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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดรวบรวม  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ    
ดังตอไปนี้ 

2.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
2.2  ประสิทธิผลองคการ : สถานศึกษา    
2.3  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา   

2.3.1  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง    
2.3.2  ความสามารถในการพฒันาใหนกัเรยีนมีทัศนคติทางบวก   
2.3.3  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   
2.3.4  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน   

2.4  ผูบริหารสถานศึกษา   
2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ   
2.6  สรุปกรอบแนวคดิ   
มีรายละเอียดดังนี ้

 

2.1  การจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ในสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                      
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เปนหนวยงานทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  (อายุ 3-5 ป)  ช้ันเด็กเล็กหรือช้ันอนุบาล  1-2  หรือช้ันอนุบาล  1-2-3  การศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาปที่ 1-3  มี
จํานวนสถานศึกษารวม  174  แหง  จํานวนนักเรียน  44,067  คน  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับกอน
ประถมศึกษา  160  แหง จํานวนนักเรียน  6,417  คน  สถานศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  62  
แหง จํานวนนักเรียน  14,404  คน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2548,  หนา  3-5) 
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2.1.1  การจัดโครงสรางองคการสถานศึกษา     
สถานศึกษาเปนองคการที่มีภารกิจหนาที่  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย แกเด็ก

วัยเรียนทุกคน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค  ทั้งในดานคุณธรรม  จริยธรรม   
ความสามารถขั้นพื้นฐานใหสามารถคงสภาพการอาน  การเขียน  และการคิดคํานวณโดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนําองคการทําหนาที่เปนผูบริหารและผูนําในการกํากับ  ดูแล  รับผิดชอบ  และ
พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามจุดมุงหมายที่วางไวสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดงานบริหาร  สถานศึกษาไว  4  งาน คือ 
   1)  การบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  
การแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชนการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  และการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล   ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
   2)  การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานแผนการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชี  
และการบริหารพัสดุและสินทรัพย 
   3)  การบริหารงานบุคคล   ประกอบดวย  การวางแผนอัตรากําลัง และการกําหนด
ตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัย 
และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
   4)  การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย  การดําเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  งานประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา  การตัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม  การจัดทําสํามะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  การสงเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   ชุมชน  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา  
งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  
งานบริการสาธารณะ  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานสงเสริมกิจการนักเรียน  และงานที่
ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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 ในการบริหารงานทั้ง  4  งาน  ของสถานศึกษาดังโครงสรางและผูรับผิดชอบ  โครงสราง 
แตละสวนของการบริหารสถานศึกษา  ดังภาพ  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
ภาพ 2  แผนภมูิการบริหารสถานศึกษา 
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2548, หนา  5) 
 
 

2.1.2  การบริหารสถานศึกษา    
 ในองคการหรือหนวยงานใดๆ จําเปนตองมีผูนํา  ผูบริหาร หรือนักบริหาร เปนบุคคลที่มี
ความสําคัญสูงสุด  เพราะมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงพัฒนา  และสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  สิริ  เทศประสิทธิ์  (2529,  หนา  23)  กลาววา  ผูบริหารการศึกษา  
หมายถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อธิบดีทุกกรมใน
กระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษาธิการเขต  ศึกษาธิการจังหวัด  ศึกษาธิการอําเภอ  ผูอํานวยการ  การ
ประถมศึกษาจังหวัด  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ 
ผูอํานวยการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหนาศูนยการศึกษาตางๆ ทั้งในระบบ  และนอกระบบ
โรงเรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน  อาจารยใหญ  และครูใหญ  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ทั้งของเอกชนและรัฐ  อธิการบดี  คณบดี  อธิการวิทยาลัยตางๆ 
 กูด  (Good, 1973; อางถึงใน สิริ  เทศประสิทธิ์, 2529, หนา 75)  ใหคํานิยามวา  ผูบริหาร
การศึกษา  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ และกําหนดทิศทาง  หรืออํานวยการ

แผนภูมิภารกจิการบริหารและการจัดการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 
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สถานศึกษา  ระบบการศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษา  ทั้งนี้  รวมถึง  อธิการบดี  คณบดี  ศึกษาธิการ 
และผูบริหารโรงเรียน  จากความหมายของผูบริหารการศึกษาดังกลาว  จะเห็นไดวาเปนผูที่มี
ความสําคัญยิ่ง  ซ่ึงเปรียบไดเสมือนหัวใจของการบริหารงานตางๆ เปนหัวหนาที่ดีของคณะเปนผูนาํ
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนามาสูองคการ ดังนั้นจึงควรมีความรอบรูงานตางๆ ทุกดานและมี
ความสามารถเหนือกวาบุคลากรอื่นๆ ในองคการ 
 ดายเออร (Dyer, 1983; อางถึงใน บุญเลิศ ไพรินทร, 2533, หนา 30) ไดกลาวถึงผลการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  ซ่ึงไดช้ีใหเห็นวา ไมวาองคการจะมีรูปแบบใด  ผูบังคับบัญชาที่ประสบ
ความสําเร็จ  หรือที่มีประสิทธิผลในสายตาของผูใตบังคับบัญชา นั่นก็คือ  ผูบังคับบัญชาหรือผูนําที่
ใหความสนใจและใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชาวามีความสําคัญ  และขณะเดียวกันก็มีความ
โอบออมอารีตอผูใตบังคับบัญชาอีกดวย  สําหรับผูบริหารการศึกษาจะตองมีลักษณะความเปนผูนํา 
ซ่ึง นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2535,  หนา  32)  มีความเห็นวา  การเปนผูนํานั้นมิไดเกิดขึ้นกับตําแหนง
ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาคนเทานั้น  ถามีตําแหนง  แตขาดความรูความสามารถ  ความเขาใจ  
หรือขาดอิทธิพลในแงดีเหนือจิตใจเพื่อนรวมงาน  จะไดช่ือวาเปนเพียงหัวหนางาน  มิใชผูนํา 
 2.1.3  ภารกิจและสภาพปญหาสถานศึกษา 
 ภารกิจการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวนทั้งสิ้น  32,879  โรงเรยีน  ในจํานวนนี้เปนสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  ที่มีนักเรียนต่ํากวา  120  คน  จํานวนถึง  10,877  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  33.08  ของจํานวน
สถานศึกษาทั้งหมด  และในจํานวนนี้  มีจํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กมาก คือ มีนักเรียน 60 คนลงมา  
รวมอยูมีจํานวนมากถึง  1,766  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  5.37  ของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด   
 จากการศึกษาและประเมินคุณภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 12)  พบวา  สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น  อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดความ
พรอมทางดานปจจัย เชน  มีครูไมครบช้ันเรียน  ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน  และวัสดุอุปกรณ  
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพง  ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑการจัดสรรงบประมาณสวนใหญใช
จํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรร สถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มี
การลงทุนสูง  เมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่ใหญกวา  เชน  อัตราสวนครู : นักเรยีน  ซ่ึงตามมาตรฐาน
ตองเปน 1:25 แตสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  อัตราสวน ครู : นักเรียน เทากับ 1 : 8-11 เทานั้น  
อาคารเรียนและอาคารประกอบสวนใหญมีขนาดเกมีหองจํากัดอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอนักเรียน สถานศึกษาตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก ซ่ึงยังไมมีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากร  เพื่อชวยสนับสนุนสถานศึกษา  อีกทั้งสภาพแวดลอมของชุมชนเองยังตองการพัฒนานักเรียน
มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ตองการการสนับสนุนเพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษาและโอกาส
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ในชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต  สถานศึกษาบางแหงขาดบุคลากรผูสอนในบางรายวิชาในบางชวงชั้น 
และอยูหางจากแหลงเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการแกปญหาสถานศึกษาขนาดเลก็
มาตั้งแตปการศึกษา 2536  โดยพยายามดําเนินการในหลายๆ รูปแบบ  สถานศึกษาใดที่สามารถยุบรวม
และเลิกลมไดก็ใหดําเนินการไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ แตตองเปนไปตามความสมัครใจ
ในระดับพื้นที่และไมกอใหเกิดปญหาหรือมีผลกระทบตอชุมชน 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2547  นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหเรงดําเนินการแกไขปญหาและชวยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยจัดทํา
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใหสามารถบริการการศึกษาใหแกประชากรในวัย
เรียนทุกคนไดมีโอกาสทางการศึกษา  และมีคุณภาพเทาเทียมกับสถานศึกษาอื่น  และใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 

2.2  ประสิทธิผลองคการ : สถานศึกษา 
 

2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลองคการ    
ประสิทธิผลองคการ (Organization Effectiveness) มีความสําคัญยิ่งตอศาสตรการบริหาร    

และผลการดําเนินงานขององคการเพราะเปนตัวบงชี้ หรือตัดสินในขั้นสุดทายวาการบริหารองคการ
ประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด   องคการจะอยูรอด  และมีความมั่นคงเจริญกาวหนา  ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิผลขององคการ  ความหมายของคําวา ประสิทธิผล  (Effectiveness)  มีผูใหคํานิยามไว
หลากหลายขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ กรอบทฤษฎีที่ใชอางอิง  และแนวทางที่มุงศึกษาวิจัย  แต
สวนใหญแลวจะมุงที่ผลสําเร็จของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคการ   
(Goals Attainment) และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (Quality of Work Life) ดังมี     
ผูใหความหมายของประสทิธิผลไวหลากหลาย  ดังนี้ 
 ภรณี  กีรติบุตร  มหานนท  (2529,  หนา 2)  ไดเสนอแนวคิดของนักวิชาการในสาขา ตางๆ  
ในมุมมอง เรื่องประสิทธิผลนักเศรษฐศาสตร  ไดมองความหมายขององคการเปนเรื่อง  เกี่ยวกับผลกําไร 
หรือผลประโยชนจากการลงทุน (Return of Investment) นักวิทยาศาสตรไดมองประสิทธิผลในแงของ
ผลผลิตใหม ซ่ึงอยูในรูปของประสิทธิภาพ หรือปริมาณผลผลิตที่เปนสนิคาและบริการ แตนักสังคม
สงเคราะหศาสตร กลับใหความหมายของประสิทธิผลวา  หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงจะเห็นวา
สวนใหญเปนการเนนการบรรลุเปาหมายขององคการ 
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 รุง  แกวแดง  และชัยณรงค  สุวรรณสาร  (2536,  หนา  169)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลวา  
ประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงาน  ที่องคการพึงประสงค  หรือ  หมายถึง  ความสําเร็จของผล
การปฏิบัติงานที่เปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536,  หนา  32-33)  ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา  
ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  แตประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถ
ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
ตลอดจนใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกรวมทั้งสามารถ
แกปญหาภายในโรงเรียน  ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผล
ของทั้งระบบ 
 เปรมสุรีย  เชื่อมทอง  (2536,  หนา  9)  กลาววา  ประสิทธิผล  คือ  ผลงานของกลุมซึ่งเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว  ดังนั้นประสทิธิผลของโรงเรียนคือ  ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว  ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนที่สามารถใชความรู
ความสามารถและประสบการณ  ในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานให
เกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว 
 ธงชัย  สันติวงษ  (2543,  หนา  9-10)  กลาววา  ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จ
ในการจัดการใหเกิดขึ้น  2  ทาง คือ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จ
ของกิจการ  สําหรับคําวา  ประสิทธิภาพ คือ  การสามารถสรางผลงานที่มีคุณคาสูงกวาทรพัยากรที่
ใชไป หรือพูดงายๆ คือ  การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจายนั่นเอง แตคําวาประสิทธิผล คือ  
เปนเพียงการวัดวากิจการสามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือเปลา  แตจะไมมีการสนใจ
คิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ไดใชไปวาไดใชไปมากนอยเพียงใด 
 มอรเฟต  (Morphet, 1967, p. 97)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา  หมายถึง  ความสามารถ
ของผูนําในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานแกหนวยงานอยางเสียสละ   และขณะเดียวกันผูนําก็
จะทําหนาที่ประสานงานใหงานนั้นเกิดผลสําเร็จแกหนวยงาน 
 ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, p. 9)  กลาววาประสิทธิผล  คือ  การที่กลุมสามารถทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคได ซ่ึงเปนประสิทธิผลของกลุม 
 เจิดหลา   สุนทรวิภาต  (2534,  หนา  64)  มีความเห็นวา  ประสิทธิผลของกลุมและของภาควิชา
ในการทํางานรวมกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงานที่วางไว ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรม  การวางตนใน
การทํางาน และบรรยากาศการทํางานในกลุมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย 
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 ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2536,  หนา  130)  กลาววา  ประสิทธิผล  หมายถึง  ระดับที่คนงาน
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ   (2536,  หนา  97)  กลาววา  ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง 
การที่องคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 อาจิริส  (Argyris, 1964,  p. 123)  ไดใหความหมายไววา ประสิทธิผล  หมายถึง  สภาวะ
ซ่ึงองคการตามระยะเวลาที่ผานไป เพิ่มผลผลิตขึ้น ในขณะที่ตัวปอน (Inputs) คงที่หรือลดนอยลง
หรือผลผลิตที่คงที่ ในขณะที่ตัวปอนลดนอยลง             
 สเตียรส  (Steers,  1977,  p. 55)  กลาววา  ประสิทธิผลคือ  การที่ผูนําไดใหความสามารถ
ในการแยกแยะการบริหารงาน และการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 ชาย  (Schein, 1973,  p. 118)  กลาววา  ประสิทธิผลขององคการ คือ  สมรรถภาพ  (Capacity) 
ขององคการในการที่จะอยูรอด  (Survive)  การปรับตัว  (Adapt)  การดํารงสภาพ  (Maintain)  การ
เจริญเติบโต  (Growth)  ไมวาองคการจะมีหนาที่ใดจะตองกระทําใหลุลวงไป 
 จากความหมายของประสิทธิผลองคการที่กลาวมาแลว เนื่องจากโรงเรียนเปนองคการ
ประเภทหนึ่งคือ  เปนองคการทางดานการศึกษา  ดังนั้น  จึงมีนักวิชาการไดใหความหมายประสิทธิผล
ของโรงเรียน  (School Effectiveness)  ไวเปนการเฉพาะดังนี้ 
 ฮอย  และ มิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991,  p. 373)  ไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษา
ที่ใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู  หรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนที่ดี  และไดสรุปวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน
พิจารณาไดจากตัวบงชี้  4  ประการคือ   ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  การมีทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  
และการแกปญหาในโรงเรียน 
 เบนนิส  (Bennis, 1971, p. 68-69) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง  
ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและ
ความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 
 มอทท  (Mott, 1972, p. 398)  กลาวถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนความสามารถใน
การผลิต  (Productivity) ความสามารถในการปรับตัว  (Adaptability)  และความสามารถในการยืดหยุน  
(flexibility) 
 ฮอย  และ เฟอรกูสัน  (Hoy & Furguson, 1985, p. 131)  เห็นในทํานองเดียวกันวาประสทิธิผล
ของโรงเรียนพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
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ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายใน  และ
ภายนอกและสามารถสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 
 เรด  และ ฮอลล่ี  (Reid & Holly, 1988, p. 5)  ไดสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ  
และครูใหญที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโททางการศึกษา  พบวา  ครูบางคน ใหความหมายของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวา  หมายถึง  ความสามารถของนักเรยีนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในขณะที่บางคนเห็นวา  ประสิทธิผลทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกสมาชิก 
 จากแนวความคิดและความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล สรุปไดวาประสิทธิผลสถานศึกษา
หมายถึง  สถานศึกษาที่มีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อใหมีการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และส่ิงแวดลอมที่แทจริงที่บูรณาการผสมผสานคงสภาพขององคการ
ใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางานใหองคการหรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และสามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน  
ภายนอก  และรวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ซ่ึง
เปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 

2.2.2 แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลสถานศึกษา   
จากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่มีผูศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล นอกจาก

ความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมาแลว  ยังมีแนวคิดทฤษฎี  เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ    
ลักษณะตางๆ และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนักวิชาการไดพยายามหาวิธีการประเมินประสิทธิผล
องคการเปน  3  แนวทาง คือ  (ภรณี   กีรติบุตร  มหานนท, 2529, หนา 185-187) 
   1)  การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย  (Goal Model of Organizational Effectiveness)  
เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผลที่ไดรับวาบรรลุเปาหมายของ
องคการหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใชเปาหมายขององคการเปนเกณฑซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ คาเมรอน  (Cameron, 1982; อางถึงใน  Hoy & Miskel, 1991, p. 378)  ที่เห็นวาการวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยอาศัยการบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียวยังมีขอบกพรอง  ทั้งนี้เพราะ
เปาหมาย  สวนใหญมักเนนที่เปาหมายของผูบริหารมากกวาครู หรือผูปกครอง  ทั้งนี้บางโรงเรียน
อาจมีหลายเปาหมายอาจเกิดความขัดแยงได 
    2)  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร (The System Resource Model 
of Organizational Effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการในการ
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แสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการอันจะทําใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ ซ่ึงเปนการเนนที่ปจจัยตัวปอนเขา  (Input)  มากกวาผลผลิต  (Output) 
     3)  การประเมินประสิทธิผล โดยใชหลายเกณฑ  (The Multiple Criteria of Effectiveness)  
เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการ โดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผล  ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรหลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตางๆ มี
ความสัมพันธกัน ผูที่ใหแนวคิดในการประเมินองคการโดยวิธีนี้  เชน 
 แนวคิดของ แคพโล  (Caplow, 1964, p. 59) โดยแคพโล เสนอวา  ประสิทธิผลขององคการ
ควรวัดจากตัวแปร  4  ตัว  คือ 1)  ความมั่นคง  หมายถึงความสามารถในการรักษาโครงสรางของ
องคการไว  2)  ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  3)  ความสมัครใจ  หมายถึง  ความสามารถ
ในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก  4)  ความสําเร็จขององคการ 
 กิบสัน  (Gibson, 1979, p. 27)  ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผล
ขององคการ โดยใชหลายเกณฑ ดังนี้  1)  ความสามารถในการผลิต   2)  ประสิทธิผล   3)  ความพึงพอใจ  
4) ความสามารถในการปรับตัว  5)  การพัฒนาและการอยูรอด 
 เบนนิส  (Bennis, 1971, pp. 68-69)  ไดเสนอผลการวิจัยไววาประสิทธิผลขององคการเปน
ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง พฒันาใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปรับตัว  (Adaptability)  นวัตกรรม  (Inovation)  ความเจริญเติบโต  (Growth)  
และการพัฒนา  (Development)  และความสามารถในการประสมประสานสัมพันธ  ของสมาชิกใน
องคการ เพื่อรวมพลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจในองคการ เปนความสามารถใน
การบูรณาการ  (Integration)  ซ่ึงเกี่ยวกับความพึงพอใจ  (Satisfaction)  บรรยากาศ  (Climate)  ความ
ขัดแยง  (Conflict)  และการสื่อความหมาย (Communication) 

2.2.3 การประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา     
การประเมินประสิทธิผลที่ดําเนินการอยางมีหลักการและอยูบนพื้นฐานของ ทฤษฏีที่เชื่อถือได  

จะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งระบบเพื่อพัฒนา  ปรับปรุง  ดังที่ รุง  แกวแดง  
และชัยณรงค  สุวรรณสาร  (2536,  หนา  164)  กลาววา  องคการจะดํารงอยูรอดไดตองมีผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ  ประสิทธิผลเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคการ ปราศจากการประเมิน
ประสิทธิผลแลว จะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไร  ดังนั้นการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการจะตองอาศัยหลักเกณฑหรือตัวบงชี้ความสําเรจ็เปนแนวทางในการประเมิน  
(ภรณี  กีรติบุตร  มหานนท, 2529, หนา 185-187)   แนวทางดังกลาวมี  3  แนวทางดวยกันคือ 
     1)  การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย  (Goal Model of Organizational  Effectiveness)  
เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผลที่ไดรับวาบรรลุเปาหมายของ
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องคการหรือไม  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือใชเปาหมายขององคการเปนเกณฑ  ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ คาเมรอน  (Cameron, 1982; อางถึงใน  Hoy & Miskel, 1991, p. 378) ที่เห็นวาการวัด
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  โดยอาศัยการบรรลุเปาหมายเพียงอยางเดียวยังมีขอบกพรอง ทั้งนี้เพราะ
เปาหมายสวนใหญมักเนนที่เปาหมายของผูบริหารมากกวาครูหรือผูปกครอง ทั้งนี้  บางโรงเรียน
อาจมีหลายเปาหมายอาจเกิดความขัดแยงได 
     2)  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร (System Resource Model 
of Organizational Effectiveness)  เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการในการ
แสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการอันจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร ซ่ึงเปนการเนนที่ปจจัยตัวปอนเขา  (Input)  มากกวาผลผลิต  (Output) 
     3)  การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ   (Multiple Criteria of Effectiveness)  
เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคกรโดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผล ซ่ึงพิจารณาจาก
ตัวแปรหลัก ที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการ และพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตางๆ มี
ความสัมพันธกัน  ผูที่ใหแนวคิดในการประเมินองคการโดยเนนวิธีนี้  เชน  แนวคิดของแคพโล   
(Caplow, 1964,  p. 59) โดยแคพโลเสนอวา  ประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร  3   ตัวดวยกัน 
คือ  1)  ความมั่นคง  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว  2)  ความผสมผสาน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  3)  ความสมัครใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจ
สําหรับสมาชิก 
 กิบสัน และคณะ  (Gibson, et al., 1982, p. 37) ไดสรุปจากการรวบรวมงานวจัิยวาเครือ่งบงชี้
ของความมีประสิทธิผลขององคการ  ประกอบดวยความสามารถในการผลิต  (Productivity)  ประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  การปรับตัว  (Adaptiveness)  การพัฒนา  (Development)  
และการอยูรอด (Survival) 
 เบนนิส  (Bennis, 1971, p. 68)  กลาววา  ประสิทธิผลขององคการคือ  ความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง และแกไขปญหาที่องคการกําลังเผชิญอยูคือ การอยูรอด  ดังนั้น  
ตัวแปรที่ใชในการประเมินไดแก  ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการแกปญหา 
 พารสัน (Parson,  1993, pp. 121-122)  ไดเสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการ
โดยพิจารณาจาก  1)  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  (Adaptation)   2)  การบรรลุวัตถุประสงค  
(Goal Attainment)  3)  การบูรณาการ  (Integration)  4)  การคงไวซ่ึงระบบคานิยม  (Latency)  
 ฮอย และมิสเกล  (Hoy  & Miskel, 1991,  pp. 384-397) ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก  ความสามารถในการปรับเปลี่ยน  (Adaptability)  การ
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บรรลุเปาหมาย   (Achievement)   ความพึงพอใจในการทํางาน  (Job Satisfaction)  และความสนใจ
ในชีวิต   (Central Life Interests) 
 

2.3  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  
 
 มอทท   (Mott, 1972; อางถึงใน  Hoy & Miskel, 1991, p. 305)  ไดกลาวถึง ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในแงของความสามารถ  4  ประการคือ  ความสามารถในการผลิต   ความสามารถ
ในการพัฒนา  ความสามารถในการปรับเปลี่ยน  และความสามารถในการแกปญหา  รายละเอียด 
ดังนี้ 

2.3.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ซ่ึงหมายถึง  ปริมาณและ
คุณภาพของนักเรียน  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ที่สรางความเชื่อมั่นไดสูง  โดยวัดความนยิมจาก
ชุมชน  และผูปกครอง  นักเรียน  ประการหนึ่งไดแก  สถานศึกษานั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก  
และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก สถานศึกษาท่ีมีทั้งปริมาณ  และ
คุณภาพสูงดังกลาวนี้  จะไดแก  สถานศึกษาในเมือง  สถานศึกษาระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียงสถานศึกษา
มีความพรอมทั้งดานปจจัยตางๆ ไดแก  วัสดุอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก  อยางเพียงพอ  อาคาร
สถานที่  บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม  ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซ้ือ จัดจาง  และเบิกจาย
ไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอนตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เร่ืองคุณภาพ
ของนักเรียนสวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัดเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความ
เขาใจผิดควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก  การพัฒนาทัศนคติ  แรงจูงใจของนักเรียน  
ความคิดสรางสรรค   ความเชื่อมั่นในตนเอง   ความปรารถนา   และความคาดหวังตางๆ รวมทั้งการ
ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาว 
นับเปนลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคมมีความคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก  จึงอาจ
กลาวไดวาคุณภาพที่เกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจใน   การศึกษาเลาเรียน มีความรู
ความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนที่นาพอใจ
แลวยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ ที่พึงปรารถนา
ใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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                  องคประกอบตาง  ๆในการสรางเสริมประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้น  
นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแกอาคารสถานที่เหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของผูบริหาร 
บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่รมร่ืน สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย ตอการเรียนการสอน
แลวบุคคลที่สําคัญ ไดแก  ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลหากผูบริหารที่มี
ความรูความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการ
ในโรงเรียนอยางแทจริง  หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางาน  ทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
เปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล  ผูปกครอง  และชุมชนสรางบรรยากาศ ในการทาํงานทีก่อใหเกดิ
ประสิทธิผล  ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเองพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ  วางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการ  และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน
การสอน  ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง  และความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลวเปนที่เชื่อวา  โรงเรียนนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผล
ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

2.3.2 ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก   
 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  หมายถึง  มีความคิดเห็นทาที 
ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา  แสดงออกในทางที่ดีงามสมเหตุสมผล  และสอดคลอง
กับความตองการของสังคม  การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลทั้ง  4  ดาน  กลาวคือ  
ดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย  ดานสติปญญามีความใฝรู
ใฝเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  และมีความคิดอยางสรางสรรค  ดานสังคม  สามารถนําความรู
ความสามารถและทักษะอันจําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางมี
ความสุข  และดานจิตใจ  รูจักเหตุผล  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว 
ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง  4  ดาน  ดังกลาวแลว  ผูที่มีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของสังคมโดย
สวนรวม  มีจิตใจกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจมีเหตุผล
ยอมรับกฎกติกาของสังคมที่ไดกําหนดขึ้น และปฏิบัติดวยความจริงใจ  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
ใหความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูที่มีความสามารถ
ควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกล้ัน และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของสังคม  รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย  
เปนแบบอยางที่ดีของสังคมตลอดจนสามารถดําเนินการ  อบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม 
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จริยธรรม  อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

2.3.3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน    
 ในองคการตาง  ๆจะประกอบดวย “คน”  และ  “งาน”  สถานศึกษา  ซ่ึงเปนองคการทางการศึกษา
ก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร  สถานศึกษา  ครู  อาจารย  นักเรียน  และนักการภารโรง  
ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ  การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลนั้น 
สถานศึกษา จะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆ ของ
สถานศึกษาจะตองสอดคลองและทันสมัย  ทันกับความเจริญกาวหนา  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของสถานศึกษา  ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได  จะทําใหลาสมัย  ในขณะเดียวกันจะตอง
สามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนควรมี
นวัตกรรม และส่ือการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสม่ําเสมอ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมใหสะอาด  รมร่ืน  เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ  และเกิด
บรรยากาศการเรียนรู  ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่งตองพยายาม
ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินงานตางๆ ใหมีความคลองตัว
ตอการปฏิบัติงาน  ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดส่ิงใหมๆ 
อยูเสมอ  การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขนั้น  จะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม  ครูตองสรางกระบวนการ  และวิธีการเรียนรูใหกับ
นักเรียนทั้งเนื้อหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม  มากกวาที่จะบอกความรู  หรือสอนหนังสือธรรมดา 
เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถ
นําไปปรับใชตอการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

2.3.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน   
 องคการตางๆ หรือสถานศึกษาในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษานั้น แตละสถานศึกษาจะมีการกําหนด
รูปแบบใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษาแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบ
ใดก็ตามในการทํางานของสถานศึกษายอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแกเปาหมายคือการ
มุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่ เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  การประสานงาน
เปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเกิดความเรียบรอยและกิจกรรมคือ 
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสราง
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คนใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบรหิารและการจดัการ
ในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควร นับตั้งแต หลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู  การจัดวิชาตางๆ สําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งการจัด
กิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหพอเพียงและหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรูการปรับตัว 
บุคลิกภาพ ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  กฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ บางเรื่องเปนสิ่งลาสมัยไมทัน
กับสภาพปจจุบัน  ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  การบริหารและการจัดการน้ันผูบริหารเปน
ผูมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนา   
ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบ
โดยเครงครัด ส่ิงใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง  แตไมเสียประโยชน
และเปาหมายขององคการ  ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับ
และมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน  ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา  แตควรวางตัวเสมือนเปน
เพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
โดยวิธีการตางๆ เชน  การยกยองชมเชยหรือใหรางวัลในบางโอกาส  พยายามสรางบรรยากาศใน
โรงเรียนใหเกิดความ  เปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผล
ในโรงเรียนได                
                  สําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแนวคิด ในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององคการ 
โดยใชเกณฑหลายเกณฑเนื่องจากสามารถเลือกใชเกณฑที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะและสภาพขององคการได 
 เครื่องมือวัดประสิทธิผลสถานศึกษา  แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังกลาวนั้น   
ทําใหเห็นวาการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ควรใชหลักเกณฑหลายอยาง  ทั้งนี้
เพราะการประเมินโดยใชเกณฑเดียว  เชน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ไมชี้ชัดไดวาเปน
ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมดได  (Hoy & Miskel, 1991, p. 381) และเครื่องมือวัดประสิทธิผล
หลายอยางเปนการสรางแบบจําลองทางการวิจัย มีการตั้งสมมติฐานนําไปทดสอบหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรหลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จ ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลเดี่ยวซ่ึงเปนการยากที่จะยอมรับวาตัวแปรเกณฑเดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัด
ประสิทธิผลขององคการ  (รุง  แกวแดง  และชัยณรงค  สุวรรณสาร,  2536,  หนา 184)  ซ่ึงสเตียรส 
(Steers,  1977,  p.  54)   กลาววา ทั้งนี้เพราะองคการโดยทั่วไปมักมีเปาหมาย  และวัตถุประสงคมากกวา  
1  ประการ   
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 ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของ 
มอทท  (Mott, 1972;  cited  in Hoy & Miskel, 1991,  p. 398)  ซ่ึงไดผสานแนวความคิดทั้งแงเปาหมาย
และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ โดยผูวิจัยได
พัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน  จากดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนที่เรียกวา 
IPOE  (Index of Perceived Organizational Effectiveness)  ของมิสเกล และคนอื่นๆ  (Miskel, et al., 
1983,  p. 55)  ซ่ึงสรางเครื่องมือนี้และนําเครื่องมือการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ของ
กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา  278-281)  มาใชวัดประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ซึ่งเครื่องมือดังกลาว  ไดรับการเชื่อถือวาสามารถ
ประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา  ไดอยางนาเชื่อถือและมีการนําไปปรับใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
หลายครั้งทั้งตางประเทศ  และในประเทศ  โดยเฉพาะเครื่องมือวัดประสิทธิผลของ กมลวรรณ  
ชัยวานิชศิริ  มีความเชื่อมั่น  0.91  ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสทิธิผลของโรงเรียน  
4  ดาน  คือ  1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2)  ความสามารถ
ในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก  3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  
4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

   

2.4   ผูบริหารสถานศึกษา  
 

2.4.1 บทบาทผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1)  อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

และที่แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2545 
(1) จัดรูปแบบการศึกษา ม. 15 
(2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30 
(3) บริหารจัดการศึกษา 4  ดาน ม. 39 
(4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
(5)   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 
(6)   ปกครองดูแลบาํรุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59 

 (7)  พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 
   2)  อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตาม พ.ร.บ.การศกึษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 

(1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรยีน ม. 6 
(2) เปนเจาพนักงานเจาหนาที ่
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 (3)  จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม  ม. 12 
  (4)  ดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด 

 3)  อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
  (1)  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  (ม. 39) 

  (2)  เปนผูบังคบับัญชาขาราชการครู และ บคุลากรในสถานศึกษา 
 (3)  บริหารกจิการสถานศึกษา 
 (4)  ประสานระดมทรัพยากร 

(5) เปนผูแทนสถานศึกษา 
(6) จัดทํารายงานประจําปตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา 
(7) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒบิัตร 
(8) อ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
(9) ตามที่ไดรับการกระจาย มอบอํานาจ  (ปฏิบัติราชการแทน)  ม. 44-45 

 - ปลัด ศธ.เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 
 - ผอ.สํานักฯ ในกรม  ถึง ผอ.สถานศึกษา 
 - ผอ.สพท.  ถึง ผอ.สถานศึกษา 
 2.4.2  อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศกึษา 
2546 
 1)  วิเคราะห จดัทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 
 2)  วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
 3)  เสนอขอจดัตั้งเงินอุดหนนุทั่วไป 
 4)  แตงตั้งอนกุรรมการ คณะทํางานตางๆ 
 2.4.3  อํานาจหนาท่ีของผูบรหิารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 1)  ควบคุมดแูลการบริหารงานบุคคล ม.27 (1) 
 2)  พิจารณาความดีความชอบ ม.27 (2) 
 3)  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27 (3) 
 4)  จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27 (4) 
 5)  ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27 (5) 
 6)  ปฏิบัติหนาที่ตาม อ.ก.ค.ศ. คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย ม.27 (6) 
 7)  ส่ังใหครูฯ ออกจากราชการกรณีขาดคณุสมบัติ ม.49 
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 8)  ส่ังบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53 (4) 
 9)  ส่ังครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
 10)  ส่ังใหครูพนทดลองทํางานตอไป ม.56 วรรคสอง 
 11)  ส่ังครูที่ออกไปแลวกลับเขามาตามมติ อ.ก.ค.ศ ม.64 
 12)  ส่ังใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง)  ม.68 
 13)  ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ม.73 
 14)  ยกยองเชดิชูเกียรติครูดเีดน ม.75 
 15)  แจงภาระงาน  เกณฑประเมินผลงาน  มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชพี
ระเบียบแบบแผนฯ ม.78 
 16)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ม.79 
 17)  สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81 
 18)  รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82 
 19)  เสริมสรางพัฒนาผูใตบงัคับบัญชา ม.95-98 
 20)  อนุญาต ยบัยั้งอนุญาตลาออก ม.108 
 21)  ส่ังแตงตั้ง กก.สอบสวนกรณีกลาวหาไมเล่ือมใสปกครองฯ ม.110(4) 
 22)  ส่ังใหครูออกจากราชการ ในกรณีตาง  ๆเชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ 
จําคุก 
 2.4.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบตัิหนาท่ี
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 
 กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี ้
 1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
 2)  นิติบุคคลสถานศกึษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจง สพฐ.แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ดําเนินคด ี
 3)  การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4)  ยุบ รวม เลิกลม รร.สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จําหนายตามหลกัเกณฑ 
สพฐ.กําหนด 
 5)  โรงเรียนมอํีานาจปกครอง ดแูล บาํรุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรพัยสิน
ที่มีผูอุทิศให แตจําหนายอสังหาริมทรัพยคณะกรรมการสถานศึกษาตองเห็นชอบ รายงาน สพท. 
 6)  โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจที่เลขา 
กพฐ.มอบ หรือ ผอ.สพท. มอบตามหลักเกณฑที่ สพฐ. กําหนดยกเวนเงนิเดือน 
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 7)  จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กําหนด และทรัพยสินฯ ผูอุทิศทําหลัก
ซานการรับ บัญชีรับ-จายฯ รายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงาน
เลขา กพฐ.โดยเร็ว 
 2.4.5  อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน 
 - รบ.ศธ.วาดวยการลงโทษนกัเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
 - กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนกัเรียนนักศึกษา 
 - รบ.ศธ.วาดวยการปฏิบัตหินาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ 
พ.ศ.2548 
 - รบ.ศธ.วาดวยการกาํหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศกึษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยการของคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยการแกไขวนัเดือนปเกดิของนักเรียนนักศกึษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.วาดวยการยกเลิกเงนิบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
   - รบ.ศธ.วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 

2.4.6 ประสบการณการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา   
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญ  ที่จะนําสถานศึกษาไปสูเปาหมายของการ

จัดการศึกษา  โดยใชทั้งศาสตรและศิลปของการบริหาร ในการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ธงชัย  สันติวงษ  และชัยยศ  สันติวงษ  (2533, หนา 54)  กลาววาประสบการณ
เปนตัวแปรที่สําคัญตัวแปรหนึ่ง และมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  เพราะประสบการณ
เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ระยะเวลาของการปฏิบัติงานในบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษา  ทําใหผูบริหารเกิดทักษะและประสบการณจนเกิดความชํานาญ  และสามารถ
นําทักษะและประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานใหเกิดผลดีตอสถานศึกษา  ไดมี
งานวิจัยของ  รัสเซล  (Russell, 1987,  p. 270)  ไดกลาวไวเกี่ยวกับการศึกษาของหัวหนาภาควิชาวา  
หัวหนาภาควิชาเพศหญิง ที่ทํางานอยางมีประสิทธิผลนั้น  จะมีการอยูในตําแหนงที่ยาวนาน  บางคน
กลับมาเปนหัวหนาถึงสองหน  นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง  หัวหนาภาควิชากับผลสัมฤทธิ์ใน
งานที่ปรากฎผลออกมาวา  อายุราชการมาก หรือการไดรับซีสูงก็ยิ่งจะทําใหสามารถนําประสบการณ
มาชวยดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงแกหนวยงานมากขึ้นเทานั้น  และสมมาตร  แกวลาย  (2528,  
บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
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การประถมศึกษาจังหวัดตรัง  เมื่อป พ.ศ. 2527  พบวาผูบริหารที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ในตําแหนง  ผูบริหารตางกัน  มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานธุรการและการเงินแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จึงสรุปไดวาประสบการณในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารมีผลกระทบโดยตรงตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในหลายๆ ดาน  ทําใหระดับปญหาในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนมีความแตกตางกันตามประสบการณในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร 
 2.4.7  วุฒิการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา   
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนวิชาชีพช้ันสูงนั้น  จะตองศึกษาและฝกอบรม
ในวิชาชีพบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะตองปฏิบัติและสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และจะตองควบคุมดูแลใหสมาชิกในวิชาชีพนี้ ไดปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 2539, หนา 72)  ได
กลาวถึงระดับการศึกษาของผูบริหารไววา  การศึกษาก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของหัวหนา เพราะหัวหนายิ่งมีการศึกษาสูงก็จะยิ่งมีผลดีตอหนวยงาน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  จุมพล  พูลภัทรชีวิน  (2532,  บทคัดยอ)  ที่พบวาครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ในขณะที่ครูในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ําสวนใหญวุฒิต่ํา
กวาปริญญาตรี และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539, หนา 27-28)  ไดวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  พบวา  ระดับการศึกษาของครูมี
อิทธิพลตออัตราการเลื่อนขั้น อัตราการเรียนตอและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 กลาวโดยสรุป  วุฒิการศึกษาของผูบริหารการศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสําเร็จ
การศึกษาทางดานวิชาชีพการบริหารทางการศึกษา  อาจเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ   
สถานศึกษาได 
 2.4.8  ขนาดโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน      
ทั่วประเทศ โรงเรียนที่มีขนาดตางกันขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียน  หากนักเรียนมีจํานวนมากเรียกวา
โรงเรียนขนาดใหญและถาหากจํานวนนักเรียนมีจํานวนนอยเรียกวาโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก
ตามจํานวนนักเรียน  ขนาดของโรงเรียนนาจะมีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน   ซ่ึง   
มีนักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนไวหลายประการ    ดังนี้  
 ภิญโญ  สาธร  (2523, หนา 174)  กลาววาการบริหารโรงเรียนที่มีความยุงยากซับซอนเพียงใด
ขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียน  ถาเปนโรงเรียนขนาดใหญการบริหารงานก็คอนขางซับซอนเพราะมี
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จํานวนนักเรียนมาก  ครูมาก  บุคลากรอื่นๆ ก็มาก  เครื่องมือ  เครื่องใช  ในการอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  การเงินก็ทวีคาใชจายมาก 
 อุดร  อุบลจันทร  (2528, บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองปญหาการปฏิบัติงานพัสดุของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  7  เมื่อป  พ.ศ. 2527  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีขนาดของโรงเรียนในการดํารงตําแนงตางกัน  ประสบปญหาในการปฏิบัติงานพัสดุ
แตกตางกัน 
 ทุเรียน  รัตนภิรมย  (2541, บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารงานธุรการในโรงเรยีน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบวาปญหาการบริหารงานธุรการ 
การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับนอย  หากพิจารณาจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน  และจําแนกเปนรายดาน  พบวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  มีปญหา
ระดับนอยทุกดาน  สวนโรงเรียนขนาดใหญมีปญหาการบริหารงานพัสดุในระดับมาก 
 สปารค  (Spark, 1960, pp. 3603-3606)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาการปฏิบัติงานของ
ครูใหญในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เคนทัคคี้  (Kentucky)  พบวาความเขาใจงานของครูใหญไมได
ขึ้นอยูกับทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู  แตจะขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียน  ถาโรงเรียนใหญครูใหญจะมี
ความเขาใจในการบริหารงานดีกวาครูใหญโรงเรียนขนาดเล็กกวา 
 จึงสรุปไดวาขนาดของโรงเรียนมีผลกระทบโดยตรงตอการบริหารงานหรือการปฏบิัติงาน
ในหลายๆ ดาน  ทําใหระดับปญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความแตกตางกัน  ขนาดของโรงเรียน
เปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2532, หนา 179)  ไดเปรยีบเทยีบ
ใหเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีปริมาณงานไมมาก  การจัดการจะทําไดอยางรวดเร็ว  เพราะผูบริหาร
จะทราบขอมูลรายละเอียดอยูแลว   จึงสามารถตัดสินใจสั่งการ  ดําเนินงานไดทันที ไมตองรอการ
รวบรวมขอมูลจากฝายตางๆ เหมือนโรงเรียนขนาดใหญ  ซ่ึงตองแบงงานความรับผิดชอบออกเปน
ฝายตางๆ การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารจะตองดูขอมูลและฟงความคิดเห็นจากฝายที่เกี่ยวของกอน    
และในเรื่องนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, หนา 42) ไดบันทึกไววา
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานการเกณฑเด็กเขาเรียนได
บรรลุตามเปาหมาย  และเด็กไดมาเรียนอยางสม่ําเสมอ  เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีความสัมพันธกับ
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูคอนขางสูง จึงทําใหไดรับความรวมมือจากชุมชนในการสงเด็กเขาเรียน และ
ดานอื่นๆ ในอัตราสวนสูงกวา  โรงเรียนขนาดใหญ  ดังนั้น  ขนาดของโรงเรียน จึงเปนตัวแปรที่
นาสนใจและผูวิจัยไดนํามาศึกษาคนควาในครั้งนี้ 
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ   
 งานวิจัยภายในประเทศ  มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผล
สถานศึกษา  ดังตอไปนี้   
 วิสุทธิ์  ราตรี  (2532,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธกับ
ความสําเร็จของสถานศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพฒันาหมูบานในเขตชนบทยากจน ผลปรากฎวา
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานนั้น มีชาวบานใหความรวมมือกับทางสถานศึกษา
เปนอยางดี  หนวยงานอื่นๆ ใหความชวยเหลือโรงเรียนดวยดี และหมูบานที่มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันสูงและปจจัยภายนอก มีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถานศึกษายังพบวาบุคลากรใน
โรงเรียน  ผูนําชุมชนเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของสถานศึกษา 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิผลของโรงเรียน
เอกชนโดยการสัมภาษณครู  และครูใหญ พบวา  โรงเรียนเอกชนที่มีสัมฤทธิผลสูงสามารถจัดวัสดุ
อุปกรณ  ตลอดจนสื่อการสอนไดทันสมัย และพรอมกวาโรงเรียนเอกชนที่มีสัมฤทธิผลต่ํา  และ
นอกจากนี้  การจัดสวัสดิการของครูในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําจะไมดี  ผลการสัมภาษณ
ครูใหญในโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผลต่ํา พบวา บรรยากาศในการทํางานดี ครูและผูบริหารมีความเขาใจ
กันดี ในขณะที่ครูโรงเรียนเอกชนที่มีสัมฤทธิผลสูง  มีระบบการบริหารเปนประชาธิปไตยโดยกึ่ง
เผด็จการ มีการติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง 
 เจิดหลา  สุนทรวิภาต  (2534,  บทคัดยอ)  ศึกษาคุณลักษณะของผูนําและประสิทธิผลของงาน
ในภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรในมหาวทิยาลัยไทย  พบวา  ความเชือ่อํานาจในตน  ทัศนคติตอ
สภาพการทํางาน  พฤติกรรมการรวมมือทํานายประสิทธภิาพของภาควชิาหรือกลุม 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 224-237)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหาร 
ที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  โดยศึกษากับครูใหญ  230  คน  จาก  230  โรงเรียน 
และครู  981  คน  จาก  50% ของครูทั้งหมด ผลการวิจัยพบวาจากการประเมินประสิทธิผลโดยกลุม
รวมนั้น ตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดแก  ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร  
ปจจัยดานครู  ปจจัยดานนักเรียน  โดยมีตัวแปรยอยในแตละปจจัยดังกลาวที่เกี่ยวของกับการศึกษา
คนควาครั้งนี้ไดแก  ขนาดโรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูที่มีวุฒิปริญญา  ครูที่มีวุฒิต่ํากวาพฤติกรรม
การแกปญหาความขัดแยงและการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  โดยตัวแปรยอยสามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนได  70.07% 
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 เปรมสุรีย  เชื่อมทอง  (2536,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาจิตลักษณะของผูบริหารและสภาวการณ
ของกลุมที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบวา  ความเชื่ออํานาจในตน  ทัศนคติตองาน  
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับสมาชิกอ่ืน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2537,  บทคดัยอ) ไดวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด
ที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิเคราะหในดานประสิทธิผล
ขององคการ  พบวา  ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดผานเกณฑประเมิน  2  ดาน  
ไดแก  ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอสํานักงาน  ไมผานเกณฑประเมิน  3  ดาน 
ไดแก  ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผลิตและบริการ และความสามารถในการ
ประสานงาน 
 วันชัย  นพรัตน  (2539,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
ในเขตการศึกษา 12  ผลการคนควาสรุปวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05) 
เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงานของหัวหนากลุมประสบการณ 
 ชุมพล  เปยมศรี  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาฉะเชิงเทราโดยรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก  ดาน
ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนะคติทางบวก   ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด  และผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมบัติ  บุญเกิด  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  พบวา  ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  คือ  ดานความสามารถ
ในการแกปญหาภายใน  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ดาน
ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนะคติทางบวก   และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน 
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 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ   
 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ฟดเลอร และคนอื่นๆ  
(Fiedler, et al., 1976, pp. 301-314)  ไดทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผูนําที่มีลักษณะมุงงานสูง  
และมุงงานต่ําในสถานการณตางๆ กลุมตัวอยางมี  27  กลุม แตละกลุมประกอบดวยหัวหนาที่เปน
คนอเมริกาและลูกนอง  2  คน  ที่เปนคนอาหรับและบางกลุมหัวหนาเปนแบบมุงงานต่ํา บางกลุม
หัวหนาเปนแบบมุงงานสูง และจํานวนครึ่งหนึ่งของหัวหนาทั้ง  2  ประเภท  ถูกฝกฝนวิธีการทํางาน
กับคนตางชาติ คือคนอาหรับ โดยฝกใหรูจัก ขนบธรรมเนียมและความรูสึกนึกคิดของคนอาหรับอีก
ครึ่งหนึ่งจัดใหเปนกลุมควบคุมคือ  ฝกใหไดรับความรูทางภูมิศาสตรของประเทศอาหรับเทานั้น 
หลังจากการฝกดังกลาวไดใหสมาชิกแตละกลุมทั้ง  27  กลุม ทํางาน  3  ประเภท คือ งานที่มีแบบแผน  
งานที่ไมมีแบบแผนแนนอน และงานประเภทตอรองของหุนสวนในกิจกรรมระหวางประเทศ  ผล
การทดลองปรากฎวา  กลุมที่มีหัวหนาแบบมุงงานสูง ทํางานทั้งที่มีแบบแผนและไมมีแบบแผนได
ดีกวา  กลุมที่มีหัวหนามุงงานต่ํา  แตในกลุมที่หัวหนาเปนแบบมุงงานต่ํา ทํางานไดดีกวากลุมที่มี
หัวหนาแบบมุงงานสูง ในการทํางานประเภทที่มีการตอรอง สวนการรายงานของสมาชิกถึง
บรรยากาศภายในกลุมของคนนั้นในกลุมที่มีหัวหนาแบบมุงงานต่ํา มีบรรยากาศดีกวาในกลุมที่มี 
หัวหนามุงงานสูง             
 เอฟเวอรส  (Evers, 1987,  pp. 449-A)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลผูบริหารของ
โรงเรียนในรัฐ  วิสคอนซิน กลุมตัวอยางจํานวน 76 คน  พบวา  ลักษณะของผูบริหาร ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหาร  และผูรวมงาน  และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของงาน  โดยที่ผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุดในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดไมงาย  ไมยาก  ไดแก 
ผูบริหารที่มุงงานสูง  สวนผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดดีที่สุด  ในสถานการณที่ควบคุมกลุมไดยากหรืองาย  
ไดแกผูบริหารที่มุงงานต่ํา และพบวาพฤติกรรมของผูบริหารหรือลักษณะของผูบริหาร  ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน  และอํานาจประจําตําแหนงของผูบริหารสามารถรวมกันพยากรณ 
ประสิทธิผลของงาน  โดยความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานเปนตัวพยากรณสูงสุด 
 เอ็ดเวิรด  (Edward,  pp. 9-A)  ไดศึกษาความสอดคลองระหวางประสิทธิผลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษากับสภาพการณตามทฤษฎีประสิทธิผลของผูนําตามสถานการณของฟดเลอร 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของผูนําตามสถานการณหรือความยาก
งายในการบริหารกลุม  กลุมตัวอยางที่  เอ็ดเวิรด  ใชในการวิจัยไดแก  อาจารยใหญโรงเรียน
มัธยมศึกษา เมืองฮีลบอโร  (Hillborough)  โดยใชแบบวัดแอลพีซี เปนเครื่องมือในการวัดลักษณะ
ของผูนําและใชแบบวัดที่สรางขึ้นเอง วัดประสิทธิผลการทํางานของผูบริหาร  พบวาลักษณะของ
ผูบริหารซึ่งวัดโดยใชแบบวัด  แอลพีซี   มีความสัมพันธทางลบกับประสิทธิผลเมื่อผูบริหารอยูใน
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สถานการณที่ควบคุมกลุมไดงายและยาก  และมีความสัมพันธทางบวกเมื่อผูบริหารอยูใน
สถานการณที่ควบคุมไดไมงายและไมยาก  ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีประสิทธิผล
ของผูนําตามสถานการณของฟดเลอร (Fiedler) 
 รัสเซลล  และคนอื่นๆ  (Russell, et  al., 1987, pp. 269-274)  ไดศึกษากับครูประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในรัฐไอโอวา จํานวน  316  คน  พบวา  ฐานะ  การแตงงาน ระดับชั้นที่สอน เปนตัว
ทํานายความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีนัยสําคัญ และการสนับสนุนจากสังคม  
โดยเฉพาะจากผูบังคับบัญชา  เปนตัวทํานายตัวเดียวที่มีนัยสําคัญในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ 
และพบวาการไดรับการยอมรับในคุณคาการมีเพื่อนที่เชื่อถือได เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน 
 บราวน  (Brown, 1998, p. 352)  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ชั้นอนุบาล เพิ่มขึ้นอีก 1 ป  เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความพรอมอยางเต็มที่ ตอการศึกษาระดับสูงขึ้น 
ผลของการศกึษาแสดงใหเห็นวา นักเรียนอนุบาลที่เรียนเพิ่มทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย มีผลการพัฒนา
ที่กาวหนากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เด็กหญิงมีผลการพัฒนาดีกวาเด็กชายเล็กนอย 
 วิลเลียม  (William, 1998, p. 105)  ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสอนที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาประสิทธิผลการเรียนรูของนักเรียนอัฟริกัน-อเมริกันในโรงเรียนประถมศึกษา  เมือง
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้คือ มีวิธีการสอนของครูที่เหมาะสมกับ
ลีลาการเรียนรูซ่ึงไดใชอยางมีประสิทธิผลตอเด็กอัฟริกัน-อเมริกัน 
 เพอรสัน  (Person,1993, pp. 3071-A)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ
การรับรูประสิทธิผลของสถาบันของวิทยาลัยชุมชนในนอรทแคโรไลนา โดยการศึกษากับกลุมตวัอยาง
ที่เปนผูบริหาร  คณะครู  และเจาหนาที่ในวิทยาลัย  พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล  และพบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารไมมีผลตอการรับรู
ในประสิทธิผลของวิทยาลัย 
 เชมเมอรส  และอายแมน (Chemers & Ayman, 1985,  pp. 359-367) กับอาฟฟาลแดน  
และมัชชินสกี  (Iaffaldan & Muchinsky, 1985, pp. 251-73)  ไดสรุปวาควรวัดประสิทธิผลของกลุม
ใน  8  ดานคือ  (1)  คุณภาพผลงาน  (2)  ปริมาณผลงานของกลุม  (3)  ความตรงตอเวลาในการทํางาน  
(4)  การลาหยุดงานของผูใตบังคับบัญชาในกลุม  (การขาดงาน  ลากิจ  ลาปวย  และมาสาย)  (5)  การ
เปล่ียนกลุมงาน  (6)  บรรยากาศในการทํางานของกลุม  (7)  ขวัญและกําลังใจในการทํางานกลุม และ  
(8)  ความรวมมือในการทํางานของกลุม 
 ลลิตา  สุนทรวิภาต  (2531,  หนา  50)  ไดนําเครื่องมือของแซมเมอรและอายแมนไป   
ดัดแปลงใชในการวิจัย  เร่ืองลักษณะของหัวหนากลุมที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของหนวยงานดาน
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  โดยแบบวัดดังกลาวมีเนื้อหา
เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิผลของกลุมผูใตบังคับบัญชาของหัวหนาระดับตนใน  8  ดาน คือ
1)  คุณภาพของผลงานของกลุม  2)  ปริมาณผลงานของกลุม  3)  ความตรงตอเวลาในการสงงาน  4)  
การลาหยุดงาน  5)   การเปลี่ยนกลุมงาน  6)  บรรยากาศในการทํางานของกลุม  7)  ขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของกลุม  8)  ความรวมมือในการทํางานของกลุม 
 จากผลการวิจัยดังกลาวแลวพิจารณาไดวา เกณฑการประเมินประสิทธิผลของกลุมมี 
หลักการตรงกันที่ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป และผูใตบังคับบัญชาระดับลางเปนผูประเมิน
ประสิทธิผลของกลุม 
 

2.6  สรุปแนวคิดการวิจัย   
 
 การศึกษาวิจัยประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของ มอทท  (Mott, 1972; อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991,  p. 373) 
รายละเอียด ดังนี้ 

2.6.1  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ดูจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูง  การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน เรียนจบตามหลักเกณฑ
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  การสงนักเรียนเขาแขงขันดานวิชาการจาก
หนวยงานของรัฐและเอกชนภายนอกโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝกใหผูเรียน
สามารถศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง  การไดปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการ ความถนัด
และความสามารถ   การประเมินผลการเรียนตามสภาพที่แทจริงของผูเรียน  ดวยใชวิธีการที่หลากหลาย  
นักเรียนมีความรูเทาทันตอเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามสถานการณปจจุบัน 

2.6.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก   
 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  หมายถึง  มีความคิดเห็น  ทาที 
ความรูสึก  หรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา  แสดงออกในทางที่ดีงาม  สมเหตุสมผล  และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม  การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลทั้ง  4  ดาน  
กลาวคือ  ดานรางกาย ใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย  ดานสติปญญา 
มีความใฝรูใฝเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดอยางสรางสรรค  ดานสังคม  สามารถ
นําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภวิตันได
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อยางมีความสุข  และดานจิตใจ  รูจักเหตุผล  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว 
ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนทั้ง  4  ดาน ดังกลาวแลว ผูที่มีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของสังคมโดย
สวนรวม  มีจิตใจกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจมีเหตุผล
ยอมรับกฎกติกาของสังคมที่ไดกําหนดขึ้น และปฏิบัติดวยความจริงใจ  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคญัและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม 
ใหความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูที่มีความสามารถ
ควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกล้ัน และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ประพฤติปฏิบตัิตัวเปนแบบอยางที่ดีของสังคม รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย 
เปนแบบอยางที่ดีของสังคมตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

2.6.3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน    
 ในองคการตาง  ๆจะประกอบดวย “คน”  และ  “งาน” สถานศึกษา  ซ่ึงเปนองคการทางการศึกษา
ก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร  สถานศึกษา  ครู  อาจารย  นักเรียน  และนักการภารโรง 
ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ  การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
นั้น สถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  การกําหนดนโยบายตางๆ  
ของสถานศึกษาจะตองสอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนา  และความเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของสถานศึกษา  ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได  จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตอง
สามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน  ควรมี
นวัตกรรม และสื่อการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอน อยางสม่ําเสมอ ปรับปรุง
อาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมใหสะอาด รมร่ืน เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ  และเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู  ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่งตองพยายามปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงองคการ  รูปแบบการบริหารงาน  และการดําเนินงานตางๆ ใหมีความคลองตัวตอการ
ปฏิบัติงาน  ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ  
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น  
จะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม  ครูตองสรางกระบวนการ และวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้ง
เนื้อหาวิชา  และคุณธรรม จริยธรรม  มากกวาที่จะบอกความรู  หรือสอนหนังสือธรรมดา  เพราะ
วิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถนําไป
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ปรับใชตอการประกอบอาชีพ  และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม 

2.6.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน   
 องคการตางๆ หรือสถานศึกษาในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว  การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษานั้น แตละสถานศึกษาจะมีการกําหนด
รูปแบบใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษาแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบ
ใดก็ตามในการทํางานของสถานศึกษายอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก  1)  เปาหมายคือ
การมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่ เปนสวนประกอบรองลงมา  เพื่อ
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว   
การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน  และเกิดความเรียบรอย 
และ  2)  กิจกรรมคือ การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม   
การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควร นับตั้งแต หลักสูตร ควรปรับ
ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู การจัดวิชาตางๆ สําหรับการ
เรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหพอเพียงและหลากหลาย 
เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการ
เรียนรูการปรับตัว บุคลิกภาพ ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  กฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ บางเรื่อง
เปนสิ่งลาสมัยไมทันกับ สภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การบริหารและการ
จัดการนั้นผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น
เรียบรอยและเจริญกาวหนา  ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทาง
เผด็จการ  ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด ส่ิงใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการ
ยืดหยุนบาง  แตไมเสียประโยชนและเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความไววางใจ
ใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา 
แตควรวางตัวเสมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชยหรือใหรางวัลในบางโอกาส 
พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย
ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได                
                  สําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแนวคิด ในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององคการ 
โดยใชเกณฑหลายเกณฑเนื่องจากสามารถเลือกใชเกณฑที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะและสภาพขององคการได 
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 เครื่องมือวัดประสิทธิผลสถานศึกษา  แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังกลาวนั้น  ทําให
เห็นวาการประเมินประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  2  ควรใชหลักเกณฑหลายอยาง ทั้งนี้เพราะการประเมินโดยใชเกณฑเดียว  เชน  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน  ไมช้ีชัดไดวาเปนประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมดได  (Hoy & Miskel, 
1991, p. 381)  และเครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยางเปนการสรางแบบจําลองทางการวิจัย  มีการ
ตั้งสมมติฐานนําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักที่อาจมีผลตอความสําเร็จ  ผลการวจิยั
จะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยวซ่ึงเปนการยากที่จะยอมรับวาตัวแปร
เกณฑเดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัดประสิทธิผลขององคการ  (รุง  แกวแดง และชัยณรงค  
สุวรรณสาร, 2536, หนา 184)  ซ่ึง  สเตียรส  (Steers, 1977,  p. 54) กลาววา ทั้งนี้เพราะองคการโดยทั่วไป
มักมีเปาหมายและวัตถุประสงคมากกวา  1  ประการ   
 ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของ มอทท  
(Mott, 1972;  อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991,  p. 398)  ซ่ึงไดผสานแนวความคิดทั้งแง  เปาหมาย
และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ โดยผูวิจัยได
พัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน  จากดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนที่เรียกวา  
IPOE  (Index of Perceived Organizational Effectiveness) ของมิสเกล  และคนอื่นๆ (Miskel et al., 
1983,  p. 55)  ซ่ึงสรางเครื่องมือนี้และนําเครื่องมือการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ของกมลวรรณ  
ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 278-281)  มาใชวัดประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว ไดรับการเชื่อถือวาสามารถประเมินประสิทธิผล
ของโรงเรียนไดอยางนาเชื่อถือ  และมีการนําไปปรับใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียนหลายครั้งทั้ง
ตางประเทศ  และในประเทศ  โดยเฉพาะเครื่องมือวัดประสิทธิผลของ  กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  มี
ความเชื่อมั่น 0.91 ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน  4  ดาน  คือ  1)  
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2)  ความสามารถในการพัฒนาให
นักเรียนมีทัศนคติทางบวก  3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  4)  ความสามารถ
ในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 
 


