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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผูวิจัยไดเสนอผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ
ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 2.1  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1  ลักษณะโรงเรียนในฝน 

  2.1.2  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนในฝน 
 2.2  ขอบขายงานและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.2.1  การบริหารวิชาการ 
  2.2.2  การบริหารงบประมาณ 
  2.2.3  การบริหารงานบุคคล 
  2.2.4  การบริหารทั่วไป 

 2.3  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.3.1  ความหมายของประสิทธิผลองคการ 
  2.3.2  แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
  2.3.3  เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

  2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 2.1  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน
ของชาติใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่สามารถนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นับวาเปน
ภารกิจของผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่ตองรวมมือกันดําเนินการ โดยอาศัยทรัพยากร เทคนิค 
และกระบวนการตางๆ ในอันที่จะเลือกสรร ควบคุม และจัดสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาเด็กใน
ดานตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม และคานิยม ตลอดจนการถายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม การบริหารโรงเรียนจึงนับวาเปนส่ิงสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน และกิจกรรม
ตางๆ ใหดําเนินไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการบริหารโรงเรียนนั้น ไดมีผูเสนอความคิด
ไวตางกัน  พนัส  หันนาคินทร  (2524 , หนา 3)  กลาววา  การบริหารงานโรงเรียนแตกตางจากการ
บริหารธุรกิจ ผลงานของธุรกิจคือกําไร สวนผลงาน ที่ไดจากการบริหารงานการศึกษา คือ การ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพสูงขึ้น สําหรับ ปรีชา นิพนธพิทยา และสุทิน เนียมพลับ (2538, หนา 2) กลาววา 
การบริหารงานโรงเรียนเปนงานที่มีลักษณะพิเศษกวาการบริหารงานอื่นๆ คือ เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อสราง
เยาวชนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพตามที่ประเทศชาติตองการ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2533, หนา 115)  
เนนวา การบริหารงานโรงเรียนคือการใชคน  เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดรับการศึกษาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และ หวน พินธพุันธ  (2528,  หนา 7)  กลาววา 
การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงานของกลุมคน เพื่อใหการบริการทางการศึกษาแกสมาชิกใน
สังคม ใหเปนสมาชิกที่ดี มีคุณภาพ และบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่กําหนดไว ชุมศักดิ์  
อินทรรักษ  (2531, หนา 2)  กลาววา  การบริหารโรงเรียนเปนการอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียน
การสอน ซ่ึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และควรคํานึงถึงความสะดวกที่
ใหแกครูในดานอุปกรณ เครื่องมือ และบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เมธี สันธนานนท (2525, 
หนา 3)  กลาววา  การบริหารโรงเรียนเปนการวินิจฉัยส่ังการ การควบคุมและการจดัการใหบรรลุถึง
จุดหมายปลายทางของการศึกษาที่ตั้งไว หรืออาจหมายถึง การที่ผูบริหารใชอํานาจ 2 ประการ คือ 
อํานาจที่เกิดจากความดีความงามที่มีในตัว จัดองคประกอบในการบริหารใหเกิดการประสานงานกัน 
เพื่อจัดการศึกษาในโรงเรียนใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานความรู ความสามารถ ทัศนคติ 
คานิยมและคุณธรรมตางๆ เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
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  อิทธิพลของผูบริหาร ความหมายของคําวา "ผูบริหาร" ประชุม รอดประเสริฐ (2535, 
หนา 2) ไดใหความหมายไววา ผูนํานั้นมีความหมายใกลเคียง หรือคลายคลึงกับคําอื่นๆ อีกหลายคํา 
เชน  หัวหน า  (Head)  ผูบั งคับบัญชา  (Superior)  ผูประกอบการ  (Entrepreneur)  ผูบ ริหาร 
(Administrator) ผูจัดการ (Manager) เปนตน คําตางๆ ดังกลาวแลวโดยละเอียดมีความหมายแตกตาง
กันบางตามลักษณะของกิจการ และระดับชั้นของการบริหาร แตโดยหลักของการทํางานและ
คุณสมบัติโดยทั่วไปจะคลายคลึงกัน เปนแตเพียงการปฏิบัติจะตองปรับปรุงและประยุกตให
เหมาะสมกับธรรมชาติของกิจการ ซ่ึงมีผูดํารงตําแหนงตางๆ  ดังกลาวจะทําหนาที่เปนผูบริหาร 
นอกจากนี้  สมพงศ  เกษมสิน  (2526,  หนา 220) ไดใหคําจํากัดความของผูนําวา คือหัวหนาของ
หนวยงาน หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงานนั้นเอง โดยเฉพาะผูนําในทางการบริหาร 
(Administrative leadership) แลวจะประจักษชัดวาผูนําองคกรหรือหนวยงานคือผูบริหารงานของกลุม 
โดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการ การจูงใจ การริเร่ิม  การประนีประนอม  และการประสานงาน 
  ผูบริหาร มีความหมายและความสําคัญตอองคการ ดังที่วิจิตร วรุตบางกูร (2525, หนา 
130) กลาวไววา ความสําคัญของหัวหนาหนวยงาน มิใชอยูที่การมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือ
การมีความรูในงานที่ทําเทานั้น  ยังมีปจจัย อ่ืนๆ  อีกมากมาย  เชน  ความรักใครนับถือของ
ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบริหารที่ดี ควรมีความสามารถในการบริหารบุคคลใหไดทั้งงานและ
น้ําใจคนเพื่อใหคนในองคการรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  และเต็มความสามารถ คุณวุฒิ  
คนฉลาด  (2540,  หนา 17)  ไดสรุปความเกี่ยวกับภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําเกี่ยวกับการใชอิทธิพล
ซ่ึงเปนอํานาจภายในตัวของผูนํา เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซ่ึง
เปนอํานาจจริง  ที่เขามีอยู และอํานาจที่บุคคลนั้นไดรับจากการที่ดํารงตําแหนง ซ่ึงเปนอํานาจการ
ยอมรับจากกลุมแสดงพฤติกรรมใหเกิดความเขาใจรวมกัน  (Mutual Stimulation)  ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) และนําไปสูเปาหมายขององคการ นอกจากนั้นผูบริหาร
ยังจะตองมีความสามารถที่จะสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรัก 
ความศรัทธาในหนวยงาน เกิดความรูสึก เสียสละเพื่องาน ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด
และสติปญญา หาทางเพื่อปรับปรุงใหงานนั้นๆ เจริญกาวหนายิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยที่
เมืองฮอรธอรน (Hawthorne) ที่พบวา นอกจากเงินคาจางที่ไดรับแลว ความพึงพอใจ ความรูสึก  
สบายใจ และมิตรภาพระหวางคนงานกับนายจาง มีสวนชวยใหงานมีผลสัมฤทธิ์ที่นาพอใจ (ถวิล 
เกื้อกูลวงศ,  2530,  หนา 26) 

 สตอกดิล (Stogdill, 1977, citing Hoy and Miskel, 1991,  p. 253) ไดแบงคุณลักษณะผูนํา
เปน 5 ประการ คือ 
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 1.  ความสามารถ (Capacity) ไดแก การมีสติปญญา  ความวองไวทันตอเหตุการณ  ความ
คลองแคลว  ความคิดริเร่ิมเปนของตนเอง มีการตัดสินใจที่ดี มีความสามารถในการพูด 
 2.  ความสําเร็จ (Achievement) ไดแก ความสําเร็จทางดานวิชาการ การแสวงหาความรู 
และความสําเร็จในดานการกีฬา 
 3.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ไดแก การเปนที่ไววางใจได เปนที่พึ่งของคนอื่นได 
มีความสม่ําเสมอมั่นคง ความเพียรพยายาม ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความปรารถนาในคุณงามความดี 
 4.  การมีสวนรวม (Participation) ไดแก ดานกิจกรรม การเขาสังคม การใหความรวมมือ 
รูจักปรับตัวและมีอารมณขัน 
 5.  สถานภาพทางสังคม (Status) ไดแก ตําแหนงฐานะทางสังคม การเปนที่ยอมรับของสังคม 
   ลินดเซย (Lindsay, 1991, p. 763-A) ไดศึกษากรณีศึกษาเพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติ  
เพื่อเพิ่มพูนภาวะผูนําในการพัฒนาโรงเรียน การศึกษาพบวา สมาชิกในโรงเรียนมีความสําคัญยิ่งตอ
โรงเรียน และโรงเรียนอยูภายใตอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารจะตองอํานวยการใหงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่องคการกําหนดไว ทําใหองคการมั่นคงและดํารงอยูได ดังนั้นผูบริหารจึง
เปนผูมีอิทธิพลที่จะสงผลตอการดําเนินงานโดยเฉพาะตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานสวนรวม
ขององคการดวย 
  โดยสรุปจากที่ไดกลาวมาแลว อิทธิพลของผูบริหาร หมายถึง ความสามารถและศักยภาพ
ของผูบริหารที่มีผลตอผูบังคับบัญชาที่เหนือกวา เปนที่เชื่อถือไววางใจ เปนที่ยอมรับสามารถรวม
ทํางานกับผูบริหารเหนือกวาไดอยางมีอิสระทั้งทางดานการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน 
เปนตัวแทนของหนวยงานในการประสานสัมพันธกับภายนอกหนวยงาน ผูนําที่มีคุณสมบัติดังกลาว 
ยอมทําใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อมั่น เชื่อถือ เกิดความศรัทธา ชื่นชม มีความสุขความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เปนผลดีชวยใหงานขององคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คุณลักษณะของสถานศึกษาที่จะสนองเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ควร
ดําเนินการ  ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3,  2546,  หนา 92) 
    1.  สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ
จําเปนของทองถ่ิน และควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนดใน
ระดับชาติเปนแนวทาง ไมควรกําหนดบทบาทใหเปนเพียงหนวยงานรองรับนโยบายและสนองความ
ตองการของศูนยอํานาจสวนกลางเพียงอยางเดียว 
 2.  สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษาไดดวยตนเอง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะตองพัฒนา
สถานศึกษาทุกแหงใหมีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ 
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สถานศึกษาใดที่พัฒนาไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน จําเปนตองยุบรวม หรือแปรสภาพเปนแหลง
บริการทางการศึกษาในรูปแบบอื่น 
 3. สถานศึกษามีอิสระในการจัดการบริหารสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดได
ดวยตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจโดยสมบูรณในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ที่เปนสวนของสถานศึกษาจึงควรอยูที่สถานศกึษา 
 4.  สถานศึกษาทุกแหงสามารถประกันคุณภาพได ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีวิสัยทัศน พันธกิจ  
เปาหมาย  แผนการดําเนินการ  และการปฏิบัติงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และดัชนี  ช้ีวัด
คุณภาพที่สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนได 
 5.  สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดําเนินงาน การสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงาน องคกรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน การรวมกลุมสถานศึกษา จึงเปนแนวทางหลักในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถเสริมพลังใหสถานศึกษาสามารถจัดบริการไดกวางขวางหลายรูปแบบ 
 สรุปไดวา การบริหารโรงเรียน คือ กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมคน หรือ
ผูบริหาร เพื่อใหการบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว การบริหารโรงเรียนมีขอบเขตที่กวางขวาง แตละแหงอาจมีการกําหนดขอบขายที่
แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามตองมีการจัดแบงหมวดหมูของการบริหารงานตามลักษณะของงานที่
ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําการกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงานบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3,  2546,  หนา 97)  แยกตามสวนตามงานที่จะตองปฏิบัติจริง จากนั้นจึงแยก
กําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ  
  2.1.1  ลักษณะโรงเรียนในฝน 
     กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนเปน
โครงการที่ใหโอกาสใหความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจและชื่นชมผลงานรวมกันของทุกฝายอยางแทจริง เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ครู ผูบริหารและโรงเรียนใหสมบูรณแบบกลายเปนฝนที่เปนจริงของทุกคนในยุคปฏิรูปการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 10-11) โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง โดยมีลักษณะโรงเรียนในฝน ดังนี้ 
     1)  จัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน  ปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แขงขันไดในระดับสากล ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ
สามารถพัฒนาสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย จัดบรรยากาศการเรียนรู เอ้ือตอการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน และมีความเปนประชาธิปไตย 
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    2)  เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอําเภอที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียง
กับโรงเรียนชั้นนํา เปนที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ที่เนนการมีสวนรวม 
    3)  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคลองตัว 
รวดเร็ว ทันสมัย มีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจาํนวนเพียงพอ 
    4)  มีความเขมแข็งทางวิชาการ สามารถเปนตนแบบ เปนแหลงเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือ
พัฒนาชุมชน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน เขมแข็ง 
    5)  มีเครือขายการสนับสนุน  มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปนแหลง
ทดลองสาธิต และฝกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอดุมศึกษา และการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน  
    6)  ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัย เพียงพอ เปนระบบเครือขายและเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน 
    7)  เปนตนแบบใหกับโรงเรียนอื่นๆ นํานวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยพัฒนา โรงเรียน
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได มาตรฐานและเหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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หลักและองคประกอบของโรงเรียนในฝน 
 
 
 

                                                           ความคลองตัวและอสิระ 
                                                              ในการบริหารงาน 
 
 มีระบบการระดมทุนและ                                                                    มีระบบการคัดสรรนักเรียน 
 ทรัพยากรที่เหมาะสม      ตามศักยภาพและความ 
                      สามารถดานตางๆ 
 
มีระบบการพฒันาครู                                 โรงเรียนในฝน               มุงสงเสริมศักยภาพการจัดระบบ 
ที่ทันสมัยและตอเนื่อง                            การเรียนการสอน จัดฝก  
                                                                                                          ประสบการณที่ดีตามความถนัด
                                            และความสนใจของนักเรียน
      
                                                       มีระบบสงตอนักเรียนเพื่อ 
                                                     ศึกษาชั้นสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

  
 ภาพที่ 2  : หลักและองคประกอบของโรงเรียนในฝน 
 ท่ีมา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 33  
 
  2.1.2  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนในฝน 
    1)  พื้นฐานแนวคิดโครงการหลอมรวมจากความฝนอันสูงสุดของผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนพอแม  ผูปกครองและ
ชุมชนในทองถ่ิน ที่ตองการมีสวนรวมในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 9) 
      (1)  การกระจายโอกาสทางการศึกษา   แกเด็กและเยาวชนไทยใหไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนช้ันนํา  เปนที่ยอมรับและศรัทธา
ของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน เพื่อลดชองวางและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม  
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      (2)  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนบนพื้นฐานความเปนไทยและความเปนประชาธิปไตย เปนตนแบบและพี่เล้ียงใหกับโรงเรียนอื่น 
      (3)  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ เปนระบบ
เครือขายและเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน โดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเปน
เครื่องมือในการสืบคนขอมูลเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในอนาคต 
      (4)  การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ใหเติบโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  รักการเรียนรูตลอดชีวิต  รูจักคิดวิเคราะห  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
กลาแสดงออก  สามารถกาวเขาสูเวทีการแขงขันไดในระดับสากล 
      (5)  การบริหารจัดการทั้งระบบ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหมีจํานวนผูบริหาร ครู 
และบุคลากรมืออาชีพอยางเพียงพอ มีอิสระในการทํางานอยางคลองตัว มีการพัฒนาดานกายภาพ
อยางเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      (6)  การเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของและชุมชนในทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรู เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนแหลงคนควาวิจัย
และเปนโรงเรียนสาธิตการฝกอบรมครูจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 
      (7)  การวัดประเมินผล  เนนการประเมินเพื่อการพัฒนาตนเองภายในโรงเรียน 
และการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติโดยประเมินจากองคกรทั้งภายในและภายนอก 
    2)  โครงสรางและการบริหารโรงเรียนในฝน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดรูปแบบการ
บริหารใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดและมุงสูความมีประสิทธิภาพในระดับสากล 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  31-32)   ดังนี้ 
     (1)  ดานบุคลากร 
          ก.  มีระบบการสรรหาผูบริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม และใหไดผูมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ บุคคล ทรัพยสิน และเทคโนโลยีใหมๆ มีภาวะ
ผูนําที่ดีเปนที่ยอมรับและทํางานเปนทีมได 
              ข.  ครูและบุคลากรจะตองไดรับการคัดเลือก  พัฒนาใหเปนตนแบบของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม มีความสามารถตามอุดมการณของโรงเรียนในฝน 
            แนวคิดหลัก 
         ก.  มีระบบที่กําหนดการพัฒนาบคุคลใหเหมาะสมกับภาระงาน 
         ข.  มีระบบการจูงใจการทํางานที่เหมาะสมทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ 
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         ค.  มีระบบการพัฒนาผูบริหารที่เนนการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และมีระบบ
การประเมินผลงานอยางตอเนื่อง 
      (2)  ดานการบริหาร-จัดการ 
         ก.  ใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่เขมแข็ง  และเขาใจวัตถุประสงคของ
โรงเรียนในฝน 

      ข.  รูปแบบการบริหารใหมีหลักการแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
          แนวคิดหลัก 
             ก.  มีระบบการทํางานที่คลองตัวและกําหนดระเบยีบขึ้นใชเปนการเฉพาะไมอิง 
ระบบราชการ 
               ข.  ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการวางระเบียบใชปฏิบัติ 
      (3)  ดานวิชาการ                          
        ก.  หลักสูตร 
              ข.  การบริหารวิชาการ                   

                         ค.  การรวมมือกับหนวยงานอื่น 
                         ง.  การเทียบโอนประสบการณผลการเรียน 
                           แนวคิดหลัก 
       ก.  ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
ไดภายใตกรอบมาตรฐานที่กําหนดไว 

           ข.  ใหมีระบบการสรางความรวมมือจากแหลงตางๆ ไดตามความเหมาะสม 
            ค.  ใหมีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
      (4)  ดานงบประมาณ    

        ก.  เงินงบประมาณแผน 
        ข.  เงินรายได 
             ค.  การบริหารสินทรัพย 
              ง.  การระดมทรัพยากร 

                             แนวคิดหลัก 
                 ก.  ใหมีการจัดสรรเงินแบบทุนอุดหนุนทั่วไป 
                 ข.  ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารงบประมาณที่ไดรับ 

                       ค.  ใหโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารสินทรัพยไดและรายไดที่เกิดขึ้นไม
ตองนําสงคลัง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

22 

                              ง.  ใหโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนทองถ่ิน สถานประกอบการ  และ 
องคกรตางๆ ไดอยางคลองตัว 
      (5)  ดานการกํากับดูแล 

               ก.  นโยบาย 
            ข.  มาตรฐานวิชาการ 
               ค.  การเงิน 
           ง.  การประกันคุณภาพ 

                             แนวคิดหลัก 
              ก.  รัฐบาลกํากับการบริหารโดยมีกรอบนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการ 

                  ข. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบและมีอํานาจ
ดําเนินงานที่คลองตัว 
        (6)  ดานชุมชนสัมพันธ 
                               การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน องคกรเอกชนและ
หนวยงานอื่น 
               แนวคิดหลัก 
              ใหโรงเรียนมีเครือขายความสัมพันธเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหมีความ
คลองตัว 
 

2.2  ขอบขายงานและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
 ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาตาม
ความมุงหมายและหลักการ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คือเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั่วรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันได
อยางมีความสุข ซ่ึงขอบขายและภารกิจของสถานศึกษามีทั้งงานหลักที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยตรง  และงานที่สนับสนุนใหงานหลักบรรลุตามวัตถุประสงค   ซ่ึงขอบขายและ
ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 
97) ไดกําหนดไวมีดังนี้  
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ภาพที่ 3 ขอบขายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3,  2548,  หนา  97 

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 

12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 

13. วิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
                    
                  

1. การจัดทําและ
เสนอ
งบประมาณ 

2. การจัดสรร
งบประมาณ 

3. การตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ใชเงินและผล
การดําเนินงาน 

4. การระดม
ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

5. การบริหาร
การเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

1. การวางแผน
อัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง 

3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

4. วินัยและการ
รักษาวินัย 

5. การออกจาก
ราชการ 

1. การดําเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องคกร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การสงเสริมสนับสนุนดวยวิชาการ 

8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 

11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

15. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหนวยงานอื่น 

17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 

19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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 2.2.1  การบริหารวิชาการ 
            1)  แนวคิด 
                             งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ 
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวน
รวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
         2)  วัตถุประสงค 
      (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน             
      (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ มี
คุณภาพ  สอดคลองกบัระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
      (3)  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
        (4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
            3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
      (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู   
(3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
(7) การนิเทศการศึกษา 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
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(9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10)   การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน   

           (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น                          
           (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 2.2.2  การบริหารงบประมาณ 
             การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอ
ผูเรียน 
             1)  วัตถุประสงค 
                 (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
         (2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
          (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 
           2)  ขอบขายภารกิจ 
       (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
              ก.  การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา   
           ข.  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา   
         ค.  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
       (2)  การจัดสรรงบประมาณ  

         ก.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
           ข.  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ   
               ค.  การโอนเงินงบประมาณ 

    3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
                              (1)  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน   
                          (2)  การประเมินผลการใชงานและผลการดําเนินงาน 
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               4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  
                  (1)  การจัดการทรัพยากร 
        (2)  การระดมทรัพยากร  
                       (3)  การจัดหารายไดและผลประโยชน  
                      (4)  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา    
                        (5)  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา   
     5)  การบริหารการเงิน   
                             (1)  การเบิกเงินจากคลัง 
                       (2)  การรับเงิน  
       (3)  การเก็บรักษาเงิน 
                              (4)  การจายเงิน  
                           (5)  การนําสงเงิน  
                  (6)  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
     6)  การบริหารบัญชี   
                                  (1)  การจัดทําบัญชีการเงิน 
                           (2)  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
                          (3)  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
                            7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย   
                                  (1)  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา   
                                  (2)  การจัดหาพัสดุ  
                                  (3)  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจาง 
                                  (4)  การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ  
 2.2.3  การบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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                         1)  วัตถุประสงค 
     (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
     (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
      (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ  
     (4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
      2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
     (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

  (2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
  (5)  การลาออกจากราชการ 

 2.2.4  การบริหารทั่วไป 
        การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      1)  วัตถุประสงค 
        (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม  ประสานงานและอํานวยการ ใหการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  และผลงานของสถานศึกษา
ตอสาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
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       2)  ขอบขายและภารกิจ 
       (1)  การดําเนินงานธุรการ 
       (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
       (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

           (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
         (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร 
           (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

      (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
     (10)  การรับนักเรียน 

             (11)  การสงเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย 
          (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                                       
     (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

       (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
          (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
       (16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
       (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
       (18)  งานบริการสาธารณะ 
       (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 
2.3  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.3.1  ความหมายของประสิทธิผลองคการ         

     ประสิทธิผลองคการ  (Organizational Effectiveness)  มีความสําคัญยิ่งตอศาสตร
การบริหาร และผลการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนตัวบงชี้ หรือตัดสินในขั้นสุดทายวา การ
บริหารองคการประสบความสําเร็จหรือไม  เพียงใด  องคการจะอยูรอดและมีความมั่นคง
เจริญกาวหนาขึ้นอยูกับประสิทธิผลขององคการ   ถาองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุ
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วัตถุประสงคก็จะสามารถดํารงอยูตอไป แตถาไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค องคการ
นั้นก็จะลมสลายไป  บารนาด  (Barnard, 1972,  p. 295)  อธิบายเพิ่มเติมวาประสิทธิผลเปนเรื่อง
เกี่ยวกับผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน  โชรด  (Shrode,  1974,  p. 196)  กลาววาประสิทธิผลมีความ
เกี่ยวพันกับผลของงานที่องคการพึงประสงค หรือความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เปนไปให
บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ  (รุง แกวแดง และ ชัยณรงค สุวรรณสาร,  
2536, หนา 169)  
   วัฒนา สูตรสุวรรณ  (2521,  หนา  596) ไดใหคําจํากัดความและความหมายของ
ประสิทธิผล  (Effectiveness)  วา เปนเรื่องเกี่ยวกับผลที่ไดรับหรือผลสําเร็จของงาน 

ภรณี  กีรติบุตร (2529,  หนา 2) ไดใหความหมายประสิทธิผลองคการไวหลายทัศนะ  
ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ กรอบทฤษฎีที่ใชอางอิง และแนวทางที่มุงศึกษาวิจัย แตสวนใหญแลว
จะมุงที่ผลสําเร็จของงาน หรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคการ (Goals 
Attainment) และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (quality of work life)  
   เจิดหลา  สุนทรวิภาค (2534,  หนา 64) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลุม
และของภาควิชาวา หมายถึง ความสามารถของอาจารยในภาควิชาในการทํางานรวมกันเพื่อให
บรรลุเปาหมายของงานที่วางไว ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมการวางคนในการทํางาน และบรรยากาศการ
ทํางานในกลุมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย 
   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536,  หนา 97) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง 
การที่องคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
   รุง แกวแดง และ ชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 169) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลวาประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงานที่องคการพึงประสงค หรือ หมายถึง 
ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เปนไปหรือบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ  
ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลสําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะตองตอบสนองหรือบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคการ 
            กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของ
ประสิทธิผลวา ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึง การที่
โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมี
ทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในภายนอก รวมทั้ง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมอง
ประสิทธิผลทั้งระบบ 
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    เปรมสุรีย  เชื่อมทอง  (2536,  หนา 9)  กลาววา ประสิทธิผลคือผลงานของกลุมซ่ึง
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่
สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนที่
สามารถใชความรูความสามารถ  และประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว 
   ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2536,  หนา 130)  กลาววา  ประสิทธิผล หมายถึง ระดับที่คนงาน
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
   ธงชัย  สันติวงษ (2541, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงพยายามสราง
ผลสําเร็จในการจัดการใหเกิดขึ้น  2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เปนเครื่องมือใชวัด
ความสําเร็จของกิจการ สําหรับคําวาประสิทธิภาพ คือ การสามารถสรางผลสําเร็จออกมา โดยที่ได
ผลงานที่มีคุณคาสูงกวาทรัพยากรที่ใชไป หรือพูดงายๆ  คือ การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจาย
นั่นเอง แตคําวาประสิทธิผล คือเปนเพียงการวัดวากิจการสามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายที่ตั้ง
ไวหรือเปลา แตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ไดใชไป วาไดใชไปมากนอย
เพียงใด 

บารนารด  (Barnard,  1972,  p. 203)  และ ลอวเลส (Lawless, 1979,  p. 32)  กลาววา 
ประสิทธิผลขององคการคือ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือหมายถึงระดับ
ความสําเร็จขององคการ 
   ฟดเลอร (Fiedler,  1967,  p. 9) กลาววา ประสิทธิผล คือ การที่กลุมสามารถทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคได 

ไพรซ (Price,  1968,  p. 1) กลาววา ประสิทธิผล คือ การที่ผูนําไดใชความสามารถ 
ในการดําเนินการใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว 
    ไชน (Schein, 1973,  p. 118) กลาววา ประสิทธิผลขององคการหมายถึง สมรรถภาพ 
(Capacity) ขององคการในการที่จะอยูรอด (Survive) การปรับตัว (Adapt) การดํารงสภาพ 
(Maintain) การเจริญเติบโต (Growth) ไมวาองคการจะมีหนาที่ใดจะตองกระทําใหลุลวงไป 
   แฮนแมน และฟรีแมน (Hanman and Freeman,  1977,  p. 109) ไดใหความหมายของ 
ประสิทธิผลองคการวา หมายถึง การที่องคการสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว 
   เพนนิ่งส  และกูดเมน (Penning and Goodmen, 1977,  p. 160)  กลาววา องคการจะ
มีประสิทธิผลตอเมื่อองคการสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของจนไดผลเปนที่นาพอใจ 
และผลลพัธ  (Results)  ขององคการใกลเคียงกับเปาหมายขององคการหรือสูงกวา 
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   สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977,  p. 55) กลาววา ประสิทธิผล คือ การ
ที่ผูนําไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารงานและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 
   ฟอรด อารมแมนติ และเฮียตัน, นอรธคารฟ และนีล (Ford, Armanti and Heaton, 
1988, p. 56; Northcraft and Neale, 1990, p. 6)  กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การที่
องคการสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว 
   ฮาล (Hall, 1991, p. 249) ไดใหความหมายประสิทธิผลขององคการไววา เปน
ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดทรัพยากรที่หาไดยาก
และมีคุณคาที่จะนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 
   จากคําจํากัดความและความหมายหลายๆ แนวคิดขางตน พบวา ประสิทธิผลมี
ความเกี่ยวพันกับผลของงานที่องคการพงึประสงค หรือหมายถึงความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่
เปนไป หรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ การใหคําจํากัดความของคําวา
ประสิทธิผลนั้นมีความหมายแตกตางกันไปตามภารกิจและความมุงหวัง หรือความพึงพอใจของ
องคการนั้นๆ แตในภาพรวมแลวสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลงานขององคการที่สามารถ
ดําเนินการบรรลุตามแผนงานขององคการนั้นๆ ในทํานองเดียวกันประสิทธิผลของโรงเรียนจึง
หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายในการทํางาน โดยพิจารณาจากความสามารถของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบขายงาน
และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 2.3.2  แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
   การวิเคราะหประสิทธิผลองคการ เปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ ทั้งนี้องคการจะคงอยูหรือลมสลายขึ้นอยูกับ
ผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ และความสามารถในการดําเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงานเพื่อใหการวิเคราะหประสิทธิผลองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปน
เหตุเปนผล และความนาเชื่อถือ ผูประเมินอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห ใน
ที่นี้จะกลาวถึง    แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการ  2  แนวคิด   ดังตอไปนี้ 
       1)  แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลขององคการตามแนวทางกลไกการควบคุม
และการจัดตั้งองคการ  การจัดตั้งองคการใดๆ  ยอมมีวัตถุประสงคและความตองการในการจัดตั้งไว
อยางชัดเจน เพื่อที่จะไดใชเปนทิศทางหรือแนวทางการดําเนินการใหตรงเปาหมาย ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรเพื่อการกุศล ยอมตั้งอยูบนฐานของกลไกเดียวกัน โดยมี
ลักษณะของกลไก ดังนี้  
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      (1)  วัตถุประสงค การจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมมีวัตถุประสงคการ
จัดตั้งไวชัดเจน โดยกําหนดไวเปนภารกิจ บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ หรือส่ิงที่พึงประสงคจะ
กระทําใหสําเร็จ ตลอดจนโครงสราง อํานาจบทบาทหนาที่ของผูมีอํานาจ ส่ิงใดกระทําได ส่ิงใดเปน
ขอจํากัดนอกเหนือบทบาทหรืออํานาจ  
      (2)  การกําหนดแผนงาน  เมื่อมีการจัดตั้งองคการเรียบรอยแลว องคการตอง
จัดทําแผนงาน  โครงการ  หรือส่ิงที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
การจัดทําแผนงานนั้นอาจจัดทําเปนแผน 5 ป และแผนรายป เพื่อจะไดทราบวา เมื่อครบแผน 5 ป 
และแผนรายป จะมีผลสําเร็จ หรือเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวังไวหรือไม และในแตละปได
ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 
      (3)  กําหนดภารงาน เมื่อไดจัดทําแผนงานเพื่อการดําเนินงานใหสนองตอบ
วัตถุประสงคแลว ในองคประกอบที่สาม องคการตองจัดทํารายละเอียดของงานที่จะทําในแผนงาน
อยางชัดเจนในลักษณะกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ เพื่อจะไดแจกแจงและกําหนดทรัพยากรที่
จําเปนเพื่อการดําเนินงาน 

          (4)  กําหนดทรัพยากร  การดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองใชทรัพยากร 
ไมวาในดานบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ดังน้ันองคการจะตองจัดทํางบประมาณให
สอดคลองกับภารงานที่กําหนดไว ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความประหยัดของ
งบประมาณที่จะนํามาดําเนินงาน 
      (5)   อํานาจหนาที่การบริหาร ในการประกาศจัดตั้งองคการ มักจะปรากฏโครงสราง
องคการ  (Organizational Structure)  และตําแหนงบริหาร  ซึ่งจะเปนผูมีอํานาจหนาที่ที่จะใช
ทรัพยากรใหสอดคลองกับภารงานหรือกิจกรรมที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตาม
แผนงานที่สนองตอบตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการนั้นๆ 
       (6)  การดําเนินการ เมื่อไดรับการจัดสรรทรัพยากรตามภารงานหรือกิจกรรม
กําหนดแลว ผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจะตองดําเนินงานโดยพยายามใชทรัพยากร คน เงิน เวลา 
ใหสอดคลองและผสมผสานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลงานตอไป  
      (7)  การประเมินผลทรัพยากรและภารกิจ เปนการศึกษาประเมิน เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางทรัพยากรกับภารงานหรือกิจกรรม ในแงความสอดคลอง ความประหยัด และความจําเปน 
หรืออาจกลาวไดวาเปนการควบคุมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากองคการจะคง
อยูรอดตอเมื่อผลสําเร็จของงานเกิดจากความสามารถในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
เหมาะสม 
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      (8)  การประเมินผลการปฏิบัติกับแผนงานที่กําหนด เปนการศึกษาเปรียบเทียบวา
ผลสําเร็จที่ดําเนินการไดตามแผนงานนั้นสนองตอบความตองการของวัตถุประสงคขององคการ
มากนอยเพียงไร หรือ เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่พึงประสงคขององคการ 
   2)  แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลเชิงระบบ 
                    ระบบ คือ องคประกอบซึ่งมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันดาํเนินการตาม
บทบาทความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง สงผลกระทบตอองคประกอบอื่นทั้งระบบได 
     องคการคือระบบ และเปนระบบที่มีองคประกอบมนุษยหรือคนจํานวนมากมา
รวมกันดําเนินงานหรือประกอบภารกิจเพื่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 
     องคประกอบระบบ ระบบงานประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ ปจจัย
เพื่อการผลิต  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลงาน  (Output)  ซึ่งทางวงการอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจ เรียกวา ผลผลิต (Product) และจะมีการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาขอมูล
ยอนกลับนํามาวิเคราะหปรับปรุงตอไป  องคประกอบปจจัยเพื่อการผลิต  (Input Element)  
ประกอบดวย M ไดแก  (Manpower)  เงิน  (Money)  วัสดุอุปกรณ  (Material)  และการจัดการ 
(Management)  ปจจัยเพื่อการผลิตทรัพยากร หรือส่ิงที่ใชในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนบุคลากร 
งบประมาณ เงินเดือน สวัสดิการ อุปกรณเครื่องกลหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทขององคการนั้นๆ 
เชน ในวงการศึกษาปจจัยจะประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ นักเรียน หลักสูตร ฯลฯ และสิ่งอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของกับการนําไปดําเนินการใหเกิดผลงานขึ้น   
   3)  การประเมินประสิทธิผลองคการ 
      จากการศึกษา  คนควาเอกสาร งานวิจัยที่มีผูศึกษาคนควา วิจัย เกี่ยวกับ
ประสิทธิผล นอกจากความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมาแลว ยังมีแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลขององคการลักษณะตางๆ  และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนักวิชาการไดพยายาม
หาวิธีการประเมินประสิทธิผลองคการ เปน 3 แนวทาง คือ (ภรณี  กีรติบุตร,  2529,  หนา 185-187) 
        (1)  การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (Goal Model of Organizational 
Effectiveness) เปนการพิจารณาวา องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ใช
เปาหมายขององคการเปนเกณฑ  
        (2)  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ–ทรัพยากร (The System Resource 
Model of Organizational Effectiveness) เปนการประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององคการ 
ในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการ อันจะทําให
บรรลุเปาหมายขององคการ ซ่ึงเปนการเนนที่ตัวปอนเขา (Input) มากกวาผลผลิต (Output) 
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         (3)  การประเมินประสิทธิผล โดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria 
of  Effectiveness)  เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการ โดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมนิผล 
ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลัก ที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการ และพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปร
ตางๆ  มีความสัมพันธกัน ผูที่ใหแนวคิดในการประเมินโดยวิธีนี้ เชน  
     แคพโล  (Caplow,  1964,  p. 59)  โดย แคพโล เสนอวา ประสิทธิผลขององคการ
ควรวัดจากตัวแปร  4  ตัว  คือ  1)  ความมั่นคง หมายถึงความสามารถในการรักษาโครงสรางของ
องคกรไว  2)  ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  3)  ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก   4)  ความสําเร็จขององคการ 
     กิบสัน, เจมส และโดเนลลี (Gibson, James and Donnelly, 1979, p. 27) ได
ทําการศึกษา  และกําหนดเกณฑในการประเมิน  ประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ดังนี้  1)  
ความสามารถในการผลิต  2)  ประสิทธิผล  3)  ความพึงพอใจ  4)  ความสามารถในการปรับตัว  5)  การ
พัฒนาและการอยูรอด 
     ฮอย และมิสเกล  (Hoy and Miskel, 1991,  p. 384-397)  ไดเสนอแนวคิดในการ
ประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยพิจารณาจาก 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability) 
2)  การบรรลุเปาหมาย  (Achievement)  3)  ความพึงพอใจในการทํางาน  (Job  Satification)  4)  
ความสนใจในชีวิต (Central  Life Interests)    
     แคเมอรอน และเวทเทน (Carmeron and Whetten, 1983, p. 99) กําหนดวิธีการ
กําหนดเกณฑการตัดสินประสิทธิผลองคการมีทั้งหมด  5 วิธี  คือ 1) การตัดสินใจโดยการเปรียบเทยีบ 
(Comparative Judgment) เปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการกับองคการอื่นๆ 2) การตัดสินใจ
โดยใชปทัสถาน (Normative Judgment) เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการ กับระดับการ
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน หรือเปนอุดมคติ (อุดมคติตามทฤษฎี) 3) การตัดสินใจโดยใชเปาหมาย 
(Goal-Centered Judgment) เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการ โดยใชตัวบงชี้ 
(Mindications) ตามเปาหมายขององคการ 4)การตัดสินใจโดยการปรับปรุงแกไข (Improvement 
Judgment) เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปจจุบันกับการปฏิบัติงานที่ผานมาขององคการ โดย
ใชตัวบงชี้เดียวกันวา ขึ้นกวาเดิมหรือไม 5)  การตัดสินใจโดยใชคุณลักษณะ (Trait Judgment) เปน
การประเมินประสิทธิผล โดยใชในลักษณะที่แนนอนขององคการ ซ่ึงไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคการที่ตัวบงชี้แนนอน  แนวทางนี้ ตองกําหนดลักษณะขององคการที่พึงประสงค และพิจารณา
ตัดสินองคการตามลักษณะ ดังกลาว  
      เบนนิส  (Bennis, 1971  citing Dessler, 1986,  p.  68-69) ไดเสนอผลการวิจัยไววา 
ประสิทธิผลขององคการ เปนความสามารถในการปรับตัว เปล่ียนแปลง พัฒนาใหเขากบัสิ่งแวดลอม 
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ที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) นวัตกรรม (Innovation)  
ความเจริญเติบโต (Growth) และการพัฒนา (Development) และความสามารถในการประสมประสาน 
สัมพันธ ของสมาชิกในองคการ เพื่อรวมพลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจในองคการ 
เปนความสามารถในการบูรณาการ (Integration) ซ่ึงเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satification) บรรยากาศ 
(Climate) ความขัดแยง (Conflict) และการสื่อความหมาย (Communication) 
 2.3.3  เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
    การประเมินประสิทธิผลองคการเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนยิ่ง เชอรริงตัน 
(Cherrington, 1994,  p. 149)  กลาววา  องคการจะดํารงอยูรอดไดตอเมื่อมีผลสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ ประสิทธิผลเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคการ หากปราศจากการประเมินประสิทธิผลแลว 
จะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไร จากแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล 
เครื่องมือวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ที่ดําเนินการอยางมีหลักการ และอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี
ที่เชื่อถือได จะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 
    การประเมินประสิทธิผลขององคการจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวช้ีวัด
ความสําเร็จเปนแนวทางในการประเมิน หรืออาจจะกระทําไดโดยใชลักษณะหรือแบบจําลอง ซ่ึงมีอยู
สองลักษณะ กลาวคือ  เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว  และเครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง 
      เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว (Univariate Effectiveness Measures)  แนวคิด
การใชเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว คือ การใชเกณฑการประเมินเพียงตัวเดียวเพื่อวัดประสิทธิผล
ขององคการ 

  สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977, p. 54)  กลาววา  การประเมิน
โดยใชเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว มุงวัดความสําเร็จและความสามารถในดานการผลิต ความ
มั่นคง ความอยูรอด และกําไร 

      แคมพเบลล  (Campbell, 1977, p. 191)  ไดศึกษาและสํารวจเกณฑที่ใชในการ
วัดความสําเร็จขององคการ และไดเสนอไว 19 เกณฑ ซ่ึงใชกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 

  (1)  ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไป หมายถึง ระดับความมากนอยของความสําเร็จ
ที่องคการสามารถบรรลุถึงเปาหมาย โดยการพิจารณาเกณฑเดี่ยวๆ ใหมีจํานวนมากที่สุดเพื่อตัดสิน
ประสิทธิผลขององคการ 

  (2)  คุณภาพ  คุณภาพของผลผลิต หรือคุณภาพของการบริหารพื้นฐานขององคการ 
  (3)  ผลผลิต  หมายถึง  ปริมาณของผลงานหรือผลผลิตหลัก 

      (4)  ความพรอม  หมายถึง  ความเปนไปไดขององคการตอการปฏิบัติงานที่
จําเพาะเจาะจง เมื่อมีการขอรอง 
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      (5)  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ และเกณฑอ่ืนๆ ที่กําหนด 
      (6)  ผลกําไร  หมายถึง  ผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน เมื่อหักตนทุนและ
คาใชจายตางๆ เรียบรอยแลว 
      (7)  การเติบโต  หมายถึง  การขยายตัวขององคการ หรือการเพิ่มขนาดในสิ่ง
ตางๆ เชน พนักงาน เครื่องมือเครื่องใช ทรัพยสิน หรือการริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่แตกตางไปโดยการ
เปรียบเทียบสภาพปจจุบันในขณะนี้กับสภาพองคการที่ผานมา 
      (8)  การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม  หมายถึง  ความสามารถในการนํา
ทรัพยากรที่มีคุณคาและมีอยูอยางจํากัด และจําเปนตอการปฏิบัติงานขององคการมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
      (9)  ความมั่นคง  หมายถึง  การคงไวซ่ึงโครงสราง หนาที่ และทรัพยากรไวได
ในระยะที่ผานมาและในชวงการถูกกดดัน 
      (10)  การเปลี่ยนงานหรือการรักษาคนไวได  หมายถึง  อัตราการเปลี่ยน
คนงาน หรือความถี่ของผูขอลาออก 
      (11)  การขาดงาน  หมายถึง  ความถี่หรือจํานวนการขาดงานของพนักงาน 
      (12)  อุบัติเหตุ  หมายถึง  ความถี่หรือจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานที่สงผลใหเกิดการชะงักลาชาของงาน 
      (13)  ขวัญ  หมายถึง  กําลังใจ หรือสภาพการจูงใจใหสมาชิกหรือพนักงาน
ขององคการเกิดความพยายามทํางานมากขึ้นเปนพิเศษ เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ 
ตลอดจนความรูสึกผูกพันตอองคการ 
    (14)  การจูงใจ  หมายถึง  ความเต็มใจ หรือความรูสึกพรอมของพนักงานที่จะ
ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน 
    (15)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่บุคคลหรือพนักงานมีตอบทบาทหรอื
งานของตนในองคการ กับผลการตอบแทนอยางยุติธรรมจากองคการที่มอบให 
    (16)  การยอมรับเปาหมายขององคการ  หมายถึง  ความยินยอม  พรอมใจ  รับเอา
เปาหมายองคการโดยพนักงาน ซ่ึงเชื่อวาเปาหมายนั้นถูกตองและสมควรสามารถดําเนินการได 
    (17)  ความขัดแยง-ความสามัคคี ความเห็นที่แตกตางกัน การไมประสานงานกัน
หรือการสื่อขอความที่ไมตรงกันหรือการขัดแยงทั้งทางวาจาและกาย เรียกวา “ความขัดแยง สวน
ความสามัคคี  หมายถึง  ความชอบพอกัน  ความพรอมเพรียง  ในการทํางานดวยกันไดเปนอยางดี  มี
การติดตอส่ือสารดี เปดเผย และประสานงานกันดี 
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    (18)  การยืดหยุน-การปรับตัว  หมายถึง  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ 
วิธีการในการทํางาน เพื่อการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
    (19)  การประเมินโดยสภาพแวดลอม คือ การประเมินผลองคการโดยบุคคล
และองคการในสภาพแวดลอม ที่องคการมีความสัมพันธ ในดานความเลื่อมใส ความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และการใหการสนับสนุน ที่กลุมคนทั่วไปใหแกองคการ 
    สําหรับเกณฑในการประเมินในเชิงระบบนั้นมีอยูดวยกัน 5 ตัว คือ ปริมาณ 
คุณภาพ  คาใชจาย  เวลา  และสถานที่ 

    ซีเลอร (Seiler,  1967,  p. 196) กลาววา การใชระบบเปนกรอบในการวิเคราะห
ผลสําเร็จขององคการในแงผลงาน มักใชกัน 3 ตัว คือ 

(1)  ผลผลิต  การลงทุนการใชทรัพยากรนอยที่สุด 
(2)  ความพึงพอใจ การตอบสนองความตองการของผูรวมงานโดยเฉพาะผูปฏิบัติ 
(3)  การพัฒนา การลงทุนเพื่อการยกระดับของคนและความเจริญกาวหนา 

     เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง (Multivariate Effectiveness Measures)  
   ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991,  p. 381) เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง

เปนการสรางแบบจําลองทางการวิจัย มีการตั้งสมมุติฐาน นําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัว
แปรหลัก ที่อาจมีผลตอความสําเร็จ ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือวัด
ประสิทธิผลเดี่ยว ซ่ึงเปนการยากที่จะยอมรับวา ตัวแปรเกณฑเดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัด
ประสิทธิผลขององคการ  ซ่ีงสเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977, p. 54) กลาววา ทั้งนี้
เพราะองคการโดยทั่วไปมักมีเปาหมายและวัตถุประสงคมากกวา  1  ประการ 
      ยอรซเพาลาส และ แทนเนนบอม  (Georgepoulous and Tannenbaum, 1957, p. 
534-540) ไดเสนอเกณฑที่ใชวัดองคการ โดยเขาไดศึกษาดวยการสอบถาม และสรุปไว ดังนี้ 
ความสามารถในการผลิต ความยืดหยุน และการปราศจากแรงกดดัน  
      เบลคและ เมาตัน (Blake and Mouton., 1964,  p. 190) ไดเสนอเกณฑทาง
องคกรธุรกิจไว  คือ  การบรรลุเปาหมายที่มุงผลิต  และเปาหมายที่มุงที่คนในองคการ 
      เบนนิส  (Bennis, 1971, p. 116-143)  กลาววาประสิทธิผลขององคการ  คือ 
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาที่องคการกําลังเผชิญอยู คือการ
อยูรอด ดังนั้นเกณฑที่ใชในการประเมินไดแก ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถใน
การแกไขปญหา 
    มาโฮนี และ เวทสเซล (Mahoney and Weitzel, 1969,  p. 357-365) ไดใหทรรศนะ
ของเกณฑในแบบจําลองของธุรกิจทั่วไป  และหนวยงานวิจัยพัฒนาไวดังนี้  คือ  ความสามารถใน
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การผลิต การสนับสนุนการใช การวางแผน  ความเชื ่อถือได และความคิดริเริ ่ม สวนเกณฑ
แบบจําลองหนวยงานวิจัยและพัฒนา เขากลาววาเกณฑที่ควรใช คือ ความนาเชื่อถือได ความรวมมอื 
และการพัฒนา 
    กิ๊บสัน และคณะ (Gibson and others, 1973, 1979,  p. 192-193) ใหความคิดเห็น
วา เกณฑการประเมินสําหรับองคการโดยทั่วไปนาจะแบงเปนระยะๆ ดังนี้ (เกณฑการประเมินขึ้นอยู
กับระยะเวลาการดํารงขององคการ) 
    ระยะสั้น  เกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก ความสามารถในการผลิต ประสิทธิผล
และความพึงพอใจ 

 ระยะตอมา  เกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก ความสามารถในการปรับตัวและการ 
พัฒนา                                                                      

 ระยะยาว  เกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก  การอยูรอดขององคการ 
     มอทท (Mott citing Hoy and Miskel, 1991,  p. 398) ไดผสมผสานแนวความคิด
เกณฑการประเมินประสิทธิผลทั้งแงเปาหมาย และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการ
พิจารณาประสิทธิผลองคการ   
                 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 108) ไดกลาวถึงผลงานการวิจัย
เกี่ยวกับองคประกอบของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ของ เอ็ดมอนท (Edmond , 1959,  p. 10)   
สมิธ และ เพอรกี้  (Smith and Purkey, 1986,  p. 746 - A)  และสรุปผลการวิจัยของแตละคนวา  
      เอ็ดมอนท (Edmonds, 1959,  p.  10) ไดใหความสําคัญขององคประกอบที่จะทําให 
เกิดความมีประสิทธิผลในโรงเรียนเรื่อง  
      1.  ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนาํสูง โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 

      2.  เนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน 
      3.  ตั้งความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 
      4.  มีการประเมินผลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
      5.  มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอย 
      สมิธ และ เพอรกี้ (Smith and Purkey,  1986,  p.746-A) ใหความสําคัญกับเรื่อง 
      1.  ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําทางดานการเรียนการสอน 
      2.  มีหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายและไดรับการวางแผนไวอยางดี 
      3.  มีเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูง 
      4.  มีการทํางานตรงตามเวลา 
      5.  สํานึกถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 
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      6.  มีบรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย 
      7.  มีสํานึกความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 
      8.  มีการพัฒนาบุคลากร 
      9.  สงเสริมสวัสดิการและความมั่นคงกับบุคลากร 
      10.  มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม 
      11.  มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
      12.  ผูปกครองเขามามีสวนรวม 
      13.  การไดรับการสนับสนุนโดยตรง 
     แคลดเวล และ สพิงค (Caldwell and Spinks, 1990,  p. 108) ไดกลาวถึงเกณฑ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  6  ดาน จํานวน  43  รายการ  เปนแบบอุดมคติ (Ideal type) ซ่ึง
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะมีไมครบทุกรายการ แตก็มีประโยชนที่จะใชวัดความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนไดซ่ึงมีรายการ ดังนี้ 
      ดานหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี 
       1.  โรงเรียนมีจุดหมายโรงเรียนที่ชัดเจน 
      2.  โรงเรียนมีแผนงานที ่ได ร ับการวางแผนไวอยางสมควรเปนระบบ 
สามารถตอบสนอง ความตองการของผูเรียนได 
       3.  โรงเรียนมีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะที่ตองการ 
       4.  ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง 
      ดานการตัดสินใจ 
       1.  บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายของนักเรียนในระดับสูง 
       2.  คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
       3.  ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียนในระดับสูง 
      ดานทรัพยากร 
    1.  โรงเรียนมีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวยใหครูทําการสอนไดอยางมี
ประสิทธิผล 
                       2.  โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ 
     ดานภาวะผูนํา 
      1.  สามารถแบงสรรหนาที่และทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
      2.  สามารถจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา 
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      3.  ตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู 
      4.  ใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพของครู 
      5.  กระตุนคณะครูใหเกี่ยวของกับแผนงานพัฒนาในวิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ 
      6.  มีความตระหนักในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโรเรียนในระดับสูง 
       7.  สรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ครู นักเรียน 
      8.  มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุน 
      9.  มีความพยายามที่จะใหเกิดความพยายาม 
      10. จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูในระดับสูง 
      11. มีการตรวจสอบแผนงานอยางตอเนื่องและวัดความกาวหนาตามจุดหมาย 
                       ดานบรรยากาศ 
      1.  โรงเรียนกําหนดคํานิยมที่สําคัญ 
      2.  ผูบริหาร ครู นักเรียน แสดงความผูกพัน และจงรักภักดีตอจุดหมายคานิยมของ 
โรงเรียน             
       3.  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่ร่ืนรมย ตื่นเตน และทาทายตอครูนักเรียน 
      4.  มีบรรยากาศการยอมรับและเชื่อถือซ่ึงกันและกันของครูกับนักเรียน 
      5.  มีบรรยากาศไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในโรงเรียน 
      6.  มีความคาดหวังในโรงเรียนวานักเรียนทุกคนจะทําดี 
      7.  มีพันธะที่เขมแข็งที่จะใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นในโรงเรียน 
      8.  ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีการคาดหวังในความสําเร็จในระดับสูง 
      9.  นักเรียนมีขวัญกําลังใจในระดับสูง 
      10.  นักเรียนมีการยอมรับนับถือผูอ่ืนและความเปนเจาของของคนอื่น 
      11.  จัดใหนักเรียนมีการรับผิดชอบตอโรงเรียน 
       12.  มีความเปนระเบียบวินัยในโรงเรียน 
     13.  ผูบริหารอาวุโสมีโอกาสเล็กนอยที่จะเกี่ยวของกับโรงเรียนโดยตรงกับเรื่อง
วินัยของโรงเรียน 
           14.  อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ํา 
      15.  อัตราการพักการเรียนของนักเรียนต่ํา 
      16.  อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา 
      17.  ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง 
      18.  ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและน้ําใจความเปนกลุมในระดับสูง 
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      19.  อัตราการขาดงานของครูต่ํา 
      20.  การยายของครูมีเพียงเล็กนอย 
     ดานผลลัพธ 
      1.  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา 
      2.  คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง 
      3.  ความสําเร็จในการศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 
                      นอกจากนี้  แคลดเวล และ สพิงค (Caldwell and Spinks, 1990,  p. 108) ยังกลาวถึง 
เกณฑประเมินในความมีประสิทธิผลในการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนอีก  12 ประการ ดังนี้ 
     ดานกระบวนการ 
      1.  ความตองการทางการศึกษาไดรับการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญ 
      2.  ลําดับความสําคัญไดคํานึงถึงของทองถ่ินและของโรงเรียน 
      3.  ทรัพยากรทางการเงินถูกจัดสรรตามลําดับความตองการทางการศึกษานั้น 
      4.  คณะครู ผูปกครอง นักเรียน มีสวนรวมดวยอยางเหมาะสม 
      5.  ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีสวนรวมนั้น 
      6.  มีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรนั้นอยางชัดเจน 
      7.  มีการจัดทําเอกสารการเงินกับคณะครูและบุคลากรอื่นเพื่อความเขาใจอยูเสมอ 
      8.  มีการกําหนดระเบียบการเพื่อการติดตามควบคุมการใชจายที่เหมาะสม 
      9.  สามารถถายโอนประเภทของเงินเมื่อมีความตองการเปลี่ยนแปลง 
     ดานผลลัพธ 
              1.  จุดมุงหมายทางการศึกษาที่จัดในลําดับสูงไดรับการตอบสนองจากแผนการจัดสรร
ทรัพยากรนั้นในทุกดาน 

     2.  รายจายจริงเปนไปตามที่ประมาณการไว แตยืดหยุนไดเมื่อความตองการเปลี่ยนไป 
     3.  มีความเขาใจและยอมรับกันทั่วไปในผลลัพธจากการจายงบประมาณ 

      กรณี แคลดเวล และ สพิงค (Caldwell and Spinks, 1990,  p. 108) ไดสรุปวาลักษณะ
ของโรงเรียนมีประสิทธิผลนั้นประกอบดวย  4  เร่ือง ใหญ  คือ 
      1.  เนนเรื่องการเรียนการสอน โดยผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําทางการศึกษา 
     2.  ความสามารถไดรับการตรวจสอบไดทั้งจากทองถ่ิน  จากรัฐหรือจากสวนกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนจะตองบริหารภายใตกรอบของทองถ่ิน ของรัฐ หรือของสวนกลาง ซ่ึงอาจอยู 
ในรูปของกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือการจัดลําดับความสําคัญ 

     3.  การมีสวนรวมอยางเหมาะสมจากครู ผูปกครอง และนักเรียน 
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     4.  การมีแผนงานที่พัฒนาในวิชาชีพเนื่องจากการบริหารแบบกระจายอํานาจ 
ตองการใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการกําหนด
จุดมุงหมายของโรงเรียน การกําหนดนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญ การจัดสรรทรัพยากร 
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลที่เหมาะสม 
                     สมาชิกในองคกรจะมีความสุขหรือพึงพอใจตอการทาํงานที่จะสงผลตอการมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพของงานในทายที่สุดได เมื่อเขาไดตระหนักและรับรูวาเขาได
ทํางานอยูในองคกรที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ  ฮอย  และมิสเกล  (Hoy  and  Miskel,  2001,  p. 
173) 
ความมีประสิทธิผลขององคการ 3 ทัศนะ คือ 

1.   ทัศนะของทฤษฏีดั้งเดิมที่เห็นวาความมีประสิทธิผลขององคกร  หมายถึง  การ 
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 
   2.  ทัศนะทรัพยากรเชิงระบบที่เห็นวา ความมีประสิทธิผลขององคกร หมายถึงระดับ
ความสามารถขององคกรในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคาและขาดแคลนมาใชได 

3.   ทัศนะที่คํานึงถึงความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคกร 
   ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 173) ไดบูรณาการทัศนะแรกและทัศนะ
ที่สองเขาดวยกันกลายเปนทัศนะที่สาม ซึ่งพวกเขาเรียกวา Goal and System-Resource Model 
of Effectiveness  โดยพวกเขาเห็นวา ในทัศนะแรกมีขอวิพากษวิจารณกันมาก  เชน 
   1.  เปาหมายขององคการนั้นสวนใหญ  จะเปนเปาหมายของผูบริหารมากกวาของครู 
นักเรียน  ผูปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ  
   2. เปาหมายหนาที่ ขัดแยงกันมักจะถูกมองขาม เชน เปาหมายที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย  หรือความเปนระเบียบวินัยและเปาหมายที่เกี่ยวกับคานิยมความไววางใจกัน เปนตน 

3.  เปาหมายขององคการมักจะคํานึงถึงผลยอนหลัง  มีไวเพื่อแสดงหลักฐานของ 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้น มิไดมีไวเพื่อบอกทิศทางขององคการ 

4.  เปาหมายขององคการมีลักษณะเปนหลวัต  แตเปาหมายที่กําหนดมักคงที่ไม 
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณหรือพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป 
   5.  เปาหมายขององคการที่เปน  Official  Goals  จะถูกนําไปกําหนดเปนเปาหมาย
ขึ้นอยูกับความตั้งใจในการปฏิบัติจริงของโรงเรียน  ดังนั้น  Official Goals ที่กําหนดโดยกลุมผูบริหาร
ระดับสูงขององคการบางเปาหมาย อาจไมไดรับการนําไปปฏิบัติ คาเมรอน (Cameron, 1978, p. 
604-632) สวนทัศนะที่สองก็มีขอวิพากษวิจารณเชนกัน เชน การเนนที่การจัดหาทรัพยากรมากเกินไป
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อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอผลลัพธที่คาดหวังหรือการใหความสําคัญกับปจจัยปอนเขามากไป
ก็จะทําใหความสําคัญของปจจัยปอนออก ลดนอยลงไป 
   อยางไรก็ตามก็เห็นกันวาแทที่จริงแลวทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้น ก็คือทัศนะเกี่ยวกบั 
Operative Goals ในทัศนะแรกนั่นเอง ซ่ึงจะตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชดวยกันได (Cameron, 
1978,  p. 32 ; Steers, 1977,  p. 104; Kirchhoff,  1977,  p. 625 citing Hoy and Miskel,  2001, p. 288)  ซ่ึง 
ขอคิดเห็นดังกลาวไดถูกนําไปสูการบูรณาการเปนทัศนะที่สามของ Hoy and Miskel ดังที่กลาว
มาแลวนั้น 
   จากทัศนะของ Goal and System-Resource Model  of  Effectiveness ไดมีการพัฒนา
ชุดของเกณฑการประเมินเพื่อใหมองเห็นความมีประสิทธิผลขององคการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยเกณฑ
การประเมินนั้นไดคํานึงถึงหลักการสําคัญ สามประการ คือ หลักการเรื่องเวลา ซ่ึงควรใหมีการ
ประเมินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมิน
โดยใหมีการประเมินจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่หลากหลาย และหลักการเรื่องความ
เปนพหุที่เปนเกณฑ ซึ่งควรจะมีเกณฑการวัดประสิทธิภาพทั้งที่เปนปจจัยปอนเขา กระบวนการ 
และปจจัยปอนออก ดังภาพที่ 1 
 
 ปจจัยปอนเขา   กระบวนการ   ปจจัยปอนออก 
     
เกณฑความมีประสิทธิผล เกณฑความมีประสิทธิผล เกณฑความมีประสิทธิผล 
ทรัพยากรการเงิน 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ความพรอมของนักเรียน 
ศักยภาพของครู 
ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
การสนับสนุน 
นโยบายและมาตรฐาน 

ความปรองดองและวิสัยทัศน 
บรรยากาศองคการ 
ระดับการจูงใจ 
การจัดโรงเรียน 
การจัดหองเรียน 
คุณภาพหลักสูตร 
คุณภาพการสอน 
เวลาในการเรียนรู 
คุณภาพภาวะผูนํา 

ความมีประสิทธิผล 
ความสําเร็จของงาน 
การเรียนรูของนักเรียน 
ความพึงพอใจในงาน 
ระดับการขาดงาน 
อัตราการลาออก 
คุณภาพการปฏิบัติ 

 
ภาพที่ 4  เกณฑความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเชิงระบบ ตามทัศนะของ  Hoy and Miskel 
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   ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991, p. 394-397) ไดเสนอแนะเกณฑในการ
ประเมินที่นาสนใจไว  4  ตัว โดยอาศัยแนวคิดของแคมพเบลส (Campbell,  1977,  p. 146) ไว ดังนี้ 

     1.  การปรับตัว (Adaptation) เปนหนาที่หลักขององคการที่จะตองปรับตัวใหสอดคลอง
และเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม ตัวเกณฑที่มาใชใน 
การประเมินความสามารถในการปรับตัว ไดแก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม ความ
เจริญเติบโต และการพัฒนา 
             2.  การบรรลุเปาหมาย (Goal Achievement) องคการมีการกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค หรือผลสําเร็จที่พึงปรารถนา ซึ่งองคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตางๆ เพื่อ
บรรลุผลตามที่ตองการ เกณฑที่ใชในการประเมิน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพ การจัดหาทรัพยากร
และประสิทธิภาพ 
                   3.  การบูรณาการ (Integration) คือ ความสามารถในการหลอหลอม ประสมประสาน
ความสัมพันธของสมาชิกในองคการเพื่อรวมพลัง เพื่อการปฏิบัติภารกิจ เกณฑที่ใชในการประเมิน
ไดแก ความพึงพอใจ บรรยากาศการทํางาน การสื่อความหมาย และความขัดแยง 
   4.  การคงไวระบบคานิยม (Latency) ความสามารถขององคการที่จะโนมนาวบุคคลใน
องคการใหดํารงรักษาไวซ่ึงคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑท่ีใชในการประเมิน 
ไดแก  ความจงรักภักดี  ศูนยกลางความสนใจของชีวิต  แรงจูงใจ  และเอกลักษณ 
    พารสัน (Parson, 1960, citing  Hoy and Ferguson, 1985,  p. 121-122) ไดเสนอแนวคิด
ในการวัดประสิทธิผลขององคการ โดยพิจารณา 1)  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation) 
2)  การบรรลุวัตถุประสงค (Goal Attainment) 3)  การบูรณาการ (Integration) 4)  การคงไวซ่ึงระบบ
คานิยม (Latency) 
                    คาเมรอน (Cameron, 1978, p. 23)  ไดศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลขององคการ 
โดยเฉพาะองคการทางการศึกษาระดับสูง  คือระดับวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยในรัฐนิวอิงแลนด
จํานวน  6  สถาบัน  ในระดับปริญญาตรี โดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของแตละมหาวิทยาลัย 
สถาบันละ 4-5 คน และสัมภาษณคณาจารยสถาบันละประมาณ 10 คน โดยการขอใหตอบขอคําถาม 
ดังตอไปนี้ 
   1.  มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลมีลักษณะขององคการอยางไร 
   2.  อะไรในสถาบันแหงนี้ที่แตกตางจากสถาบันอื่นในแงของประสิทธิผล 
   3.  ส่ิงที่ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อทําใหสถาบันแหงนี้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
   4.  อะไรคือสิ่งที่ทําใหสถาบันมีประสิทธิผล โดยใหคิดถึงสถาบันที่ทานเห็นวามี
ประสิทธิผล 
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   5.  จากตัวแปรประมาณ 180 ตัว ที่ไดจากหนังสือตางๆ มีตัวแปรใดบางที่ใชได กับ
ความมีประสิทธิผลของสถาบันแหงนี้ 
   6.  ตัวแปรใดบางซึ่งไมสามารถใชวัดได หรือไมมีขอมูลที่หาไดเดี่ยวกับตัวแปรนี้ 

   ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณดังกลาว ปรากฏมีมิติของความมีประสิทธิผลและเกณฑ
การวัด  9  ประเภท  ดังนี้ 
   1.  ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา 
   2.  พัฒนาการทางวิชาการ 
   3.  พัฒนาการดานอาชีพ 
   4.  พัฒนาการสวนบุคคล 
   5.  ความพึงพอใจในการวาจางของคณาจารยและผูบริหาร 
   6.  พัฒนาการดานวิชาชีพ 
   7.  ความเปดของระบบและปฏิกิริยาตอชุมชน 
   8.  ความสามารถในการไดมาซึ่งทรัพยากร 
   9.  สุขภาพขององคการ 
   เมื่อเขาจัดกลุมและประเภทของมิติของความมีประสิทธิผล  พรอมเกณฑที่จะใชวัด 
แตละมิติแลว เขาดําเนินการวัดจากเกณฑตางๆ โดยการสงแบบสอบถามใหผูบริหารและหัวหนาภาควิชา
ในแตละสถาบันทั้ง 6 สถาบัน ประมาณ 75 คน ผลการวิจัย พบวา มิติทั้ง 9 มคีวามสมัพนัธกนัอยางมาก
ในทางบวก เขาสรุปวาประสิทธิผลขององคการมีลักษณะหลายมิติ ไมใชเปนแนวความคิดเดี่ยว แต
ทั้งนี้การมีประสิทธิผลในมิติหนึ่งไมจําเปนตองสัมพันธกับการมีประสิทธิผลในอีกมิติหนึ่ง 
                   มอทท  (Mott, 1972, citing Hoy and Miskel,  2001,  p. 305)  ซ่ึงไดกลาวถึงเกณฑ
การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ  4  ประการ  ดังนี้  1.  ประสิทธิภาพ   
2.  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   3.  ความสามารถในการปรับตัว  4.  ความสามารถในการยืดหยุน  
   รุง  แกวแดง  และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 164) กลาววา องคการจะ
ดํารงอยูรอดได ตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  ประสิทธิผลเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
องคการ ถาปราศจากการประเมินประสิทธิผลแลว จะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการ
เปนอยางไร สําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดในเรื่องการประเมินประสิทธิผลของ
องคการ โดยใชเกณฑหลายเกณฑ เนื่องจากสามารถเลือกใชเกณฑที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะของสภาพองคการไดแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังกลาวมาแลวนั้น ทําใหเห็นวา 
การประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรใชหลักเกณฑหลายอยาง ทั้งนี้การ
ประเมินโดยใชเกณฑเดี่ยว  ไมสามารถชี้วัดไดวาเปนประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมดได  
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   จากการวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายทาน พบวาตางใหคํานิยามและ
องคประกอบของคําวาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of Schools) ที่หลากหลายและ 
นาสนใจ   ผูบริหารที่มีความมุงมั่นที่จะเสริมสรางโรงเรียนของตนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูแลว
ควรใหความสนใจที่จะสรางความเขาใจในเรื่องนี้ใหดี เพราะคําวา  “ความมีประสิทธิผล”  จะเปนคํา
ชี้ใหเห็นถึงทิศทางของการพัฒนาที่ถูกตองถูกทิศทางอันเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารเพราะ
จากสิ่งที่ผูบริหารกําหนดจะกระทํานั้นมีความไมถูกตองเสียแตแรกแลวก็จะกอใหเกิดผลเสียหายตามมา
อีกมากมาย   ดังนั้นผูบริหารจึงควรจะทําความเขาใจใหกระจาง  และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  
สําหรับการบริหารโรงเรียนตอไป     
    กลาวโดยสรุป ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน จากทัศนะของนักวิชาการหลายทาน  
ดังกลาวมาแลวนั้น เห็นไดวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองเปนโรงเรียนที่มีเปาหมายและวัตถุประสงค
หรือผลสําเร็จของงงาน และมีความคาดหวังสูง โดยเปนความคาดหวังของผูที่มีสวนไดสวนเสียของ
โรงเรียน ผูบริหาร ครู ตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มี
ทรัพยากรพอเพียงและมีคุณภาพ โรงเรียนจะตองมีบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรที่ดี ผูบริหาร  และ
ครู ตองมีความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุน การประเมินความมีประสิทธิผลโรงเรียน
ดังกลาว สามารถที่จะประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได ซ่ึงโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงก็อาจมี
ไมครบทุกรายการ แตเกณฑดังกลาวก็สามารถที่จะทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถนําไปใชพัฒนา
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนของตนได  การประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรอบการประเมิน ทั้งน้ีเนื่องมาจากการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาดานตางๆ มีความจําเปนตอการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดใชมาตรฐานการศึกษาชาติ  ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อเปน
แนวทางใหสถานศึกษามุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดกรอบการประเมิน
ทั้งหมด  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  แบงออกเปน  3  ดาน  คือ  
   1.  มาตรฐานดานผูเรียน เนนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ สติปญญา มุงใหผูเรียนมี
ลักษณะ 3 ประการ คือ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข  
   2.  มาตรฐานดานกระบวนการ เนนในดานกระบวนการบริหารและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   3.  มาตรฐานดานปจจัย เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของผูบริหาร 
ครู หลักสูตร อาคาร สถานที่ และชุมชน  
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    ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประเมินผลของมอทท  (Mott,  1972,  citing  Hoy  and 
Miskel,  2001, p. 305) ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูจึงวิจัยนํากรอบแนวคิด เกณฑประเมินประสิทธิผลของ 
มอทท  (Mott, 1972, citing  Hoy and Miskel,  2001, p. 305)  ซ่ึงไดผสานแนวคิดทั้งในแงเปาหมาย 
และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ โดยได
พัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน จากดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนที่เรียกวา 
IPOE  (Index of Perceived Organizational Effectiveness)  ของมิสเกลและคนอื่นๆ  (Miskel and 
Others, 1983, p. 35)  ซ่ึงสรางเครื่องมือนี้  มาใชวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว ไดรับความเชื่อถือวาสามารถประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดอยางนาเชื่อถือและมีการนําไปปรับใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
หลายครั้งทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงประกอบดวยเกณฑการประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียน  4  ดาน  คือ  1)  ประสิทธิภาพ  2)  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  3)  ความสามารถใน
การปรับตัว 4)  ความสามารถในการยืดหยุน  

    1)  ประสิทธภิาพ   
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จขององคการความสําเร็จ

ขององคการมิไดมุงเนนแตการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการเพียงอยางเดียว หากตองคาํนงึถึง
ความสามารถและวิธีการปฏิบัติงานที่นําไปสูความสําเร็จนั้นๆ ดวย จึงจะนับไดวาองคการนั้นมี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล ผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ ใช
เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูประสิทธิผล ดังนั้นแนวการ
วิเคราะหรูปแบบและเกณฑการประเมินจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง การเลือกใชแนวการวิเคราะห 
รูปแบบและเกณฑการประเมินเหมาะสม เชื่อถือไดจึงมีผลตอการพัฒนาประสิทธิผลและประสทิธภิาพ
ขององคการ การประเมินประสิทธิภาพ เปนการศึกษาประเมินผลงานกับปจจัยเพื่อการผลิตในเชิง
อัตราสวนของผลผลิตตอตัวปจจัย เกณฑการวัดประเมินประสิทธิภาพรวมถึงผลตอบแทนการลงทุน 
คาใชจายตอหนวย หรือคาใชจายตอหัวนักเรียน ความสูญเปลา การตกซ้ําชั้น การออกกลางคัน การ
ใชทรัพยากรต่ํากวาขีดความสามารถ ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพจึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัย
ตัวปอนในการผลิตทั้งหมด ตอผลผลิตไดรับทั้งหมด ซ่ึงมีกระบวนการผลิตเปนหนวยกลางในการ
แปรปจจัยใหเปนผลผลิต โดยมีแนวคิดเปนอัตราสวนระหวางคาใชจายในการผลิตกับผลประโยชน
ซ่ึงเกิดขึ้นในการทํางานเพื่อผลสําเรจ็ขององคการ 
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    แคทซ และ คาหน (Katz and Kahn, 1978, p. 33-42) กลาววาประสิทธิภาพ
เปนสวนประกอบสําคัญของประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพขององคการนอกจาก หมายถึง  
ผลตอบแทนที่ไดรับการลงทุนแลวยังหมายถึงเปาหมายขององคการ การวัดประสิทธิภาพขององคการ
จึงจําเปนตองรูเปาหมายขององคการใหชัดเจนเสียกอนจึงดําเนินการ การวัดผลขององคการจะตองมี
ฐานหรือเกณฑเพื่อการเปรียบเทียบผลการบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ดังไดกลาวแลววา การวัดประสิทธิผล
ขององคการ คือ การศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางปจจัยกับผลงาน เพื่อดูวาผลที่ไดรับมาก
หรือนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว และการใชทรัพยากรเพื่อใหไดผลสําเร็จนั้นๆ มากนอยเพียงใด 
ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง ปจจัยเพื่อการผลิต ไดแก ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ เวลา ความพยายาม 
และตนทุนที่ลงไป ดังนั้น จึงจําเปนตองใชความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977, p. 5) ใหความเห็นวา แม
ประสิทธิภาพจะมีความสัมพันธกับประสิทธิผลอยางมากก็ตาม ประสิทธิภาพก็คงเปนเพียง
สวนประกอบที่จําเปนของประสิทธิผลเทานั้น แตยังไมใชเปนสวนประกอบที่เพียงพอสําหรับความมี
ประสิทธิผล เพราะยังคงมีตัวแปรสําคัญอื่นๆ  ขององคการ  เชน  ทรัพยากรที่มี ความจําเปนตองใช 
เปนตน 

 แนวการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ คือการตอบคําถาม 5 คําถาม คือ 
    1.  วัตถุประสงคหรือความสําเร็จที่ตองการขององคการ  คืออะไร  ทั้งนี้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ ตองประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคเปนหลัก 
    2.  ผลสําเร็จอะไรบางที่ยอมรับหรือนับไดวา มีความสําเร็จ  หมายถึง  เกณฑที่
ยอมรับวา ผลงานระดบัใด จึงยอมรับได 
    3.  ผลสําเร็จเหลานั้นจะพิจารณาอยางไร นั่นคือ มาตรฐานการพิจารณาที่จะใช
ในการศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือที่เรียกวาวิธีการไดมาซึ่งขอมูล และวิธีการวิเคราะห 
    4.  ทรัพยากรใด จํานวนเพียงใด ที่ตองการเพื่อผลผลิตความสําเร็จหรือ 
ผลผลิตนั้น คือ การหาตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้น ในเชิง
คาใชจายและผลตอบแทน 
    5.  อะไรคือความเปนไปได หรือความตองการตามแผนงานเพื่ออนาคต  หรือ
ชวงระยะเวลาตอไป หมายถึงขอเสนอที่เปนไปไดเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 
    ประสิทธิภาพที่นํามาพิจารณาหรือนับเปนความสําเร็จ มี 3 ประการ คือ 
    1.  ผลผลิตที่ไดรับหรือผลงาน เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค นักเรียนมีระเบียบวินัย นักเรียนนําความรูที่ได
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ไปใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน บุคลากร
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน 
    2.  เกี่ยวของกับผลผลิตสุดทายที่ เปนที่นิยม (เชิงปริมาณ)  เชน  จํานวน
นักเรียน จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด จาํนวนนักเรียนที่เรียนตอ กระบวนการทํางาน  
    3.  สวนที่มีความสัมพันธกับทรัพยากรมนุษย  เชน  การมีงานทํา  ความตองการ
ของบุคลากร  ชุมชนทอง ถ่ิน  ส่ิ งอํ านวยความสะดวกสนับสนุน  ส่ือ  อุปกณ เทคโนโลยี 
สภาพแวดลอม บรรยากาศ ความพึงพอใจ 
    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคนอื่นๆ (2530, หนา 164-340) ไดทําการศึกษาวิจัย
ประสิทธิภาพของการบริหาร การนิเทศกับระบบฝกหัดครู การศึกษาทุงเนนดานการผลิต การใช
และการควบคุมมาตรฐานเพื่อการฝกหัดครูทั้งระบบ โดยใชกรอบความคิด 4 ประการ ไดแก 
    1.  คุณภาพหรือบทบาทครู 
    2.  ความรับผิดชอบหรือภาระงานของครู 
    3.  กฎ ระเบียบ และขอบังตับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    4.  โครงสรางและระบบการบริหารและการนิเทศการศึกษา 
    ผลการศึกษา พบวา ครูประจําการที่เปนผลผลิตของการฝกหัดครู มีบทบาทที่มี
ความเหมาะสม และมีคุณภาพตามความตองการของผูบริหาร ผูนิเทศและผูปกครอง ความรับผิดชอบ
หรือภาระงานของครูมีปริมาณที่อยูในเกณฑมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการขาราชการครูกําหนดปญหา
ของประสิทธิภาพของการบริหารและการนิเทศการศึกษาเปนผลมาจากกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ สวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากโครงสรางและระบบการบริหารและการนิเทศการศกึษา 
    ตัวอยางจากการประเมินประสิทธิภาพจะเห็นวา ผูวิจัยไดเลือกใชเกณฑวัด
ประสิทธิภาพหลายอยาง ในการเลือกใชเกณฑใดก็ตามตองพิจารณาใหชัดเสียกอนวา วัตถุประสงค
ของการประเมินนั้นคืออะไร เราตองการทราบอะไร นั้นจะเปนตัวกําหนดเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน 
และเกณฑที่จะเลือกใช และเราตองการทราบในระดับใด จะเปนตัวกําหนดตัวช้ีวัด หรือมาตรฐาน
ของสิ่งนั้น เชน มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เปนตน ในการประเมินประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนการ
ประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    1.  ผลผลิตของครู มีคุณสมบัติและมีบทบาทที่เหมาะสมและมีคุณภาพตาม
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มากนอยเพียงใด 
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    2.  ความรับผิดชอบหรือภาระงานของครูมีมากนอยเพียงใด มากเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนดหรือไม 
    3.  ผูบริหารควบคุมมาตรฐานโดยอาศัย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ มี
ผลกระทบตอภาระรับผิดชอบ  และปริมาณของครูมากนอยเพียงใด  ซ่ึงสามารถสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการนิเทศการศึกษาอยางไร 
    4.  ระบบและโครงสรางของการบริหารและการนิเทศในปจจุบันสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพของการบริหารและการนิเทศหรือไม 
    ประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน การบริหารจะเกิดความสําเร็จ
ในองคกรใดๆ ยอมขึ้นอยูกับบุคคลที่มีความสามารถ มีการกําหนดนโยบายและจุดมุงหมายในการ
ทํางานอยางชัดเจน อธิบายวิธีการทํางานและลักษณะของงานที่ทําใหแกเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทํางานไดสําเร็จ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2535, หนา 64-340)  
ความลมเหลวและความสําเร็จขององคการยอมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญๆ หลายประการ และปจจัย
ดังกลาวอาจเกิดจากตัวองคการ พฤติกรรมการบริการ หรือคนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการ
ในองคการ ดังน้ัน การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตองพัฒนาที่องคประกอบ
ที่สําคัญๆ ไมวาจะเปน คน หรือตัวองคการ ตลอดจนพฤติกรรมการบริหารขององคการนั้นๆ การพัฒนา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคการ แตละองคการอาจมีแนวทางในการพัฒนาที่แตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการแตละองคการ และพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารที่แตกตางกันไมวาจะเปนดานความเชื่อ ประสบการณ และความคิดริเริ่มสรางสรรคของ
ผูบริหารแตละคน  
    จาคอบส และ จิลสัน (Jacobs and Jillson, 1974, p. 194) ไดศึกษาสํารวจ
เกี่ยวกับสาเหตุของการปฏิบัติงานขององคการขาดประสิทธิผล มีมูลเหตุมาจาก 
    1.  เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการไมชัดเจน ทําใหทิศทางการดําเนินงาน
รวนเร ขาดเปาหมายขององคการไมชัดเจน ทําใหทิศทางการดําเนินงานรวนเร ขาดเปาหมายที่
เดนชัด 
    2.  วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ 
    3.  ขาดการฝกอบรมหรือการพัฒนาดานทักษะไมเพียงพอ หรือไมมีประสิทธิผล 
    4.  ขาดภาวะผูนําในการบริหาร 
    5.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระกับหนวยงาน หรือระดับตางๆ ใน
องคการไมดี 
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    6.  พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน   
    ปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพนั้น  สวนใหญมักเกิดจากองคประกอบ
พฤติกรรมการบริหาร ซ่ึงมีความสําคัญและระดับการกระทําที่แตกตางกัน แตในการบริหารงาน 
พฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคการบริหารนับไดวาเปนสวนสําคัญ องคประกอบหนึ่งที่จะนําองคกร
ไปสูความมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิค วิธีการบริหาร
เปนตัวเชื่อมโยง  ทําใหพฤติกรรมการบริหารดานคนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรมการบรหิาร
ดานองคการ  ในแงการบริหาร  การวางแผน  การบริหารงานบุคคล  การสื่อสาร  การสรางขวัญและ
กําลังใจ ที่สําคัญคือการตัดสินใจ ลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน แตลักษณะและรูปแบบของ
ผูบริหารหรือผูนําก็เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ เพราะผูบริหาร หรือผูนํามีอิทธิพล
ในดานการจูงใจ และการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการ ดังนั้น คํากลาวที่วา ผูบริหาร คือ ผู
ที่ใชผูอ่ืนใหเกิดผลงาน หรือผูใชกระบวนการ POSDCORB โดยการตัดสนิใจดําเนินการจึงเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ 
    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
    กลูเอค (Glueck, 1980,  p. 195) กลาววา องคการจะมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได หากองคการนั้นๆ ไดมีระบบการวางแผนที่ดี เพราะการวางแผนที่ดีนั้น ไมเพียงแต
องคการเทานั้นที่จะไดรับผลสําเร็จจากการวางแผน ผูปฏิบัติหรือคนในองคการนั้นก็จะไดรับผลสําเร็จ
ของเขาดวย ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนที่ดีมีระบบจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซ่ึง
ชวยใหผูปฏิบัติทราบและสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลอง นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น หากผูรวมงาน
หรือผูปฎิบัติไดมีสวนรวมในการกําหนดจะเปนการเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ
ผูปฏิบัติรูชัดเจนวาองคการมีความคาดหวังอะไรจากพวกเขา เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จขององคการ 
    นอกจากนั้นการวางแผนยังชวยใหผูบริหารทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
นอกองคการอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถกําหนดแผนงานใน
อนาคตไดอยางชัดเจน องคการใดปราศจากแผนงานการจัดองคการและการกํากับควบคุม ซ่ึงเปน
บทบาทในการบริหาร ยอมจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไมได  
    สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977, p. 196) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับตัวแปรสําคัญ ซ่ึงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการ โดยจําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
    1.  ลักษณะขององคการ หมายถึง ลักษณะของโครงสรางองคการ และความสัมพันธ
ระหวางสายงานบังคับบัญชาตามบทบาทหนาที่และตัวบุคคลในองคการ ตลอดจนขนาดขององคการ 
ซ่ึงในลักษณะขององคการนั้นมีองคประกอบในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
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        - การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  หมายถึง  ความมากนอยของอํานาจ
ที่กระจายใหไปตามขั้นการบังคับบัญชา การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรับผิดชอบใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมขององคการ 
        -  ความชํานาญเฉพาะทาง  (Specialization)  หมายถึง  การบางสวนงานตาม
ความชํานาญเฉพาะอยางหรือเฉพาะที่  การแบงงานตามความชํานาญเฉพาะอยางจะนําไปสู
ประสิทธิผลสูง เพราะเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีความเชี่ยวชาญ ซ่ึงทําใหผลงานเขามีสวน
รวมกิจกรรมหรือรับผิดชอบเปาหมายไดสูงขึ้น 
        -  ความเปนทางการ (Span of Control) หมายถึง  การกําหนดกฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับอยางเปนทางการขององคการ ซ่ึงใชเปนเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนงาน แตทั้งนี้ มีขอ
ควรตระหนักวา การที่องคการมีความเปนทางการมากเทาไรจะกลับเปนอุปสรรคตอความมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เพราะผูบริหารมักยึดติดระเบียบแบบแผนตามตัวหนังสือ ซ่ึงมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ใหมๆ หรือที่ปรับใหเขากับสภาพปญหาการจํากัดลงในวงแคบ ทุกอยางตองปฏิบัติตามระเบียบใน
บางครั้งจึงอาจจําเปนตองมีการปรับพฤติกรรมหรือแนวการปฏิบัติ 
        -  จํานวนผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งหากมีความเหมาะสมในสัดสวนระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะมีผลตอประสิทธิผลตอการทํางานกลุม นอกจากนี้ วูดเวอรธ 
(Woodword, 1958,  p. 71)  กลาววา  นอกเหนือจากความสัมพันธดังกลาวที่นําไปสูความสําเร็จของ 
องคการแลว ยังพบวาความสัมพันธดังกลาวมีผลกระทบจากลักษณะของเทคโนโลยีที่ใชในองคการ
นั่นคือ  องคการซึ่งมีประสิทธิผลเปนองคการที่ใชเทคโนโลยีในการผลิต  
        - ขนาดขององคการ  (Organization Size)  ขนาดขององคการที่เพิ่มขึ้นมีผล
ในทางบวกกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นขององคการ แตมีผลในทางลบตอความผูกพันของบุคคลหรือ
พนักงานตอองคการ 
        -  ขนาดของหนวยงาน  หมายถึง  กลุมบุคคลในแตละหนวยงาน กลุม
ทํางานเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีโอกาสที่ใกลชิดมีความสัมพันธคุนเคยกันมากกวากลุมทํางานใหญๆ 
ทั้งยังสรางความรูสึกการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาก ในขณะที่กลุมงานหรือขนาดของหนวยงาน
ยิ่งใหญเทาไร มักมีแบบแผนมากขึ้น ความใกลชิดของกลุมพนักงานก็ลดลง ความพึงพอใจก็นอยลง
     นอกเหนือจากองคประกอบโครงสรางที่มีผลตอประสิทธิผลแลว  
เทคโนโลยีในองคการอันหมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการที่องคการนํามาใชในการ
ดําเนินงานก็มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการ เชนกัน 
    2.  ลักษณะของสภาพแวดลอม ซ่ึงมีทั้งสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก ความ
สลับซับซอน ความมั่นคง และความไมแนนอน เชน สภาวการณดานการตลาด เศรษฐกิจ และ
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การเมือง เปนตน และสภาพแวดลอมภายในองคการ หมายถึง บรรยากาศองคการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977,  p. 74-75)  กลาววา  สภาพแวดลอม
ภายนอกองคการจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิหลขององคการมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ  2  
ประการ  คือ 
     -  ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดลอมดังกลาว 
     -  ความมีเหตุผลของการกระทําขององคการ 
     นั่นคือองคการที่มีประสิทธิผลมากที่สุดถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกบทบาท
ของนักบริหารคือ  การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขาได
กับภาวะดังกลาว 
    3.  ลักษณะของบุคคลในองคการ  พฤติกรรมของบุคคลในองคการมีผลกระทบ 
หรือมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ท้ังนี้ เนื่องจาก
บุคคลที่เขามารวมปฏิบัติงานในองคการแตละคนตางก็มีความคาดหวังตอการที่จะไดรับการตอบสนอง
ในการทํางานเพื่อองคการนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถที่จะใหองคการอยูรอดเจริญเติบโต
เพื่อจะไดมีงานทํา องคการเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคล จึงกอใหเกิดความผูกพันขึ้น แคทซ และ
คาหน (Katz and Kahn, 1966, p. 251) เสนอวา มีพฤติกรรม 3 ประการ ที่องคการจะตองไดรับการ
ตอบสนองจากคนในองคการเพื่อองคการจะสามารถมีประสิทธิผลสูงสุดได คือ 
      -  ความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรคน โดยจัดระบบ
รางวัลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลงาน และสนองตอบความตองการของบุคคล ตลอดจนความกาวหนา
ในอาชีพ 
      -  องคการจะตองมีความสามารถที่จะทําใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทงานของตนที่รับผิดชอบอยางเต็มใจ 
      -  องคการที่มีประสิทธิผลจะตองสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวย
ตอการที่พนักงานไมเพียงพอ แตปฏิบัติงานตามหนาที่ที่พรรณนาลักษณะงาน (Job Description) เทานั้น 
แตตองมีความรับผิดชอบตอการคิดสรางสรรคที่จะกระทํางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
นําไปสูเปาหมายที่ดียิ่งขึ้น 
      -  ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
หรือประสิทธิผลนั้น  สเตียรส และพอรเตอร  (Steers and Porter, 1977, p. 51-58)  ระบุวา  ปจจัยสําคัญ
ที่ชวยใหฝายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน การจัดหา
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และการใชทรัพยากร  กระบวนการการติดตอส่ือสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวของ
องคการและการริเร่ิมสรางสรรค 
    อยางไรก็ดี กลูเอค  (Glueck , 1980,  p. 195)  ไดกลาวไววา นอกเหนือจากการ
วางแผนที่ดีที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ มีประสิทธิผลแลว ตัวโครงสรางและการพรรณา
ลักษณะงานที่ชัดเจน ก็เปนตัวประกอบที่สําคัญตอการมีประสิทธิผลขององคการ นอกจากนี้ในเชิง
การบริหารเขาระบุวา การที่จะนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น ภาวะผูนํา 
กระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและผูรวมงาน  ระบบการสื่อสารที่ดี และ
ความสัมพันธของพนักงานหรือผูรวมงาน การควบคุมงบประมาณ และการกํากับดูแลลวนมีอิทธิพล
และเปนปจจัยสําคัญที่จะนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลขององคการทั้งสิ้น 
     2)  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต     
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 (2549, หนา 31)  ไดกําหนดปริมาณและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
      1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   
      2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
      3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คดิเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
      4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
      5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ 

6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ  
กับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

     นอกจากนั้นสถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
และสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน มุง
สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด มุงสงเสริมให
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ชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและ
แหลงการเรียนรู มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นในระดับ
สถานศึกษา มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
และพัฒนาการศึกษา  ยึดหลักยึดหลักความเทาเทียมกับและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
ของผูเรียนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปน
คาใชจายรายบุคคลสําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
อยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน มุงเนนการ
เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ โดยใหสถานศึกษามี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกสถานศึกษา มุงพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน คือ การวางแผน
งบประมาณ การคํานวณคนทุนผลผลิต การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การบริหารทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารสินทรัพย การ
ตรวจสอบภายใน มุงสงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสินจากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา  ยึดหลักการบริหารเพื่อใหเกิด 
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาตาม
นโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปน
อิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุงสงเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ยึดกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ มุงพัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดตอ ส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบ
เครือขายเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
       ความสําเร็จในการผลิตนักเรียน เปนตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาการบริหารงานของ 
ผูบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ มีประสิทธิผลตามเปาหมายของโรงเรียน เนื่องจากผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับสูง  (จุมพล  พูลภัทรชีวิน, 2542, หนา  91-92)  การบริหารการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีสวนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ไดแก การบริหารงาน
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วิชาการเพราะการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับกิจกรรมทุกชนิด เพื่อดําเนินการและพัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงถือเปนเปาหมายอันสําคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน (กิติมา ปรีดีดิลก, 2539, หนา 110) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) เปน
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนพฤติกรรมที่พัฒนางอกงามขึ้น
จากการอบรมสั่งสอนโดยตรง ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ 3 ดาน คือ ความรู–ความคิด 
(Cognitive Domain)  ความรูสึก (Affective Domain)  และการปฏิบัติ (Phycho–Motor Domain) 
(พวงรัตน ทวีรัตน,  2540,  หนา 9)  เปนผลการเรียนในชั้นสุดทายของผูเรียนที่จบหลักสูตรอยูในระดับสูง 
ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
2542 ก, หนา 11) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีคุณภาพในแงที่เปนผูที่พัฒนาตน มี
ความสามารถและทักษะเชิงกระบวนการในการดํารงชีวิต มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพดี พัฒนา
งานมีทักษะกระบวนการทํางาน มีความสามารถในการจัดการพัฒนาสังคม มีเจตคติ คุณธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและรวมพัฒนาสังคม ปริมาณ
และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธผิลของโรงเรียนที่สรางความเชื่อมั่นไดสูง  โดยวัดความนิยมจาก
ชุมชน และผูปกครองนักเรียนประการหนึ่ง ไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก และ
คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถใน
การศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนที่มีทั้งปริมาณ และคุณภาพสูง ดังกลาวนี้จะ
ไดแกโรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง โรงเรียนที่มีความพรอมทั้งดานปจจัย
ตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม
เหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัว สามารถจัดซื้อ จัดจาง และเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากร 
คือ ครูผูสอน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เร่ืองคุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะ
ดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเพียงเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะ
พิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดสรางสรรค 
ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความปรารถนา และความคาดหวังตางๆ รวมทั้งการประพฤติ ปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ซ่ึงลักษณะดังกลาว นับเปนลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่สังคมมีความคาดหวัง  และมีความตองการอยางมาก  มอทท (Mott, 1972, p. 373) จึง
อาจกลาวไดวา คุณภาพที่เกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มี
ความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนที่
นาพอใจแลว  ยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ ที่
พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุของคประกอบตางๆ ใน
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การสรางเสริมประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้น  นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึง
ไดแก อาคารสถานที่เหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของผูบริหาร บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่
รมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณที่เพียงพอทันสมัยตอการเรียนการสอนแลว บุคคลที่สําคัญ
ไดแก ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน หากผูบริหารที่มี
ความรู ความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญของงาน
วิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน  เปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการ
ทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และความเจริญทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลว เปนที่เชื่อวาโรงเรียนนั้น จะตองบรรลุ
วัตถุประสงค เกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

 นอกจากปริมาณและคุณภาพ  ดานกระบวนการเรียนรูแลว  ผูเรียนตองมีความ 
สามารถพัฒนาทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) หมายถึงมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือ
พฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา แสดงออกในทางที่ดีงาม สมเหตุสมผล และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม  การศึกษา นอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดาน
รางกาย  ใหสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวนตางๆ  อยางเหมาะสมกับวัย  ดานสติปญญามีความใฝรู  
ใฝเรียน และรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  และมีความคิดอยางสรางสรรค  ดานสังคม สามารถนํา
ความรูความสามารถและทักษะอันจําเปน เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนได
อยางมีความสุข และดานจิตใจรูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว 
ทัศนคติทางบวก จะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูที่มีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึก และแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของสังคมไทย
สวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอย หนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผล
ยอมรับกฎ กติกาของสังคมที่ไดกําหนดขึ้นและปฏิบัติดวยความจริงใจ  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย 
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
ใหความรวมมือ  รวมใจ  ตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูที ่มี
ความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกล้ัน และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอน
นักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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     3)  ความสามารถในการปรับตัว  
       โลกาภิวัตนทําใหเกิดสังคมใหม คือ สังคมแหงขอมูล ขาวสาร เปนสังคมแหง
การรับรู ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา ดังนั้น
บุคลากรในโรงเรียนจึงตองมีการปรับตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานที่ใชเทคโนโลยี (Technology) 
ซ่ึงคือการทํางานโดยนําความรูทางวิทยาศาสตรประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ใหมีผลดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการนํานวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงหมายถึงแนวความคิด  
การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลว 
ใหทันสมัยไดผลดียิ่งขึ้น มาใชในการทํางานใหไดประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลา
และแรงงาน  (กิดานันท  มลิทอง,  2543,  หนา 1) 
     ผูบริหารการศึกษาตองยอมรับวา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดเสมอและรวดเร็ว
มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกาลเวลาผานไป ผูบริหารจึงตองปรับตัวอยางมากเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  
อันเนื่องมาจากสาเหตุตอไปนี้  (ปราชญา กลาผจัญ และ อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว, 2542, หนา 171) 
     1.  มีการใชคอมพิวเตอรกันมากขึ้น 
     2.  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางรวดเร็ว 
     3.  การสื่อสารทางไกลดวยดาวเทียมเจรญิมากและสามารถนํามาใชประโยชน
ไดเปนอยางมาก 
     4.  การศึกษาในปจจุบันเนนหนักไปที่การเรียนรูตลอดชีวิต หรือที่เรียกวา 
การศึกษาตอเนื่อง 
     5.  ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน จําเปนตองมีความรูทางเทคนิคตางๆ เพิ่มมากขึ้น
และทันสมัยมากขึ้น  
     การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ผูบริหารใน
ฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ตองเผชิญกับส่ิงตอตานการเปลี่ยนแปลง ที่อาจแสดง
ออกมาใหเห็นไดอยางเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได ส่ิงที่ตอตานสวนใหญมีสาเหตุมาจากอารมณหรือ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ผูบริหารควรใหความสนใจเพื่อหาทางขจัดหรือลดใหเหลือ
นอยลง การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดหรือกระบวนทัศน (Paradigm) จากเกาไปสูใหม ทั้งเรื่องปรัชญา
องคการ การกําหนดนโยบาย การจัดโครงสรางและรูปแบบขององคการ การเลือกสรรคนเขาทํางาน 
คานิยมในการทํางาน ฯลฯ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเปนเรื่องสําคัญมาก ดังนั้น
ผูบริหาร ผูนํา ควรฝกการรับรู การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงนั้น 
(ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545,  หนา  328-329) 
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 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร อาจมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยกลุมคน
ที่ไมมีความพอใจ ไมเห็นดวย จึงมีความขัดแยงกันระหวางผูสนับสนุนที่เห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลง 
กับกลุมผูตอตานที่มีความตองการใหคงฐานอํานาจของตนไว และผูที่ตองเดือดรอนกับผลที่คาดวา
จะตามมา การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วๆ ไป ยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันขององคการ ผูนําที่ตองการ
ประสิทธิผลไมสามารถจะปลอยใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตามสบายโดยไมมีการวางแผน แตผูนํา
จําเปนจะตองมีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในดานการวางแผน การอํานวยการ และการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแบงออกเปน  3  ขั้นตอนดวยกัน  คือ 
    1.  การเปลี่ยนแปลงโดยการใชอํานาจ อํานาจหนาที่ตามตําแหนง บารมีสวนตัว 
ทั้งนี้ยอมแลวแตสถานการณ จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรู เจตคติ ของบุคคลใน
องคการตลอดจนการวิเคราะหในดานการมีสวนรวม และการบังคับเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    2.  การเปลี่ยนแปลงโดยผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูนําควรมีความสามารถ
ในการสรางสิ่งแวดลอมใหคนทํางาน มีความรับผิดชอบมากหรือสูงขึ้นไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการทั้งในสวนบุคคลและกลุม 
    3.  เปนการศึกษาถึงการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะอธิบายถึงแนวความคิดในการผสมผสานในวัตถุประสงค 
    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผูนําหรือผูรวมงาน
ใหเหมาะสม และเปนการเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได โดยทําความเขาใจเรื่องพฤติกรรม
เกี่ยวกับงาน พฤติกรรมสัมพันธ และพฤติกรรมปรับเปลี่ยน การพัฒนาองคการ (Organizational 
Development) เปนกลวิธีหนึ่งที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพองคการ 
    การเปลี่ยนแปลงในองคการมี 2 รูปแบบ ( มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 161-
163) ไดแก 
    1.  การเปลี่ยนแปลงแบบตอบสนอง  (Reactive Change)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย ซ่ึงมักจะเกิดโดยกระทันหัน เชน เครื่องจักรเสีย น้ําทวม ไฟไหม เปนตน 
และอาจจะกอใหเกิดวิกฤต (Crisis) ในการทํางาน ซ่ึงผูบริหารตองแกไขแบบสนองปญหาเฉพาะ
หนาเพื่อลดแรงกดดัน และพยายามหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในอนาคต 
    2.  การเปล่ียนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางมีเปาหมาย เชน การปรับโครงสรางองคการ การขยายกําลังการผลิต การเพิ่มผลงาน เปนตน 
โดยผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาขอมูล วิเคราะห 
วางแผน และดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปนประโยชนแกองคการ ซ่ึง
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เร่ิมจากการระบุปญหาหรือแสดงความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง ตามดวยการกําหนดสวนที่ตองการ
เปล่ียนแปลง ตอจากนั้นจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
    กรัยเนอร (Greiner, 1967, p. 199) กลาววา การพัฒนาองคการเปนแบบการ
เปล่ียนแผนงาน ซ่ึงพยายามที่จะเปลี่ยนองคการทั้งระบบ โดยการใชพฤติกรรมศาสตร (Behavioral  
Science) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการ การเปลี่ยนแปลงองคการ หรือการปรับตัว คือ การทําให
องคการแตกตางไปจากเดิม ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดีที่สุด เขายัง
กลาวตอไปวาการเปลี่ยนแปลง สามารถเกิดจากอิทธิพลภายนอกองคการก็ได เชน รัฐบาล ลูกคา 
ผูบริโภค หรือคูแขง หรืออาจเกิดจากกระแสกดดันจากภายในองคการเอง เชน นโยบาย การ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงคหรือการบริหาร ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรวมงานและวิทยาการ และ
ขอขัดแยงเหมือนบทบาทหนาที่ เขากลาววา บางทีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากทั้งกระแสอิทธิพล
ภายนอกและกระแสอิทธิพลภายในก็ได ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงองคการ  อาจเปนไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือหลายๆ ทิศทางก็ได เชน การเพิ่มความเขมในการวางแผน การ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงขนาด หรือบทบาทขององคการ จุดแหงความริเร่ิมสรางสรรค ระยะเวลาในการ 
ดําเนินงานที่เสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทดสอบประสิทธิภาพแลวหรือองคการที่ควรเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงตัวองคประกอบที่ควรเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยูกับจุดเปลี่ยนแปลงหลักในองคการโครงสราง/เทคโนโลยี  
และคน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง องคประกอบที่เปลี่ยนแปลงคือ บทบาท งาน กลุมงาน ชวงการ
บังคับบัญชา (Span of Control) โครงสรางองคการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ เครื่องใช โดยกรรมวิธีใหมๆ 
ในการทํางาน กรรมวิธีเพื่อผลผลิตใหม หรือกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางองคการ องคประกอบ
สุดทายคือ การเปลี่ยนแปลงคน ซ่ึงตองพยายามสงเสรมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละนอย ดวยการปรับ
พฤติกรรมมากกวาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยางรวดเร็ว เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือเทคโนโลยี 
ผูรวมงานจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและทักษะเมื่อมีการพัฒนาใหดีขั้น 
    นอกจากแนวคิดในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารในองคการดวยการพัฒนา
องคการแลว ยังมีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิผลขององคการในดานพฤติกรรมการบริหาร ดาน
เทคนิคการบริหาร  ซ่ึงไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนงาน  ภาวะผูนํา  การสื่อสาร
มนุษยสัมพันธ แรงจูงใจ อันจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลในที่สุด และ
ที่สําคัญที่สุด คือ พฤตกิรรมการบริหารดานคน ซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ เพื่อใหเกิดผลงานนําไปสูความสําเร็จขององคการ ในองคกรขนาดใหญมักมกีลุม
บุคคลแตกตางหลากหลายในดานความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนจํานวนมาก การใชคน
ใหตรงกับความรูความสามารถ จึงเปนสิ่งจําเปน การใหคนรูและเขาใจบทบาทแตละคนก็เปนสิ่งจําเปน 
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สภาพแวดลอมภายนอกองคการมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยีและวิธีการทํางาน
ใหมๆ เกิดขึ้น ดังนั้น ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลขององคการ จึงจําเปนตองมีการพัฒนา
คนใหมีความรู ความสามารถทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากเรื่องการ
พัฒนาความรูแลว ขวัญและกําลังใจก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่องคการจักตองคํานึงถึง การที่ผูรวมงานมี
ขวัญและกําลังใจ ยอมชวยใหผูรวมงานมีความตั้งใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น สวัสดิการ ส่ิงตอบแทน 
ลวนแตมีอิทธิผลตอการพัฒนาประสิทธิผลทั้งสิ้น วัฒนา  สูตรสุวรรณ (2521,  หนา 201)  กลาววา 
อิทธิพลท่ีเกี่ยวสัมพันธกันและกันอยางใกลชิดกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ มูลเหตุจูงใจ
ใหคนทํางานทั้งที่เปนดานการเงิน และไมใชการเงิน ความพึงพอใจหรือความสุขอันเกิดจากงาน 
สภาพแวดลอม ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติที่ดีที่มีตอกลุมหรือเพื่อนรวมงาน   
    สําหรับในสวนของการพัฒนาคนนั้น องคการอาจจัดทําไดหลายๆ รูปแบบ อาทิ 
การฝกอบรม การศึกษาตอ การดูงาน หรือการใหคําแนะนํา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพ
ของแตละองคการ  ในองคการตางๆ จะประกอบดวย  “คน”  และ “งาน”  โรงเรียนซึ่งเปนองคการ
ทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมประกอบดวยผูบริหาร โรงเรียน ครู นักเรียน และนักการภารโรง 
ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 
โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆ ของ
โรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนา และความเปลี่ยนแปลง นโยบายของ
โรงเรียนไมควรยึดตาย ตัวตนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถ
ปรับตัวใหทันสมัย ทันความเปลี ่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน ควรมี
นวัตกรรม และสื่อการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมใหสะอาด รวมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ 
และเกิดบรรยากาศการเรียนรู 
    ผูบริหารและครู จะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว  ไมหยุดนิ่ง ตองพยายาม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกร รูปแบบการบริหารงาน และการดาํเนินงานตางๆ  ใหมีความคลองตัวตอ
การปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน มีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
นั้น จะตองมีเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหทันสมัย เรียน
ทั้งเนื้อหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม มากกวาที่จะบอกความรูหรือสอนหนังสือธรรมดา เพราะ
วิธีการเรียนรู  หรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียน จะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถนําไป
ปรับใชตอการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม 
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    ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในงานและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
มีความสามารถในการแกปญหาได มองการณไกล มีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคและกลา
เผชิญกับความคิดที่ตรงกันขาม อดทน สามารถปฏิสัมพันธกับผูรวมงานไดเปนอยางดี กอรตัน
(Gorton, 1983, p. 491) โดยแสดงถึงการมีประสบการณ คุณวุฒิ ทักษะ ความสามารถ และความรู 
เปนผูที่มีคุณภาพ และตองการความสําเร็จในงาน (Stone, 1998, p. 129, Moorhead and Griffin, 
1998, p.  98)  ซ่ึงความสําเร็จของผูบริหารมี 2 ประการ ดังนี้ (Stuart–Koyze and Roskin, 1983, p. 3-5)  
    1.  ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหาร จะมีปจจัยหลายอยางที่นําไปสู
ความสําเร็จในการบริหาร แตการจะบรรลุความสําเร็จในการบริหารไดนั้น จะตองรูส่ิงที่จะทําและรู
วาทําอยางไร จะทําใหสามารถสนใจและรวมพลังไปสูเปาหมายไดอยางถูกตอง โอกาสความสําเร็จ
จะมีสูงขึ้น  ปจจัยพื้นฐานที่ทําใหประสบความสําเร็จมี 3 ประการ คือ  (1)  ตองใชพลังและ
ความสามารถอยางมากในการทํางาน เพราะมีความเชื่อวาจะไมสามารถประสบความสําเร็จในการ 
บริหารไดถาไมมุงมั่นในการทํางานที่ทําอยูและไมทําอยางเต็มกําลัง ตลอดทั้งแรงจูงใจ พลัง และความ
ตองการทํางาน จะเปนรากฐานอยางดีตอความสําเร็จ  (2)  ตองสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน 
และตัดสินใจไดวางานอะไรสําคัญและไมสําคัญ จะตองทุมเทพลังไปยังงานที่สําคัญกอน โดยไม
กลัวในการจะขจัดกิจกรรมที่พิจารณาแลวเห็นวาไมสําคัญออกไป  (3)  เห็นวาการปฏิบัติตอเพื่อน
รวมงานเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารเพราะผูบริหารไมสามารถจะทํางานใหสําเร็จได
โดยลําพังคนเดียว 
    2.  ภารกิจของผูบริหาร ผูบริหารจะตองพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายในเรื่องที่สําคัญ โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในขณะนั้น ถาทํางานมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงและผลงานมีความสําคัญ ก็ถือวาทํางานประสบความสําเร็จ  

      นพปฎล สุนทรนนท  (อินเทอรเน็ต, 2549)  กลาววา องคกรกับการเปลี่ยนแปลง
มีลักษณะดังตอไปนี้ 
    1.  พลวัต/เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
    2.  มีความยืดหยุนสูง/ปรับตัวไดดีและเร็ว 
    3.  มุงเนนที่ทักษะ/ความรูความสามารถการทํางาน 
    4.  เนนการทํางานเปนทีม 
    5.  เนนการมีสวนรวมอยางจริงจัง/รวมตัดสินใจ 
    6.  เนนทุกคนเหมือนเปนลูกคา 
    7.  ไมมีกําหนดเวลาที่ตายตัว (ทําไดตลอดเวลา/แบบยืดหยุน) 
    8.  ทํางานไดทุกหนทุกแหง ทุกเวลา 
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    9.  ความสัมพันธเปนแบบเครือขาย/แนวขนาน 
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เปนการจัดการกับ
เหตุการณทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือทําใหดีขึ้น หรือแตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก เปน
การเปลี่ยนแปลงตนเองและผูอ่ืน การเปลี่ยนแปลงเชิงรับ เปนการถูกเปลี่ยนแปลงโดยผูอ่ืน หรือเปน
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ หรือปจจัยที่เราไมสามารถควบคุมไดบางสวน หรือท้ังหมด บทบาท
ของผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ควรมีบุคลิกภาพ ดังนี้ 
    1.  ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
    2.  ชักชวน  โนมนาว (Hidden Persuader) 
    3.  ประสานงาน  (Internal Contractor)  
    4.  สงเสริม/สนับสนุน/อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 วัฒนธรรมองคการในยุคการเปลี่ยนแปลง  ควรมลัีกษณะดังนี้ 
    1.  ยืดหยุน ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมภายนอกไดดี และรวดเร็ว 
    2.  เรียนรู หรือตื่นตัวตอส่ิงแวดลอมอยูเสมอ 
    3.  ตัดสินใจในการแกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
    4.  เนนการทํางานเปนทีม 
    5.  ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย/ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
    6.  การใหอํานาจผูปฏิบัติการมากขึ้น (Empowering) 
    7.  ทํางานเปดเผยโปรงใส ตรวจสอบได 
    8.  ทนและรับมือกับความเสี่ยงได 
    แนวโนมการจัดองคการในอนาคต  ประกอบดวย 
    1.  ภาวะผูนําและการตัดสินใจ (Leadership and Decision Making) 
    2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
    3.  การบริหารความขัดแยงภายในองคการ (Conflict Management) 
    4.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
    5.  การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิผล ทั้งภายในและนอกองคการ 
    6.  การสรางระบบความรวมมือ (Cooperative System) 
    7.  การใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย/การพัฒนาความรู 
    8.  ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
    9.  การมุงไปสูองคการแหงคุณภาพ (Quality Organization) 
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    ผูบริหารซึ่งตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลงและชวยใหองคการไดรับการปรับปรุง ซ่ึงจะตองใชเวลาในแตละกระบวนการเปนระยะๆ 
ผูนําหรือผูบริหารตองสามารถแนะแนวทางใหบุคลากรทุกคน ทุกกลุม เขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางเหมาะสมทั้ง 8 ขั้น ซ่ึงลวนเปนแนวทางพื้นฐานที่นําไปสูความสําเร็จ ดังนี้ (รังสรรค 
ประเสริฐศรี, 2544, หนา 65-66 ) 
    1.  สรางความรูสึกเรงดวน (Establishing a Sense of Urgency) ตรวจสอบสถานการณ
ขององคการ ระบุหรืออภิปรายถึงปญหา อุปสรรคหรือโอกาสที่สําคัญ สืบหาขอมูล เพื่อเปนวิธีที่จะ
ทําใหเกิดผลกระทบทุกคนในองคการ สรางความสนใจ ปูทางเพื่อใหเกิดความรวมมือ 
    2.  สรางคณะทํางานแกนนํา (Establishing a Coalition) สรางกลุมใหมีอํานาจทําการ
เปล่ียนแปลง และชวยใหกลุมทํางานเปนทีม กลุมหนึ่งไมควรเกิน 5 คน จะมีประสิทธิผลที่ดีในการ 
ควบคุมการปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในองคการใหญๆ 
กลุมควรจะมีจํานวนประมาณ 20-50 คน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการไดผลดี 
    3.  กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ (Developing a Vision and Strategy) สรางภาพ
อนาคตซึ่งสามารถสื่อความเขาใจไดงายกับผูมีสวนไดสวนเสีย จะชวยใหเกิดการปฏิบัติการ
เปล่ียนแปลงโดยตรง 
    4.  ส่ือสารวิสัยทัศน (Communicate the Vision and Strategy) ควรใชทุกวิถีทาง
ที่เปนไปไดในการสื่อวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและหลอมรวมจิตใจสมาชิกใน
องคกร เพื่อใหบุคลากรเห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปฏิบัติใหเปนแบบอยางหรือเปน
ตนแบบพฤติกรรมใหม 
    5.  มอบอํานาจแกบุคลากรใหปฏิบัติบรรลุวิสัยทัศน (Empowering Employee 
Through Out the Organization to Act on the Vision) ซ่ึงขั้นตอนนี้ชวยใหบุคลากรอื่นเขาใจวิธีการที่
เขาสามารถปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสราง 
    6.  สรางชัยชนะในระยะสั้น (Generate Short – Term Wins) วางแผนและทําให
การปฏิบัติการบรรลุผลไดเห็นโดยเร็ว ใหรางวัลแกคนที่เปล่ียนแปลงสําเร็จ ถาไมมีชัยชนะระยะสั้น 
บุคลากรจะหมดกําลังใจหรือขาดแรงจูงใจ 
    7. รวบรวมผลที่ไดรับและทําใหมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  (Consolidare 
Improvement)  ใหความนาเชื่อถือที่สรางขึ้นโดยการเพิ่มชัยชนะระยะสั้น  เพื่อให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางและนโยบายที่เปนอุปสรรค แตอยาฉลองชัยชนะรวดเร็วเกินไปอาจ
ทําใหเกิดความลมเหลว คนหาโครงการใหมและตั้งเปาหมายใหมเพื่อเพิ่มประสบการณแปลกใหม
และเพิ่มพลังใหมากขึ้น 
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     8. กําหนดวิธีการใหมๆ ใหหยั่งรากลึกอยางมั่นคงในวัฒนธรรมองคการ 
(Institutionalizing the New Approaches in the Organizational Culture) เปนขั้นติดตามเพื่อใหมีการ
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับนิสัย ความเชื่อ ธรรมเนียม และการกําหนดดานจิตใจ โดยจะมีการทดแทนดวย
คานิยมใหมและความเชื่อใหม และตลอดจนใหบุคลากรมองเห็นวา การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่อง
ธรรมดา และเปนสวนที่ประสมประสานกับวิธีการปฏิบัติงานขององคกร การพัฒนาภาวะผูนําและ
ความสําเร็จเพื่อคานิยมใหม พฤติกรรมใหม เพื่อที่จะไดนําไปสูผูนํารุนใหม 
    4)  ความสามารถในการยืดหยุน  
     การปรับปรุงประสิทธิผลขององคการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง องคการอาจ
จัดตั้งมาเปนระยะเวลายาวนาน มีภารกิจและบทบาท ตลอดจนโครงสรางแนชัด อาจจะเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอม ขนาด และภารกิจในสมัยนั้นๆ ระยะหนึ่ง เมื่อองคการเจริญเติบโตขึ้น มีเปาหมาย 
นโยบายที่ปรับใหสอดคลองกับสภาพการณหรือส่ิงแวดลอมในเวลาหนึ่ง การเจริญเติบโตของ
องคการ ระดับ ขนาด ขององคการแปรเปลี่ยนไป ภารกิจเพิ่มขึ้น จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาเพื่อ
ความสําเร็จและการนําไปสูเปาหมายขององคการ 
     การพัฒนาองคการเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนั้น จะมองเฉพาะ
ในสวนปลีกยอยในการปรับปรุง นั้นคงไมเพียงพอ จะตองมุงปรับปรุงองคการทั้งระบบ (Total System)   
โดยการนําวิทยาการใหมๆ หรือการปรับโครงการนําวิทยาการใหมๆ หรือการปรับโครงสรางหรือ
การพัฒนาทรัพยากรคนขององคการมาใช หากพิจารณาตามพฤติกรรมการบริหาร จะพบวาการ
ปรับปรุงประสิทธิผล คือ การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารนั่นเอง 
     กลูเอค (Glueck , 1980, p.199) กลาววา การปรับปรุงประสิทธิภาพองคการนั้น
จะตองมีการจัดระบบงาน โดยจัดทาํคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ของผูรวมงานและ
ผูบริหารทุกคนไวอยางชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธของงานแตละอยางหรือหนวยที่มีความสัมพันธซ่ึง
กันและกัน ที่เรียกวา “การประสานงาน” 
     วัฒนา สูตรสุวรรณ (2521, หนา 416) ไดใหแนวคิดการจัดรูปองคการเพื่อให
เกิดประสิทธิผลไววา รูปองคการหรือโครงสรางจะตองมีความเหมาะสม มีความชัดเจนในสายการ
บังคับบัญชา เปนรูปแบบงายๆ  ตองมีความยืดหยุน (Flexibility) และมีการกําหนดบทบาทหนาที่แต
ละบุคคล ตลอดจนสายการบังคับบัญชา 

       องคการตางๆ หรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น แตละโรงเรียนมี
การกําหนดรปูแบบใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน แตไมวาจะมีการบริหารงานแบบ
ใดก็ตาม ในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแกเปาหมาย คือ การมุงถึง
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ความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบรองลงมา เพื่อรวมกันปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียน
เปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหาร
และการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควร นับตั้งแตหลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสม
กับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู การจัดวิชาตางๆ สําหรับการเรียนการสอน 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอ และหลากหลายเพื่อให
สอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการ
เรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพ ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ บางเรื่อง
เปนสิ่งที่ลาสมัย ไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  การบริหารและการ
จัดการนั้น ผูบริหารเปนผูมีสวนที่สําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ  เกิดความราบรื่น 
เรียบรอย และเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทาง
เผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด ส่ิงใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการ
ยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความไววางใจ
ใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา 
แตควรวางตัวเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลในบางโอกาส 
พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย 
ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 
    การบริหาร คือ  การใชผูอ่ืนใหเกิดผลงาน กูลิค (Gulick, 1987, p. 110)  กลาววา 
ผูบริหารมีหนาที่ 7 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหาร
บุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing)  การติดตอประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล 
(Reportig) และการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ (Budgeting) หรือที่เรียกกันวา “กระบวนการ 
POSDCORB”   
    ฟาโยล (Fayol, 1967, p. 70) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการในการวางแผน 
การจัดองคกรหรือรูปงาน การบริหารบุคคล การปกครองบังคับบัญชา (Commanding) การติดตอ
ประสานงาน  การควบคุมติดตาม  และการประเมินผลปฏิบัติงาน (Controlling) 
    มอรริสซีย (Morrissey, 1976, p. 1) กลาววา  บทบาทของนักบริหารคือ บทบาท
ในการวางแผน การจัดรูปองคการ บทบาทในการบริหารบุคคล การอํานวยการ การควบคุมคิดคาม 
และการประเมินผลปฏิบัติงาน 
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    ลิเคอรท (Likert. 1981, p. 204) ไดทําการศึกษาและคนพบวา องคการที่
ประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน  
    คอรแมน (Korman, 1977,  p. 205) กลาวถึงรูปแบบขององคประกอบแรงจูงใจ
ในเชิงบริหาร โดยกลาววา แรงจูงใจเปนคําอธิบายเหตุผลวา ทําไมคนจึงทํางานหนัก และมีคุณภาพแย  
โดยคําจํากัดความแรงจูงใจ คือ สถานภาพภายในของคนที่มีพลัง เปนชองทางและคงไวซ่ึงพฤติกรรม
ของคน เขากลาววาองคประกอบ 3 ตัว ซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจ คือ ความตองการของมนุษย งาน และ
สภาพแวดลอม ทั้งสามองคประกอบนี้มีผลตอการทํางานของคนในองคการ ดังนั้นแนวคิดในการ
บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการ คือ แนวการบริหารที่มีสวนสัมพันธกับมนุษยสัมพันธ หรือ
ความสัมพันธของคนในการทํางาน ในลักษณะที่มีความยืดหยุน (Flexibility) นั่นคือทําอยางไรจงึจะ
บริหารงานใหเกิดความพึงพอใจทั้งในสวนขององคการ คือ การบรรลุผลตามความคาดหวัง และ
สวนของผูรวมงานที่คาดหวังจากองคการ โดยรักษาสมดุลความตองการของทั้งสองฝายเพื่อความ
อยูรอด ความเจรญิเติบโตขององคการ และการบรรลุผลสําเร็จของงาน คือความมีประสิทธิผล 

 แคทซ (Katz, 1955,  p. 33-42)  ไดกลาวไววา การที่จะบริหารงานใหประสบ 
ความสําเร็จ มีประสิทธิผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารตองมีทักษะ 3 ดาน คือ 
    1.  ทักษะในดานความคิด หมายถึง  ความสามารถในการมองภาพรวมขององคการ 
โดยมองจากภาพของหนวยยอยข้ึนไปทั้งโครงสรางจนเกิดภาพรวม เปนความสามารถของผูบริหาร
ที่จะตองรอบรูและเขาใจความสลับซับซอนของหนวยงาน และสามารถทําใหทุกหนวยดําเนินงาน
ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการวิเคราะห การคิดริเร่ิมสรางสรรค การตัดสินใจ 
    2.  ทักษะดานความสัมพันธกับผูอ่ืน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม ซ่ึงถือวาทักษะพื้นฐานใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน ผูบริหารในระดับเทากัน หรือระดับผูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักปฏิบัติ 
คือ รูจักสนองความตองการของบุคคล รูจักตนเอง และควบคุมตนเองได สามารถสื่อความหมายให
ผูอ่ืนเขาใจได ผูบริหารจงึมีความจําเปนตองมีความเขาใจตนเอง และเปนทีย่อมรบัของผูอ่ืน ฐานความรู
ทักษะดานนี้ ไดแก ความเขาใจในการสรางแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาการสรางกลุมสัมพันธ 
เขาใจความตองการมนุษย การแกไขปญหาความขัดแยง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    3.  ทักษะในดานความรูทางวิชาการ เปนความชํานาญหรือทักษะของผูบริหาร
ท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับงานและเทคนิคตางๆ ดังนั้นแนวคิดของแคทซ คือ การพัฒนาทักษะทั้ง 3 ดาน 
เพื่อใหเกิดผลดีในการบริหารงานเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
    ฮาลปน (Halpin, 1975,  p. 50)  ไดแบงพฤติกรรมของผูนําไว 2 ลักษณะ คือ 
ผูนําเนนเรื่องงานหรือมิติกิจสัมพันธ หรือที่เรียกกันวา พฤติกรรมการบริหารที่ยึดงานเปนหลัก กับ
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ผูนํามี่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลหรือมิติมิตรสัมพันธ หรือท่ีเรียกกันวาพฤติกรรมการบริหาร
ยึดความสัมพันธกับบุคคลเปนหลัก 
    เบลค และ มูตัน (Blake and Mouton, 1946, p. 11)  กลาววา พฤติกรรมการบริหาร
ที่มีประสิทธิผล ไดแก พฤติกรรมที่ผูนําใหความสําคัญทั้งดานงานและดานคนในเกณฑสูง ผูนํา
ประเภทนี้รูจักใชความสามารถของผูใตบังคับบัญชาใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงความสําเร็จ
ของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานอยางเห็นไดชัด สามารถสรางบรรยากาศในการทํางาน ให
เกิดความอบอุนรักใคร เปนมิตร พึ่งพาอาศัยกัน 

 ดังนั้น การบริหารที่สรางสมดุลความตองการทั้งสองฝายและมีความยืดหยุน คือ  
การบรรลุผลความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ และเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติหรือคนใน
องคการ คือ การใหความสําคัญทั้งดานงานและดานคน หรือมิติกิจสัมพันธกับมิติมิตรสัมพันธใน
เกณฑสูงนั้นเอง  

 ดังไดกลาวแลวในขางตนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิผลนั้น  สวนใหญเกิดจาก 
องคประกอบพฤติกรรมการบริหาร ซ่ึงมีความสําคัญและระดับการกระทําที่แตกตางกัน แตในแนว
การบริหารงาน พฤติกรรมการบริหารงานดานเทคนิคการบริหารที่มีความยืดหยุน (Flexibility Ability) 
นับไดวาเปนสวนสําคัญองคประกอบหนึ่ง ที่จะนําองคการหรือสถานศึกษาไปสูความสําเร็จหรือ
ความลมเหลว ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคและวิธีการบริหารเปน
ตัวเชื่อมโยง ทําใหพฤติกรรมการบริหารดานคนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรมการบริหาร 
ดานองคการในแงการบริหาร การวางแผน การบริหารงานบุคคล การสื่อสาร การสรางขวัญและ
กําลังใจที่สําคัญ คือ การตัดสินใจ ลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน แตลักษณะและรูปแบบของ
ผูบริหารหรือผูนําที่เปนตัวปจจัยตอความสําเร็จขององคการ เพราะผูบริหาร หรือผูนํามีอิทธิพลใน
ดานการจูงใจ และการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคการ 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลโรงเรียน พอกลาวโดยสรุป 
 ไดดังนี้ 
    เจิดหลา สุนทรวิภาต (2534, หนา 107) ที่ไดศึกษา คุณลักษณะของผูนําและประสิทธิผล
ของงานในภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยไทย พบวา ความเชื่ออํานาจในตน
ทัศนคติตอสภาพการทํางาน พฤติกรรมการรวมมือ ทํานายประสิทธิภาพของภาควิชาหรือกลุม 
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    กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 224-237) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินประสิทธิผล 
โดยกลุมรวมนั้น ตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดาน
พฤติกรรมการบริหาร ปจจัยดานครู ปจจัยดานนักเรียน  โดยมีตัวแปรยอยในแตละปจจัย ดังกลาวที่
เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ขนาดโรงเรียน อัตราสวนระหวางครูที่มีวุฒิปริญญา  ครูที่
มีวุฒิต่ํากวา   พฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยง และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยตัวแปรยอยสามารถทํานายประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนได 70.07 % 
    บุญชวย  วัฒนานันทวิไล (2531, บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินสมรรถภาพการ
บริหารและผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวดัหนองคาย พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความรู ความเขาใจในการบริหารงานอยู
ในระดับ “ดี”  มีคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไดปฏิบัติอยูใน
ระดับ “ดี” และ “มาก” ตามลําดับ 
    บุญยรัตน  แสวงดี  (2532,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินสมรรถภาพการบริหาร
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา
คุณลักษณะและพฤติกรรม การบริหาร ตลอดจนขวัญกําลังใจของครู คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน
อยูในระดับ “ดี” การเปรียบเทียบความแตกตางของสมรรถภาพของการบริหารจําแนกตามวุฒิ ระยะเวลา
การดํารงตําแหนงและลักษณะของโรงเรียน พบวา คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนธรรมดา โรงเรียนในเครือคาทอลิด และเพื่อสอนภาษาจีน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
    เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536,  หนา 305-307) ไดศึกษาจิตลักษณะของผูบริหารและ
สภาวการณของกลุมที่เกี่ยวของกับประสิทธผิลของโรงเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติ
ตองาน ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับสมาชิกอื่น  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ทํานายประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
    คมสัน  ศรีมานะศักดิ์ (2537, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
พบวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวดั
นครพนม มีสวนรวมในการบริหาร อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ระหวางผูบริหาร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

70 

กับครู เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
      คําตา ราชมณี (2537, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม 
พบวา 1.  ครูผูสอนมีสวนรวมในการบริหาร ในการบริหารทุกงานในระดับมาก  2.  ผูบริหารและ
ครูผูสอน ประเมินการมีสวนรวมของครู และปญหาของการมีสวนรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ครูมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงาน การตัดสินใจโดยให
ความสําคัญกับงานวิชาการมากที่สุดและโรงเรียนควรใชวิธีการมอบหมายงานตามความถนัดและ
ความสนใจ 
    สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2537,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม มผีลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
    ประยูร เจริญสุข (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาสมรรถภาพของผูบริหาร
โรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบวา 
สมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนดานความรู ผูบริหารโรงเรียนมีความรูเร่ืองมนุษยสัมพันธ การ
ปฏิบัติงานรวมกันในระดับมาก   สมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนดานทักษะ  ผูบริหารโรงเรียนมี
ความสามารถในการสรางภาวะผูนําแกครูในระดับมาก สมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนดานคุณลักษณะ  
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีในระดับมาก  

     วันชัย  อยูสําแดงกิจ (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบวา 
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

     วันชัย นพรัตน (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่
สัมพันธกับประสิทธิผล ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ในเขตการศึกษา 12  ผลการคนควาสรุปวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .05)  เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงานของหัวหนากลุมประสบการณ 

     วัฒนา พวงสวัสดิ์ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยการสรางทีมงานที่สัมพันธ
กับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 
โดยศึกษาจากครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 จํานวน 380 คน ผลการศึกษา 
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พบวาปจจัยการสรางทีมงานในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียน และโรงเรียนที่มีขนาดและสถานที่ตั้ง
ตางกันมีปจจัยการสรางทีมงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    พิสัณห  หิรัญวงษ  (2541,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวม
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา ภาพปจจุบัน
การบริหารโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากทุกดาน 
    อารยะ  มวงนนทศรี (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  
    พิพัฒน ศรีสุขพันธ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี การรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค การแสดงความเปนผูนําที่
เหมาะสมและการแสวงหาและการใชขอมูลสําหรับการพัฒนาหนวยงาน  
    สมภูมิ รวิวรรณ  (2542,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหาร
และครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา
จังหวัดหนองคาย ดานมโนมติ ดานมนุษยสัมพันธ และดานเทคนิค อยูในระดับมาก 
    พวงทิพย มั่งคั่ง (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
โรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 โดยศึกษา
จากขาราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 
จํานวน  314  คน  ผลการศึกษาพบวา  วัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
การศึกษา 12  อยูในระดับมาก  และวัฒนธรรมโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
จําแนกตามสถานที่ตั้งและขนาดโรงเรียน 
    สุพกิจ  กงบุราณ  (2542,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย มีระดับการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติการเกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานของผูบริหาร พบวา มีการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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    สุจิตรา ระโหฐาน (2543,  บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษา ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดชัยภูมิ พบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก 
    ศศิกานต เจริญดี (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความพรอมและความ
คาดหวังตอการกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดกาฬสินธุ  พบวา  ความพรอม
ตอการกระจายอํานาจการบริหารวิชาการทั้ง 4 ดานตอพฤติกรรมของผูนํา พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครู  บรรยากาศองคกรในโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชนท้ังภาพรวมและรายดานมีความพรอม
อยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูมีความพรอมมากกวาทุกดาน ความคาดหวัง
ตอการกระจายอํานาจการบริหารวิชาการ รูปแบบการกระจายอํานาจ การบริหารวิชาการทั้ง 4 แบบ 
คือ หลักสูตรแมบท และหลักสูตรของการกระจายอํานาจแบบกลุมรวม กระจายอํานาจโดยไม
ผูกพันกับงบประมาณ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปญหาอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือ การ
กระจายอํานาจไมสมบูรณแบบและชุมชนอาจไมเห็นความสําคัญ แมโรงเรียนอาจมีความคลองตัว
ในการบริหารงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ ความ
จําเปน ความถนัดของนักเรียน แตถาบุคลากรไมเขาใจวิธีดําเนินงาน อาจทําใหการดําเนินการดาน
วิชาการขาดคุณภาพและมาตรฐาน แนวทางการจัดเตรียมความพรอมและปญหาอุปสรรค พบวาควร
ใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรในชุมชน 
    จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) ไดศึกษาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
อยูในระดับมาก ยกเวนดานการตัดสินใจ มีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับปานกลาง 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ  ดานบรรยากาศ  ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ดานหลักสูตร
การสอนและเทคโนโลยีโรงเรียน ดานกระบวนการและดานทรัพยากร 
    ชุมพล เปยมศรี (2547,  หนา  41) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคาเฉลี่ยนอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานความสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดาน
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ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
    เตือนใจ สืบทิม (2547,  หนา 43 ) ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบรรลุเปาหมายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  การคงไวซ่ึง 
ระบบคานิยม และดานการบูรณาการสวนดานการปรับตัวมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
     อภิปทม  สุวรรณโชติ  (2547,  หนา 36)   ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม  พบวา  ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม โดยรวม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความสมัครใจ ดานความสําเร็จ และดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอัน
เดียว มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ดานความมั่นคงอยูในระดับปานกลาง 
    กุหลาบ  ปุริสาร  (2548,  หนา 103)  ไดศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน : พหุกรณีศึกษา พบวา ปรากฏการณสําคัญของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนทั้ง 3 แหง ดังนี้  1)  หลักดุลยภาพ บริหารโดยเนนการมีสวน
รวมสูงและความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของผูมีสวนรวมไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียน
ขนาดเล็กบริหารแบบครอบครัวสรางสรรค  2)  หลักการกระจายอํานาจ บริหารโดยกระจายอํานาจ
ในรูปแบบของโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ  3)  หลักการจัดการตนเอง  แตละโรงเรียนมุงการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง  โดยเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา  4)  หลักการริเร่ิมสรางสรรค
ทรัพยากรมนุษย ทุกโรงเรียนมุงพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูเปนหลัก ในดานคุณลักษณะของการ
บริหารโรงเรียน เปนฐานมุงพัฒนาโรงเรียนสูความยั่งยืน โดยการกําหนดภารกิจเปาหมายที่ชัดเจน 
จัดกิจกรรมวิชาการใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนผูบริหารใชยุทธศาสตรภาวะผูนํา การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษามีความคุมคา บทบาทครูเปนลักษณะหุนสวนองคการ  บทบาท
กรรมการสถานศึกษาเปนลักษณะผูสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
  2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ  งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ฮอนเนอร (Horner, 1964,  p. 2332-A) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 
40 โรงเรียนในรัฐนิวเจอรซี ตามแนวคิดของพารสัน 4 ดาน คือ การปรับตัวการบรรลุเปาหมาย 
การบูรณาการ การคงสภาพความสมบูรณของระบบคานิยม และการปรับตัว จะมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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     เพอรสัน (Person, 1993,  p. 3071-A) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบ
มีสวนรวมกับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันของวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอรทแคโรไลนา โดยศึกษา
กับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คณะครู และเจาหนาที่ในวิทยาลัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล แตการดํารงตําแหนงของผูบริหาร ไมมีผลตอ
การรับรูกับประสิทธิผลของวิทยาลัย 
    เอ็ดเวิรด (Edward, 1984,  p. 34) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางประสิทธิผลของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับสถานการณตามทฤษฎีประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของ
ฟดเลอร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของผูนําตามสถานการณหรือ
ตามความยาก งาย ในการบริหารกลุม กลุมตัวอยางที่เอ็ดเวิ์รดใชในการวิจัย ไดแก อาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองฮิลบอโร โดยใชแบบวัด LPC เปนเครื่องมือในการวัดลักษณะของผูนํา
และใชแบบวัดที่สรางขึ้นเอง วัดประสิทธิผลในการทํางานของผูบริหาร ผลการศึกษา พบวา 
ลักษณะของผูบริหารซ่ึงวัดโดยใชแบบวัด LPC มีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิผล และมี
ความสัมพันธทางบวก เมื่อผูบริหารอยูในสถานการณที่ควบคุมกลุมได ไมงายและไมยาก ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของฟลเดอร 
    เอฟเวอรส (Evers, 1987, p. 449-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลผูบริหารของ
โรงเรียนในรัฐ วิสคอนซิล กลุมตัวอยางจํานวน 76 คน พบวา ลักษณะของผูบริหารมี ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของงาน โดยที่ผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดไมงายไมยาก ไดแก 
ผูบริหารที่มุงงานสูง สวนผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุด ในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดยากหรืองาย 
ไดแกผูบริหารที่มุงงานต่ําและพบวาพฤติกรรมของผูบริหารหรือลักษณะของผูบริหารกับผูรวมงาน 
และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารสามารถรวมกันพยากรณ ประสิทธิผลของงาน โดยดาน
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานเปนตัวพยากรณสูงสุด 
    รัสเซล และคนอื่นๆ (Russell and Others, 1987, p. 269) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ครู
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐไอโอวา จํานวน 316 คน พบวา ฐานะการแบงงาน ระดับชั้นที่สอน 
เปนตัวทํานายความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีนัยสําคัญ และสนับสนุนจาก
ทางสังคม โดยเฉพาะผูบังคับบัญชา เปนตัวทํานายตัวเดียวที่มีนัยสําคัญในการทํางานใหบรรลุผล
สําเร็จ และพบวา การไดการยอมรับในคุณคา การมีเพื่อนที่เชื่อถือได เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอ 
ความสําเร็จในการทํางาน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ สรุปไดวา การบริหารโรงเรียนตองกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรแบบใหม ผูบริหาร 
ควรมีภาวะผูนําแบบใหม ซ่ึงกอใหเกิดแรงตานตอการเปลี่ยนแปลงในองคกรได ผูบริหารจาํเปนตอง
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มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) นอกจากนั้นการบริหารแบบมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ควรกําหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน และปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผล 
   เบอรก และ กรีนกลาส  (Burke and Greenglass, 1989,  p. 55-63)  พบวา  หากครู
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  ยอมทําใหเกิดความทอแทในการทํางานนอยลง และจะสงผล
ตอความสําเร็จในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวย 
   แมคเคนแลนด  และวินเทอร  (McCleland and Winter,  1987,  p. 243-246) ไดวิจัย 
พบวา  ปจจัยคุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ของโรงเรียน 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามเกณฑการประเมินประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาใน  4  ดาน  ดังนี้ 
   2.5.1  ดานประสิทธิภาพ   
        1)  เปาหมาย  และวัตถุประสงคขององคกรสําเร็จตามขอบขายและภารกิจการ
บริหารจัดการสถานศกึษา 
        2)  ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
        3)  การพัฒนาองคกรในดานตางๆ เชน ดานบุคลากร ดานการจัดกระบวนการ
เรียนรู ดานการฝกอบรม 
        4)  การใชทรัพยากรเพื่อใหไดผลสําเร็จ เชน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน  ทรัพยากรที่จําเปนตองใชการจัดหาทรัพยากรการผลิต 
        5)  การพัฒนาผูเรียนอยางครบถวน สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู  และคุณธรรม  ผูเรียนเปนผูมีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ใฝรู   มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.5.2  ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
        1)  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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          (1)  หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม 
          (2)  ผูเรียน ผูปกครอง ครู และ ชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 
          (3)  การนิเทศ ติดตามผล และการปรับปรุงหลักสูตร 
          (4)  การจัดกระบวนการเรียนรู 
       2)  สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 
      3)  จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ
ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ 
      4)  การเสริมสรางประสิทธิภาพและระบบการจัดการงบประมาณ ไดแก มี
ความอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ควบคูกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ความ
โปรงใส 
      5)  การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ  ในดานการ วางแผน
งบประมาณ การคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดระบบการจัดหาพัสดุและการบริหารการเงิน และ
สินทรัพย การตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
      6)  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอยางตอเนื่องในดานระเบียบวินัย มาตรฐาน
และจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 
    2.5.3  ดานความสามารถในการปรับตัว  
         1)  สถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมในดานรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
         2)  การกําหนดนโยบายตางๆ ของสถานศึกษาจะตองสอดคลองและทันสมัย
กับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนปลง 
         3)  การจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
         4)  ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
         5)  ผูบริหารมีความเปนผูนํา มองการณไกล มีการวิจัย และวิเคราะหสภาพ
ปญหาความตองการของสถานศึกษา 
         6)  ผูบริหารมีบทบาทของผูนําในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  กระบวนการมีสวนรวม การแกไขปญหา 
         7)  ดานบรรยากาศ มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ส่ิงแวดลอมใหสะอาด รม
ร่ืน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และบรรยากาศการเรียนรู 
         8)  ผูบริหารและครู มีความสามารถในหนาที่ที่ รับผิดชอบ  มีวิสัยทัศน
กวางไกลในการจัดการศึกษา 
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         9)  ผูบริหารกลาเผชิญกับความคิดที่ตรงกันขาม อดทน สามารถปฏิสัมพันธ
กับผูรวมงานไดเปนอยางดี  มีแนวคิดเรื่องการผสมผสาน (Integration) 
         10)  ความรวดเร็วในการที่คนในองคการยอมรับวิธีการและระเบียบใหมๆ 
อัตราสวนของบุคคลที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
     2.5.4  ดานความสามารถในการยืดหยุน 
          1)  ความสามารถในการบริหาร   
       (1)  ผูบริหารศึกษาหาความรูในหนาที่ของตนใหเขาใจอยางถองแท สามารถ
ปฏิบัติงานได 
       (2)  ผูบริหารทําใหผูบังคับบัญชาเชื่อถือ  ศรัทธา  และใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานตามคําสั่งดวยความเต็มใจ 
        2)  ความสามารถในการจูงใจ  ผูบริหารมีเทคนิคการจูงใจที่ดี  และมีความรู
จิตวิทยาการจูงใจทุกดาน 
          (1)  ดานการควบคุมงาน  ผูบริหารตองควบคุมงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายไดทั้งปริมาณและคุณภาพที่ตองการโดยใชทุนต่ํา 
          (2)  ดานความสามารถในการตัดสินใจ  ผูบริหารสามารถตัดสินใจ หาทาง
แกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
          (3)  ดานการประสานงาน  ผูบริหารตองทําตนใหเปนคนมีมนุษยสัมพันธ 
          (4)  ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผูบริหารตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ใหม  ๆที่จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรอยูเสมอ 
   


