอกาส 

ใหไดลาศึกษาตอ 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอแมสอด สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําแนกตามระดับเงินเดือน ประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน และประเภทของโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  
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 วิจัยในตางประเทศ 

 Hamlin (1991 : 6) ไดศึกษา วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา 

คุณลักษณะที่เปนสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยม ประกอบดวย 1) การแสดงออกถึงความสนใจ

และมีสวนรวมกับทีมงาน 2) มีบุคลิกลักษณะที่ดีในการจัดองคการ 3) แสดงออกถึงการรักษามาตรฐาน

ของงานโดยติดตามอยางใกลชิด ใหการชวยเหลือบุคลากรเมื่อมีความจําเปน 4) ใหแนวทาง ใหกําลัง 

ในและสนับสนุนผูรวมงาน 5) ปรึกษาหารือรวมกันกับคณะทํางานในการตัดสินใจ ยอมรับความคิดเห็น       

ในการบริหารแบบมีสวนรวม 6) ต่ืนตัวตอความเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรม และพัฒนาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของบุคคลที่ตอตานสิ่งใหม ๆ จนเกิดความสมดุล 7) มีประสิทธิภาพในการมอบหมายงาน 

 Wool and Sullivan (1996 : 48 - 57) ไดศึกษาวิจัยถึง สมรรถนะที่จําเปนของผูบริหารงาน

บุคคลในอนาคต ผลการวิจัยพบวา ในอนาคตผูบริหารงานดาน บุคคลขององคการ พึงมีสมรรถนะ       

ที่ตองการอยู 3 ประการสําคัญที่สุด คือ 1) การมีความรอบรูในธุรกิจและงานองคการ เปนอยางดี 2) 

ความสามารถในการขับเคลื่อนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและ 3) ทักษะในการโนมนาว จูงใจ 

 Cuffe (1997 : 4606 - A) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธของการเปนผูบริหารที่มี

วิสัยทัศนโดยศึกษาความคิดรวบยอดของผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนและความเปนผูนําที่มีอิทธิพล

ในทางบวกตอบรรยากาศในโรงเรียน โดยศึกษาจากโรงเรียนมัธยม 37 โรงเรียน ในรัฐนิวเจอรซี่ และ

รัฐนิวยอรค ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนจะทําใหสภาพ บรรยากาศในโรงเรียน

สมบูรณย่ิงข้ึน และกอใหความศรทัธาในตัวผูบริหารมากย่ิงข้ึนและ ในโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ      

ในเรื่องการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู           

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูศึกษา       

ไดดําเนินการ ดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู  

  3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล  

  4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

 1.  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,699 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 335 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

 

 1.  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

  1.1 ลักษณะของเครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 

2 ตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 ถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ชวงอายุ 

วุฒิการศึกษา สถานะของตําแหนง ประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการ  

    ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) 5 ระดับ ดังน้ี  

    ระดับ 5  หมายถึง  เปนพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน ในระดับมากที่สุด  

    ระดับ 4  หมายถึง  เปนพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน ในระดับมาก 
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    ระดับ 3  หมายถึง  เปนพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน ในระดับปานกลาง  

    ระดับ 2  หมายถึง  เปนพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน ในระดับนอย 

    ระดับ 1  หมายถึง  เปนพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน ในระดับนอยทีสุ่ด 

 2.  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  ในการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูศึกษาดําเนินการตาม ข้ันตอน ดังน้ี

  2.1  วิเคราะหลักษณะของขอมลูทีต่องการ โดยการวิเคราะหวัตถุประสงค กําหนด โครงสราง

ของแบบสอบถาม และรายละเอียดของขอมูลตาง ๆ ที่ตองการ 

  2.2  กําหนดรูปแบบคําถาม โดยทําการศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  2.3  เขียนแบบแบบสอบถามฉบับราง ตามหลักในการสรางและรปูแบบ 

  2.4  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และ

ขอคําแนะนําเพิ่มเติม 

  2.5  นําแบบสอบถาม ไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือ จากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน จากผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  2.6  นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และพิจารณา           

ใหความเห็นชอบ  

  2.7  ปรับปรงุแกไขใหสมบรูณ และแบบสอบถาม  

  2.8  นําแบบสอบถามทีส่มบูรณแลวไปเกบ็รวบรวมขอมลูตอไป  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

 ในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม คณะผูศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

  1.  ผูศึกษานําหนังสือขอความรวมมือในการสัมภาษณ ตอบแบบสอบถาม ดําเนินการ

เก็บขอมูลทั้งจากผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  2.  รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป  
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การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูศึกษาทําการวิเคราะห ขอมูลทีไ่ด ดังน้ี 

 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สําหรับสอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครู         

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทําการวิเคราะห 

โดยคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม      

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี และ

รอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย  

 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี วิเคราะห

โดยใชคาเฉลี่ย Χ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาผลการวิเคราะหที่ไดไป เปรียบเทียบกับเกณฑ         

การแปลผลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี  

 คาเฉลี่ยระดับการดําเนินงาน  

 4.51 - 5.00  หมายถึง  แสดงระดับพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางานอยูในระดับมากที่สุด  

 3.51 - 4.50  หมายถึง  แสดงระดับพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางานอยูในระดับมาก  

 2.51 - 3.50  หมายถึง  แสดงระดับพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน อยูในระดับปานกลาง  

 1.51 - 2.50  หมายถึง  แสดงระดับพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน อยูในระดับนอย  

 1.00 - 1.50  หมายถึง  แสดงระดับพฤติกรรม/สมรรถนะการทํางาน อยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู โดยหาคาเฉลี่ย Χ  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการแปลความหมายของตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย

ไดกําหนดเกณฑของการแปลผลจากคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ที่คํานวณได   

ซึ่งมีรายละเอียด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99 - 100) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง   สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับมากที่สุด

 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง   สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง   สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับปานกลาง

 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง   สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง   สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับนอยที่สุด

 ตอนที่ 4 วิเคราะหการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ        

การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยหาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันพื้นฐานและทดลองสมมติฐานโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังน้ี 

  1.  สถิติพื้นฐาน 

   1.1  ความถ่ี (Frequency) เพื่อหาขอมลูเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

   1.2  รอยละ (Percentage) เพื่อหาขอมลูเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 

   1.3  คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เพื่อหาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา       

ที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

   1.4  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาระดับสมรรถนะ          

ของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

   1.5  หาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

  2.  สถิติหาคาคุณภาพเครื่องมือ 

   2.1  หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับเน้ือหา (Index of item objective congruence : IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 138) 

ซึ่งมีคาระหวาง 0.60 - 1.0 

   2.2  คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 143) ใชคาอยางนอย 0.70 ข้ึนไป 

   2.3  หาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด        

สุราษฎรธานี โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมลู 

  3. ผลการวิเคราะหขอมลู 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

 N   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

 Χ     แทน    คาเฉลี่ย 

 S.D.   แทน    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t    แทน   คาที่ใชในการพิจารณาใน t - distribution 

 Sig.    แทน    นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)  

 *    แทน    คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **   แทน    คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 X   แทน    พฤติกรรมการบรหิาร 

 X1   แทน    พฤติกรรมการเปนผูนํา 

 X2    แทน    พฤติกรรมการจูงใจ 

 X3    แทน    พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร 

 X4   แทน    พฤติกรรมการปฏิสัมพันธและการมีอทิธิพลตอกัน 

 X5   แทน    พฤติกรรมการตัดสินใจ 

 X6   แทน    พฤติกรรมการกําหนดเปาหมาย 

 X7   แทน    พฤติกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน 
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 X8       แทน    พฤติกรรมการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

 Y       แทน   สมรรถนะการปฏิบัติงานของคร ู

 Y1       แทน   สมรรถนะการการบริหารหลักสูตรและการจัดการ 

 Y2       แทน   สมรรถนะการการพัฒนาผูเรียน 

 Y3       แทน   สมรรถนะการการจัดการช้ันเรียน 

 Y4       แทน   สมรรถนะการการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนา

           ผูเรียน 

 Y5        แทน   สมรรถนะการภาวะผูนําคร ู

 Y6       แทน    สมรรถนะการการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน            

           เพื่อการจัดการเรียนรู 

 R      แทน   คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ 

 R2      แทน   คาอํานาจในการพยากรณ 

 b      แทน   คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ ซึ่งพยากรณในรูปคะแนนดิบ

 β      แทน   คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ ซึ่งพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 a      แทน   คาคงที่ของพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 

 SE.b     แทน   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ

           ในรูปคะแนนดิบ 

 SE.est      แทน   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ

           ในรูปคะแนนดิบ 

 Std.Error   แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

 Adjusted R2  แทน   ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว 
 Ý      แทน   คะแนนประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ไดจากสมการพยากรณในรูป

           คะแนนดิบ 

 Ž      แทน   คะแนนประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ไดจากสมการพยากรณในรูป

           คะแนนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ       

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด          

สุราษฎรธานี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติ

ขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1.  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น       

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี

  3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  4.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  5.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 จากการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณ      

ในการทํางาน และตําแหนงวิทยฐานะ โดยผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของครู 

 

สถานภาพสวนบุคคลของครู จํานวน รอยละ 

1.  ระดับการศึกษา 

 1.1  ปริญญาตร ี

 1.2  สูงกวาปริญญาตรี 

 

227 

108 

 

 

 

67.76 

32.24 

 

รวม 335  100.00  

2.  ประสบการณในการทํางาน 

 2.1  ตํ่ากวา 5 ป 

 2.2  5 - 10 ป 

 2.3  ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

 

165 

102 

68 

 

 

 

 

43.10 

35.80 

21.10 

 

 

 

รวม 335  100.00  

3.  ตําแหนงวิทยฐานะ 

 3.1  ชํานาญการ 

  3.2  ชํานาญการพิเศษ 

 3.3  เช่ียวชาญ 

 

179 

132 

24 

 

 

 

 

53.43 

39.40 

7.17 

 

รวม 335  100.00  

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารและครู        

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก         

วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงวิทยฐานะ จํานวน 335 คน สวนใหญสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางาน ตํ่ากวา 5 ป และวิทยฐานะชํานาญการ 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด สุราษฎรธานี

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น         

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ประกอบดวย ดานการเปนผูนํา ดานการจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธและการมี

อิทธิพลตอกัน ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน และดาน

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยภาพรวมและรายดาน ผลการวิเคราะห

ปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.10 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. ดานการเปนผูนํา 3.92 0.44 มาก 

2. ดานการจูงใจ 3.86 0.60 มาก 

3. ดานการติดตอสื่อสาร 

4. ดานการปฏิสัมพันธและการมีอทิธิพลตอกัน 

5. ดานการตัดสินใจ 

6. ดานการกําหนดเปาหมาย 

7. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

8. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

4.40 
4.42 

4.34 

4.18 

3.86 

4.30 

0.38 

0.37 

0.43 

0.33 

0.54 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.16 0.46 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม และ

รายดาน พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมาก

ไปนอย คือ ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ       
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ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการเปนผูนํา 

ดานการจูงใจ ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเปนผูนํา 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานการเปนผูนํา Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานกับผูรวมงาน 

 และบุคคลอื่น ๆ  

 

3.63 

 

0.96 

 

มาก 

2.  ผูบริหารแสดงพฤติกรรมนาความเคารพนับถือ 

 และเปนที่ยอมรบั 

 

3.80 

 

0.82 

 

มาก 

3.  ผูบริหารใชอํานาจอยางเปนธรรมในการบรหิารงาน 

 ฝายตาง ๆ  4.24 0.67 มาก 

4.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 การบริหารงานอยางอิสระ 3.77 0.66 มาก 

5.  ผูบริหารอุทิศตนเพื่อหนาที่อยางสม่ําเสมอ 4.23 0.77 มาก 

6.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

 ตามความเหมาะสม 

 

3.84 

 

0.73 

 

มาก 

7.  ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน 

 และครองงาน 

 

4.26 

 

0.80 

 

มาก 

8.  ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคร ู

 ไปสูความสําเรจ็ตามเปาหมาย 

 

3.59 

 

0.78 

 

มาก 

รวม 3.92 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการเปนผูนํา 

โดยรวมและรายขอ พฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร

เปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารใชอํานาจอยาง      

เปนธรรมในการบริหารงานฝายตาง ๆ และผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู            

ไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจูงใจ 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานการจูงใจ Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารใชเปาหมายสงูสุดของสถานศึกษา 

 ในการสรางพลังจูงใจของคร ู

 

3.76 

 

0.87 

 

มาก 

2.  ผูบริหารทําใหครูมีความรูสึกมั่นคงเช่ือมั่นและไววางใจ 

 ในหนวยงาน 

 

3.77 

 

0.92 

 

มาก 

3.  ผูบริหารมอบหมายงานตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุน 

 ความรับผิดชอบตอหนาที่คร ู

 

4.01 

 

0.88 

 

มาก 

4.  ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและเปาหมาย 

 ของโรงเรียน 

 

4.02 

 

0.89 

 

มาก 

5.  ผูบริหารจงูใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละ 

 อุทิศเวลาใหองคกรอยางเต็มที ่

 

4.13 

 

0.82 

 

มาก 

6.  ผูบริหารใหความสําคัญในการบรหิารงานที่ยึดนักเรียน

 เปนศูนยกลาง 

 

4.00 

 

0.78 

 

มาก 

7.  ผูบริหารเอาในใสตองานทกุฝายอยางสม่ําเสมอ 3.57 0.98 มาก 

8.  ผูบริหารหลอหลอมจิตใจของผูปฏิบัติงานใหเปนอันหน่ึง

 อันเดียวกัน 

 

3.65 

 

0.86 

 

มาก 

รวม 3.86 0.60 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจูงใจ 

โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก

ผูบริหารจูงใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละ อุทิศเวลาใหองคกรอยางเต็มที่ รองลงมา

ไดแก ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและเปาหมายของโรงเรียน และผูบริหารเอาในใสตองาน 

ทุกฝายอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการติดตอสื่อสาร 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาดานการติดตอสื่อสาร Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทางกับผูรวมงาน 

 ระหวางผูบริหาร ครู และบุคลากร 

 

4.46 

 

0.62 

 

มาก 

2.  ผูบริหารมอบหมายงานอยางเปนข้ันตอนตามลําดับข้ัน 4.44 0.60 มาก 

3.  ผูบริหารสัง่งานทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ 

 ของครูอยางแทจริง 

 

4.33 

 

0.61 

 

มาก 

4.  ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดี 

 ของโรงเรียนใหกบัชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู 

 

4.47 

 

0.67 

 

มาก 

5. ผูบรหิารสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน 

 ชุมชน และบุคคลอื่น ๆ ในทองถ่ิน 

 

4.34 

 

0.72 

 

มาก 

6.  ผูบริหารมีการแลกเปลี่ยน ความรูสึกนึกคิด  

 และการกระทําตาง ๆ ที่กอใหเกิดความเขาใจตรงกนั 

 

4.39 

 

0.66 

 

มาก 

รวม 4.40 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการ

ติดตอสื่อสาร โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ไดแก ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดีของโรงเรียนใหกับชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทางกับผูรวมงานระหวางผูบริหาร ครู และบุคลากร 

และผูบริหารสั่งงานที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของครูอยางแทจริง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิสัมพันธ 

  และการมีอิทธิพลตอกัน 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 
Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารเนนความสําคัญของการมีความรูสึกรวม 

 ตอภารกิจ ความรวมมอืและทํางานเปนทีม 

 

4.42 

 

0.60 

 

มาก 

2.  ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมปีฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 4.44 0.54 มาก 

3. ผูบรหิารจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี 

 ตอการปฏิบัติหนาที ่

4.38 0.64 มาก 

4.  ผูบริหารแสดงออกถึงความเช่ือถือวาครูสามารถ 

 ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย 

4.39 0.61 มาก 

5.  ผูบริหารติดตามดูแลชวยเหลือครูเพือ่สรางบรรยากาศ 

 ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

4.41 

 

0.57 

 

มาก 

6.  ผูบริหารบริหารงานอยางเปนระบบเอื้ออํานวย 

 ตอการทํางานแตละงานใหมีความตอเน่ือง 

 

4.43 

 

0.57 

 

มาก 

7.  ผูบริหารสงเสรมิใหบุคลากรทํางานเปนทีม 4.48 0.64 มาก 

รวม 4.42 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิสัมพันธ

และการมีอิทธิพลตอกัน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม รองลงมา ไดแก ผูบริหารและบุคลากร

ในโรงเรยีนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และผูบริหารจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการตัดสินใจ 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดานการตัดสินใจ Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมสีวนรวม 

 ในการตัดสินใจเกี่ยวกบังานที่ตนปฏิบัติ 

 

4.18 

 

0.77 

 

มาก 

2.  ผูบริหารรวบรวมขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการตัดสินใจ 

 อยางมีข้ันตอนชัดเจนและยุติธรรม 

 

4.36 

 

0.65 

 

มาก 

3.  ผูบริหารวิเคราะหปญหาอยางรอบคอบ กอนการตัดสินใจ 4.32 0.64 มาก 

4.  การตัดสินใจสัง่การของผูบรหิารกระทําไดอยางมีข้ันตอน 

 และชัดเจน 

 

4.43 

 

0.68 

 

มาก 

5.  ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 

 ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

 

4.41 

 

0.65 

 

มาก 

รวม 4.34 0.43 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการตัดสินใจ 

โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด การตัดสินใจ

สั่งการของผูบริหารกระทําไดอยางมีข้ันตอนและชัดเจน รองลงมาไดแก ผูบริหารมีความสามารถ       

ในการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และผูบริหารเปดโอกาสใหครู และ

บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกําหนดเปาหมาย 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกําหนดเปาหมาย Χ  
S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารใชความรูทางวิชาการและนโยบายบรหิารงาน 

 กําหนดเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

4.14 

 

0.74 

 

มาก 

2.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดสรางสรรค 

 และมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการ

 บรหิารงานของสถานศึกษา 

 

 

4.12 

 

 

0.69 

 

 

มาก 

3.  ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจน 

 และเขาใจงาย 

 

4.29 

 

0.65 

 

มาก 

4.  ผูบริหารกระตุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับ 

 และปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว 

 

4.16 

 

0.60 

 

มาก 

5.  ผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวังและแนวทาง 

 ในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรบัรู 

 

4.11 

 

0.64 

 

มาก 

6.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 

 ใหบรรลุเปาหมายของบุคลากรทุกคน 

 

4.27 

 

0.53 

 

มาก 

รวม 4.18 0.33 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกําหนด

เปาหมาย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจนและเขาใจงาย รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญ 

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของบุคลากรทุกคน และผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวัง 

และแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับรู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน Χ  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครปูฏิบัติงานอยางอสิระ 

 ตามหนาทีร่ับผิดชอบ 

 

4.34 

 

0.74 

 

มาก 

2.  ผูบรหิารหวงใยและใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของคร ู 4.12 0.69 มาก 

3.  ผูบริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 ของครูและบุคลากรโดยวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 

4.29 

 

0.65 

 

มาก 

4.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครมูีสวนรวมในการควบคุม 

 การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 

4.16 

 

0.60 

 

มาก 

5.  ผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 อยางตอเน่ือง 

 

4.11 

 

0.64 

 

มาก 

6.  ผูบริหารติดตามการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตอง 

 ตามวิธีการและระเบียบ 

 

4.27 

 

0.53 

 

มาก 

7.  ผูบริหารมีการตรวจผลการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐาน 

 ของงาน 

 

4.21 

 

0.60 

 

มาก 

รวม 4.21 0.33 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ผูบริหารเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงานอยางอิสระตามหนาที่รับผิดชอบ รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีการ

ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม และ

ผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกําหนดมาตรฐาน 

  การปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม Χ  
S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ผูบริหารวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทาง 

 ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 

4.43 

 

0.74 

 

มาก 

2.  ผูบริหารคัดเลอืกและกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเปน 

 แนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว 

 

4.21 

 

0.69 

 

มาก 

3.  ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดฝกฝนและอบรม 

 ในดานตาง ๆ ตามความสามารถ ความสนใจ 

 และตามความถนัด 

 

4.38 

 

0.65 

 

มาก 

4.  ผูบริหารจัดใหมีการอบรมโดยวิทยากรทีม่ีความรู 

 ความสามารถ หรือแนวทางปฏิบัติงานใหมใหคร ู

 

4.25 

 

0.60 

 

มาก 

5.  ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 เพื่อการฝกอบรมครอูยางเหมาะสม 

 

4.20 

 

0.64 

 

มาก 

6.  ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน

 ของครูอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 

4.36 

 

0.53 

 

มาก 

7.  ผูบรหิารมีการใหโอกาสครเูขารับการพัฒนาความสามารถ 

 และความตองการ 

 

4.30 

 

0.60 

 

มาก 

รวม 4.30 0.33 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางในการ
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ปฏิบัติงานอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดฝกฝนและอบรมในดานตาง ๆ 

ตามความสามารถ ความสนใจและตามความถนัด และผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพื่อการฝกอบรมครูอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการช้ันเรียน        

ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานภาวะผูนําครู ดานการสรางความสัมพันธ

และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏ

ตามตารางที ่4.11 - 4.14 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู Χ  
S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.  ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4.23 0.48 มาก 

2.  ดานการพัฒนาผูเรียน 

3.  ดานการจัดการช้ันเรียน 

4.06 

4.34 

0.60 

0.42 

มาก 

มาก 

4.  ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย 

 เพื่อพฒันาผูเรียน 

5.  ดานภาวะผูนําครู 

6.  ดานการสรางความสมัพันธและความรวมมือกบัชุมชน 

 เพื่อการจัดการเรียนรู 

 

4.18 

4.35 

 

4.22 

 

0.40 

0.41 

 

0.51 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.23 0.30 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม และ

รายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไป

นอย ไดแก ดานภาวะผูนําครู ดานการจัดการช้ันเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
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ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู และดานการพัฒนาผูเรียน ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการบริหารหลักสูตร 

   และการจัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู Χ  S.D. ระดับมรรถนะ 

1.  ครูสามารถสรางและพัฒนาหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

 ที่มีความสอดคลองกบัหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร 

 ทองถ่ิน 

 

 

4.40 

 

 

0.90 

 

 

มาก 

2.  ครูประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช 

 ในการพัฒนาหลกัสูตร 

 

4.19 

 

0.80 

 

มาก 

3.  ครูออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 มีความหลากหลายและเหมาะสมกับชวงวัย 

 

4.12 

 

0.88 

 

มาก 

4.  ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ 

 การจัดการเรียนการสอน 

 

4.04 

 

0.64 

 

มาก 

5.  ครูใชรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนอยางหลากหลาย 4.27 0.76 มาก 

6.  ครูใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกบักจิกรรม 

 การจัดการเรียนการสอน 

 

4.35 

 

0.81 

 

มาก 

7.  ครูนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาบรูณาการในการ 

 จัดการเรียนการสอนไดอยางมีความเหมาะสม 

 

4.22 

 

0.82 

 

มาก 

8.  ครูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง 4.30 0.68 มาก 

รวม 4.23 0.48 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตร      
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กลุมสาระการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถ่ิน รองลงมา ไดแก 

ครูใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และครูเปดโอกาส 

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการพัฒนาผูเรียน 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ดานการพัฒนาผูเรียน Χ  S.D. ระดับมรรถนะ 

1.  ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูเรียนในการ 

 จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

3.86 

 

0.98 

 

มาก 

2.  ครูจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผูเรียนดานการดูแลสุขภาพ 

 ของตนเองอยางเหมาะสม 

 

3.82 

 

0.99 

 

มาก 

3.  ครูสงเสริมและพฒันาทักษะในการเรียนรูการทํางาน 

 ใหกับผูเรียน 

 

4.28 

 

0.94 

 

มาก 

4.  ครูพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกันในสังคม 

 อยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

 

4.12 

 

0.91 

 

มาก 

5.  ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

 ความภูมิใจในความเปนไทยอยางตอเน่ือง 

 

4.19 

 

0.78 

 

มาก 

6.  ครูนําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือพัฒนาผูเรียนทั้งดาน 

 การเรียนรูและปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 

 

4.04 

 

0.71 

 

มาก 

7.  ครู ดูแล ชวยเหลือผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึงและทันทวงท ี 4.13 0.84 มาก 

รวม 4.06 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการ

พัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูสงเสริมและพัฒนาทักษะในการเรียนรูการทํางาน

ใหกับผูเรียน รองลงมา ไดแก ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจ

ในความเปนไทยอยางตอเน่ือง และครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลสุขภาพของตนเอง

อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดการชั้นเรียน 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ดานการจัดการชั้นเรียน Χ  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.  ครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอก 

 หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

4.37 

 

0.61 

 

มาก 

2.  ครูสงเสริมการมปีฏิสัมพันธที่ดีระหวางครกูับผูเรียน 

 และผูเรียนกับผูเรียน 

 

4.40 

 

0.60 

 

มาก 

3.  ครูจัดทําขอมลูสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล 

 และเอกสารประจําช้ันเรียนอยางถูกตองครบถวน 

 

4.36 

 

0.60 

 

มาก 

4.  ครูนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพฒันาผูเรียน 

 ไดเต็มตามศักยภาพ 

 

4.43 

 

0.69 

 

มาก 

5.  ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา 

 ขอตกลงในช้ันเรียน 

 

4.14 

 

0.77 

 

มาก 

6.  ครูคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนในการ 

 จัดการเรียนการสอน 

 

4.32 

 

0.67 

 

มาก 

7.  ครูสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญ 

 ของการปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน 

 

4.39 

 

0.60 

 

มาก 

รวม 4.34 0.42 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการจัดการ

ช้ันเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

รองลงมา ไดแก ครูสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน และครู        

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวิเคราะห สังเคราะห 

   และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน Χ  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.  ครูรวบรวมขอมลู และจําแนกสภาพปญหาของผูเรียน 

 ไวอยางเปนระบบ 

 

4.45 

 

0.96 

 

มาก 

2.  ครูวิเคราะหสาเหตุของปญหาเกีย่วกับนักเรียนเพื่อกําหนด 

 ทางเลือกในการแกไข 

 

4.10 

 

0.98 

 

มาก 

3.  ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส  

 และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนได 

 

4.00 

 

0.92 

 

มาก 

4.  ครูนําขอมลูสารสนเทศที่มอียูรอบดานมาสรปุเปนสารสนเทศ

 ที่เปนประโยชนตอการแกปญหาช้ันเรียน 

 

4.24 

 

0.76 

 

มาก 

5.  ครูดําเนินการตามกระบวนการวิจัยตามแผนที่วางไว 4.13 0.65 มาก 

6.  ครูนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดกจิกรรม 

 การเรียนการสอน 

 

4.16 

 

0.90 

 

มาก 

รวม 4.18 0.40 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการ

วิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครอูยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูรวบรวมขอมูล 

และจําแนกสภาพปญหาของผูเรียนไวอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก ครูนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยู

รอบดานมาสรุปเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกปญหาช้ันเรียน และ ครูวิเคราะหและประเมิน 

จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนไดมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําครู 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ดานภาวะผูนําครู Χ  S.D. ระดับสมรรถนะ 

1.  ครูมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่น 

 โดยมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 

 

4.32 

 

0.62 

 

มาก 

2.  ครู สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยน 

 เรียนรูกับผูอื่น 

 

4.43 

 

0.69 

 

มาก 

3.  ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะทีห่ลากหลายของผูอื่นเพือ่เปน 

 แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

4.44 

 

0.59 

 

มาก 

4.  ครูใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น 4.35 0.68 มาก 

5.  ครูมีสวนรวมในการกระตุนผูอื่นใหมีการเรียนรู 

 และความรวมมอืในวงกวาง 

 

4.26 

 

0.75 

 

มาก 

6.  ครูมีสวนรวมในการสรางเครอืขายในการปฏิบัติงานรวมกัน 

 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

4.23 

 

0.75 

 

มาก 

7.  ครูพิจารณาความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียน 

 และการจัดการเรียนรูกอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 

4.42 

 

0.57 

 

มาก 

รวม 4.35 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนํา

ครู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอื่นเพื่อเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก ครู สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู      

กับผูอื่น และครูมีสวนรวมในการสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางความสัมพันธ 

   และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ดานการสรางความสัมพันธ

และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู Χ  S.D. 
ระดับ

สมรรถนะ 

1.  ครูกําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี 

 และความรวมมอืกับชุมชน 

 

4.29 

 

0.62 

 

มาก 

2.  ครูประสานใหชุมชนเขามามสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  4.31 0.69 มาก 

3.  ครูใหความรวมมอืในกิจกรรมของชุมชน 4.32 0.59 มาก 

4.  ครูสรางความสมัพันธและความรวมมือกบัผูปกครอง 

 และชุมชน 

 

4.16 

 

0.68 

 

มาก 

5.  ครูรวบรวมขอมลูสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการ 

 จากทองถ่ินไวอยางเปนระบบ 

 

4.12 

 

0.75 

 

มาก 

6.  ครูสงเสริมการใหครูภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามสีวนรวม 

 ในการจัดการเรียนการสอน 

 

4.14 

 

0.75 

 

มาก 

รวม 4.22 0.51 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  โดยรวมและรายดาน สมรรถนะ       

การปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก        

ครูใหความรวมมือในกิจกรรมของชุมชน รองลงมา ไดแก ครูประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวม          

ในกิจกรรมตาง ๆ และ ครูรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการจากทองถ่ินไวอยาง      

เปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 การวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด        

สุราษฎรธานี ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยการหาการถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิถ์ดถอยในรูปของคะแนนดิบ (b) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย

  ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยสําคัญดวยคา t ของพฤติกรรม

  ของผูบริหารสถานศึกษาดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

  ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม ดวยวิธี Stepwise 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา b β t Sig. 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 และการฝกอบรม (X8)  

 

0.22 

 

0.25 

 

5.49** 

 

0.000 

2. ดานการจูงใจ (X2)  0.19 0.22 4.88** 0.000 

3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  0.20 0.24 5.72** 0.000 

4. ดานการกําหนดเปาหมาย (X6)  0.15 0.17 3.85** 0.000 

5. ดานการปฏิสัมพันธและการมีอทิธิพลตอกัน (X4 )  0.13 0.16 3.61** 0.000 

6. ดานการเปนผูนํา (X1 )  0.08 0.05 0.13 0.430 

7. ดานการติดตอสื่อสาร (X3)  -0.05 0.32 0.07 0.361 

8. ดานการตัดสินใจ (X5)  0.10 0.05 0.13 0.293 

คาคงที ่(Constant) 0.442 

R 0.921 

R² 0.849 

Adjusted R² 0.845 
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S.E. 0.132 

F 236.357** 

**sig < .05 

 จากตารางที่ 4.18 พบวา มีพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของครู 5 ดาน คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) ดานการ

จูงใจ (X2) ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และดานการปฏิสัมพันธ

และการมีอิทธิพลตอกัน (X4) โดยมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวก      

ตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ 0.25, 0.22, 0.24, 0.17 และ 0.16 ตามลําดับ 

 คาสหสัมพันธพหุคูณของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูกับพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน เทากับ 0.921 โดยพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน สามารถพยากรณ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได รอยละ 92.10 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.132 

สามารถเขียนสมการพยากรณสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูทั้งในรูปของคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

สมการในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 Y = 0.442 + 0.22 (X8) + 0.20 (X7) + 0.19 (X2) + 0.15 (X6) + 0.13 (X4)  

สมการในการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 Z = 0.25 (X8) + 0.24 (X7) + 0.22 (X2) + 0.17 (X6) + 0.16 (X4)  

 
 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู      

ในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประชากร ไดแก

ผูบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 2,699 คน กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 335 คน เครื่องมือ 

ที่ใชในการรวบรวม ขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาและสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของ ครู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรทและหาคาความ

เช่ือมั่นตามวิธีของ ครอนบาคไดเทากบั 0.98 นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย 

คาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอย พหุคูณแบบข้ันบันได 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

 

สรุปผล 

  

 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู    

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุป 

ผลการวิจัยได ดังน้ี  

  1.  สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 

และตําแหนงวิทยฐานะ จํานวน 335 คน สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางาน 

ตํ่ากวา 5 ป และวิทยฐานะชํานาญการ  

  2.  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย 

คือดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนด
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มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการเปนผูนํา ดานการจูงใจ 

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ มีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี  

   2.1  ดานการเปนผูนํา โดยรวมและรายขอ พฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก 

เมื่อ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารใชอํานาจอยางเปนธรรมในการบริหารงานฝายตาง ๆ และผูบริหารสงเสริม

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.2  ดานการจูงใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกผูบริหารจูงใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละ อุทิศเวลา

ใหองคกรอยางเต็มที่ รองลงมาไดแก ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและเปาหมายของโรงเรียน 

และผูบริหารเอาในใสตองานทุกฝายอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.3  ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา     

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดี        

ของโรงเรียนใหกับชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู รองลงมาไดแก ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทาง            

กับผูรวมงาน ระหวางผูบรหิาร ครู และบุคลากร และผูบริหารสั่งงานที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ของครูอยางแทจริง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.4  ดานการปฏิสัมพนัธและการมีอิทธิพลตอกัน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและผูบริหารจัดกิจกรรม        

เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.5  ดานการตัดสินใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารกระทําไดอยางมีข้ันตอนและชัดเจน 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมสีวนรวมในการตัดสนิใจเกีย่วกับงานที่ตนปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด  

   2.6  ดานการกําหนดเปาหมาย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจนและเขาใจงาย 

รองลงมาไดแก ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของบุคลากรทุกคน และ 

ผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวังและแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับรู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.7  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงานอยางอิสระตามหนาที่

รับผิดชอบ รองลงมา ไดแกผูบริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
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โดยวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรมและผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

   2.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยรวมและรายขอ 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารวางมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ผูบริหารสนับสนุน 

สงเสริมใหครูไดฝกฝนและอบรมในดานตาง ๆ ตามความสามารถ ความสนใจและตามความถนัด และ 

ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการฝกอบรมครูอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด  

  3.  สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน สมรรถนะ      

การปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย ไดแก           

ดานภาวะผูนําครู ดานการจัดการช้ันเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการวิเคราะห 

สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน         

เพื่อการจัดการเรียนรู และดานการพัฒนาผูเรียน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี  

   3.1  ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก        

ครูสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรทองถ่ิน รองลงมา ไดแก ครูใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับกิจกรรม          

การจัดการเรียนการสอน และครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

   3.2  ดานการพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรูการทํางานใหกับผูเรียน รองลงมา ไดแก ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยอยางตอเน่ือง และครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการ

ดูแลสุขภาพของตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

   3.3  ดานการจัดการช้ันเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน       

ของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูนําขอมูลสารสนเทศ

ไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ รองลงมา ไดแก ครูสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง

ครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน และครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา 

ขอตกลงในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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   3.4  ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรยีน โดยรวมและรายดาน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ครูรวบรวมขอมูลและจําแนกสภาพปญหาของผูเรียนไวอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก ครู       

นําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูรอบดานมาสรุปเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกปญหาช้ันเรียน 

และ ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนไดมี 

คาเฉลี่ยตํ่าสุด  

   3.5  ดานภาวะผูนําครู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะ        

ที่หลากหลายของผูอื่นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก ครูสืบเสาะขอมูล ความรู

ทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น และ ครูมีสวนรวมในการสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน

รวมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

   3.6  ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูใหความรวมมือในกิจกรรมของชุมชน รองลงมา ไดแก ครูประสาน       

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  และ ครูรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการ

จากทองถ่ินไวอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

  4.  มีพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 5 

ดาน คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) ดานการจูงใจ (X2) ดานการ

ควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล

ตอกัน (X4) โดยมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวกตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

เทากับ 0.25, 0.22, 0.24, 0.17 และ 0.16 ตามลําดับ  

   คาสหสัมพันธพหุคูณของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูกับพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน เทากับ 0.921 โดยพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน สามารถพยากรณ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได รอยละ 92.10 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.132 

   สามารถเขียนสมการพยากรณสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูทั้งในรูปของ

คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี  

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ คือ 

   Y = 0.442 + 0.22 (X8) + 0.20 (X7) + 0.19 (X2) + 0.15 (X6) + 0.13 (X4)  

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

   Z = 0.25 (X8) + 0.24 (X7) + 0.22 (X2) + 0.17 (X6) + 0.16 (X4)  
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อภิปรายผล  

 

 จากสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี  

  1.  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย 

คือดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการ

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการเปนผูนํา        

ดานการจูงใจ ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ตามลําดับ ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งครู

และผูบริหารเห็นวาทุกพฤติกรรมมีความสําคัญมาก แตพฤติกรรมที่มีความสําคัญที่สุด 3 ลําดับแรก 

คือ การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจ จะเห็นไดวา       

ในการบริหารการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับงานและบุคลากร

ทุกฝาย ทั้งในลักษณะของผูนําและผูตาม ยอมรับฟงความคิดเห็นและใหความสําคัญกับความแตกตาง

ในศักยภาพของบุคลากร การติดตอสื่อสารทั้งทางตรงและทางออมถือเปนหัวใจสําคัญ เพราะการสื่อสาร

เปนพฤติกรรมในการสรางความชัดเจน ความเขาใจ และการประสานความเขาใจกับทุกฝาย         

เหมือนเลือดตองไหลทั่วรางกาย การตัดสินใจเปนพฤติกรรมอีกดานหน่ึงที่บงบอกถึงความสามารถ      

ในการบริหารของผูบริหาร สอดคลองกับแนวคิดของ Weigel (2012) ไดใหทรรศนะวา ผูบริหารโรงเรียน

ที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน           

ถาผูบริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูนําก็จะไมสามารถแกไขปญหาของโรงเรียนได ซึ่งทักษะภาวะผูนํา

ตองอยูบนพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับภาระงานและบุคคลากร ผูบริหารโรงเรียนจึงตองไดรับ         

การสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอม

สําหรับการแขงขันในบริบทของโลกยุคใหม และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรา ผลศรัทธา 

(2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน    

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุีเขต 2 และ สุชีรา เลิศมณีรัตน 

(2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล ของการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
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   1.1  ดานการเปนผูนําโดยรวมและรายขอพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารใชอํานาจอยางเปนธรรมในการบริหารงานฝายตาง ๆ และผูบริหารสงเสริม

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ี

อาจเปนเพราะวาทั้งครูและผูบริหารเห็นวา พฤติกรรมดานการเปนผูนําน้ันมีความสําคัญเพราะ ผูนํา

หรือผูบริหารมี่ดีและเปนบุคคลที่ทีมงานหรือบุคคลทั่วไปยอมรับจะตองเปนผูบริหารที่มีแบบอยางที่ดี

ในการครองตน ครองคน และครองงาน เมื่อมีลักษณะหรือพฤติกรรมทั้ง 3 อยางน้ีครบถวนสมบูรณ 

ยอมทําใหสามารถนําผูอื่นได สอดคลองกับแนวคิดของเนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 108) ไดให 

ความหมายของผูนํา วาเปนบุคคลสามารถทําใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานตามที่มอบหมายใหทําดวยความเต็มใจ

ผูนําจึงหมายถึงผูที่ทํางานสําเร็จโดยบุคคลอื่น ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุชีรา เลิศ มณีรัตน 

(2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 และ อารยา นุมน่ิม (2559) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบรหิารกับสภาพขวัญ

ในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวาดานการเปนผูนําโดยรวม

พฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.2  ดานการจูงใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกผูบริหารจูงใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละ อุทิศเวลา

ใหองคกรอยางเต็มที่ รองลงมาไดแก ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและเปาหมายของโรงเรียน 

และผูบริหารเอาในใสตองานทุกฝายอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปน

เพราะวาผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียนตางเห็นวา ผูบริหารที่ดีที่พึงประสงคตองมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความต้ังใจ ทุมเท เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อองคอยางเต็มที่ เต็มใจ เต็มความรู เต็มความสามารถ 

และเต็มเวลา สอดคลองกับแนวคิดของชาญเดช วีรกุล (2552 : 3) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเรา

จากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโนมนาวใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเกิดความคิด ความเช่ือมั่นและความมานะ

พยายามที่จะกระทาํและคงไวซึ่งการกระทําน้ัน ๆ  เพื่อจะบรรลุเปาหมายหรอืวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึง 

ตามที่ตัวบุคคลหรือองคการไดต้ังไว ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธารัตน ทองเหลือ (2559) 

ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของ ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรม

คุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สุชีรา        

เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และอารยา นุมน่ิม (2559) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
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กับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวา ดานการจูงใจ 

โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.3  ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา     

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดีของโรงเรียน

ใหกับชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู รองลงมาไดแก ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทางกับผูรวมงาน

ระหวางผูบริหาร ครู และบุคลากร และผูบริหารสั่งงานที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของครู

อยางแทจริง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียน 

ตางเห็นวา การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการทีส่ําคัญในการบริหารโดยเฉพาะการอํานวยการทุกข้ันตอน

ของการบริหารยอมมีการติดตอสื่อสารเขาไปเกี่ยวของอยูเสมอ การติดตอสื่อสารทําใหเกิดการเขาใจ 

ที่ดี มีเหตุผลและมีการปลูกฝงความสามัคคีในองคการ การจัดระบบการติดตอสื่อสารที่ดีในองคการ

เปนหนาที่ของผูบริหารและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพของนักบริหารไดเปนอยางดี สอดคลอง

กับแนวคิดของคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 17) ได อธิบายวัตถุประสงค

ของการสื่อสารวา เพื่อแจงใหทราบ (Inform) ในการทําการสื่อสาร ผูทําการสื่อสาร ควรมีความตองการ 

ที่จะบอกกลาวหรือช้ีแจงขาวสาร เรื่องราว เหตุการณ หรือสิ่งอื่นใดใหผูรับสารไดรับทราบ เพื่อสอน

หรือใหการศึกษา (Teach or Educate) ผูทําการสื่อสารอาจมวัีตถุประสงคเพือ่จะถายทอดวิชาความรู 

หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อใหผูรับสารไดมีโอกาสพัฒนาความรูใหเพิ่มพูนย่ิงข้ึน เพื่อสรางความพอใจ

หรือใหความบันเทิง เพื่อเสนอหรือชักจงูใจเพื่อเรียนรู (Learn) และเพื่อกระทําหรอืตัดสินใจ (Dispose 

or Decide ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธารัตน ทองเหลือ (2559) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะ

และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน        

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรยีนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

และอารยา นุมน่ิม (2559) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวา ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมพฤติกรรม

ของผูบริหารอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.4  ดานการปฏิสัมพนัธและการมีอิทธิพลตอกัน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และผูบริหารจัดกิจกรรม      

เพื่อเสริมสรางทศันคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที ่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา

ผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียนตางเห็นวา การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน เปนการติดตอสื่อสาร

ระหวางบุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดการปฏิบัติโตตอบกันเปนกิจกรรมที่จําเปนอยางใดอยาง หน่ึงในองคการ
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ทุกองคการที่ดําเนินงานตองเกี่ยวกับบุคคล โดยเฉพาะในการทํางานเปนทีม สอดคลองกับแนวคิด      

ของพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2551) มีความเห็นวา การรูจักตน การเขาใจผูอื่น และการมีสภาพแวดลอมที่ดี 

การมีมนุษยสัมพันธ ซึ่งเมื่อนํามาประยุกตใชเพื่อสรางความสัมพันธ ระหวางเพื่อนรวมงานในองคการ 

อาจกลาวไดวา องคประกอบของมนุษยสัมพันธในองคการประกอบ ดวยการรูจักตน การเขาใจเพื่อนรวมงาน 

และการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหดี ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา เลิศมณีรัตน 

(2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 และอารยา นุมน่ิม (2559) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับสภาพขวัญในการ

ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมี

อิทธิพลตอกัน โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหาร อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.5  ดานการตัดสินใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารกระทําไดอยางมีข้ันตอนและชัดเจน 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมสีวนรวมในการตัดสนิใจเกี่ยวกับงานที่ตนปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุดผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียนตางเห็นวา การตัดสินใจ

เปนวิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาเลือกเพื่อใชในการตัดสินใจเปนแนวปฏิบัติใหบรรลุสําเร็จไปสูเปาหมาย

ที่ต้ังไว รวมถึงผลสะทอนกลับอันเปนผลเน่ืองมาจากการตัดสินใจน้ัน ๆ การตัดสินใจถือเปนเครื่องมือ

สําคัญอยางย่ิงในการบริหารเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคนและทุกระดับ สอดคลองกับ

แนวคิดของ Simon (1977 : 92) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการ 

ของกิจกรรมตาง ๆ แบงออกเปน 3 รายการ คือ 1. กิจกรรมดานเชาวปญญา เนนการรวบรวมขอมูล

และสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ 2. กิจกรรมดานการออกแบบ คือ นําขอมูลมาวิเคราะห      

หาแนวทางสูการปฏิบัติ 3. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติ ผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน      

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ มนตรา ผลศรัทธา (2557)  

ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 พบวา ดานการตัดสินใจ โดยรวม

พฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.6  ดานการกําหนดเปาหมาย โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจนและเขาใจงาย 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของบุคลากรทุกคน และ
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ผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวังและแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับรู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบรหิารรวมทัง้ครูในโรงเรียนตางเห็นวา เปาหมายเปนสิ่งจําเปน

อยางย่ิงในการดําเนินงานทุกชนิด การบริหารงานที่ดีจึงตองมีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน เปาหมาย 

ของแตละองคกรอาจจะแตกตางกันไป ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม การกําหนดเปาหมายจึงเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถ

ผสมผสานความรูสึกนึกคิดของบุคลากรทุกฝายในองคการใหมีสวนรวม สอดคลองกับแนวคิดของชาญชัย 

อาจินสมาจาร (2552 : 21) กลาววา เปาหมายเปนแนวทางการทํางานที่นําไปสูพฤติกรรม จะตองให

ทุกฝายรูเปาหมายและชวยทําใหเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ เปาหมายจะตองเปนจริง (Realistic) ทําให

บรรลุผลสําเร็จได (Achievable) วัดได (Measurement) และมีความจําเพาะเจาะจง (Specific) 

บุคลากรจะตองรูสึกวาเปาหมายเปรียบเสมือนเสาหลักในองคการ เปาหมายแสดงถึงปริมาณ หรือ

คุณภาพของผลงานที่คาดหวังไว การกําหนดเปาหมายเปนกระบวนการตอเน่ืองจากการกําหนด     

สภาพปจจุบันและปญหาวัตถุประสงคและนโยบายผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา       

เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และมนตรา ผลศรัทธา (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหาร       

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 พบวา ดานการกําหนดเปาหมาย โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหาร 

อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

   1.7  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงานอยางอิสระตามหนาที่

รับผิดชอบ รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

โดยวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม และผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน      

อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียน 

ตางเห็นการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนภาระหนาที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของผูบริหาร เพราะการบริหาร

เปนความพยายามในการใชพลังงานของกลุมใหความรวมมือประสานกับการทํางานอยางมีเหตุผล      

ใหบรรลุวัตถุประสงคการบรหิารจะตองมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติลดหลัน่กันไปตามลําดับ

ข้ันและตามสายการบังคับบัญชา จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองติดตามหรือ ควบคุม            

เพื่อกอใหเกดิบรรยากาศทีเ่อื้ออํานวยและจงูใจใหบคุคลทํางานอยางเต็มความสามารถ และบรรลุเปาหมาย

สอดคลองกับแนวคิดของ Bartle (2003) เห็นวา การกํากับติดตาม หมายถึง การสังเกตการณ              

เปนระยะ ๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม การดําเนินการตามแผนงานโครงการ ดวยกระบวนการรวบรวมขอมูล

ความกาวหนาของโครงการอยางเปนระบบและมีความหมาย และวิพล นาคพันธ (2554) ไดอธิบาย
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ความหมายของคําวา Monitor วามีความหมาย 2 ประการ ความหมายแรกคือ ควบคุม แตไมใชควบคุม

ในลักษณะ Control แตหมายถึงควบคุมกํากับใหอยูในลูในทาง เพื่อปรับหรือแทรกแซงใหเกิดผล           

ที่ตองการ สวนความหมายที่สองคือ คอยติดตามดู คอยสังเกตการณ เพื่อทราบ ไมใชเพื่อปรับ หรือ

แทรกแซงใหเกิดผลตามที่ตองการ เพราะผูคอยติดตามสถานการณไมอยูในฐานะที่จะกําหนดผล           

ที่ออกมาได ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษาพฤติกรรม         

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และมนตรา 

ผลศรัทธา (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวม

ของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา           

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม โดยรวมและรายขอ 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารวางมาตรฐาน      

การปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ผูบริหารสนับสนุน 

สงเสริมใหครูไดฝกฝนและอบรมในดานตาง ๆ ตามความสามารถ ความสนใจและตามความถนัด และ

ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการฝกอบรมครูอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารรวมทั้งครูในโรงเรียนตางเห็นวา มาตรฐาน      

การปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงที่องคการจะนํามาใชในการบริหารงานบุคคล           

เพราะทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานตางจะไดรับประโยชนจากการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนมาใช

รวมกัน ผูบริหารจะมีเครื่องมือชวยควบคุมใหการดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว          

การมอบหมายหนาที่และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงาน         

มีความยุติธรรมและนาเช่ือถือเน่ืองจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑที่ผูบริหารสามารถช้ีแจง             

ใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดโดยงาย ในสวนของผูปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไวถือเปน

สิ่งทาทายที่ทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกตองมากข้ึน 

เน่ืองจากผูปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสูมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่ทั้งผูปฏิบัติงานและผูบริหารองคการไดรวมกันกําหนดไวเพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

และความเจริญกาวหนา  ขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2560) ที่ได 

สรุปไววา มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนจุดหมายที่ระดับตนที่ใกลตัวผูปฏิบัติงานหรือเปนผลลัพธในข้ัน

กิจกรรมที่ถือวา เปนมาตรฐานของตําแหนงงานน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว มาตรฐานของการปฏิบัติงานน้ัน      

เราพัฒนามันมาจากเปาหมายของงานทีเ่รากาํหนดไว ควบคูกับการพิจารณาหนาที่การทาํงานของพนักงาน

ที่กําหนดไวในคําพรรณนาหนาที่งาน (Job Description) แตก็เพื่อมิใหความเขาใจของพนักงานทุกทาน

ยุงยากไป เราจะกําหนดหรือเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติ ผลการวิจัย
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สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียน              

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และมนตรา ผลศรัทธา (2557) ไดศึกษา

พฤติกรรม การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 พบวา การกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการฝกอบรม โดยรวมพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

  2.  สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงาน  

เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานภาวะผูนําคร ูดานการ

จัดการช้ันเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการวิเคราะห สังเคราะห และ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

และดานการพัฒนาผูเรยีน ตามลําดับ ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ทั้งครูและผูบริหารเห็นวา

ทุกพฤติกรรมมีความสําคัญมาก แตพฤติกรรมที่มีความสําคัญที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานภาวะผูนําครู 

ดานการจัดการช้ันเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู จะเห็นไดวาในการปฏิบัติงาน

ของครูน้ัน ทั้งสามดานน้ีเปนเรื่องใหญและมีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ สอดคลองกับแนวคิด      

ของ อาลิษา ทองทวี (2553 : 6) ไดสรุปไววาคุณลักษณะของครูสายผูสอน มาตรา 38 ก (1) และ (2) 

ที่สามารถออกแบบการเรียนรูและนําไปใชในการจัดการดานการเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน และสามารถ

บริหารจัดการบริหารช้ันเรียน จัดบรรยากาศการเรียนการสอน จัดทําขอมูลสารสนเทศ จัดทําเอกสาร

ประจําช้ันเรยีน/ประจําวิชา พรอมทั้งกํากบัช้ันเรยีน นักเรียนอยูรวมกันไดอยางมคีวามสขุ ผูเรียนไดเรียนรู

เต็มศักยภาพ และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) (2558)  ไดศึกษา

เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีกัลยาณมิตร ในเขต

กรุงเทพมหานคร พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียน

เอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

   2.1  ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะ

การปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก     

ครูสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรทองถ่ิน รองลงมา ไดแก ครูใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับกิจกรรม           

การจัดการเรียนการสอน และครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งครูและผูบริหารเห็นวาการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู ครูตองสามารถสรางและพัฒนาหลกัสูตรกลุมสาระการเรยีนรูที่มีความสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของวิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล
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(2558 : 37) ไดสรุปวา การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ครูมีความสามารถ

ในการออกแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สามารถใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอุดร อุตฺตโร 

(มากดี) (2558) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

กัลยาณมิตร ในเขตกรุงเทพมหานคร พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ดานการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากเชนเดียวกับ  

   2.2  ดานการพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรูการทํางานใหกับผูเรียน รองลงมา ไดแก ครูจัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทยอยางตอเน่ืองและครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการ

ดูแลสุขภาพของตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การพัฒนา

ผูเรียน ครูทุกคนตองมีความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพ

กายและสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของรินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) ไดสรุปวา 

การพัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย       

ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติ พัฒนาผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ

และสังคม มุงเสริมสรางเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียน

ไดเขาใจและรูจักตนเอง สรางจิตสํานึกใน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับตัว และปฏิบัติตนใหเปนประโยชน

ตอสังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิต ไดอยางมีความสุขและผลการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัย           

ของ สุธี บูรณแพทย (2558) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3 และ พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา 

ดานการพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากเชนเดียวกนั  

   2.3  ดานการจัดการช้ันเรียน โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูนําขอมูลสารสนเทศ  

ไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ รองลงมา ไดแก ครูสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง

ครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรยีน และครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลง

ในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การจัดการช้ันเรียน ครูตองมีความสามารถ

ในการวางแผนการปฏิบัติงานของครูในการริเริ่มสรางสิ่งแวดลอมและสงเสริมการเรียนรู มีแนวทาง      
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ในการปรับปรุงในการจัดช้ันเรียนและพัฒนาใหเหมาะสมโดยมุงเนนใหเหมาะสมกับผูเรียน เชน

ความสามารถในการสรางบรรยากาศการเรียนรูและความปลอดภัยของผูเรียน การจัดทําขอมูล

สารสนเทศและเอกสาร ประจําช้ันเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลช้ันเรียน/รายวิชา สอดคลองกับ 

แนวคิดของวิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2558 : 40 - 42) ไดสรุปวา การบริหารจัดการช้ันเรียน 

หมายถึง การที่ครูมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียน

ตาง ๆ การกํากับดูแลช้ันเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนชวยใหการเรียนการสอน

ดําเนินไปดวยความราบรื่น นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย               

ของ สุธี บูรณแพทย (2558) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษา เรื่องการ

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

พบวา ดานการจัดการช้ันเรียน อยูในระดับมากเชนเดียวกับ  

   2.4  ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยรวมและรายดาน 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ครูรวบรวมขอมูล และจําแนกสภาพปญหาของผูเรียนไวอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก ครูนํา

ขอมูลสารสนเทศที่มีอยูรอบดานมาสรุปเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกปญหาช้ันเรียน และ

ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนไดมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งครูและผูบริหารเห็นวาการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเรียน ครูตองมีการสํารวจปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อวางแผนการวิจัย

เพื่อพัฒนาผูเรียน วิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนเพื่อกําหนดทางเลือก

ในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน มีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรคและ โอกาสความสําเร็จ

ของการวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน สอดคลองกับแนวคิดของรินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) 

ไดสรุปวา การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อ พัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่ครูมีความสามารถ

ในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม เขาใจและการนําไปปรับใช โดยเปนลักษณะ

ที่มีความสัมพันธกัน รวมทั้งการสืบคน ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวา สวนประกอบปลีกยอยน้ัน

สามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริงและมีความสามารถ

ในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือสวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหน่ึงอันเดียวกัน

ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบ และนําไปใชเพื่อพัฒนางานและ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุธี บูรณแพทย (2558) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการ

พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

พบวา ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากเชนเดียวกับ  
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   2.5  ดานภาวะผูนําครู โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะ        

ที่หลากหลายของผูอื่นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก ครูสืบเสาะขอมูล ความรู

ทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น และ ครูมีสวนรวมในการสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน

รวมกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา        

ทั้งครูและผูบริหารเห็นวาภาวะผูนําครู เปนคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวของ

สัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกันทัง้ภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจาก

การใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของชีวิน ออนลออ (2553 : 45) ไดสรุปวา ภาวะผูนําครู หมายถึง พฤติกรรม

ของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวของกับบุคคลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายใน และ

ภายนอกหองเรียน ปฏิบัติงานอยางไตรตรองและมุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน และผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธี บูรณแพทย (2558) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในสถานศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ พงษศักด์ิ ดวงทา 

(2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ดานภาวะผูนําครู อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   2.6  ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

โดยรวมและรายดาน สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูใหความรวมมือในกิจกรรมของชุมชน รองลงมา ไดแก ครูประสานใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และครูรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการจากทองถ่ิน 

ไวอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งครูและผูบริหารเห็นวา 

การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ครูตองสามารถประสาน  

ความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และสรางเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรยีนรู สอดคลองกับแนวคิดของ รินรดา นํ้าใจสุข (2556 : 47) 

ไดสรุปวา การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียน หมายถึง การที่ครู         

มีความสามารถในการประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เครือขายผูปกครอง องคกร

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางความสัมพันธ และ

ความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 2) การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการจัดการเรียนรู

และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธี บูรณแพทย (2558) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครู          

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 

พงษศักด์ิ ดวงทา (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวา ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก เชนเดียวกัน  

  3.  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 5 ดาน 

คือ ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) ดานการจูงใจ (X2) ดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน (X7) ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

(X4) โดยมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวกตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

เทากับ 0.25, 0.22, 0.24, 0.17 และ 0.16 ตามลําดับ  

   คาสหสัมพันธพหุคูณของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูกับพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน เทากับ 0.921 โดยพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ดาน สามารถพยากรณ

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูได รอยละ 92.10 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.132 

สามารถเขียนสมการพยากรณสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูทั้งในรูปของคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี  

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ คือ 

   Y = 0.442 + 0.22 (X8) + 0.20 (X7) + 0.19 (X2) + 0.15 (X6) + 0.13 (X4)  

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

   Z = 0.25 (X8) + 0.24 (X7) + 0.22 (X2) + 0.17 (X6) + 0.16 (X4)  

   ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งครูและผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นวา พฤติกรรมของผูบริหารทั้ง 5 ดาน ไดแก 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) ดานการจูงใจ (X2) ดานการควบคุม

การปฏิบัติงาน (X7) ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) และดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

(X4) มีความจําเปน และตรงตามความตองการของครูผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของชาญชัย 

อาจินสมาจาร (2551 : 101 - 104) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารไววา สิ่งที่ผูบริหารควรปฏิบัติ 

ไดแก การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคและกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา พึงระลึกอยูเสมอ

วาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตาม

เปาหมายและ วัตถุประสงคดานการศึกษา ทําใหบุคลากรทางการศึกษายอมรับเปาหมายทางการศึกษา 

ทั้งจุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ ใหทุกคนแปรจุดมุงหมายไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

และ คนหาวิถีทางที่มีสําหรับทําใหเปาหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิ หาวิธีที่จะทําใหไดมาซึ่งความรวมมือ 

จากบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกอใหเกิดความสามัคคีข้ึนในระหวางบุคลากรทางการศึกษา

ดวยกัน และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สลิลรัตน ดวงทองกุล (2557) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม

ผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 3 สุชีรา เลิศมณีรัตน (2557) ไดศึกษา พฤติกรรมการบรหิาร

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จุฑารัตน ชุมประดิษฐ 

(2556 : 131 - 132) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะครู ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวาพฤติกรรมของผูบริหารสามารถ

พยากรณผลการปฏิบัติงานของครูได  

 

ขอเสนอแนะ  

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา      

ที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถนําผลการวิจัย 

ไปปรับใชและสรุปเปนขอเสนอแนะได ดังน้ี  

  1.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษา มีดังน้ี  

   1.1  ดานการเปนผูนํา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน

การปฏิบัติงานของครูไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ดังน้ัน ควรสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายโดยมอบหมายงานใหทําเปนทีม ใหศึกษาดูงาน ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

หรือฝกอบรมและพัฒนาตนเอง ทั้งที่รัฐจัดใหหรือตามที่ผูสอนตองการและสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 

   1.2  ดานการจูงใจ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหารเอาใจใสตองานทุกฝาย 

อยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน ผูบริหารตองจัดทําแนวทางการนิเทศติดตามงาน ทุกงานอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 

และตองพัฒนามาจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย โดยควรแตงต้ังคณะกรรมการชุดนิเทศ กํากับ 

ติดตามงาน  

   1.3  ดานการติดตอสื่อสาร ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหารสั่งงานที่อยูใน

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของครูอยางแทจริง ดังน้ันผูบริหารควรมีการประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจ

ทั้งแบบเปนลายลักษณอักษรหรือไมมี ที่เกี่ยวกับการสั่งการหรือมอบหมายงานกรณีพิเศษ หรืองานดวน 

ที่เกินหนาที่ความรับผดิชอบ และควรมอบหมายงานแบบกระจายใหทั่วถึง เพื่อลดขอหาการมอบหมายงาน

ที่ไมเทาเทียมกัน  

   1.4  ดานการปฏิสัมพนัธและการมีอิทธิพลตอกัน ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหาร

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ันผูบริหารควรเสริมสรางทัศนคติที่ดี     

ตอการทํางานของครูโดยการ 1) ใหทุกคนประเมินตัวเอง ใหรูเทาทันความคิดและอารมณของตัวเอง 

ไมใชเพื่อตําหนิตัวเอง แตเพื่อเรียนรูและพัฒนา 2) อยาเอาแตวิจารณคนอื่น แตใหพยายามทําความเขาใจ 
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เพราะคนแตละคนก็มีความคิดที่แตกตางกัน 3) อยาเอาเรื่องเล็ก ๆ ที่ไมไดสําคัญมาเปนประเด็นจน

สงผลกระทบตอวันทั้งวันของเรา 4) เมื่อเกิดความกลัวและความกังวลเน่ืองจากตองทําในสิ่งที่ตัวเอง 

ยังไมพรอม ก็ใหต้ังสติและคอย ๆ  ทําสิ่งตาง ๆ  ใหชาลง เพื่อเรียบเรียงความคิดของเราใหดีข้ึน 5) การพยายาม

เปลี่ยนความคิดหรือนิสัย ไมใชสิ่งที่จะทําสําเร็จในวันสองวัน แตตองทําอยางสม่ําเสมอและไมทอ หรือ

ยอมแพ  

   1.5  ดานการตัดสินใจ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู และ

บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสนิใจเกี่ยวกับงานที่ตนปฏิบัติ ดังน้ันผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสีย

ในการทํางาน มีสวนรวมในการตัดสิน หรือการตัดสินใจของผูบริหารตองใหครแูละบคุลากรไดรับทราบ

และแสดงความคิดเห็น  

   1.6  ดานการกําหนดเปาหมาย ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหารประชาสัมพันธ 

ความคาดหวังและแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับรู ผูบริหารควรจัดทําสารประชาสัมพันธ    

สิ่งที่องคกรตองการใหมีในการจัดการศึกษา ทั้งความคาดหวังรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป 

หรือมากกวา เชน ครูอานบทความหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาวันละ 1 เรื่อง สัปดาหละ 1 เลม 

เดือนละ 3 เลม ปละ 36 เลม เปนตน  

   1.7  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผูบริหารกําหนด 

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดังน้ันผูบริหารควรจัดทําแนวทางการนิเทศ 

ติดตามงาน รูปแบบหรือวิธีการวัดและประเมินผลงาน ทุกงานเปนรูปธรรมชัดเจน โดยจัดทําคูมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหทุกคนมีไวติดตัว  

  2.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มีดังน้ี  

   2.1  ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครู

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา

ควรสนับสนุนใหครูทําการออกแบบการเรียนรูโดยนักเรียนมีสวนรวม เชนรวมกําหนดแหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล ทุกครั้ง  

   2.2  ดานการพัฒนาผูเรยีน ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน

ดานการดูแลสุขภาพของตนเองอยางเหมาะสม ดังน้ัน สถานศึกษาและครูควรจัดใหนักเรียน          

ไดออกกําลังกายตามความเหมาะสมของวัยทุกวันอยางตอเน่ือง มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร

ที่นํามาใหนักเรียนรับประทาน ทั้งคุณภาพและปริมาณ  

   2.3  ดานการจัดการช้ันเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูเปดโอกาสใหผูเรียน        

มีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน ดังน้ัน สถานศึกษาและครูควรคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนเขามามีสวนรวมในการกําหนด กฎ กติกา ขอตกลงตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นจากนักเรียน

ทั้งหมด กอนประกาศใช  
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   2.4  ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนได

ดังน้ัน สถานศึกษาและครูควรนําผลการเรียนทุกดานมาวิเคราะห และหาแนวทางแกไข ตามกระบวนการ 

PLC  

   2.5  ดานภาวะผูนําครู ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูมีสวนรวมในการสรางเครือขาย

ในการปฏิบัติงานรวมกันทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขาย

ทั้งในและนอกสถานศึกษา เชน เครือขายวิจัยในช้ันเรียน เครื่อขายครูภาษาไทย เครือขายครู ไอซีที ฯลฯ 

เพื่อใหครูเกิดความรูสึกที่ดีและสงใหมีมีการเรียนรูและการปฏิบัติงานรวมกันใหมากย่ิงข้ึน  

   2.6  ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูรวบรวมขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการจากทองถ่ินไวอยางเปนระบบ 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําแฟมขอมูล และผลงานของภูมิปญญาและวิทยาการจากทองถ่ิน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  1.  ควรศึกษารูปแบบการสรางปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกันของสถานศึกษา      

กับชุมชนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 11 โดยการ

วิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research)  

  2.  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 11 โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)  

  3.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของครู สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 11 โดยการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research)  
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครือ่งมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ  

 

1.  นายอาคม ชวยบํารุง  

 ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

 วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

 สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดเวียงสระ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      สุราษฎรธานี เขต 3  

2.  นายธีรชัย พรหมบุตร  

 ตําแหนง     ขาราชการบํานาญ อดีตผูอํานวยการโรงเรียน  

 วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต  

3.  นายธงชัย ธนศิริรักษ  

 ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ  

 วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

 สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดบานทามวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      สุราษฎรธานี เขต 2  

4.  นางรุงนภา สโมสร  

 ตําแหนง     ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

 วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล  

      มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดกงตาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      สุราษฎรธานี เขต 1  

5.  นางภัทรพร ชวยชนะ  

 ตําแหนง     ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

 วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

      มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 สถานที่ทํางาน   โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   ในการตอบแบบสอบถาม 

   แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบรหิารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตอนท่ี 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน 

  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ผูตอบแบสอบถามทุกทานกรุณาอานขอความในแบบสอบถามทั้งหมด โปรดใหขอมูล            

ที่เปนจริงตามความคิดของทาน ขอมูลที่ไดจากความเปนจริงจะมีคุณคาและประโยชนอยางย่ิงตอทานเอง 

รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ จะไมสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของทานแตประการใด เพราะผูวิจัย          

จะเก็บขอมูลเปนความลับและวิเคราะหผลในภาพรวมเทาน้ัน 

  

  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.  วุฒิการศึกษา 

 ( )  ปริญญาตร ี   

 ( )  สูงกวาปริญญาตร ี

 

2. ประสบการณในการทํางาน 

 ( )  ตํ่ากวา 5 ป    

 ( )  5 - 10 ป   

 ( )  มากกวา 10 ป 

 

3.  วิทยฐานะ   

 ( )  ชํานาญการ 

 ( )  ชํานาญการพิเศษ 

 ( )  เช่ียวชาญ 
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  โปรดอานรายละเอียดในขอคําถาม และทําเครื่องหมาย () ลงในชองตามระดับทัศนะ 

 ของทานที่มากที่สุดลงในแบบสอบถามตามระดับที่ไดระบุความหมายไวดังน้ี  

 5  หมายถึง   มีความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

ขอท่ี  

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

0 เปนผูนําที่มีศิลปะในการใชอิทธิพลเพื่อจูงใจ

ผูรวมงาน 

     

00 เลือกทางเลอืกใชในการตัดสินใจไดดี      

 

คําอธิบายจากตัวอยาง 

 ขอ 0 ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ในความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ชองมากที่สุด 

แสดงวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 

 ขอ 00 ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ในความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ชองมาก 

แสดงวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
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ขอท่ี 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการเปนผูนํา  

1 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงาน 

กับผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 

     

2 ผูบริหารแสดงพฤติกรรมนาความเคารพนับถือ 

และเปนที่ยอมรบั 

     

3 ผูบริหารใชอํานาจอยางเปนธรรม 

ในการบริหารงานฝายตาง ๆ 

     

4 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานอยางอสิระ 

     

5 ผูบริหารอุทิศตนเพื่อหนาที่อยางสม่ําเสมอ      

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น 

และตัดสินใจตามความเหมาะสม 

     

7 ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน  

ครองคนและครองงาน 

     

8 ผูบริหารสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของครูไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 

     

ดานการจูงใจ 

9 ผูบริหารใชเปาหมายสงูสุดของสถานศึกษา 

ในการสรางพลังจูงใจของคร ู

     

10 ผูบริหารทําใหครูมีความรูสึกมั่นคงเช่ือมั่น 

และไววางใจในหนวยงาน 

     

11 ผูบริหารมอบหมายงานตามความเหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบตอหนาที่คร ู
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ขอท่ี 

 

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการจูงใจ (ตอ) 

12 ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและ

เปาหมายของโรงเรียน 

     

13 ผูบริหารจงูใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท 

เสียสละ อทุิศเวลาใหองคกรอยางเต็มที ่

     

14 ผูบริหารใหความสําคัญในการบรหิารงานที่ยึด

นักเรียนเปนศูนยกลาง 

     

15 ผูบริหารเอาในใสตองานทกุฝายอยางสม่ําเสมอ      

16 ผูบริหารหลอหลอมจิตใจของผูปฏิบัติงานใหเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน 

     

ดานการติดตอสื่อสาร 

17 ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทางกับผูรวมงาน

ระหวางผูบริหาร ครู และบุคลากร 

     

18 ผูบริหารมอบหมายงานอยางเปนข้ันตอน

ตามลําดับข้ัน 

     

19 ผูบริหารสัง่งานทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบของครูอยางแทจรงิ 

     

20 ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดี

ของโรงเรียนใหกบัชุมชนที่สถานศึกษาต้ังอยู 

     

21 ผูบริหารสามารถติดตอประสานงานกบัหนวยงาน 

ชุมชน และบุคคลอื่น ๆ ในทองถ่ิน 

     

22 ผูบริหารมีการแลกเปลี่ยน ความรูสึกนึกคิด และ

การกระทําตาง ๆ ทีก่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
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ขอท่ี พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

23 ผูบริหารเนนความสําคัญของการมีความรูสึกรวม

ตอภารกิจ ความรวมมอืและทํางานเปนทีม 

     

24 ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมปีฏิสัมพันธ 

ที่ดีตอกัน 

     

25 ผูบริหารจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ

การปฏิบัติหนาที ่

     

26 ผูบริหารแสดงออกถึงความเช่ือถือวาครูสามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย 

     

27 ผูบริหารติดตามดูแลชวยเหลือครูเพือ่สราง

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 

     

28 ผูบริหารบริหารงานอยางเปนระบบเอื้ออํานวย 

ตอการทํางานแตละงานใหมีความตอเน่ือง 

     

29 ผูบริหารสงเสรมิใหบุคลากรทํางานเปนทีม      

ดานการตัดสินใจ 

30 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมสีวนรวม

ในการตัดสินใจเกี่ยวกบังานที่ตนปฏิบัติ 

     

31 ผูบริหารรวบรวมขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการ

ตัดสินใจอยางมีข้ันตอนชัดเจนและยุติธรรม 

     

32 ผูบริหารวิเคราะหปญหาอยางรอบคอบ  

กอนการตัดสินใจ 

     

33 การตัดสินใจสัง่การของผูบรหิารกระทําได 

อยางมีข้ันตอนและชัดเจน 

 

 

    

34 ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ 

และแกปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
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ขอท่ี พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการกําหนดเปาหมาย 

35 ผูบริหารใชความรูทางวิชาการและนโยบาย

บรหิารงานกําหนดเปาหมายและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

     

36 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดสรางสรรค

และมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการ

บรหิารงานของสถานศึกษา 

     

37 ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจน 

และเขาใจงาย 

     

38 ผูบริหารกระตุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียน

ยอมรบัและปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว 

     

39 ผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวัง 

และแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรรับรู 

     

40 ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายของบุคลากรทุกคน 

     

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

41 ผูบริหารเปดโอกาสใหครปูฏิบัติงานอยางอสิระ

ตามหนาทีร่ับผิดชอบ 

     

42 ผูบริหารหวงใยและใหความสนใจตอการ

ปฏิบัติงานของคร ู

 

 

    

43 ผูบริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ 

งานของครูและบุคลากรโดยวิธีการที่เหมาะสม

และเปนธรรม 

     

44 ผูบริหารเปดโอกาสใหครมูีสวนรวมในการควบคุม

การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

45 ผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผล 

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

     



 192 

ขอท่ี พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (ตอ)      

46 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตอง

ตามวิธีการและระเบียบ 

     

47 ผูบริหารมีการตรวจผลการปฏิบัติงานใหได 

ตามมาตรฐานของงาน 

     

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

48 ผูบริหารวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและกําหนด

แนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

49 ผูบริหารคัดเลอืกและกําหนดแนวทางที่เหมาะสม

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลอง 

กับเปาหมายที่วางไว 

     

50 ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดฝกฝน 

และอบรมในดานตาง ๆ ตามความสามารถ  

ความสนใจและตามความถนัด 

     

51 ผูบริหารจัดใหมีการอบรมโดยวิทยากรทีม่ีความรู

ความสามารถ หรือแนวทางปฏิบัติงานใหมใหคร ู

     

52 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาเพื่อการฝกอบรมครูอยางเหมาะสม 

     

53 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการ

ปฏิบัติงานของครูอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

     

54 ผูบริหารมีการใหโอกาสครูเขารบัการพัฒนา

ความสามารถและความตองการ 
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ตอนท่ี 3 

แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  โปรดอานรายละเอียดในขอคําถาม และทําเครื่องหมาย () ลงในชองตามระดับทัศนะ 

 ของทานที่มากทีสุ่ดลงในแบบสอบถามตามระดับที่ไดระบุความหมายไว ดังน้ี  

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครอูยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยที่สุด 

 

 

ขอท่ี 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

1 ครูสามารถสรางและพัฒนาหลกัสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูที่มีความสอดคลองกับหลกัสูตร

แกนกลางและหลักสูตรทองถ่ิน 

     

2 ครูประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

     

3 ครูออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนรู 

อยางเปนระบบมีความหลากหลายและเหมาะสม

กับชวงวัย 

     

4 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน 

     

5 ครูใชรปูแบบ เทคนิค วิธีการสอนอยางหลากหลาย      

6 ครูใชสื่อในการจดัการเรียนรูอยางเหมาะสม 

กับกจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

7 ครูนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาบรูณาการในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีความเหมาะสม 

     

8 ครูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง      

ดานการพัฒนาผูเรียน 

9 ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

     

10 ครูจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผูเรียนดานการดูแล

สุขภาพของตนเองอยางเหมาะสม 

     

11 ครูสงเสริมและพฒันาทักษะในการเรียนรู 

การทํางานใหกบัผูเรียน 

     

12 ครูพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

     

13 ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตยความภูมิใจในความเปนไทย 

อยางตอเน่ือง 

     

14 ครูนําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือพัฒนาผูเรียน

ทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรมเปน

รายบุคคล 

     

15 ครู ดูแล ชวยเหลือผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง 

และทันทวงท ี
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการจัดการชั้นเรียน 

16 ครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  

และภายนอกหองเรียนทีเ่อื้อตอการเรียนรู 

     

17 ครูสงเสริมการมปีฏิสัมพันธที่ดีระหวางคร ู

กับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน 

     

18 ครูจัดทําขอมลูสารสนเทศของนักเรียนเปน 

รายบุคคลและเอกสารประจําช้ันเรียน 

อยางถูกตองครบถวน 

     

19 ครูนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพฒันาผูเรียน

ไดเต็มตามศักยภาพ 

     

20 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ 

กําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน 

     

21 ครูคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

    

22 ครูสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของการปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน 

     

ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

23 ครูรวบรวมขอมลู และจําแนกสภาพปญหา 

ของผูเรียนไวอยางเปนระบบ 

     

24 ครูวิเคราะหสาเหตุของปญหาเกีย่วกับนักเรียน 

เพื่อกําหนดทางเลอืกในการแกไข 

     

25 ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส 

 และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนได 

     

26 ครูนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูรอบดานมาสรุป 

เปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกปญหา

ช้ันเรียน 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (ตอ) 

27 ครูดําเนินการตามกระบวนการวิจัยตามแผน 

ที่วางไว 

     

28 ครูนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 

     

ดานภาวะผูนําครู 

29 ครูมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรค 

กับผูอื่นโดยมุงเนนไปทีก่ารเรียนรูของผูเรียน 

และการพัฒนาวิชาชีพ 

     

30 ครู สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกบัผูอื่น 

     

31 ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะทีห่ลากหลาย 

ของผูอื่นเพื่อเปนแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 

     

32 ครูใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็น 

ของบุคคลอื่น 

     

33 ครูมีสวนรวมในการกระตุนผูอื่นใหมีการเรียนรู 

และความรวมมอืในวงกวาง 

     

34 ครูมีสวนรวมในการสรางเครอืขายในการ

ปฏิบัติงานรวมกันทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

     

35 ครูพิจารณาความสอดคลองระหวางการเรียนรู 

ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู กอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

ดานการสรางความสมัพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

36 ครูกําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธ 

ที่ดีและความรวมมือกบัชุมชน 

     

37 ครูประสานใหชุมชนเขามามสีวนรวม 

ในกิจกรรมตาง ๆ 

     

38 ครูใหความรวมมอืในกิจกรรมของชุมชน      

39 ครูสรางความสมัพันธและความรวมมือกบั 

ผูปกครองและชุมชน 

     

40 ครูรวบรวมขอมลูสารสนเทศภูมิปญญาและ 

วิทยาการจากทองถ่ินไวอยางเปนระบบ 

     

41 ครูสงเสริมการใหครูภูมิปญญาทองถ่ิน เขามา 

มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ค  

สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ IOC 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอ พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
คา 

IOC 

การ 

แปล

ผล 

ดานการเปนผูนํา 

1 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานงานกับผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 1 ใชได 

2 ผูบริหารแสดงพฤติกรรมนาความเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 1 ใชได 

3 ผูบริหารใชอํานาจอยางเปนธรรมในการบรหิารงานฝายตาง ๆ 1 ใชได 

4 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานอยางอิสระ 1 ใชได 

5 ผูบริหารอุทิศตนเพื่อหนาที่อยางสม่ําเสมอ 1 ใชได 

6 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจตามความเหมาะสม 1 ใชได 

7 ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน 1 ใชได 

8 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 1 ใชได 

ดานการจูงใจ 

9 ผูบริหารใชเปาหมายสงูสุดของสถานศึกษาในการสรางพลังจงูใจของคร ู 1 ใชได 

10 ผูบริหารทําใหครูมีความรูสึกมั่นคงเช่ือมั่นและไววางใจในหนวยงาน 1 ใชได 

11 ผูบริหารมอบหมายงานตามความเหมาะสมเพือสนับสนุนความรับผิดชอบ 

ตอหนาที่คร ู 1 ใชได 

12 ผูบริหารแสดงเจตคติที่ดีตอโรงเรียนและเปาหมายของโรงเรยีน 1 ใชได 

13 ผูบริหารจงูใจใหครูปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท เสียสละอทุศิเวลา 

ใหองคกรอยางเต็มที ่ 1 ใชได 

14 ผูบริหารใหความสําคัญในการบรหิารงานที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 1 ใชได 

15 ผูบริหารเอาในใสตองานทกุฝายอยางสม่ําเสมอ 1 ใชได 

16 ผูบริหารหลอหลอมจิตใจของผูปฏิบัติงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 1 ใชได 

ดานการติดตอสื่อสาร 

17 ผูบริหารใชการสื่อสารแบบสองทางกับผูรวมงานระหวางผูบริหาร ครู  

และบุคลากร 1 ใชได 

18 ผูบริหารมอบหมายงานอยางเปนข้ันตอนตามลําดับข้ัน 1 ใชได 

19 ผูบริหารสัง่งานทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบของครอูยางแทจริง 1 ใชได 
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ขอ พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
คา 

IOC 

การ 

แปล

ผล 

ดานการติดตอสื่อสาร (ตอ)   

20 ผูบริหารมีแผนการประชาสัมพันธภาพพจนที่ดีของโรงเรียนใหกับชุมชน 

ที่สถานศึกษาต้ังอยู 1 ใชได 

21 ผูบริหารสามารถติดตอประสานงานกบัหนวยงาน ชุมชน และบุคคลอื่น ๆ  

ในทองถ่ิน 1 ใชได 

22 ผูบริหารมีการแลกเปลี่ยน ความรูสึกนึกคิด และการกระทําตาง ๆ ทีก่อใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน 1 ใชได 

ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

23 ผูบริหารเนนความสําคัญของการมีความรูสึกรวมตอภารกจิ ความรวมมือและ

ทํางานเปนทีม 1 ใชได 

24 ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมปีฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 1 ใชได 

25 ผูบริหารจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที ่ 1 ใชได 

26 ผูบริหารแสดงออกถึงความเช่ือถือวาครูสามารถปฏิบัติงานไดบรรลเุปาหมาย 0.80 ใชได 

27 ผูบริหารติดตามดูแลชวยเหลือครูเพือ่สรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

28 ผูบริหารบริหารงานอยางเปนระบบเอื้ออํานวยตอการทํางานแตละงาน 

ใหมีความตอเน่ือง 1 ใชได 

29 ผูบริหารสงเสรมิใหบุคลากรทํางานเปนทีม 1 ใชได 

ดานการตัดสินใจ 

30 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมสีวนรวมในการตัดสนิใจเกี่ยวกบังาน 

ที่ตนปฏิบัติ 1 ใชได 

31 ผูบริหารรวบรวมขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการตัดสินใจอยางมีข้ันตอนชัดเจน

และยุติธรรม 1 ใชได 

32 ผูบริหารวิเคราะหปญหาอยางรอบคอบ กอนการตัดสินใจ 1 ใชได 

33 การตัดสินใจสัง่การของผูบรหิารกระทําไดอยางมีข้ันตอนและชัดเจน 1 ใชได 

34 ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ 1 ใชได 
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ขอ พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
คา 

IOC 

การ 

แปล

ผล 

ดานการกําหนดเปาหมาย 

35 ผูบริหารใชความรูทางวิชาการและนโยบายบรหิารงานกําหนดเปาหมาย 

และแนวทางการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

36 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดสรางสรรคและมีสวนรวม 

ในการกําหนดเปาหมายในการบริหารงานของสถานศึกษา 1 ใชได 

37 ผูบริหารวางเปาหมายของโรงเรียนไวชัดเจนและเขาใจงาย 1 ใชได 

38 ผูบริหารกระตุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตามเปาหมาย

ที่วางไว 1 ใชได 

39 ผูบริหารประชาสัมพันธความคาดหวังและแนวทางในการปฏิบัติงานให

บุคลากรรบัรู 1 ใชได 

40 ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของบุคลากรทกุคน 1 ใชได 

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 

41 ผูบริหารเปดโอกาสใหครปูฏิบัติงานอยางอสิระตามหนาที่รบัผิดชอบ 1 ใชได 

42 ผูบริหารหวงใยและใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของคร ู 1 ใชได 

43 ผูบริหารมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

โดยวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม 1 ใชได 

44 ผูบริหารเปดโอกาสใหครมูีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียน 1 ใชได 

45 ผูบริหารกําหนดการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 1 ใชได 

46 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการและระเบียบ 1 ใชได 

47 ผูบริหารมีการตรวจผลการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานของงาน 1 ใชได 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

48 ผูบริหารวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 

อยางชัดเจน 1 ใชได 

49 ผูบริหารคัดเลอืกและกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ

ใหสอดคลองกบัเปาหมายที่วางไว 1 ใชได 

50 ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดฝกฝนและอบรมในดานตาง ๆ  

ตามความสามารถ ความสนใจและตามความถนัด 1 ใชได 
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ขอ พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
คา 

IOC 

การ 

แปล

ผล 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (ตอ)   

51 ผูบริหารจัดใหมีการอบรมโดยวิทยากรทีม่ีความรูความสามารถ หรือแนวทาง

ปฏิบัติงานใหมใหคร ู 1 ใชได 

52 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการฝกอบรมครู

อยางเหมาะสม 1 ใชได 

53 ผูบริหารจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานของคร ู

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 1 ใชได 

54 ผูบริหารมีการใหโอกาสครูเขารบัการพัฒนาความสามารถและความตองการ 1 ใชได 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
คา 

IOC 

การ 

แปล

ผล 

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

1 ครูสามารถสรางและพัฒนาหลกัสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่มคีวามสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทองถ่ิน 1 ใชได 

2 ครูประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลกัสูตร 1 ใชได 

3 ครูออกแบบกจิกรรมการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมีความหลากหลาย 

และเหมาะสมกบัชวงวัย 1 ใชได 

4 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 1 ใชได 

5 ครูใชรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนอยางหลากหลาย 1 ใชได 

6 ครูใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 1 ใชได 

7 ครูนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาบรูณาการในการจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางมีความเหมาะสม 1 ใชได 

8 ครูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง 1 ใชได 

ดานการพัฒนาผูเรียน 

9 ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

ในช้ันเรียน 1 ใชได 

10 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดานการดูแลสุขภาพของตนเองอยางเหมาะสม 1 ใชได 

11 ครูสงเสริมและพฒันาทักษะในการเรียนรูการทํางานใหกับผูเรียน 1 ใชได 

12 ครูพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสขุ และรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง 1 ใชได 

13 ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจ 

ในความเปนไทยอยางตอเน่ือง 1 ใชได 

14 ครูนําขอมูลนักเรียนไปใชชวยเหลือพัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรู 

และปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 1 ใชได 

15 ครู ดูแล ชวยเหลือผูเรียนทุกคนอยางทัว่ถึงและทันทวงท ี 1 ใชได 
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ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการจัดการชั้นเรียน 

16 ครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอ 

การเรียนรู 1 ใชได 

17 ครูสงเสริมการมปีฏิสัมพันธที่ดีระหวางครกูับผูเรียนและผูเรยีนกบัผูเรียน 1 ใชได 

18 ครูจัดทําขอมลูสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสาร 

ประจําช้ันเรียนอยางถูกตองครบถวน 1 ใชได 

19 ครูนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพฒันาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 1 ใชได 

20 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลง 

ในช้ันเรียน 1 ใชได 

21 ครูคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 1 ใชได 

22 ครูสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติ 

ตามกฎ กติกา ขอตกลงในช้ันเรียน 1 ใชได 

ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

23 ครูรวบรวมขอมลู และจําแนกสภาพปญหาของผูเรียนไวอยางเปนระบบ 1 ใชได 

24 ครูวิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกบันักเรียนเพือ่กําหนดทางเลอืกในการแกไข 1 ใชได 

25 ครูวิเคราะหและประเมิน จุดเดน จุดออน โอกาส และอุปสรรค  

เพื่อแกไขปญหาในช้ันเรียนได 1 ใชได 

26 ครูนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูรอบดานมาสรุปเปนสารสนเทศที่เปนประโยชน

ตอการแกปญหาช้ันเรียน 0.80 ใชได 

27 ครูดําเนินการตามกระบวนการวิจัยตามแผนที่วางไว 1 ใชได 

28 ครูนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 1 ใชได 

ดานภาวะผูนําครู 

29 ครูมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่นโดยมุงเนน 

ไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 1 ใชได 

30 ครู สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น 1 ใชได 

31 ครูเปดใจกวางยอมรับทัศนะทีห่ลากหลายของผูอื่นเพือ่เปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

32 ครูใหเกียรติและเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น 1 ใชได 
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ขอ สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
คา  

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานภาวะผูนําคร ู(ตอ)   

33 ครูมีสวนรวมในการกระตุนผูอื่นใหมีการเรียนรูและความรวมมือในวงกวาง 1 ใชได 

34 ครูมีสวนรวมในการสรางเครอืขายในการปฏิบัติงานรวมกันทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา 1 ใชได 

35 ครูพิจารณาความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียนและการจัดการ

เรียนรูกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ใชได 

ดานการสรางความสมัพันธและความรวมมือกับชมุชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 

36 ครูกําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีและความรวมมือกบัชุมชน 1 ใชได 

37 ครูประสานใหชุมชนเขามามสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ 1 ใชได 

38 ครูใหความรวมมอืในกิจกรรมของชุมชน 1 ใชได 

39 ครูสรางความสมัพันธและความรวมมือกบัผูปกครองและชุมชน 1 ใชได 

40 ครูรวบรวมขอมลูสารสนเทศภูมิปญญาและวิทยาการจากทองถ่ินไว 

อยางเปนระบบ 1 ใชได 

41 ครูสงเสริมการใหครูภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามสีวนรวมในการจัด 

การเรียนการสอน 1 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แบบสอบถามพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาความเชื่อมั่น 

1. ดานการเปนผูนํา  

2. ดานแรงจูงใจ  

3. ดานการติดตอสื่อสาร  

4. ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

5. ดานการตัดสินใจ  

6. ดานการกําหนดเปาหมาย  

7. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  

8. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

0.91 

0.91 

0.94 

0.96 

0.90 

0.92 

0.91 

0.93 

รวม 0.95 

 

แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู คาความเชื่อมั่น 

1. ดานการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู  

2. ดานการพัฒนาผูเรียน  

3. ดานการจัดการช้ันเรียน  

4. ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพฒันาผูเรยีน  

5. ดานภาวะผูนําครู  

6. ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนเพือ่การจัดการเรียนรู 

0.92 

0.95 

0.92 

0.92 

0.92 

0.94 

รวม 0.97 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ  

  

ชื่อ - นามสกุล      นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ  

 

วัน เดือน ปเกิด      21 กันยายน 2531  

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    85/1 หมูที่ 3 ตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ  

       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130  

 

ประวัติการศึกษา     พ.ศ. 2555  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

ประสบการณทํางาน   พ.ศ.2558 - ปจจุบัน ครูโรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  

       จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

ตําแหนงหนาท่ี      ครูโรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

โทรศัพท        091 - 9146466  

 

E - mail        sawkluay@gmail.com  
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