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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาสมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามลําดับดังตอไปนี้ 
  2.1 การบริหารสถานศึกษา 
  2.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
  2.3 สมรรถภาพการบริหารงาน 
  2.4 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 การบริหารสถานศึกษา 
  

 2.1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2) มาตรา 4 กลาววา สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือ
ของเอกชน ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงค ในการจัดการศึกษา 
 ชศูรี สนิทประชากร (2537, หนา 1) ไดกลาวถึง การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัด 
การศึกษาเบื้องตน ซ่ึงเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเด็ก เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมีประสบการณ
และทักษะข้ันพ้ืนฐานเพียงพอ ในการดํารงชีวิตไดในสังคมอยางปกติสุข 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การใหบริการสาธารณะของรัฐตองจัดการศึกษาและ
ทํากิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐอยางเสมอภาค ตอเนื่อง 
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 21-22) 

 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของ
กลุมบุคคล เพื่อการใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม ซึ่งเปนทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ข้ันอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต โดยใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
กําหนดข้ึน 
 2.1.2 ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา  
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 8) กลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
เปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีจะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ และข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไว
อยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน 
นักบริหารท่ีดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนั้น
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บรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว การบริหารงานนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวา
การดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงาน
อีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดาน
สติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
ท่ีจะนําเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
ของสถานศึกษา 
 ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กลาผจัญ และสัมมา รธนิชย (2545, หนา 11-12) กลาววา 
ในการจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ เปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค 
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จ จําเปนตองอาศัย
องคประกอบปฏิบัติ คือ สถานศึกษาซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูทําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 75) ไดกลาววา การท่ีกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล      
มีจุดหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหาร
เปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน
และประเทศชาติ ดังนั้นสถานศึกษา จึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม 
และจัดระบบขอมูลวางแผน และดําเนินการตามแผนศึกษา กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ใชการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวม มีการจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง เนื่องจากสถานศึกษาท่ีเปน
นิติบุคคลมีสถานภาพท่ีเปนท้ังบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลท่ีอยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษา
ท่ีไมเปนนิติบุคคล 
 จากความสําคัญดังกลาวพอสรุปไดวา สถานศึกษามีหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาใหกับ
เยาวชนและประชาชนท้ังของรัฐและเอกชน อยางเปนระบบตามแผนการจัดการศึกษาของชาติและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหเยาวชน
เปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 วิจิตร ศรีสอาน ทองอินทร วงศโสธร และกลา ทองขาว (2535, หนา 72) ไดกําหนดขอบขาย
ภารกิจในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เปน 5 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ
และการเงิน งานกิจการนักเรียน และงานสัมพันธกับชุมชน 
 ประเสริฐ เชษฐพันธ (2542, หนา 88) ไดสรุปวา ขอบขายภารกิจการบริหารโรงเรียน
ประกอบดวยงานวิชาการ งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานกิจการนักเรียน และงานสรางสัมพันธกับ
ชุมชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 20) มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจบริหาร และจัดการศึกษา
ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบดวยงาน 4 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานวิชาการ 
  2) ดานงบประมาณ 
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  3) ดานการบริหารงานบุคคล 
  4) ดานการบริหารท่ัวไป 
 ซ่ึงสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32) ไดกําหนดขอบขายการบริหาร
สถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 
ดานการบริหารท่ัวไป 
 สมิธ (Smith, 1970, p. 170) ไดแบงการบริหารงานสถานศึกษาไว 6 งาน คือ งานวิชาการ             
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานธุรการและการเงิน และงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี้ยังไดศึกษาในดานการใชเวลาในการบริหารงาน และ
การใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผูบริหาร โดยแยกออกเปน 
7 ประเภท พบวา 
        1) การบริหารงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 40 
        2) งานบริหารบุคลากร ไดแก ครู อาจารย และเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 20 
        3) งานบริหารกิจการนักเรียน คิดเปนรอยละ 20 
        4) งานบริหารการเงิน คิดเปนรอยละ 5 
        5) งานบริหารอาคารสถานท่ี คิดเปนรอยละ 5 
        6) งานบริหารความสําคัญกับชุมชน คิดเปนรอยละ 5 
        7) งานบริหารท่ัวไป คิดเปนรอยละ 5 
 แคมพเบลล (Campbell, 1978, p. 23) ไดแบงงานบริหารสถานศึกษาออกเปน 6 ประการ 
คือ 
        1) งานดานหลักสูตรและการสอน 
        2) งานการบริหารบุคลากรทางการสอน 
        3) งานบริการนักเรยีน 
        4) งานอาคารสถานท่ี 
        5) งานดานงบประมาณและงานธุรการ 
        6) งานความสัมพันธกับชุมชน 
 แรมเซเยอร และคนอ่ืนๆ (Ramseyer, et al., 1995, p. 18) ไดสรุปขอบขายการบริหารงานไว            
8 ประเภท คือ 
         1) พัฒนาการสอนและหลักการ 
         2) งานธุรการ การเงิน และการบริการตางๆ ของโรงเรยีน 
         3) เปนผูนําชุมชนท่ีตั้งอยู 
         4) งานบุคคล 
         5) งานอาคารสถานท่ี 
         6) จัดการรถรบัสงนักเรียน 
        7) จัดระบบบรหิารโรงเรียนใหถูกตอง 
        8) ปกครองดูแลนักเรียน 
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 ดังนั้น พอที่จะกลาวไดวา ขอบขายของการบริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาไดกําหนดไว 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ               
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ซ่ึงผูวิจัยไดใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
สมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
2.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 2.2.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 4) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาวา เปนบุคลากรวิชาชีพ
ท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 
 วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 3) ไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาวา เปนบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบใหการปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เสนาะ ติเยาว (2543, หนา 183) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูที่ทํางานใหสําเร็จ
โดยอาศัยความรวมมือของคนอ่ืนไมคํานึงถึงวา ความสําเร็จนั้นคนจะพอใจหรือไมหากมองในแงคาใชจาย
ผูบริหารทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายโดยเสียคาใชจายต่ําสุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 2) ไดใหความหมายของผูบริหาร
สถานศึกษาวา เปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนดานการบริหารที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู               
เปนผูนําทางวิชาการท่ีมีการบริหารเปนท่ียอมรับในดานคุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถ 
 ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กลาผจัญ และสัมมา รธนิธย (2545, หนา 12) ไดใหความหมาย
ของผูบริหารสถานศึกษาวา เปนผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการ
ตามแนวทางจัดการศึกษาไดเปนอยางดี และผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น พอที่จะสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ใชศิลปะและวิธีการตางๆ 
ในการปฏิบัติงานดวยความสามารถ โดยเปนผูนําทางวิชาการและประสานงานกับผูรวมงาน ในการจัด
การศึกษาใหองคกรประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2.2 ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 
 ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กลาผจัญ และสัมมา รธนิธย (2545, หนา 1) ไดกลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร โดยเฉพาะ
ในองคกรภาคเอกชนนั้น เห็นไดชัดเจนวาความอยูรอดขององคกรข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ ดังนั้น 
ภาคเอกชนไมวาจะเปนเรื่องการเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การคา การอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การศึกษาเอกชนตั้งแตอนุบาลถึงอุดมศึกษา จึงตองสรรหาผูบริหารท่ีมีฝมือหรือมีความสามารถสูง 
เพ่ือความสําเร็จในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 ไฮมัน, สก็อต และคอนเนอร (Haiman, Scott & Connor, 1985, p. 422) ใหความเห็นวา 
ผูบริหารตองมีความสามารถในการทํางาน และมีคุณสมบัติหลายอยางรวมกันตามท่ีหนวยงานตองการ
จึงจะบริหารงานใหเกิดผลดี จะเห็นไดวาผูบริหารท่ีขาดความสามารถยอมจะขาดความเชื่อถือจาก
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ผูใตบังคับบัญชา อันเปนตนเหตุแหงปญหาของการบังคับบัญชาในท่ีสุด ความสามารถในการทํางาน
ของผูบริหารนอกจากจะกอใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากผูรวมงานและบุคคลท่ัวไปแลว ยังเปน
องคประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการนําองคกรไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงค 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนพอท่ีจะกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่ มี
ความสําคัญท่ีสุด เพราะการดําเนินการจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จใหบรรลุวัตถุประสงคไดตองเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาจากผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป ท่ีจะรวมมือในการทํางานและพัฒนาองคกรไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.3 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 นพพงษ บุญจิตราดุล (2534, หนา 95-96) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาวามีท้ังสิ้น              
3 ประการ คือ  
 1) ผูรักษาหรือประสานงานใหสมาชิกในกลุมอยูรวม หมายถึง ผูบริหารจะตองอยูใกลชิด 
มีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนท่ียอมรับของคนในกลุม ทําใหกลุมมีความสามัคคี กลมเกลียว 
 2) ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค  หมายถึง  ผูบริหารตองมี
ความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการทํางานดวยความม่ันคง และเขาใจได ผูบริหารจะตองทําใหกลุมทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย อีกท้ังการปฏิบัติกันดวยดีของสมาชิกในกลุมนั้น การติดตอสื่อสารเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
และจําเปนในการชวยใหหนาท่ีนี้บรรลุเปาหมาย 
 โจนส และคนอื่นๆ (Jones, et al., 1969, pp. 176-183; อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2542, หนา 4) มีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทของผูนํา ดังตอไปนี้ 
  1) เปนผูนําทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีตองรับผิดชอบในความกาวหนา
ทางวิชาการ โดยเขารวมเปนสมาชิกกับสมาคมวิชาชีพของตน รูจักผลิตและใชงานวิจัย เพ่ือประโยชน
ทางการศึกษา แสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายของโรงเรียนยอมเหนอืกวาจุดมุงหมายของตนเอง รูจักใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน เปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความเชื่อม่ันและเชื่อในศักดิ์ศรีของเพ่ือนรวมงาน 
รูจักวิธีท่ีจะขอคําปรึกษาจากบุคคลอ่ืน หวงใยสวัสดิภาพของเพ่ือนรวมงาน และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง 
  2) สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เนื่องจากสถานศึกษาเปนสถาบัน
ทางสังคม และเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นโรงเรียนควรบริการสังคมและใหสังคมไดชวยเหลือ
สนับสนุนโรงเรียนดวย 
  3) เปนผูนําในการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาและวิจัย ผูบริหารโรงเรียน
จําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณ บํารุงรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานท่ีเพ่ือชวยใหการเรียนการสอน
เปนไปดวยความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด ตองสนใจเกี่ยวกับการวิจัยและวิทยาการใหมๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน 
  4) รูจักประเมินผลงานของตนเอง ผูบริหารโรงเรียนมิใชมีหนาที่ปฏิบัติเฉพาะ 
งานประจําวันเทานั้น ยังตองมีความเปนผูนําอีกดวย พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ควรจะมีสวนสงเสริม
การเรียนการสอนดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองประเมินบทบาทของตนเองอยูเสมอ 
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 นอกจากนี้ กูลิค (Gulick, 1969, p. 13) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร ไวดังนี้ 
  1) การวางแผน (planning) เปนการคาดคะเนสิ่งท่ีตองการจะทําและวิธีการท่ีจะทํา
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวสําหรับกิจการนั้นๆ 
  2) การจัดองคการ (organizing) เปนการจัดโครงสรางแหงอํานาจเปนทางการ 
ซ่ึงจะมีการแบงงานยอยๆ ลดหลั่นลงไป เพ่ือใหการประสานงานกัน และใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการ 
  3) การบริหารงานบคุคล (staffing) ซ่ึงไดแก การสรรหา การพัฒนาบุคคลท่ีสรรหาได
และการักษาคนไวใหจนเกษียณอายุและใชบุคคลเหลานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  4) การปกครองบังคับบัญชา หรือการอํานวยการ (directing) กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ         
การตัดสินใจ และภาวะผูนําในองคการนั้นๆ 
  5) การประสานงาน (coordinating) เปนบทบาทในการประสานกับหนวยงานตางๆ 
ของงานในองคการ 
  6) การรายงาน (reporting) คือ การรายงานใหนักบริหารระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง          
ตัวนักบริหารเองและผูใตบังคับบัญชา และผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลขาวสาร โดยอาศัยการบันทึกตางๆ 
การวิจัย และการตรวจสอบงานดวย 
  7) การงบประมาณ (budgeting) เปนเรื่องเก่ียวกับการวางแผนการเงิน การใชจาย 
และการควบคุมการใชเงิน 
 ผลจากการศึกษาของ มินสเบอรก (Minzberg, 1975; อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2540, หนา 4-6) พบวาผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย ประกอบดวย 
  1) เปนสัญลักษณขององคการ (symbolic or figurehead) ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ประเพณีหรือพิธีการขององคการ 
  2) เปนผูนําองคการ มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอสื่อสาร และควบคุม 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
  3) เปนผูสรางความสัมพันธ (liaison) กับบุคคล หรือกลุมบุคคลภายนอกองคการ
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอองคการ 
  4) เปนผูกํากับติดตาม (monitor) ใหไดขอมูลขาวสาร ท้ังจากภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคการ 
  5) เปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ท่ีไดรับจากภายในและภายนอก
ใหแกบุคลากรภายนอกองคการ 
  6) เปนผูประชาสัมพันธ (spokesman) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการตอ
บุคคลภายนอกองคการ 
  7) ผูประกอบการ (entrepreneur) มุงการริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ ในองคกร
อยูเสมอ 
  8) เปนผูขจัดสิ่งกอกวน (disturbance handler) โดยแกปญหาเมื่อองคการเผชิญ
สิ่งรบกวนท่ีไมไดคาดหวังอยาวองไวแตไดผล 
  9) เปนผูจัดการสรรทรัพยากร (allocator) ใหแกสวนตางๆ ขององคการ 
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  10) เปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) กับบุคคลอ่ืนหรือองคการอื่นเพื่อใหไดสิ่งท่ี
เปนประโยชนตอองคการ ดังจําแนกตามกลุมบทบาทตางๆ 
 ดังนั้น บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยบทบาทดังตอไปนี้ การวางแผนจัดองคกร 
จัดวางตัวบุคคล สั่งการ ประสานงาน ประเมินผล รายงานผล จัดการงบประมาณ บทบาทดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาใหผูบริหารเปนผูท่ีมีความรอบรูและจัดการกับองคกรของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.3 สมรรถภาพการบริหารงาน 
 
 2.3.1 ความหมายของสมรรถภาพการบริหารงาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525, หนา 773) ไดใหความหมายของ
สมรรถภาพวา หมายถึง ความสามารถในการทํางานไดถึงขีดสุดในชีวิตประจําวัน 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543, หนา 9-11) ไดกลาวถึงโปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนําครูใหญ
ของฮองกง ที่ไดใหความหมายของสมรรถภาพ คือ ขอความเกี่ยวกับความสามารถของครูใหญ 
สมรรถภาพเหลานี้ไดจัดไวเปน 4 หมวดใหญ คือ ยุทธวิธีภาวะผูนํา ภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนํา
ทางองคกร และภาวะผูนําทางจริยธรรม 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค (2544, หนา 56) กลาววา สมรรถภาพ หรือ สมรรถนะ (competency) 
คือ สิ่งท่ีเก่ียวกับความรู ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ถาจะบอกวาคนนั้นเกงหรือไม มีความรู             
ทําอะไรไดบาง มีความชํานาญ ความรูกับความชํานาญมักจะผูกพันกัน จะทําใหคนนั้นมีความสามารถ
ในการท่ีจะทําอะไรได ถาจะวาคนนั้นเกงหรือไม คือ บุคลิกภาพของคนนั้น พูดเกง คิดเกง วางตัวไดดี 
การเจรจาตางๆ อันนี้เรียกโดยรวมวาบุคลิกภาพ ซ่ึงเราเรียกวา Personality นั้นเอง ดังนั้น เม่ือแยกสวน
ออกมาแลว สมรรถภาพของบุคคลก็ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 
 กูด (Good, 1973, p. 121) ไดใหความหมายของคําวา สมรรถภาพ คือ ความคิดรวบยอด
และเจตคติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานท่ัวไปหรืองานเฉพาะอยาง 
 สเตียน, ฮัช และสุ (Stein, Hauch & Su, 1982, p. 274; อางถึงใน เฉลิม ศรีผดุง, 2539, 
หนา 7) ไดใหความหมายของคําวา สมรรถภาพ หมายถึง การมีทักษะ ความรู ประสบการณ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ อันเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งดวยดี 
 สวนการบริหารงานนั้น ไซมอน, สมิธเบอรก และทอมสัน (Simon, Smithburg & Thomson, 
1966, p. 3) ไดใหความหมายไววา หมายถึง เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานในองคกร
ทางการศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีตั้งไว  

 กูด (Good, 1973, p. 13) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแต 2 คน            
ข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกัน 
 จากความหมายดังกลาว พอสรุปความหมายของ สมรรถภาพทางการบริหาร ไดวา หมายถึง 
แบบแผนการปฏิบัติงานท่ีประกอบดวย ความสามารถในดานการทํางานไดถึงขีดสุด ซึ่งผูบริหาร
ใชในการจัดดําเนินงานตามขอบขายและภารกิจท่ีกําหนดเหนือผูอ่ืน ใหเกิดผลสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลนั้นเอง 
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 2.3.2 ความสําคัญของสมรรถภาพการบริหารงาน 
 การบริหารงานใดๆ ยอมมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเปนตองมีผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถและความชํานาญ  
ในการปฏิบัติงาน 
 พนัส หันนาคินทร (2529, หนา 40-41) ไดใหความเห็นไววา ผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญ          
ในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ เพราะเปนผูนําในการดําเนินงาน ความมีประสิทธิภาพในองคกร 
จึงข้ึนอยูกับฝมือของผูบริหารวามีสมรรถภาพเพียงไร 
 สุรศักดิ์ นานานุกูล (2533, หนา 12-13) กลาววา คนยิ่งมีสมรรถภาพมากขึ้นเทาใด
ก็จะยิ่งสามารถท่ีจะบริหารและผสมผสานปจจัยตางๆ ท้ังคน เงิน วัสดุ และการจัดการใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคกรมากข้ึนเทานั้นและการปฏิบัติงานนั้นๆ มีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดอธิบาย
เติมวา ประสิทธิผลนั้นใหความสําคัญอยูท่ีผลสําเร็จของงานในคุณภาพท่ีสูงในเวลาท่ีกําหนด โดยไมคํานึงถึง
ปจจัยปอนหรือการใชทรัพยากรวามากเพียงใด นอกจากใหงานเสร็จตามกําหนดและดี สวนประสิทธิภาพนั้น
เปนการปฏิบัติงานท่ีใหบรรลุตามเปาหมายโดยใชทรัพยากรอยางประหยัด หรือใชทรัพยากรท่ีมีอยูเทาเดิม
แตไดผลงานมากข้ึน และในการประเมินผลหนวยงานจะพิจารณาดานประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากร
มากวาเพราะทุกองคการจะมีทรัพยากรในจํานวนท่ีจํากัด 
 อาจีริส (Argyris, 1964, p. 118) มีความเห็นวา องคกรจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็ตอเม่ือ
ผูบริหารสามารถจัดหาแนวทางในการทํางานอันเปนท่ีพอใจของผูใตบังคับบัญชาและในขณะเดียวกัน
ก็ตองเปนแนวทางท่ีจะนําองคการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวดวย 
 มอรเฟต และคนอ่ืนๆ (Morphet, et al., 1967, pp. 93-97) ไดใหขอเสนอแนะวาผูบริหาร
จะตองคํานึงถึงแรงจูงใจของคนในหนวยงานเปนสําคัญ ผูบริหารตองมีความรู ความสามารถ และ
อุทิศตน เพ่ือปฏิบัติงานใหไดมาซ่ึงประโยชนองคการอยางแทจริง 
 ธีรยุทธ หลอเลิศรัตน (2533, หนา 135) ใหความเห็นวาผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบความสําเร็จจะสรางท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไดจะเปนผูมีสมรรถภาพหลัก
ประการหนึ่ง คือ เปนผูเขาใจในวัตถุประสงคสําคัญของงานในภาพรวม ไมเนนเฉพาะเรื่องผลตอบแทน
หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเทานั้น 
 ดังนั้น พอท่ีจะกลาวไดวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ
องคการนั้นๆ  มีผู บริหาร ที่มีความรู  ความสามารถ  ปฏิบัติง านไดอยา งมีประสิทธิภาพ 
สรางความเจริญกาวหนาท้ังแกหนวยงานและผูรวมงาน ตลอดจนผูรับผิดชอบงานบริการไดอีกดวย                   
แตประสิทธิภาพของงานจะเปนไปดวยดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับสมรรถภาพของผูบริหารเปนสําคัญ  
องคการจะตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาสมรรถภาพในการทํางานอยางมีระบบและตอเนื่อง  
อันจะกอใหเกิดความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติท่ีดี สงผลใหเกิดประสิทธิภาพแกองคการหรือ
หนวยงานในท่ีสุด 
 2.3.3 แนวคิดของสมรรถภาพการบริหารงาน 
 สมรรถภาพในการบริหารงานของผูบริหาร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนอยางมากในการนํา
องคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหแนวคิด ดังนี้ 
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 แคทซ (Katz, 1955, pp. 33-42) ไดกลาวไววาผูบริหารท่ีมีสมรรถภาพตองมีทักษะท่ีจําเปน              
3 ประการ คือ  
  1) ทักษะทางเทคนิค (technical skills) เกี่ยวของกับการมีความรูท่ีเชี่ยวชาญ และ         
มีความชํานิชํานาญในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง พรอมท้ังมีความคลองแคลวในการใชเครื่องมือ และ
เทคนิคในการทํากิจกรรมทักษะทางเทคนิค จึงเปนความสามารถของผูบริหาร ในการใชความรู วิธีการ 
เทคนิค เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งทักษะทางเทคนิค
เกิดจากประสบการณ การศึกษา และการฝกอบรม ทักษะทางเทคนิคจึงเปนทักษะในการทํางานกับ
สิ่งของ 
  2) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (human skills) อาจตรงกันขามกับทักษะทางเทคนิค
ในประเด็นที่วาผูบริหารใชทักษะนี้ ในการทํางานกับบุคคลมากกวาการทํางานกับสิ่งของ ทักษะ
ทางมนุษยสัมพันธชวยใหบริหารทํางานกับปจเจกบุคคล หรือกลุมของบุคคลไดอยางมีประสิทธิผล
ดวยการสรางพลังแหงการรวมมือของทีมงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ทักษะทางมนุษยสัมพันธ
จึงเปนความสามารถของผูบริหารในการทํางานกับคน ในการใชคนเพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ผูบริหารจําเปนจะตองมีภาวะผูนํา มีความเขาใจในการสราง และใชแรงจูงใจ  
  3) ทักษะทางความคิดรวบยอด (conceptual skills) เปนความสามารถท่ีจะประสาน
สิ่งตางๆ เขาดวยกัน และสามารถท่ีจะมองเห็นองคการในภาพรวม แคทซ เสนอแนะวาการท่ีจะมองเห็น
องคการในภาพรวมไดนั้น จําเปนจะตองรูถึงการพ่ึงพาอาศัยกันของสวนตางๆ หรือหนาท่ีตางๆ ของ
องคการ และเขาใจไดวาการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งจะ มีสวนกระทบถึง สวนอ่ืนๆ อยางไรบาง 
 แฮริส (Harris, 1975, p. 17) ไดกลาวไววาสมรรถภาพจะไมมุงเนนเพียงลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งโดยเฉพาะ แตจะตองเปนลักษณะรวมของความรูและทักษะ ซ่ึงท้ังสองลักษณะจะผสมผสานกัน
ทําใหเกิดสมรรถภาพในตัวบุคคล ชวยใหสามารถทํางานไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย นอกจากนี้
การนําเอาความรูและทักษะดังกลาวมาใชนั้น ตองเลือกใหตรงและเหมาะสมกับลักษณะงานดวย 
 ลิเคอรท (Likert, 1984, p. 398) ไดอธิบายวาผูบริหารท่ีมีสมรรถภาพในการทํางานนั้น
จะตองพยายามสรางทีมงานจากกลุมบุคคล ใหประสานความสัมพันธกันและรวมมือเปนอันดี
ในการปฏิบัติงานไดดีท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเนนการแนะนําใหบุคลากรรูจักปญหา วิธีการ 
แกปญหา และใหความเปนมิตรท่ีดี 
 นอกจากนี้ คเนซีวิช (Knezevich, 1984, pp. 16-18) ไดเสนอแนวคิดไววาผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีสมรรถภาพในบทบาทผูบริหารธุรการ การเงิน และทรัพยากรตางๆ โดยมีสมรรถภาพทางการบริหาร
ท่ีจําเปน คือ การจัดระบบงบประมาณและโครงการตางๆ ทางการศึกษา การจัดระบบเบิกจายเงิน 
รวมท้ังการจัดทําบัญชีการใชจายเงิน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจน
การบํารุงรักษาสิ่งเหลานั้น การกําหนดจุดมุงหมายของการบริหารงานอาคารสถานท่ีและการจัดระเบียบ
การปฏิบัติงานดานเอกสาร 
 คณะกรรมการศูนยพัฒนาการประเมินผลและวิจัย สมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา (Phi Delta Kappa, Center on Evaluation Development and Research; 
อางถึงใน เจริญ ท่ังทอง, 2536, หนา 38) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีสมรรถภาพตอไปนี้ 
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1) สามารถตัดสินใจไดวามีผูใดบางท่ีจะมีสวนรวมในโครงการนวัตกรรมใหมๆ ของโรงเรียน 
2) สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนและผูอ่ืนได และรักษาภาพลักษณของตนเอง

อยูเสมอ 
3) มีวิจารญาณในการตัดสินปญหาตางๆ ดวยตนเอง รูจักใชวิธีการประนีประนอม

อยางเหมาะสม 
4) สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
5) ทําใหโรงเรียนมีระเบียบวินัย 
6) ควบคุมบรรยากาศในโรงเรียน 
7) มีการปรึกษาหารือกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
8) รับฟงขอเสนอแนะจากผูรวมงานในปญหาสําคัญๆ 
9) รับฟงปญหาและความคิดเห็นตางๆจากครู 
10) จัดโครงการสรางการบริหารและขอความรวมมือจากบุคลากรตางๆ 
11) กระจายอํานาจในการตัดสินใจ และขอใหปฏิบัติเชนนั้นอยางจริงจัง 
12) มีความยืดหยุนในการทํางานและการดํารงชีวิต 
13) ทําใหครูรูสึกวาตนเองมีอํานาจ และมีความสําคัญตอหนวยงาน 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆ ทานพอสรุปไดวา ผู บริหารที่มีสรรถภาพนั้น 
ตองเปนผูท่ีใชสติปญญามากเปนหลายเทา ตองมีความรูมาก ตองมีความสามารถ ตองมีความเขาใจ
หลายๆ ดาน ใชเวลาไดคุมคา ประหยัดทรัพยากร ทํางานไดตรงวัตถุประสงค และเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด 

 2.3.4 ขอบขายของสมรรถภาพการบริหารงาน 
  สตอกดิลล (Stogdill, 1997, pp. 179-182) ไดทําการศึกษาวิจัยและสรุปหนาที่ผูนํา
จากนักทฤษฎี 2 กลุม ไวดังนี้คือ 
 1) กลุมทฤษฎีบริหารแบบดั้งเดิม (classical theories of management) ไดวิเคราะห 
ไววาหนาท่ีหลักของผูบริหารคือ 

  (1)  การวางแผน (planning) 
  (2)  การจัดองคการและโครงสรางของงาน (organizng) 

   (3)  การควบคุมบังคับบัญชา (co-ordinating) การนิเทศ แนะนํา (supervising) 
การจูงใจเพ่ือนรวมงาน (motivating) และอ่ืนๆ ลงไปอีกดวย แตนักทฤษฎีกลุมแนวหนาหลายคนแยงวา 
หนาท่ีท้ัง 3 ประการ ท่ีเพ่ิมข้ึนมานี้สามารถรวมเขาไวในหนาท่ี ควบคุมบังคับบัญชาได 
  2) กลุมทฤษฎีและนักวิจัย (behavioral theorists and researchers) ไดวิเคราะห
จําแนกหนาท่ีของผูนําไปเปน 6 ประเภท คือ 
   (1) ศึกษา ทําความเขาใจในจุดมุงหมาย และพยายามรักษาทิศทางของจุดมุงหมาย 
(proving means for good attainment) 
   (2) จัดสรรอัตรากําลังและรักษาโครงสรางของกลุม (providing and mainaining 
group structure) 
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   (3)  สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการทํางานกลุม และใหมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน (facilitating group action and interaction) 
   (4)  จัดหาสื่อหรือเครื่องมือเครื่องใชซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย (providing means for goal attainment) 
   (5) รักษาความเปนปกแผนของกลุม และความพึงพอใจของสมาชิก (maintaining 
group cohesiveness and member satisfaction) 
   (6)  อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกลุม (facilitating group task 
performance)  
 ภาระหนาท่ีท่ีกําหนดโดยนักพฤติกรรมศาสตรเหลานี้  เกิดข้ึนจากผลการวิจัยในเรื่อง
กระบวนการกลุม และบทบาทผูนําเกิดข้ึน นักวิจัยกลุมนี้มีจุดสนใจอยูท่ีการปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน และความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตองานของกลุม สวนหนาท่ีท่ีระบุ โดยนักทฤษฎีกลุมแรก
จะเก่ียวกับกระบวนการในองคการรูปนัยท่ีมีแบบแผนแนนอน การระบุหนาท่ีดังกลาวจึงคอนขางกวาง
และเปนนามธรรมเกินไป นอกจากนี้ยังละเลยธรรมชาติของมนุษยท่ีอยูรวมกันในองคการนั้นดวย 
ในเรื่องหนาท่ีในการบริหารนี้ไดมีผูศึกษา พบวา วิธีการปฏิบัติทางดานการบริหารนี้ มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการบริหาร 

 เฉลิม ศรีผดุง (2539, หนา 9-15) ไดกลาววา ขอบขายของสมรรถภาพทางการบริหารงาน
สามารถแบงได 2 ดาน คือ ขอบขายดานเทคนิคและขอบขายดานการปฏิบัติงานเฉพาะดาน ดังนี้ 
  1) ขอบขายดานเทคนิคการบริหาร คือ สมรรถภาพทางการบริหารงาน ครอบคลุมถึง
เทคนิคการบริหารงานหลายเรื่อง ดังท่ี คเนซีวิช (Knezevich, 1984, pp. 16-18) ไดเสนอบทบาทสําคัญ 
และสมรรถภาพอันจําเปนสําหรับบทบาทนั้นไว 17 ประการดังนี้ 
   (1)  บทบาทของผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (direction setter) มีสมรรถภาพ
ท่ีจําเปนตอบทบาทนี้คือ การชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยใชความสามารถในการชี้แจง
ทําความเขาใจ และเขียนวัตถุประสงคตางๆ ของหนวยงานออกมาใหแจงชัดและวัดได นอกจากนี้
ยังตองมีความรูและทักษะอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามระบบการจัดสรรงบประมาณแบบแผนงานโครงการ 
(programming planning and budgeting system) และการบริหาร โดยยึดวัตถุประสงคและมุงผลงาน 
(management by objective and result) 
   (2) บทบาทของผูนําเปนผูกระตุน (leader-catalyst) สมรรถภาพท่ีจําเปนตอ
บทบาทนี้ คือ การจูงใจ การกระตุน และการใชมนุษยสัมพันธในหนวยงาน การใชทักษะ ในการสราง
กระบวนการกลุม และความรูเก่ียวกับธรรมชาติของผูนํา 
   (3) บทบาทเปนนักวางแผน (planner) ผูบริหารในฐานะนักวางแผนนั้นจะตองมี
สมรรถภาพในการคาดการณ ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางแมนยํา สามารถเตรียมบุคคล 
ท่ีจะปฏิบัติงานตามความพอใจใหมไดดี สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได                             
มีสมรรถภาพพิเศษในการจัดการใหเอ้ือตอกระบวนการวางแผน ตลอดจนจัดเสริมสรางทักษะในการใช
และแปลความหมายของรูปแบบการวางแผน และเทคนิคการวางแผนไดเปนอยางดี ขณะเดียวกัน
ก็ตองมีความสามารถในการจัดระบบขาวสารขอมูลดวยคอมพิวเตอรดวย 
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   (4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (decision maker) ผูบริหารในฐานะเปนผูตัดสินใจ
เก่ียวกับภารกิจตางๆ ในความรับผิดชอบจะตองมี หรือใชสมรรถภาพในการแกปญหาสามารถนําทฤษฎี
การตัดสินใจมาใชใหเกิดประโยชน ทําการวิเคราะหระบบเปนและมีสมรรถภาพอ่ืนๆ ท่ีจะทําการบริหารงาน
ในความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีใหสําเร็จดวยดี 
   (5) บทบาทเปนนักจัดองคการ (organizer) เนื่องจากผูบริหารจะตองรับผิดชอบ
ในการออกแบบ การขยาย หรือการกําหนดโครงสรางของหนวยงานข้ึนใหม ดังนั้นจึงตองมีสมรรถภาพ 
และความเขาใจในกระบวนการทํางาน ความเคลื่อนไหวขององคการและพฤติกรรมองคการดวย 
   (6)  บทบาทเปนผูจัดการการเปลีย่นแปลง (change manager) เพราะสถานการณตางๆ 
ในโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก  ดังนั้นการท่ีหนวยงาน จะดํารงอยูไดจะตองปรับตัวเองใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงเหลานั้น ผูบริหารจึงตองทราบวา ควรจะทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบางในหนวยงาน
ของตน ตองทราบยุทธศาสตรท่ีจะใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงตองผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลง และตองสราง
บรรยากาศในการลงมือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานดังกลาวสําคัญพอๆ กับสมรรถภาพในการเสนอ
แนวคิดใหม การพัฒนาวิชาชีพของบุคลาการ และการประเมินผลการนํานวัตกรรมตางๆ มาใช 
   (7) บทบาทเปนผูประสานงาน (coordinator) ในการแสดงบทบาทผูประสานงานนั้น 
ผูบริหารจะตองใชสมรรถภาพหลายประการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เปนตนวาสมรรถภาพ และ
ความเขาใจในแบบแผนการปฏิสัมพันธกันของบุคคล เครือขายของการติดตอสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ การดําเนินการนิเทศท่ีพึงปรารถนา ระบบการรายงานเรื่องท่ีเก่ียวของและอ่ืนๆ             
ซ่ึงสมรรถภาพเหลานี้จะชวยในการปฏิบัติงานตามบทบาทของผูประสานงานประสบความสําเร็จได 
   (8) บทบาทเปนผูสื่อสาร (communicator) การปฏิบัติงานในฐานะผูสื่อสาร
ผูบริหารจะตองใชท้ังภาษาพูด และภาษาเขียนพรอมกับใชสื่อตางๆ อันเปนประโยชนตอการติดตอสื่อสาร
กับบุคคลท้ังภายนอก และภายในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในขาวสารขอมูลไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ ผูบริหารยังจะตองมีสมรรถภาพในการประชาสัมพันธ และการเลือกใชทฤษฎีการสื่อสาร
มาประกอบการดําเนินงานดวย 
   (9) บทบาทเปนผูแกความขัดแยง (conflict manager) เนื่องจากความขัดแยง
ในองคการเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นผูบริหารจะตองมีสมรรถภาพในการคนหาถึงที่มาของ
ความขัดแยง มีความสามารถพิเศษในการเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังตองอาศัยการใชยุทธศาสตร
ในการเตรียมการและดําเนินการแกปญหาขอขัดแยง 
   (10) บทบาทเปนผูแกปญหา (problem solving manager) เนื่องจากปญหา            
ทุกอยางไมไดเปนความขัดแยงเสมอไปดังนั้น ผูบริหารจะตองใชสมรรถภาพในการวินิจฉัยปญหา           
คิดหาสาเหตุ และวิธีการแกปญหา รวมท้ังสรรหาคนมาชวยแกปญหา 
   (11) บทบาทเปนผูจัดระบบงาน (system manager) การปฏิบัติงานดานนี้ ผูบริหาร
จะตองมีสมรรถภาพในการวิเคราะหระบบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ และวิธีการท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
ตลอดจนมีการความเขาใจในรูปแบบและทฤษฎีตางๆ ทางการบริหารงานท่ีเปนประโยชน 
   (12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (instructional manager) สมรรถภาพ 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานดานนี้ คือ การมีความสามารถในระบบการเรียนรู การเจริญงอกงามและ
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พัฒนาการของบุคคล เทคโนโลยีการเรียนการสอน แนวทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร 
   (13) บทบาทเปนผูบริหารงานบุคคล (personnel manager) การเปนผูบริหาร 
งานบุคคลตองมีสมรรถภาพทางเทคนิคการเปนผูนํา การเจรจาตอรอง การประเมินผล การปฏิบัติงาน
บุคลากรและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับบุคลากรในหนวย 
   (14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (resource manager) การปฏิบัติงานดานนี้ 
ผูบริหารจะตองใชสมรรถภาพทางการบริหารการเงิน การบริหารงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ             
การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบํารุงรักษาสิ่งเหลานั้น การบริหารจราจรขนสง การจัดระบบ
งบประมาณและโครงการและการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 
   (15) บทบาทเปนผูประเมินผล (appraiser) การปฏิบัติงานตามบทบาทนี้ผูบริหาร
จะตองใชสมรรถภาพในการประเมินผลความตองการ ระบบการประเมินผล การจัดทําสถิติขอมูล และ
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีทางวิทยาศาสตร หรือวิธีท่ีนาเชื่อถือได 
   (16) บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ ผูสรางความสัมพันธกับชุมชน (public relaters) 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทนี้ ผูบริหารจะตองใชสมรรถภาพในดานทักษะการสื่อความหมาย 
การสรางภาพพจนท่ีดีตอชุมชน การสรางกลุมสัมพันธ การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรและ
การเผยแพร ขาวสารทางสื่อมวลชนตางๆ บทบาทเปนประธานในพิธีการ (ceremonial head) 
ในการปฏิบัติงาน 
   (17) ตามบทบาทนี้ผูบริหารอาจดัดแปลงใชสมรรถภาพท้ังหลาย ท่ีกลาวมาแลว
ตามความเหมาะสม 
   สรุปไดวา สมรรถภาพการบริหารงานตามขอบขายดานเทคนิคการบริหารนั้น 
ผูบริหารสามารถนําเทคนิคดังกลาวมาใชตามสถานการณดัดแปลงใหเหมาะสมกับสถานศึกษานั้นๆ 
   2) ขอบขายดานปฏิบัติงานเฉพาะดาน คือ สมรรถภาพทางการบริหารเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติงานเฉพาะดาน ในความรับผิดชอบของผูบริหารนี้ มีขอบขายแตกตางกันไปตามประเภท
ของงานแตละอยาง อาทิเชน งานทางการบริหารทางการศึกษาโดยท่ัวไปจะมีขอบขายอยู 7 ดาน 
(Graff & Street, 1956, pp. 205-215; อางถึงใน เฉลิม ศรีผดุง, 2539, หนา 11) ดังนี้ 
   (1)  ดานหลักสูตรและการสอน มีสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน ไดแก 
การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน การกระตุน 
สงเสริมใหมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน การจัดใหมีวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน และการจัด 
การประเมินผลการเรียนการสอน 
   (2) ดานกิจกรรมนักเรียน มีสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน คือการจัดทํา
สถิติแสดงแนวโนมปริมาณนักเรียน การจัดวางแผนอยางมีระบบ เก่ียวกับการจัดปฐมนิเทศนักเรียน 
การจัดนักเรียนเขากลุม การจําหนายโอนยายนักเรียน การจัดสงเสริมใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน และมีโอกาสเขากลุมกิจกรรมในโครงการตางๆ การจัดรวบรวมระเบียนสะสมเพ่ือจัดระบบ
การแนะแนว การจัดชวยเหลือเสริมสรางความสามารถในการท่ีจะใหคําปรึกษาแนะแนวบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน การติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว การหาวิธีปองกันการกระทําผิดระเบียบวินัย
ของนักศึกษา โดยขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในชุมชน การจัดการประสานงานกิจกรรมนักเรียน 
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ใหมีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมหรือทองถ่ิน การจัดประเมินผลกิจกรรมนักเรียนและโครงการตางๆ 
เพ่ือหาทางพัฒนาปรับปรุงวิธีดําเนินงานใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 
   (3) ดานบริหารงานบุคคล มีสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปนสําหรับผูบริหาร 
คือ การกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การสรางความม่ันคงใหกับผูรวมงาน การจัดสวัสดิการ 
การจัดโอกาส การกระตุนสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ และการท่ีจะใชประโยชนจากบุคลากร
ใหมากท่ีสุด 
   (4) ดานอาคารสถานท่ี สมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน คือการกําหนด
ความมุงหมายของการบริหารงานอาคารสถานท่ี การวางแผนและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ตลอดจนการจัดหา และบํารุงรักษาสิ่งของ และเครื่องอํานวยความสะดวกท้ังหลายของสถานศึกษาท่ีมีอยู 
   (5) ดานการจัดระเบียบ และโครงสรางขององคการ มีสมรรถภาพทางการบริหารงาน
ท่ีจําเปน คือ การพัฒนาองคการใหเปนท่ีพึงพอใจของกลุมผูปฏิบัติงาน เชน การกําหนดจํานวนบุคลากร
ผูปฏิบัติงานและทรัพยากรใหเพียงพอ การจัดวิเคราะหองคการท้ังมวล การจัดลําดับรายการของงาน
ท่ีตองปฏิบัติพรอมท้ังแสดงองคประกอบไวอยางชัดเจน และการจัดแบงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ระหวาง
ผูปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบในท่ีประชุม 
   (6) ดานธุรการและการเงิน มีสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน คือ การกําหนด
จุดมุงหมายของการดําเนินงาน การจัดอํานวยความสะดวกในการจัดสรรเงิน หรืองบประมาณใหแก
โครงการตางๆ ทางการศึกษา การจัดระบบการเบิกจายเงินใหแกหนวยงานยอย และการจัดทําบัญชี
การใชจายเงินสําหรับโครงการตางๆ 
   (7) ดานการบริการรับสง มีสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน คือ การกําหนด
จุดมุงหมายของการดําเนินงาน และการจัดระบบระเบียบการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี การแบงขอบขาย
ของสมรรถภาพทางการบริหาร ในลักษณะเดียวกับท่ีกลาวมาแลวจากผลการวิจัยของ โคล (Coel, 1974, 
p. 477; อางถึงใน เฉลิม ศรีผดุง, 2539, หนา 13) ท่ีศึกษาสมรรถภาพทางการบริหารงานท่ีจําเปน
ในการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอินเดียนา ปรากฏวา มีสมรรถภาพที่จําเปน และ
มีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารงาน จํานวน 5 ดานดวยกัน คือ สมรรถภาพทางเทคนิค
การบริหาร สมรรถภาพทางมนุษยสัมพันธ สมรรถภาพทางสังคมสัมพันธ สมรรถภาพทางการพัฒนา
หลักสูตร และสมรรถภาพทางการจูงใจบุคลากร 
 สํานักงานขาราชการพลเรือนของสหรัฐ (Office of Personnel Management หรือ OPM; 
อางถึงใน เฉลิม ศรีผดุง 2539, หนา 13) ไดทําการศึกษาวิจัยกลุมผูบริหารท้ังในภาคราชการและธุรกิจ
พบวา นักบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย สมรรถภาพ 6 ประการ (six executive 
competencies) ซ่ึงครอบคลุมภารกิจในการบริหาร 12 ประการ ดังนี้ 
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ตาราง 1  สมรรถภาพ 6 ประการ ท่ีครอบคลุมภารกิจในการบริหาร 12 ประการ 
 

สมรรถภาพหรือความสามารถ 
6 ประการ 

ภารกิจในการบรหิาร 
12 ประการ 

1. ความสามารถรวบรวมและวิเคราะห 
    เหตุการณภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ 
    การบริหาร 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
ภายนอก 

2. การแปลความและถายทอดความหมาย 
2. ความสามารถเปนตัวแทนและใหความรวมมือ 3. การเปนตัวแทน 

4. การใหความรวมมือ 
3. การวางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติ 5. การวางแผนงานของหนวยงาน 

6. กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
4. การบริหารเงินและทรัพยากรมนุษย 7. การงบประมาณ 

8. การบริหารทรัพยากรเครื่องมือตางๆ 
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย 9. การบริหารงานบคุคล 

10. ใหคําแนะนําปรึกษาในการพัฒนางาน 
6. การประเมินผลงานและติดตามผล 11. การปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงการ 

12. การประเมินผลโครงการ 

 
 จากตาราง 1 แสดงถึงสมรรถภาพผูบริหาร 6 ประการ ท่ีครอบคลุมภารกิจในการบริหาร 
12 ประการดังนี้ 
  1) ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง การติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
นโยบาย การใหความสําคัญของงานกอนหลัง รวมทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกและแนวโนมตางๆ เชน 
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ท่ีจะมีผลกระทบตอการบริหารงานและปฏิบัติงาน 
  2) การแปลความและถายทอดความหมาย หมายถึง การใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบ
เก่ียวกับนโยบายของสวนราชการและหนวยงานท่ีปฏิบัติ การลําดับความสําคัญของงานกอนหลังและ
แนวโนมตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและผลผลิตของงาน 
  3) การเปนตัวแทนของหนวยงาน หมายถึง การเสนอ อธิบาย ใหแนวคิดและการปองกัน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา บุคคลอ่ืน ในสวนราชการและกลุมบุคคลท่ัวไป 
  4) การใหความรวมมือ หมายถึง การทําหนาที่ติดตอ และใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน กับหนวยงานอ่ืน 
  5) การวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การพัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับเปาหมาย
ระยะยาว วัตถุประสงค การใหความสําคัญกอนหลังพิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ แลวกําหนด
เปนแผนงานเพ่ือนําไปปฏิบัติตอ 
  6) การกําหนดแนวทางปฏิบัติตามแผน หมายถึง การเปลี่ยนจากแผนเปนการดําเนินการ
โดยกําหนดเปาหมายระยะสั้น และความสําคัญกอนหลัง กําหนดกิจกรรม กําหนดมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  7) งบประมาณ หมายถึง การจัดเตรียม พิจารณา การกําหนดงบประมาณและบริหาร 
งบประมาณของหนวยงาน 
  8) การบริหารทรัพยากรเครื่องมือตางๆ หมายถึง การจัดหา จัดเตรียมเครื่องมือ              
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชในการบริหารงาน 
  9) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การคาดการณเก่ียวกับจํานวน และคุณสมบัติของ
บุคคลท่ีตองการใหปฏิบัติงานในหนวย และใชระบบการบริหารงานบุคคลตางๆ เชน สรรหา และ            
การคัดเลือก การเลื่อนข้ัน การพัฒนาบุคคล การพิจารณาความดีความชอบการกําหนดคาตอบแทน
และสวัสดิการ เปนตน 
  10) การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง ใหคําปรึกษา แนะนํา แกผูใตบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงานประจําวัน สงเสริม และยอมรับยกยองผลการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา 
  11) การบริหารงานในหนวยงาน หมายถึง การดําเนินการใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ และการปฏิบัติงานใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ โดยในการบริหารงานนัน้
จะมีกิจกรรมดานการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย แผนงาน การชี้แนะปญหาและแนวทางแกไข         
การจัดโครงสรางองคการและการจัดทรัพยากรใหเหมาะสม การมอบหมายงาน การติดตามควบคุม 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 
  12) การประเมินผลโครงการ หมายถึง การประเมินผลสําเร็จของโครงการและ
ประสิทธิภาพของงาน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 มิลเลอร (Miller, 1965, pp. 175-440; อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540, หนา 4) 
ไดแบงภารกิจการบริหารการศึกษาออกเปน 10 ประการ คือ งานเก่ียวกับนักเรียน โปรแกรมการสอน 
การปฏิบัติงานตามโปรแกรมการสอน การบริหารบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอน การบริหารบุคลากรท่ีไมใช
ผูสอน งานดานอาคารเรียน บุคลากรการศึกษาบริการเสริมวิชาการ งานดานการเงิน งานเกี่ยวกับ
การประเมินผล และกลาววา ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีบริหารสถานศึกษา และแสดงบทบาทของ
ผูนําในสถานศึกษา ดังนั้น ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 
 แคมเบลล และคนอ่ืนๆ (Campbell, et al., 1978, pp. 116-149; อางถึงใน สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2542, หนา 5) ไดเสนอแนะวาภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา มี 6 ดาน คือ 

 1) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยผูบริหารจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
คือ การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลของชุมชน ทําแผนงานและโครงการกิจกรรมท่ีจะรวมมือ
กับชุมชน ใหบริการชุมชนในดานตางๆ เชน ดานขาวสาร ดานสงเสริมสุขภาพอนามัย ดานสงเสริม
อาชีพ ดานนันทนาการ ดานอาคารสถานท่ี วัสดุและครุภัณฑ รวมท้ังการเปนผูนําและ ใหการรวมมือ
ในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะตองดําเนินการคือจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน และใหความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  2) งานวิชาการ ผูบริหารจะตองดําเนินการเพ่ือใหมีการรวบรวม และจัดทําระเบียบ 
และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ มีการทําแผนงานและโครงการของการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
องคประกอบท่ีเหมาะสม มีการจัดครูเขาสอนโดยจัดใหตรงตามวุฒิ หรือประสบการณ และจัดครู
เขาสอนแทนตามความเหมาะสม มีการพัฒนาการเรียนการสอน คือสงเสริมการใชวิธีสอนแบบตางๆ 
จัดบรรยากาศสงเสริมทางดานการเรียนการสอน จัดสอนซอมเสริม จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริม   
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การเรียนการสอน จัดวิธีการพัฒนาครูทางดานวิชาการใหมีคุณภาพ และมีการวัดและประเมินผล
การเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) งานกิจการนักเรียน ผูบริหารควรจะเปนผูนําในการจัดการเก่ียวกับนักเรียนในเรื่อง
ตางๆ ดังนี้ คือ การบริหารกิจการนักเรียนและจัดรูปองคการของนักเรียน ระเบียบและทะเบียนตางๆ 
การจัดบริการใหแกนักเรียนและการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 
  4) การบริหารงานบุคคล ผูบริหารควรไดใหความสนใจ และใหความสําคัญกับงานดานนี ้
เปนอยางมาก เพราะความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาสวนใหญจะข้ึนอยูกับการบริหาร 
งานบุคคล ดังนั้น ผูนําจึงควรจะพิจารณางานบริหารงานบุคคลดังตอไปนี้ คือ นโยบายของการบริหาร
บุคคล การมอบหมายใหบุคคลากรทํา การนิเทศงาน และการประเมินผลประสิทธิภาพของการสอน 
  5) อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณตางๆ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและ      
การบริหารนักเรียน จําเปนตองใชสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ ผูบริหารควรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ          
การวางแผนอาคารสถานที่ การพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ เพื่อชวย
ในการเรียนการสอน 
  6) การเงินและงานธุรการ งานดานนี้เปนสวนสําคัญยิ่งในการสงเสริมการเรียนการสอน 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหความสนใจงานทางดานนี้ ซ่ึงไดแก การทํางบประมาณการใชจาย
ตามแบบแผนทางราชการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ และงานพัสดุครุภัณฑ 
 พอสรุปไดวา สมรรถภาพการบริหารงานตามขอบขายดานการปฏิบัติงานเฉพาะดานนั้น 
ผูบริหารตองมีความรูความชํานาญในงานวิชาการ และมีความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษา 
 2.3.5 การวัดสมรรถภาพการบริหารงาน 
 ไลนเซย (Lindsay, 1973, pp. 119-124) กลาววา สมรรถภาพเปนพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได ครูท่ีมีสมรรถภาพทําใหนักเรียนแสดงออกในสิ่งท่ีเรียนรูแลวได 
 จากเอกสารการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (School of Teacher Education 
Michigan State University and Lansing School District, 1975, pp. 14-20) รายงานวา 
ทางมหาวิทยาลัยไดเชิญผูบริหาร ครูระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา ตัวแทนจากครูชนบท
มาประชุมรวมกัน 3 วัน เพ่ือหาคํานิยามของสมรรถภาพ ในท่ีสุดผูเขารวมประชุมตางใหนิยามสมรรถภาพ
ไวดังนี้ 
     1) สมรรถภาพเปนพฤติกรรมการสอนท่ีสามารถสังเกตและวัดได 
     2) สมรรถภาพท่ัวไป (generic competencies) เปนพฤติกรรมการสอนของครูท่ีมี
ประสิทธิผล โดยสามารถวัดและสังเกตไดจากการปฏิบัติงานของครู เชน การสอนแบบสืบสวน สอบสวน 
การใชวิธีผสมท่ีเหมาะสมกับเด็ก การใชสื่อการสอนอยางคุมคา 
    3) ครูท่ีมีสมรรถภาพ สามารถทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมไดตามจุดมุงหมายท่ีครูตั้งไว 
 เจริญ ท่ังทอง (2536, หนา 4-5) กลาววา การวัดสมรรถภาพการบริหารวัดจากสมรรถภาพ
ในการนํา (leadership competencies) ซ่ึงวัดความสามารถในการโนมนาวชักจูง ควบคุมดูแล
ใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางเต็มความสามารถ ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
วัดโดยใชแบบสอบถามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอคุณลักษณะของกลุมผูเขารวมงานและ
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถภาพในการนําของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกเปน 10 ดาน
คือ การมุงผลงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมาย การแกปญหาความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา อคติ ความเอ้ืออาทร การมีสวนรวม การตัดสินใจ และสมรรถภาพในการทํางาน 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 171) กลาววา สมรรถภาพพ้ืนฐานของครูใหญ
เปนรายการพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหญสมรรถภาพเหลานี้
เปนตัวชี้วัดถึงมาตรฐานพฤติกรรมของครูใหญ 10 รายการคือ 
    1) ตระหนักรูในสภาพแวดลอม 
    2) บริหารงานอยางมียุทธวิธี 
    3) มีการพิจารณาและตัดสินใจท่ีดี 
    4) สรางความสัมพันธและจัดการความขัดแยง 
    5) มีภาวะผูนํา 
    6) มีการประชาสัมพันธ 
    7) มีความรูในวิชาชีพ 
    8) มีวิสัยทัศนในวิชาชีพ 
    9) บริหารจัดการบุคลากร 
   10) บริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  จากแนวคิดในการวัดสมรรถภาพการบริหารดังกลาวพอสรุปไดวา ในการบริหารสถานศึกษานั้น
เปนการแสดงพฤติกรรมการนํา การปฏิบัติงาน การใชความรู ความสามารถทักษะความชํานาญ 
ใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคนอ่ืน 
โดยการวิจัยครั้งนี้วัดสมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถภาพในการบริหาร           
ใน 4 ดานคือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ           
ดานการบริหารท่ัวไป 
 

2.4 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 20) มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปยังคณะกรรมการ 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา 33-47) ที่สงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
ไดใชเปนแนวทางในการบริหารงาน และจัดการสถานศึกษาตามโครงสรางท่ีกําหนดขอบขายและ
ภารกิจในการบริหารงานและจัดการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป ดังนี้ 
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 2.4.1 ดานการบริหารวิชาการ 
 งานวิชาการถือเปนงานหลักของการศึกษาท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการบริหาร
การศึกษาซ่ึงมีนักวิชาการไดใชแนวคิดการบริหารวิชาการ  
 กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 9-18) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไว 9 ประการ คือ            
การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหารการประเมินผลการเรียนการสอน            
การนิเทศภายในโรงเรียน การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารและการวิจัยพัฒนา           
การบริหารโครงการวิชาการ การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศ และการบริหารงานประเมิน   
ผลงานทางวิชาการ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 3-4) กลาววา ความสําเร็จของสถานศึกษา
อยูท่ีการบริหารวิชาการ ซ่ึงการบริหารวิชาการมีขอบขายกวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยท่ัวไปสถานศึกษาไมวาจะดานอาชีวศึกษาหรือดานอ่ืน ในแตละระดับนั้น จะมีหลักสูตร
และโปรแกรมการศึกษาท่ีใชงานรวมกัน โดยท่ัวไปหลักสูตรการจัดการโดยสวนกลางนี้ขอบขายของ
ดานวิชาการจะคลอบคลุมตั้งแต การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจัดการดําเนินงานเก่ียวกับ 
การเรียนการสอน การจัดการบริหารการสอน และการจัดการวัดและประเมินผลรวมท้ังการติดตามผล 
 แฟเบอร และเชียรรอน (Faber & Shearron, 1970, p. 212) ไดแบงขอบขายของงานวิชาการ
ออกเปน 6 ดานคือ การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช 
การจัดอุปกรณการสอน การจัดบริการการสอน การนิเทศการสอน การสงเสริมครูประจําการ 
 เซอรจิโอวานนี และคนอ่ืน (Sergiovanni, et al., 1987, pp. 267-268) ใหความเห็นวา
ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ไดแก การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้งวัตถุประสงค
ในการบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุปรัชญาการศึกษานั้น จัดทําโครงการเพ่ือใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตองการจัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ สรางบรรยากาศ
ในโรงเรียนใหพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง และจัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน ใหเพียงพอ 
 ขอบขายของงานวิชาการจะประกอบดวยงานตอไปนี้ 
  1) การวางแผนเก่ียวกับวิชาการ เปนการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และ     
การนําหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเก่ียวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 
   (1) แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเก่ียวกับหลักสูตรการจัดปฏิทิน
การศึกษา ความรับผิดชอบงานตามภาระหนาท่ี การจัดข้ันตอนและเวลาในการทํางาน 
   (2) โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเก่ียวกบวิชาท่ีตองสอนตามหลักสูตร 
   (3) บันทึกการสอน เปนการแสดงรายละเอียดขอการกําหนดเนื้อหาที่จะสอน
ในแตละคาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห โดยการวางแผนไวลวงหนา และยึดโครงการสอนเปนหลัก 
  2) การจัดการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน เพ่ือใหการสอนในสถานศึกษา
ดําเนินไปดวยดี และสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการจัดเก่ียวกับการเรียนการสอนดังนี้ 
   (1) การจัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจนผูเรียน
ในแตละรายวิชา 
   (2) การจัดการชั้นเรียน เปนงานท่ีฝายวิชาการตองประสานกับฝายอาคารสถานท่ี
รวมท้ัง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองเรียน 
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   (3) การจัดครูเขาสอน การจดัครูเขาสอน ตองพิจารณาถึงความพรอมของสถานศึกษา 
และความพรอมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยสอน  
   (4) การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช
แบบเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ จะใชแบบเรียนท่ีกระทรวงกําหนด นอกจากนั้น ครูอาจใชหนังสืออ่ืน
เปนสื่อประกอบ หรือจากเอกสารท่ีครูเตรียมเอง 
   (5) การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการความกาวหนาของสังคม 
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนตน 
   (6) การฝกงาน จุดมุงหมายของการฝกงาน เปนการใหนักเรียนนักศึกษารูจักนําเอา
ทฤษฏีมาประยุกตใชกับชีวิตจริง ท้ังยังมุงใหผูเรียนไดเห็นปญหาที่แทจริงในสาขาวิชา และอาชีพนั้น 
เพ่ือใหโอกาสผูเรียนไดเตรียมตัวท่ีจะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงตอไป 
  3) การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน เปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ
การสงเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก 
   (1) การจัดสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งท่ีเอื้อตอการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
เนนเครื่องมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน 
   (2) การจัดหองสมุด เปนท่ีรวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และ วัสดุอุปกรณ
ท่ีเปนแหลงวิทยาการ ใหนักเรียนนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
   (3) การนิเทศการสอน เปนการชวยเหลือและแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุง แกไข
ปญหาการเรียนการสอน 
  4) การวัดและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33) ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูไดเสียทุกฝาย
ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 
  2) เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก 
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  3) เพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ตลอดจนจัดปจจัยเก้ือหนุน 
การพัฒนาการเรียนรูท่ีสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญได
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4) เพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคการ หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 
 ขอบขายและภารกิจ 
        1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
        3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
        4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
        6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
        7) การนิเทศการศึกษา 
        8) การแนะแนวการศึกษา 
        9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
      11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการการกับสถานศึกษาอ่ืน 
      12) การสงเสรมิ และการสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 สรุปไดวา การบริหารวิชาการเปนงานท่ีมุงพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียน
ตามท่ีคาดหวังไว และจัดเปนงานท่ีรับผิดชอบตอพลเมืองของชาติในการบริหารวิชาการใหบรรลุผล
สําเร็จนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาใจขอบขายของงานเปนอยางดีซ่ึงขอบขายของงานเปนอยางดี
ซ่ึงขอบขายดังกลาวประกอบดวยงานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเก่ียวของ
การจัดสิ่งสงเสริมทางดานวิชาการ รวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล 
 2.4.2 ดานการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณเปนงานท่ีตองลงทุนและตองใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีนักวิชาการ
ไดใหแนวคิดในการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
 ธรรมโชติ โชติกุญชร (2541, หนา 237) ไดกลาววา การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย
ขอบขายดังตอไปนี้ 

       1) การวางแผน 
       2) การเตรียมการงบประมาณ 
       3) กําหนดงบประมาณ 
       4) การเบิกจายงบประมาณ 
       5) การใชจายงบประมาณ 
       6) การรายงานผล 
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 สมเดช สีแสง (2545, หนา 396) ไดกลาววา การบริหารงบประมาณ ประกอบดวยขอบขาย
ดังนี้ 
        1) การควบคุมงบประมาณ 
        2) การเบิกจายเงิน 
        3) การตรวจสอบ 
        4) การใชจายเงิน 
        5) การรายงานผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 39) กลาววา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษา รวมท้ังการจัดหารายไดจากการมาใชบริหารจัดการ เพ่ือประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 
 วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได 

  2) เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
  3) เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ 
 ขอบขายภารกิจ 

  1) การจดัการและเสนอของบประมาณ 
     (1) การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
      (2) การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
   (3) การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  2) การจดัสรรงบประมาณ 
   (1)  การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
   (2)  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
   (3) การโอนเงินงบประมาณ 
  3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน 
   (1)  การตรวจสอบติดตามการใชจายเงินและผลการดําเนินงาน 
   (2)  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 4) การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  (1)  การจัดหาทรัพยากร 
  (2)  การระดมทรัพยากร 
  (3)  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
  (4)  กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  (5)  กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
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 5) การบริหารการเงิน 
  (1)  การเบิกเงินจากคลัง 
  (2)  การรับเงิน 
  (3)  การเก็บรักษาเงิน 
  (4)  การจายเงิน 
  (5)  การนําสงเงิน 
  (6)  การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 6) การบริหารบัญชี 
  (1) การจัดทําบัญชีการเงิน 
  (2) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  (3) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  (1)  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
  (2)  การจัดหาพัสดุ 
  (3) การกําหนดแบบรายงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 
สรุปไดวา การบริหารงบประมาณ เปนการวางแผนการใชเงินงบประมาณ โดยกําหนดรายรับ

และรายจายของงาน การบริหารสินทรัพย การระดมทรัพยากร การตรวจสอบประเมินผลและรายงานผล
ท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 2.4.3 ดานการบริหารงานบุคคล 
 นพพงษ บุญจิตราดุล (2534, หนา 53) กลาวถึง ขอบขายการบริหารงานบุคลากร ไวดังนี้               

การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การใหบุคลากรพนจากงาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536, หนา 1-9) ไดกลาวถึง ขอบขายงาน
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาไว ดังนี้ การจัดหาบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การพัฒนา
และธํารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51) ไดกลาววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  
เพ่ือดําเนินการดานบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ความสามารถ  
มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองชูเกียรติมีความม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ ภารกิจ

ท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 3) เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ัน

ในระเบียบ จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
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 4) เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 ขอบขายและภารกิจ 
   1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   2) การสรรหาและบรรจุต้ังแตง 
   3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   4) วินัยและการรักษาวินัย 
   5) การออกจากราชการ 
 สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล เปนการบริหารท่ีมีความสําคัญมากและปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความสําเร็จในการบริหารองคกรนั้นเกิดจากบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 
และการรักษาวินัย 
 2.4.4 ดานการบริหารท่ัวไป 
 การบริหารท่ัวไป เปนงานสนับสนุนงานวิชาการท่ีเปนงานหลักของสถานศึกษาใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหแนวคิดดานบริหารงานท่ัวไปดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2532, หนา 29-42) ไดกําหนดขอบขายของ
การบริหารงาน 6 งาน ซ่ึงปจจุบันอยูในขอบขายการบริหารงานท่ัวไป คือ งานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
การสํามะโนนักเรียน การรับเด็กนักเรียน การลงทะเบียนนักเรียน การแบงกลุม แบงชั้นเรียน 
การปฐมนเิทศ การรายงานเก่ียวกับนักเรียน การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน การยายและการจําหนาย
นักเรียน การทําระเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดบริการ
แนะแนว การจัดบริการเก่ียวกับสุขภาพ การจัดสวัสดิการตางๆ การดูแลความเจริญกาวหนาของนักเรียน 
การชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาทางดานการเรียนและดานอ่ืนๆ การวิจัยประเมินผล และการติดตามเด็ก
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว งานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ การดําเนินงานท่ัวไปของ
โรงเรียนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การจัดทําและดูแลควบคุมเอกสารและหลักฐานตางๆ 
เชน สมุดหมายเหตุรายวัน ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สถิติตางๆ การปฏิบัติการเก่ียวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี มีขอบขายภาระงาน ดังนี้ การจัดทําสํานักงาน 
หองธุรการ หองพักครู หองประชุม และหองอ่ืนๆ การดูแลรักษาและการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
อุปกรณประจําโรงเรียน ใหอยูในสภาพเรยีบรอย งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวย 
การใหความรวมมือกับชุมชน การรับความชวยเหลือ จากชุมชน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64) ไดกลาววา การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับ
การจัดระบบการบริหารองคกร ใหบริการบรหิารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกในการให
บริหารการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
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งานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคล ชมุชนและองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน และอํานวยการ ใหปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2) เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ขอบขายและภารกิจ 
  1) การดําเนินงานธุรการ 
  2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
  4) การประสานและพัฒนาเครือขายศึกษา 
  5) การจดัระบบการบริการและพัฒนาองคกร 
  6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
  8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
  9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
  10) การรับนักเรียน 
  11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
  14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
  15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  
หนวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
  17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
  18) งานบริการสาธารณะ 
  19) งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 
 สรุปไดวา การบริหารท่ัวไป เปนการบริหารงานองคการเกี่ยวของกับการจัดระบบองคกร
และการใหบริการอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีขอบขาย
ในการสงเสริมและสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สมรรถภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 4 ดานดังกลาวมาแลว เปนแนวปฏิบัติตาม
คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32)             
ดังภาพ 3 และเปนแนวคิดท่ีผูวิจัยไดใชเปนแนวในการศึกษาสมรรถภาพของผูริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
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ขอบขายและภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ

 

การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

3. การวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผล 

การเรยีน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

10. การสงเสรมิความรู 

  ดานวิชาการแกชุมชน 

11. การประสาน 

  ความรวมมือ 

  ในการพัฒนาวิชาการ 

  การกับสถานศึกษาอ่ืน 

12. การสงเสรมิ และ 

  การสนับสนุน 

  งานวิชาการแกบุคคล  

  ครอบครัว องคกร  

  หนวยงาน และ 

  สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 

1. การวางแผนอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนง 

2. การสรรหาและบรรจุ

แตงตั้ง 

3. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัตริาชการ 

4. วินัยและการรักษาวินัย 

5. การออกจากราชการ 

 

1. การดําเนินงานธุรการ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ   

 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. การพัฒนาระบบและเครือขาย     

 ขอมูลสารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนา 

เครือขายศึกษา 

5. การจัดระบบการบริการและ 

พัฒนาองคกร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. สนับสนุนวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบรหิารท่ัวไป 

8. การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม 

9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 

11. สงเสรมิการจัดการศึกษา               

  ในระบบ นอกระบบ และ               

  ตามอัธยาศัย 

12. การระดมทรัพยากร 

  เพ่ือการศึกษา 

13. การสงเสรมิงานกิจการนักเรียน 

14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

15. การสงเสรมิสนับสนุนและ  

  ประสานงานการจัดการศึกษากับ 

  หนวยงานอ่ืน 

16. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ี 

17. การจัดระบบการควบคมุภายใน 

  หนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 

19. งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 

 

1. การจัดการและเสนอขอ

งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงาน

ผลการใชเงิน และผล

การดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากร และ 

การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย 

 

ภาพ 2  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จีระพันธ สวัสดี (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถภาพในการนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพในการนําที่ผูบริหารโรงเรียน             
มีมาก 6 ดาน คือ สมรรถภาพในการทํางาน การมุงผลงาน ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา             
ความเอ้ืออาทร การตัดสินใจ การกําหนดเปาหมาย สมรรถภาพในการนาํท่ีผูบริหารโรงเรียนมีปานกลาง 
4 ดาน คือ การมีสวนรวม การควบคุมงาน การแกปญหา การปราศจากอคติ และเม่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น จําแนกตามปจจัยชีวะสังคมของผูบริหารโรงเรียนแลว พบวาตามทัศนะของผูชวยผูบริหาร
โรงเรียนปจจัยชีวะสังคมของผูบริหารโรงเรียนมิใชตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถภาพ
ในการนําแตกตางกัน สวนทัศนะของครูหัวหนากลุมประสบการณ พบวาปจจัยชีวะสังคมของผูบริหาร
โรงเรียนเปนตัวแปรท่ีทําใหสมรรถภาพในการนําของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันไปบางในบางดานเทานั้น
 บุศรินทร หอมกลิ่นยา (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีชลบุรี พบวา สมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมากและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสมรรถภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามตําแหนงและขนาดของโรงเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 มาริษา แพทยพิทักษ (2546, บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดตราด พบวา ความสามารถในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดตราด อยูในระดับสูง และความสามารถ
ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน แตกตางกัน โดยผูบริหาร
ขนาดใหญมีความสามารถการบริหารงานโรงเรียนสูงกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 สงัด กระจาง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารท่ัวไป ดานงบประมาณ และ
ดานวิชาการ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมของผูบริหารตอผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณและขนาดของ
โรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จวน แกวพิทักษ (2550, บทคัดยอ) ศึกษาสมรรถภาพในการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพ
ในการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนดานความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา ดานสมรรถนะในการทํางาน ดานการตัดสินใจ ดานความเอ้ืออาทร ดานมุงงาน            
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ดานการแกปญหา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมงาน อยูในระดับมาก และดานอคติ
อยูในระดับนอยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพในการเปนนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จําแนกตามตําแหนง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน จําแนกตาม
เพศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการควบคุมงาน เพศชาย และ           
เพศหญิง มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามวุฒิมีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2.5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 มีส (Mees, 1980, p. 4331-A; อางถึงใน นิตยา ศรีนวลนัด, 2536, หนา 50) ไดศึกษาความรู
และทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาสมรรถภาพจากผูบริหารสถานศึกษาในรัฐอิลินอยตอนใต จํานวน 120 คน 
โดยสรางแบบสอบถามจากความรูความสามารถพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ความรู ความสามารถท่ีมี
ความสําคัญอยูในอันดับสูง ท่ีผูบริหารสถานศึกษาเหลานั้นตองการไดรับการพัฒนา คือ การติดตอ 
สื่อสาร การวางแผนภาวะผูนํา การพัฒนาหลักสูตรและเคาโครงการสอน การตัดสินใจสั่งการและ
การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
 กาบัน (Gaban, 1982, p. 1266-A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการบริหาร
ดานมนุษยสัมพันธ โดยสํารวจจากศึกษาธิการ และผูอํานวยการโรงเรียน พบวาองคประกอบสําคัญ
ท่ีผูบริหารจะตองปฏิบัติ คือ การใชความสามารถในการติดตอสื่อสาร การดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูรวมงาน และการพิจารณาความดีความชอบของผูปฏิบัติงาน 
 แอคเคอรเทน (Accurtain, 1989, p. 12; อางถึงใน บุศรินทร หอมกลิ่นยา, 2548, หนา 35) 
ไดศึกษาถึงสมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และความสําเร็จของโรงเรียนตามความเขาใจ
ของทีมงานสอน พบวา การบริหารงานธุรการจะชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง และในโรงเรียนท่ีมี
ผูบริหารท่ีมีสมรรถภาพสูง การบริหารงานธุรการ การบริหารวิชาการ และความสัมพันธชุมชนอยูใน
เกณฑดีมาก 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา 
ความรู ความสามารถ หรือสมรรถภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษานั้น แบงเปนดานตางๆ 
ท่ีสําคัญและครอบคลุมเนื้อหาได 5 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานสราง
ความสัมพันธกับชุมชน และดานธุรการ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสมรรถภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยอาศัยกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-47) ท่ีสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
ตามโครงสรางท่ีกําหนดขอบขายและภารกิจในการบริหารงานและจัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ 
ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ท่ีไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาท้ังดานบริหารวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป ใหกับสถานศึกษา 




