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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

   ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบมาสูสังคมไทยอยางมาก จึงจําเปนท่ี
จะตองจัดการศึกษาในประเทศใหมีคุณภาพ โดยเรงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาคนไทยให
มีศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และรวมแขงขันกับนานาอารยประเทศไดอยางทัดเทียม
เหมาะสมท้ังยังสามารถดํารงวิถีชีวิตความเปนไทยในสังคมโลกไดดีและมีความสุข ตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและ
การจัดการศึกษา ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไวในหลายมาตรา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ดังนั้นแนวนโยบายในการดําเนินงาน 
จึงจําเปนท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบทําใหการดําเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสนองนโยบายและนํานโยบายไปสูการปฏบิัติจนบรรลวุัตถุประสงค 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระยะที่ผานมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน กลาวไดวา
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็ยังประสบปญหาในการดําเนินการบริหาร ดังท่ี ชัยรัตน หลายวัชรกุล
(2547, หนา 2) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาในการบริหารและจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา มีปญหาท่ีสําคัญหลายประการ อาทิเชน การรวมศูนยอํานาจไวในสวนกลาง 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมอํานาจเขาสูสวนกลางทั้งสิ้น ถึงแมจะแบงอํานาจ
ไวเปนข้ันตอนในอําเภอ จังหวัด และสวนกลาง แตงานและการตัดสินใจท่ีสําคัญบางสวนก็อยูท่ีสวนกลาง 
จึงกอใหเกิดความลาชา ขาดความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ และไมสอดคลองกับความตองการ
จําเปนและปญหาเรงดวนของนักเรียนและชุมชน ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอน ทําใหไมสามารถ
สนองความตองการของทองถ่ิน และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินไดขาดเอกภาพในการบริหาร ซ่ึงหมายถึง 
เอกภาพดานการจัดการ เอกภาพดานนโยบาย รวมท้ังเอกภาพดานการจัดสรร และการใชทรัพยากร 
และเอกภาพดานมาตรฐานการศึกษา ขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา คุณภาพของผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา โดยทั่วไปยังอยูในระดับไมนาพอใจ และ
ยังมีความแตกตางกัน ท้ังคุณภาพการศึกษาและคุณ 

 ภาพของการจัดบริการทางการศึกษา ดังเชน ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 1) ไดกลาววา
การบริหารกิจการใดๆ ท่ีเก่ียวกับสาธารณะในยุคโลกาภิวัตน มีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ  
จึงจะทําใหธุรกิจตางๆ เหลานั้นดําเนินไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้เพราะ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว
อยางไรพรหมแดน และกระทบกระเทือนไปทุกประเทศท่ัวโลกในดานการจัดการศึกษาของประเทศชาติ
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ก็เชนกัน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึง
จะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค 
สอดคลองกับคํากลาวของ ดรุกเกอร (Drucker, 1954, p. 17) ท่ีวา ผูนําหนวยงานหนึ่ง ถือวามีความสําคัญ
และเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของหนวยงานนั้น และโรบิน (Robin, 1978, p. 14) เสนอวา หากผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงแบบการเปนผูนํา ยอมจะสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางแนนอน การทํางานใดๆ ท่ีจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว 
ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือตัวผูนําของหนวยงานหรือองคกรนั้นๆ นั่นเอง นอกจากนี้ สรายุทธ เศรษฐขจร 
(2539, หนา 11) กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สามารถกอใหเกิดความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีมีผลตอขวัญ กําลังใจของผูรวมงาน
หรือผูใตบังคับบัญชานั่นเอง ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ในการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจใน
หลักการบริหาร และขอบขายของงานท่ีรับผิดชอบ ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขาย
และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 กลุมงาน คือ บริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งในบรรดางานทั้ง 4 กลุมงานนั้น 
การบริหารงานวิชาการนับวาเปนหัวใจหลักของการบริหารงานโรงเรียน สวนงานอ่ืนๆ เปนงานสนับสนุน 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความรูความสามารถที่จะบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารใหมีประสิทธิภาพไดนั้น องคประกอบ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมการกระทํา 
ทาทีท่ีผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับ
การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมวิชาการใหไดผลดียิ่งข้ึน พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารสถานศึกษา
จะกอใหเกิดสภาพท่ีเอ้ือตอการทํางานของครูชวยทําใหคุณภาพการสอนของครูดีข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอ
คุณภาพนักเรียนในท่ีสุด จากงานวิจัยของ รังสรรค ฤกษขํา และวราภรณ วัฒนกุลเจริญ (2543, หนา 7) 
พบวาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรานี สงวนนาม (2533, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ปจจัยตางๆ เก่ียวกับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดนระดับ
จังหวัด พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จมีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการมากกวา
ผูบริหารท่ีไมประสบผลสําเร็จ 

 จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการใช
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ หรือภาวะผูนําทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนใหสูงข้ึน ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผล 
ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนครู สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จะสามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับผูท่ีเก่ียวของตอการพัฒนาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ไดนําไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพท่ีแทจริง เพ่ือใหผูบริหาร
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สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไดรับการพัฒนา
ใหเปนผูบริหารมืออาชีพท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
            

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1   
 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
 

1.3 ความสําคัญการวิจัย 
 

           การวิจัยครั้งนี้ มีความสําคัญทางการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1 ใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
 1.3.2 สามารถนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกสรรหาและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไป 
   

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

    1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 โดยศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการจากแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-373) 
ประกอบดวย 5 ดานคือ  

 มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การประเมินผลการสอนของครูและการวางแผน
เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน บูรณาการจากแนวคิดของ
มอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ท่ีไดกําหนดประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาใน 4 ดาน คือ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ประสิทธิภาพของผลผลิต ความสามารถ
ในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน 
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1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2553 จํานวน 131 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหาร จํานวน 131 คน คร ูจํานวน 1,315 คน รวมประชากรท้ังหมด 1,446 คน 

   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารเลือกแบบเจาะจงทั้งหมด (purposive selected)  
ไดประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 131 คน ครูไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน 
นํามาเทียบสัดสวนตามจํานวนครูแตละโรงเรียนแลวสุมแบบงาย (simple random sampling) 
รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 429 คน 

1.4.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1) ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ใน 5 ดาน 

 (1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
    (2) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
    (3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
    (4) การประเมินผลการสอนของครู 
   (5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   

    2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ใน 4 ดาน 

  (1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  
 (2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 
 (3) ความสามารถในการปรับตัว 
  (4) ความสามารถในการยืดหยุน 
 

1.5 สมมุติฐานการวิจัย 
 
 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดังนี้ 
 1.6.1 ภาวะผูนําทางวิชาการ พัฒนามาจากแนวคิดของเซยฟารธ (Seyfarth, 1999, 

pp. 165-373) จํานวน 5 ดาน คือ 
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  1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
  2) การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน 
  3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
  4) การประเมินผลการสอนของครู 
  5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   

 1.6.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนบูรณาการจากแนวคิดของมอทท (Mott, 1972; citing in 
Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจาก 
   1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  
   2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 
   3) ความสามารถในการปรับตัว  
   4) ความสามารถในการยืดหยุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนด
นิยามศัพทดังนี้ 

 1.7.1 ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร ไดแก
ความสามารถในดานมุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ดานการประเมินผลการสอนของคร ู
ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ดังนี้ 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ไดแก 
1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง     
    ดานหลักสูตร 
2) การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน 
3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ 
    พิเศษ 
4) การประเมินผลการสอนของครู 
5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนา 
    ในวิชาชีพครู 

 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก 
1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 
3) ความสามารถในการปรับตัว 
4) ความสามารถในการยืดหยุน 

 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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        1) มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ผูบริหารมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและ
เปาหมายท่ีชัดเจน กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย จัดทําตาราง
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร          
    2) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน หมายถึง ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย
กําหนดเวลาการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผล 
สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล กํากับดูแล ใหครูวัดและประเมินผล
นักเรียนตามสภาพจริง การประเมินผลท่ีหลากหลาย ดูแล กํากับ ติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผล
และประเมินผล สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครูรายงานผลการประเมินเรียนรู
ของนักเรียนแกผูปกครองทราบ 
                   3) การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ผูบริหารมีการรับเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ แตงต้ังคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนไวอยางเปนระบบ 
กําหนดข้ันตอนในการคัดแยกนักเรียนใน 9 ประเภท กําหนดสถานท่ี และสรุปรูปแบบการเรียนรวม 
สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการศึกษาเด็กรายบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธ
การจัดการศึกษาเรียนรวมแกผูปกครองและหนวยงานภายนอก นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

        4) การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง ผูบริหารมีการจัดทําแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน 
ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง นิเทศ ติดตามผลการสอน ประชุม
คณะกรรมการประเมินผล เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานของครูตอไป 

      5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง ผูบริหาร
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครู ศึกษาสภาพปญหา 
ความจําเปนในการพัฒนา สนับสนุนใหครูเขารวมอบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
สงเสริมใหครูทําผลงาน กระตุนใหครูนําผลงาน เขาประชุม อบรม สัมมนาที่ไดมาปรับปรุงการเรียน
การสอน สรางขวัญกําลังใจใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ภายหลังการเขาประชุม อบรมหรือสัมมนาของครู 

 1.7.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย 

         1) ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หมายถึง ผูเรียนเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตน 
มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีสุขภาพอนามัยและ
บุคลิกภาพดี ผูเรียนมีแรงจูงใจ มีความคิดสรางสรรค ความเชื่อมั่นในตนเอง ผูเรียนมีจริยธรรม 
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง มีผูเรียนเขาเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนมี
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ความสามารถในการศึกษาตอ มีวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกมีอยางเพียงพอ มีอาคารสถานท่ี
อยางเพียงพอ บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 

         2) ดานประสิทธิภาพของผลผลิต หมายถึง ความสําเร็จของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา มีการวางแผนท่ีดีมี การสรางขวัญและกําลังใจ 
กระบวนการติดตอสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ ผูรวมงานหรือผูปฎิบัติไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและแนนอน การจัดหาและการใชทรัพยากรอยางคุมคา การปรับตัวของ
องคการและการริเริ่มสรางสรรค 

       3) ดานความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัว
ไดทันกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียน
สอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง การจัดทําแผนกลยุทธของ
สถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูบริหารเปนนักพัฒนา มีความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ใชการบริหารแบบมีสวนรวม จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ีสะอาด
รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และบรรยากาศการเรียนรู มีวิสัยทัศนกวางไกลในการจัด
การศึกษา มีการยอมรับความคิดท่ีตรงกันขาม อดทน สามารถปฏิสัมพันธกับผูรวมงานไดเปนอยางดี   

        4) ดานความสามารถในการยืดหยุน หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงาน
ไดนาเชื่อถือ ศรัทธา ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามคําสั่งดวยความเต็มใจ มีเทคนิค
การจูงใจท่ีดี มีการติดตามงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ
โดยใชทุนต่ํา มีการทํางานเปนทีม สามารถตัดสินใจหาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
มีการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม 
ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยูเสมอ 

1.7.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 หมายถึง หนวยงาน 
ท่ีทําหนาท่ีบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546    

1.7.4 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2546   

1.7.5 ผูบริหาร หมายถึง บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปการศึกษา 2553 

1.7.6 ครู หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการสอนในตําแหนงครูของโรงเรียน
รัฐบาล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 ในปการศึกษา 2553 
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                                        บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ไดศึกษารวบรวมแนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

 2.1 สภาพบริบทของสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
       2.1.1 ประวัติความเปนมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
       2.1.2 การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 2.2 หลักการแนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
     2.2.1 ความหมายของผูนํา 
   2.2.2 บทบาทและหนาท่ีของผูนํา 
   2.2.3 คุณลักษณะสําคัญของผูนํา  
    2.2.4 ความหมายและประเภทของภาวะผูนํา 
     2.2.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 2.3 หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

     2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลและประสิทธิผลองคการ 
      2.3.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
    2.3.3 เกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

    2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
            2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 บริบทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
     
  2.1.1 ความเปนมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตั้งอยูในอาคารสํานักงานการศึกษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี เลขท่ี 814 (เดิมเลขท่ี 136/24) ถนนปราจีนอนุสรณ 
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ี 2 ไร 1 งาน 46 ตารางวา แตเดิมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีชื่อเรียกวา แผนกศึกษาธิการ ซ่ึงเปนแผนกหนึ่งในศาลากลางจังหวัด เม่ือปงบประมาณ 
2532 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นวาจังหวัดปราจีนบุรี เปนจังหวัดชายแดนท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ี
ขนาดใหญ มีปริมาณงานทางดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมสูง และมีหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานนี้
แยกกันอยูหลายแหง ทําใหการบริหารงานไมมีความคลองตัว การติดตอประสานงานลาชา ซ่ึงถาหาก
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ไดรวมหนวยงานเหลานี้ใหมาอยูในสํานักงานเดียวกันท่ีมีขนาดเหมาะสมแลวจะชวยใหการบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพข้ึน จึงไดอนุมัติงบประมาณประจําป 2532 – 2533 จํานวน 7,500,000 บาท เพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนจังหวัดแรก
ในเขตการศึกษา 12 ท่ี มีสาํนักงานดังกลาว การกอสรางเริ่มตนเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2532 
ซ่ึง นายจําเนียร ชวนะพงศ ซ่ึงดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น ไดใหความชวยเหลือสนับสนุน
สถานท่ีกอสรางในบริเวณท่ีราชพัสดุ ทะเบียนเลขท่ี 232 เนื้อท่ี 2 ไร 1งาน 46 ตารางวาท่ีดินดังกลาว 
มีลักษณะเปนสระบัว อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยมี ร.ต.ปญญา ศุภการ 
รองผูวาราชการจังหวัดในขณะท่ีทําหนาท่ีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งนั้น ไดพิจารณามอบให
เปนสถานท่ี กอสราง การดําเนินการกอสรางอาคารแหงนี้ ไดรับความอนุเคราะหดานตางๆ เปนอยางดี
จากนายประมวล รุจนเสรี การกอสรางแลวเสร็จเรียบรอย เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2533 และประกอบพิธี 
เปดเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2533 โดยนายบรรจง ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น 
เปนประธาน และนายประมวล รุจนเสรี ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปนประธานฝายจังหวัด และ
มีผูใหความอุปถัมภในการกอสรางจนประสบความสําเร็จ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1, ออนไลน, 2553) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/ 
ก่ิงอําเภอ และสํานักงานประถมศึกษา/ ก่ิงอําเภอ เพ่ือจัดต้ังเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการ
ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมีอํานาจหนาที่
ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 9-10) และตอมาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดจัดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แยกเปนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา (สมมาต คําวัจนัง, ออนไลน, 2553) ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ไดเปลี่ยนเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1, ออนไลน, 2553) 
  2.1.2 การบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอ
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอประจันตคาม  
 การบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
จัดการดําเนินการบริหารราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการและ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 2 โดยสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 140 แหง การบริหาร  
จัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 แบงกลุมงานออกเปน 6 กลุมงาน 
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง กําหนดเกณฑและการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, ออนไลน, 2553) 
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1) กลุมอํานวยการ 
2) กลุมบริหารงานบุคคล 
3) กลุมนโยบายและแผน 
4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
5) กลุมนิเทศงานวิชาการ 
6) กลุมบริหารท่ัวไป 

 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 
      1) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา และพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถ่ิน 
     2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
     3) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       5) การศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      6) ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      7) พิจารณาแบงสวนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
      8) พัฒนางานดานวิชาการ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ประสานงานระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน รวมท้ัง
บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 11) ดําเนินการประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประสานงาน
สงเสริมงานของอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
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2.2 หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวชิาการ 
   
 2.2.1 ความหมายของผูนํา  

 สงวน นิตยารัมภพงศ และสุทธิลักษณ สมิตะสิริ (2544, คํานํา) ไดใหความหมายของผูนําวา 
คือผูมีอิทธิพลสามารถทําใหผูคนเดินตามหรือทําตามในสิ่งที่ผูนําพยายามจะนําใหทํา สามารถทําให
คนเดินตาม และการเดินตามนั้นมิไดหมายความวาทํากันเฉพาะในขณะท่ีผูนั้นๆ มีอํานาจอยู สามารถ
ทําใหคนเกรงกลัว จึงเดินตามทําตามในสิ่งท่ีผูนําสั่งใหทํา แมวาผูนํานั้นๆ ไมไดอยูในอํานาจแลว ผูคน
ก็ยังเดินตามทําตามในสิ่งท่ีผูนําเหลานั้นพูดไว หรือปฏิบัติไวเปนแบบอยาง  
 พระธรรมปฎก (2544, หนา 2) ไดใหความหมายของผูนําวาคือ บุคคลท่ีจะมาประสานชวยให
คนท้ังหลายรวมกันโดยท่ีวาจะเปนการอยูรวมกัน หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมาย
ท่ีดีงาม        
 วิภาดา คุปตานนท (2544, หนา 237) กลาววา ผูนํา (leader) หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการท่ีจะทําใหองคการดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพลเหนือทัศคติและ
การกระทําของผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดกลาววาผูนําคือบุคคลท่ีไดรับการมอบหมาย
ซ่ึงอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งและเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม
สามารถท่ีจะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นํา ใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุม
ใหท้ังบริหารหัวหนาและผูนําการเปนผูนํานั้นสามารถเรียนรูฝกฝนและพัฒนาไดผูนําท่ีประสบความสําเร็จ
คือผูนําท่ีเปนตัวแทนของความปรารถนา และจุดมุงหมายของผูใตบังคับบัญชา การเปนผูนําตองอาศัย
วิธีการหลายๆ อยางมนุษยแตละคนก็มีความเปนผูนําอยูในตัวทั้งนั้นตางกัน ก็แตเพียงบางคนมีมาก
บางคนมีนอยผูนําท่ีดีคือ ผูนําท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจเปนไปไมไดใหเปนสิ่งที่เปนไปไดจริงๆ 
การเปนผูนําท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้นตองพัฒนาคุณสมบัติใหเกิดขึ้นกับตนเอง (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ,  
2540, หนา 8-9) 
 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา 7-8) กลาววาผูนําเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอกลุมปฏิบัติหนาท่ี
ของความเปนผูนําบุคคลผูผลักดัน (mobilizer) ผูสรางแรงจูงใจกระตุน (motivator) ผูกอใหเกิดพลัง 
(energizer) การปฏิบัติการดําเนินการของมวลสมาชิกใหเขาสูเปาหมายตามท่ีตองการ  

 ธงชัย สันติวงษ (2546, หนา 48) กลาววา ภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จ
ในงานดานตางๆ ขององคกร ผูนําท่ีไมมีความสามารถ ยอมจะเปนผูทําลายขวัญของคนงานตางๆ และ
จะเปนผลทําใหการทํางานดานตางๆ ขาดประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขามผูนําที่มีความสามารถ
อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของคนงานใหกับกลายเปนกลุมท่ีมีความขยันขันแข็งและชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จได 
           สําหรับนักวิชาการตางประเทศ เชน ฮัลปน (Halpin, 1996, pp. 27-28) ใหนิยามเก่ียวกับ
ผูนําอยางกวางๆ 5 อยางคือ 1) ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือกวาบุคคลอ่ืนๆ 2) ผูนํา คือ บุคคลท่ีมี
บทบาท หรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากวาผูอื่น 3) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุด
ในการทํางานใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมายท่ีวางไว 4) ผูนํา คือ บุคคลหนึ่งซ่ึงไดรับการยอมรับ
จากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูนําคือ ผูดํารงตําแหนงผูนําในหนวยงานหรือดํารงตําแหนงหัวหนา  
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   กลาวโดยสรุป ผูนํา คือ ผูท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือผูอ่ืน และมีความหมายในการประสาน
สัมพันธกับผูรวมงาน ใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายท่ีวางไว และเปนผูท่ีไดรับความไววางใจ เชื่อใจ 
อีกท้ังไดรับความเคารพนับถือจากผูรวมงาน 

 2.2.2 บทบาทและหนาท่ีของผูนํา  
 บทบาทของผูนําเปนปจจัยสําคัญในการรวมกลุมและจูงใจคนไปยังเปาหมายประการใด 

ประการหนึ่ง นอกจากนี้ผูนํายังตองทําหนาท่ีบริหารคน วัสดุและภาวะสิ่งแวดลอมทางการบริหารดวย 
เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีนักการศึกษาไดนําเสนอบทบาทหนาท่ี
ของผูนําไวดังนี้  

 ทิพวรรณ ยุทธโยธิน (2537, หนา 22) ไดเสนอวา ผูนําควรมีบทบาทหนาท่ี 4 ประการดังนี้  
      1) ผูนําเปนผูสรางเสริมความสมัครสมานสามัคคี ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือ
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน เกิดบรรยากาศท่ีดี 
ในการทํางานท่ีจะสงใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือความสําเร็จขององคการ  
       2) ผูนําในฐานะผูประสานงาน ท้ังนี้เนื่องจากภายในหนวยงานประกอบดวยบุคลากร
จํานวนมาก ซึ่งโครงสรางขององคการยังไดแบงแยกหนวยงานยอยๆ ออกเปนหลายหนวยงาน 
การจะดําเนินกิจกรรมไปสูเปาหมายเดียวกันจะตองมีผูประสานงาน ซ่ึงไดแกผูนําหรือผูบริหารนั่นเอง 
ดังนั้นผูนําตองจัดหาสื่อหรือเครื่องมือในการประสานงานท่ีดี นอกจากการประสานงานภายในแลวผูนํา
ยังตองประสานงานหรือติดตอกับบุคคล หรือองคกรภายนอกอีกดวย  
       3) ผูนําในฐานะผูบริหาร หมายความวา ผูนําจะตองเปนผูจัดบุคลากร เงิน วัสดุ อุปกรณ 
เพ่ือใหเกิดการดําเนินการไปสูเปาหมายขององคการหรือหนวยงาน ดังนั้นผูนําจึงตองเปนผูกําหนดแผน
หรือนโยบายของหนวยงานใหเกิดความชัดเจน พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหแกการดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนและนโยบายนั้นๆ รวมท้ังเปนผูติดตามและประเมินผลงานของโครงการตางๆ ที่กําหนดไว
ในแผน การทําหนาท่ีเปนผูบริหารนี้จะมีบทบาทเปนผูบังคับบัญชา ตลอดจนการให คุณและโทษแก
ผูบังคับบัญชาอีกดวย  
     4) ผูนําในฐานะเปนผูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา องคการหรือ
หนวยงานซ่ึงเปนท่ีรวมของบุคลากรจํานวนมาก การอยูรวมกันจําเปนตองมีกฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติตางๆ 
จึงจะทําใหองคการอยูได ผูนําจึงจําเปนที่จะตองเปนผูรักษากฎเกณฑและระเบียบ ตลอดจน
ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา   

 เบนเน และชีทส (Benne & Sheets; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 40) ไดเสนอ
บทบาทของผูนําท่ีแสดงถึงยุทธวิธีในอันท่ีจะทําใหผูบริหารหรือผูนําประสบความสําเร็จในการบริหาร
องคการดังนี้  

         1) บทบาทการเปนผูริเริ่มสนับสนุน (initiator-contributor) เสนอจุดหมายการทํางาน 
ใหขอเสนอแนะวิธีทํางานและขอคิดเห็นเพ่ือแกปญหา  

         2) บทบาทการเปนผูเสาะหาผูใหขอมูล (information- seeker/giver) สอบถาม
หาขอมูล นําขอมูลแสดงทรรศนะและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาหรืองานท่ีทํา  
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      3) บทบาทเปนผูประสานงาน (co - ordinator) วิเคราะหสังเคราะหความเห็นตางๆ 
เพ่ือผูกมัดใหการทํางานของกลุมเปนไปดวยกันไดดี  

         4) บทบาทเปนผูชี้นํา (orienter) สรุปผล ชี้ประเด็นท่ีเบี่ยงเบนจากจุดหมายตั้งขอสังเกต
เก่ียวกับทิศทางการทํางาน  

         5) บทบาทเปนผูใหพลัง (energizer) กระตุนใหกลุมเพ่ิมระดับและคุณภาพการทํางาน
ใหสูงข้ึน  

         6) บทบาทเปนผูกระตุน (encourager) แสดงความเปนมิตรความอบอุนใจใหกับ
สมาชิกของกลุม กระตุนพวกเขาและใหการยอมรับในการมีสวนรวมของพวกเขา  
          7) บทบาทเปนผูปรองดอง (harmonizer) ประสานความคิดเห็นท่ีเปนท่ีตกลงกันของ
สมาชิกกลุม และพยายามลดความแตกตางท่ีไมลงรอยกัน  

         8) บทบาทเปนผูรักษาประตู (gatekeeper) พยายามใหมีการติดตอสื่อสารแบบเปด 
สงเสริมการมีสวนรวมจากสมาชิกทุกคน  

         9) บทบาทเปนผูกําหนดมาตรฐาน (standard setter) ใหขอเสนอแนะในการกําหนด
มาตรฐานการทํางานของกลุม และตรวจสอบความพึงพอใจตอการทําหนาท่ีของสมาชิกกลุม  

         10) บทบาทเปนผูสังเกตการณกลุม (group observer) เฝามองการทํางานของกลุม
ใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งท่ีสมาชิกทํากันอยูและแนวทางการทําหนาท่ีใหดีข้ึน  
          11) บทบาทเปนผูตาม (follower) กลุมทําอยางไรก็ทําตามอยางเปนมิตร  
 บทบาทหนาท่ีของผูนําตามท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ผูนําควรมีบทบาทหนาท่ี
ท่ีสําคัญดังนี้  

         1) บทบาทหนาที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผูนําควรเปนผูมีความสามารถ
ในการวางแผนการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง เพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติงานในองคการเปนไปอยางมี
ลําดับข้ันตอน อันจะนําไปสูการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย เกิดความพึงพอใจแกบุคลากรทุกฝาย
ในองคการ  

         2) บทบาทหนาที่ในการจัดบุคลากรหรือทีมงาน ผูนําควรเปนผูมีความสามารถ
ในการจัดวางตัวบุคลากรทุกฝายในองคการอยางเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความรูความสามารถ  

        3) บทบาทหนาท่ีในการจัดการในองคกร ไดแก การจัดวางโครงสรางของฝายงานตางๆ
ในองคกร การจัดสรรวัสดุ อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถบริหารจัดการองคกร
โดยภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

        4) บทบาทหนาท่ีในการประสานงาน หมายถึง การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
แกผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน การใหความกระจางในขอสงสัยหรือประเด็นปญหาแก ผูปฏิบัติงาน 
เปนตน  

        5) บทบาทหนาที่ในการอํานวยการ หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
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        6) บทบาทหนาท่ีในการรายงาน คือ มีหนาที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนาของ
กิจการอยางสมํ่าเสมอ  

        7) การบริหารงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน 
และการควบคุมตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิน  

 2.2.3 คุณลักษณะสําคัญของผูนํา  
  คุณลักษณะของผูนํา หมายถึง ลักษณะอันเปนความดีงามของผูนํา ซึ่งบุคคลที่เปนผูนํา
ควรที่จะตองมีอยูในตนเอง เพื่อที่จะสามารถนําพาองคการกาวไปสูเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาคุณลักษณะสําคัญของบุคคลท่ีเปนผูนําท่ีดี ซ่ึงเสนอไวโดยนักการศึกษา
เก่ียวกับลักษณะท่ีดีของผูนํา ซ่ึงเสนอไวดังนี้  
 นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534, หนา 39-40) ใหความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนไวดังนี้  

    1) คุณลักษณะทางดานวิชาการ  
   (1) ดานการศึกษาทางวิชาชีพ  
   (2) ดานความรูท่ัวไปของผูบริหาร  
   (3) ดานประสบการณของผูบริหาร  
  2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  
   (1) บุคลิกภาพทางกาย  
   (2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ  
   (3) บุคลิกภาพทางสังคม  
  3) คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   (1) ความมีสติปญญา ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ  
   (2) ความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
   (3) ความสามารถในการจูงใจคน  
   (4) ความสามารถในการตัดสินใจ  
   (5) ความสามารถในการประสานท้ังคนและงาน  

 ดอลล (Doll; อางถึงใน ศรีสุนันท ตายแสง, 2543, หนา 34) ไดนําเสนอคุณลักษณะของ
ผูนําท่ีดีไวดังนี้  

       1) ควรเปนบุคคลท่ีเอาใจเขามาใสใจเรา มีความรูสึกตอความตองการหรืออารมณของ
สมาชิกในกลุม มิไดมองผูใตบังคับบัญชาในฐานะผูใตบังคับบัญชาเทานั้น แตจะตองมองเขาในฐานะท่ี
เปนคนมีชีวิตจิตใจ มีความคิดและมีความตองการสวนตนดวย 

       2) ควรมีความกระฉับกระเฉง ตองกระทําตนใหสมาชิกเห็นวาเปนผูมีความกระตือรือรน
แจมใส ราเริง  

       3) ควรจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม และพฤติกรรมของผูนํา
จะตองสอดคลองกับเกณฑเฉลี่ยของกลุม มีความคิดไมแตกตางหรือหางจากความคิดเห็นของกลุมมากนัก  
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         4) ควรจะเปนท่ีพ่ึงของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกทุกคนในองคการตางตองการความชวยเหลือ
เม่ือตองเผชิญปญหา ผูนําจึงตองเปนท่ีพ่ึงของสมาชิกไดไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม  

         5) สามารถควบคุมอารมณเกี่ยวกับความตึงเครียด ความวิตกกังวล อารมณ กาวราว
ของตน  

         6) ควรเปนคนมีสติปญญา รอบรูในวิชาการตางๆ เปนอยางดี  
         7) ควรสนใจบทบาทการเปนผูนําของตนเอง ตองรูจักบทบาทของตนเอง ตองมี

ความรับผิดชอบและมีความกาวหนาทางการศึกษา  
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 121-123) ใหทัศนะวา การเปนผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรางประสิทธิผลในงานนั้นตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ  
         1) ภาวะผูนํา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญเดียวท่ีมีพลังสูงสุดในการกําหนด

ประสิทธิผลของโรงเรียนและกําหนดประสิทธิภาพของผูบริหาร  
 (1) ความมุงม่ันท่ีจะนําคณะบุคลากรและตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 

สุขุมรอบคอบกับปญหาท่ียุงยากซับซอน 
 (2) มีความริเริ่มสูง  
 (3) มุงเปาหมาย ความรู มีความกระจางชัดเก่ียวกับกระบวนการสอน มีความเขาใจ     

เปาหมายขององคการ (โรงเรียน)  
 (4) เปนตัวอยางท่ีดีดวยการทํางานหนัก  
 (5) ตระหนักถึงเอกลักษณเฉพาะของครู-อาจารยแตละคน เชน ทาทาง เจตคติ  

ทักษะตางๆ เพ่ือใหการสนับสนุนใหสอดคลองกับเอกลักษณเฉพาะเหลานั้น คือสามารถมอบหมายงาน
การสอนใหตรงกับความสามารถและความถนัดของครู-อาจารย  

 (6) มีความสามารถสรางความเปนผูนําใหกับครู-อาจารย  
 (7) สรางบรรยากาศการเรียนรู มีภาวะผูนําทางการศึกษา ลดงานประจําลง 

    (8) สิ่งสําคัญยิ่ง คือ เปนผูบริหารเชิงรุก (proactive) มากกวาเชิงรับ (reactive) 
นั้นคือเขาหาปญหา ควบคุมสาถานการณ เตรียมพรอม ปองกันสืบคน ปรับประยุกตเทคนิคและ
วิธีการตางๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง แทนท่ีจะดํารงสถานการณไปเรื่อยๆ 
ปลอยใหปญหาและเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนแลวจึงแกไขหรือจัดการ  

         2) ความสามารถในกระบวนการแกปญหา ภารกิจของผูบริหารโรงเรียนในแตละวัน
จะเก่ียวของอยูกับกิจกรรมหลักสําคัญอยูสองประการ คือ การแกปญหา และการตัดสินใจ ซ่ึงจะเริ่ม
ตั้งแตตอนเชาเรื่อยไปจนกระท่ังเย็น หรือในบางครั้งตอเนื่องไปจนถึงชวงกลางคืนดวย หมุนเวียน
อยูเชนนี้วันแลววันเลา ผูบริหารที่กลาแกรงที่ประสบผลสําเร็จ จะตองเปนผูที่มีความอดทนตอ
ความหลากหลาย คลุมเครือของปญหาและสถานการณแตละวันซ่ึงยากแกการคาดเดาวาอะไรจะเกิดข้ึน 
และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับสถานการณดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

        3) ทักษะทางสังคม ผูบริหารจะตองมองเห็นความสําคัญของสภาพแวดลอมทางสังคม
ภายในโรงเรียน การมีความรูความสามารถและทักษะทางสังคมจะชวยใหการบริหารงานดําเนินไปดวย
ความราบรื่นและประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองเปนมิตรกับทุกคน และในขณะเดียวกัน
ก็แสดงออกถึงภาวะผูนําตามบทบาทหนาที่และสถานการณ สรางความเชื่อถือศรัทธา และมุงมั่น
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เพ่ือแสวงหาความรวมมือบํารุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงผูปกครองและ
ชุมชนทองถ่ิน  

       4) ความรูความสามารถในวิชาชีพ ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความรูความสามารถ
ในการวิจัยหรือประยุกตงานวิจัยมาใชในการบริหาร ประยุกตใชในการเรียนการสอน มีทักษะการสอน 
สามารถสาธิต นิเทศครู-อาจารยไดมีความระมัดระวังในการตัดสินใจท่ีสงผลตอการสอนและการเรียน 
เชน เก่ียวกับตารางสอน งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท 
นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนและนํามาบูรณาการในเปาหมายของโรงเรียน
แลวรอยรัดสูแผนปฏิบัติการ  

 เบิรค (Burke; อางถึงใน สมชาย เทพแสง, 2547, หนา 55-62) ผูนําการศึกษาในยุคดิจิตอล
ควรมีลักษณะ 10 E ดังนี้  

        1) Envision ผูนําตองสรางวิสัยทัศนอยางชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรค 
จินตนาการท่ีกวางไกล โดยเนนการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมท้ังการเรียน
การสอน เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเชี่ยวชาญ และท่ีสําคัญ เพ่ิมศักยภาพของผูเรียน
ใหรูจักใชเครื่องมือในการคนควาหาความรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต อันจะเปนผลใหเยาวชนไทย
สามารถแขงขันกับเยาวชนตางประเทศในเวทีโลกไดเปนอยางดี  

   2) Enable ผูนําการศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถใหความรูแกบุคลากร
ในโรงเรียนได ผูนํายุคใหมตองใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ สามารถเปนพี่เลี้ยง 
(menters) หรือโคชได (coach) มีการชี้แนะหรือนําทางสวางใหกับครู คณาจารย ผูเรียนในบางครั้ง
ก็แนะนําผูปกครองและชุมชนได  

     3) Empowerment ผูนําการศึกษาตองเขาใจและหยั่งรูความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรียนไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถกระจายอํานาจใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม  

    4) Energize ผูนําการศึกษาตองหม่ันจุดพลังและประกายไฟอยูตลอดเวลาอยาใหมอด 
เพราะไฟในวิญญาณจะคอยกระตุนใหเกิดพลังในการทํางาน เกิดความกระตือรือรนขวนขวายตลอดเวลา 
ผูนําท่ีมีไฟจะชวยใหทํางานอยางมีความสุข และสนุกตอการทํางาน  

     5) Engage ผูนําการศึกษาตองตั้งใจและจดจอตอการทํางาน โดยมีความมุงมั่น
อยางแรงกลาเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกันตั้งความหวังไวสูง และคอยๆ นําองคกรไปสู
เปาหมายท่ีวางไว โดยไมยกเลิกกลางคัน  
     6) Enhance ผูนําการศึกษาจะตองยกระดับผลการปฏิบัติงานใหเกิดความเจริญกาวหนา
อยางตอเนื่องโดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (bench marking) ไวอยางชัดเจน ไมวาจะเปนระดับหองเรียน 
ระดับหมวด ฝาย หรือระดบัโรงเรียน โดยทุกฝายรวมมือกันกําหนดมาตรฐานรวมกัน  
   7) Encourage ผูนําในยุคดิจิตอลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะใชแรงจูงใจตอบุคลากรใหรวมมือ
รวมใจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุข การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เปนมิตรจะสนับสนุน
ใหประสบผลสําเร็จ โดยขจัดความกลัวใหหมดสิ้น  
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      8) Emotion ผูนําตองมีคุณภาพทางอารมณ มีความสามารถหยั่งรูจิตใจของบุคลากร 
และอานใจคนอ่ืนได รวมท้ังเนนการทํางานท่ีเกิดจากความพึงพอใจท้ังสองฝายท้ังตนเองและบุคลากรท่ี
รวมงาน สรางทัศนคติทางบวก มีอารมณขัน สุขุม รอบคอบ  
   9) Embody ผูนําการศึกษา จะตองเนนการทํางานท่ีเปนรูปธรรม เนนเปาหมายหรือ
ผลงานท่ีสัมผัสได  
   10) Eagle ผูนําการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีท่ีมองไกลและเนนในภาพรวมมากกวา
การมองรายละเอียด ผูนําควรมองเปาหมายและผลงานเปนหลัก  

 จากการศึกษาคุณลักษณะของผูนําขางตนสรุปไดวา ผูนําท่ีดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้              
        1) คุณลักษณะดานวิชาการ ไดแก มีความรูดานวิชาการเปนอยางดี มีความรูทั่วไป  

เปนอยางดี และมีประสบการณในการเปนผูบริหารและการเปนผูนํา  
        2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก มีบุคลิกภาพดานรางกายดี เชน แตงกายดี วาจาดี 

และวางตนเหมาะสม มีบุคลิกดานจิตใจดี เชน มีความเชื่อม่ัน มีความกลาหาญอดทน มีเมตตา และมี
ความยุติธรรม มีบุคลิกดานสังคมดี เชน สามารถรวมงานกับบุคคลอ่ืนๆ และเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน  

        3) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก รูบทบาทและหนาท่ีของตน 
มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการประสานงานและจูงใจ และมีผลงาน
เปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป  

 2.2.4 ความหมายและประเภทของภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนํา หรือความเปนผูนํา (leadership) ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายลักษณะ 
ท่ีมีความหมายสอดคลองกัน ดังนี้ 

 ทัศนา แสวงศักดิ์ (2542, หนา 108) ใหความหมายของคําวาภาวะผูนํา หมายถึงกระบวนการ
ในการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ในสถานการณหนึ่ง 

  ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา 7-8) ภาวะผูนําคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีผูนําจะตอง
เปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามซ่ึงจะตองไดผลเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว ทัศนคติความเชื่อม่ัน
และความตองกาดรของผูตามจะตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับท่ีสูงกวา 
 เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา 1) ใหความหมายวาภาวะผูนํา หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน เปนผูทําให
บุคคลอ่ืนไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนํามีหนาท่ีในการอํานวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา
ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (authority) เพ่ือใหกิจกรรมงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีตองการ  
   จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคล 
โดยมีการใชศิลปะและกระบวนการการใชอิทธิพลของผูนํา การสื่อสาร การแนะนํา ทําใหเกิดความรวมมือ
รวมใจภายในกลุม และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไว  
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 นอกจากนี้มีผูใหความหมายของภาวะผูนําแลว ภาวะผูนํายังจําแนกออกไดหลายประเภท 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, หนา 268-269) ไดรวบรวมประเภทของภาวะผูนําตาม
ผลงานของบุคคลตางๆ ไวดังนี้ 

  1) เพลโต ไดแยกประเภทของภาวะผูนําเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก ภาวะผูนํา
แบบนักปรัชญา-รัฐบุรุษ ภาวะผูนําแบบผูบังคับบัญชาการทหาร และภาวะผูนําแบบนักธุรกิจ 

  2) เวเบอร ไดจําแนกภาวะผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบระบบราชการ 
ภาวะผูนําแบบมรดกตกทอด และภาวะผูนําแบบบุญญาธิการ 

  3) ลไีวน ไดแยกประเภทของภาวะผูนําออกเปน 4 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบองคการ 
ภาวะผูนําแบบบุญญาธิการ ภาวะผูนําแบบปญญาชน และภาวะผูนําแบบไมเปนทางการ 

  4) แมคโคบี้ ไดแยกภาวะผูนําในธุรกิจออกเปน 4 ประเภท คือ ภาวะผูนําแบบชางฝมือ 
ภาวะผูนําแบบเสือพราน ภาวะผูนําแบบคนของบริษัท และภาวะผูนําแบบนักกีฬา 

  ปเตอรสัน (Peterson, 1986, pp. 87-88; อางถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หนา 129-130)
ผลจากการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา พบวา ผูบริหารโรงเรียน (ท้ังบุรุษและสตรี) แสดงออกถึงภาวะผูนํา
เปน 4 ประเภท ไดแก ภาวะผูนําแบบประกอยการ ภาวะผูนําแบบผูเลือกปญหา ภาวะผูนําแบบดูแล
ควบคุม และภาวะผูนําแบบนักผจญเพลิง 
 เฮอรเซย และบลานชารด (Hersey & Blanchard; อางถึงใน บุญชวย ศิริเกษ, 2540, 
หนา 236) แบงแบบภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบสอนแนะ ผูนําแบบสนับสนุน 
และผูนําแบบมอบอํานาจ 
 จากประเภทของภาวะผูนําที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประเภทของภาวะผูนําจะไมมี
ประเภทใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้จะขึ้นอยูกับผูนํา ผูตาม ลักษณะสังคม และสภาพแวดลอม
ขององคการนั้นๆ โดยมีลักษณะหรือปรัชญาขององคการ เปนเครื่องมือในการชวยพิจารณาไดวา
ภาวะผูนําท่ีเหมาะสมกับองคการนั้นเปนอยางไร จากเอกสารเกี่ยวกับความหมายและประเภทของ
ภาวะผูนําขางตนอาจกลาวไดวาความสามารถของบุคคล โดยมีการใชศิลปะและกระบวนการการใช
อิทธิพลของผูนํา การสื่อสาร การแนะนํา ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจภายในกลุม และปฏิบัติ
ไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยไมมีรูปแบบของ
ภาวะผูนําจะไมมีรูปแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับผูนํา ผูตาม ลักษณะสังคม และสภาพแวดลอม
ขององคการนั้นๆ โดยมีลักษณะหรือปรัชญาขององคการ เปนเครื่องมือในการชวยพิจารณาไดวา
ภาวะผูนําท่ีเหมาะสมกับองคการนั้นเปนอยางไร ซึ่งในปจจุบันหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา
จะตองใหความสําคัญเปน ลําดับแรก คือการบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
แตการบริหารงานวิชาการใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น จําเปนจะตองมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ 

 2.2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ 
 นักวิชาการใหความหมายภาวะผูนําทางวิชาการไวหลายประการ ดังตอไปนี้ 
 วรรณภา นาทันรีบ (2538, หนา 22) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู  ทักษะตลอดจนเทคนิคตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน
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ตอการดําเนินงานวิชาการ โดยมุงเนนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จนนําไปสูการบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

 โยธิน สกุลเดช (2548, หนา 9) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการ โดยสรุปไววา ภาวะผูนํา
ทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผูบริหาร 
ซ่ึงรวมมี 8 ดาน ดังนี้ พฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริการการศึกษา การพัฒนาและ    
การใชหลักสูตร การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจูงใจ การสนับสนุนการจัดการ
ในชั้นเรียน การสนับสนุนการวัดประเมินผลของนักศึกษา และบรรยากาศในโรงเรียน 
 สมคิด สรอยน้ํา และมัณฑนา อินทุสมิต (2545, หนา 2,3, 7-8) ไดกลาววา ความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ชวงป ค.ศ. 1980-1989 ไดปรากฏอยางชัดเจน โดยนักศึกษา
ชาวอเมริกาเริ่มใหความสนใจอยางกวางขวางในเรื่องบทบาทของผูบริหาร ในฐานะการเปนผูนํา
ทางวิชาการ แนวคิดเก่ียวกับยุคนี้ คือ ผูท่ีมีความสามารถควรท่ีจะเขาไปมีสวนรวมเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน แนวคิดติดอยูกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตองมีสวนรวมเก่ียวของ
โดยตรงกับกระบวนการเรียนการสอน งานหลักของในยุคนี้ คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานหลักๆ 
ทางดานเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน และผูนําทางวิชาการท่ีเก่ียวของในยุคนี้ ตองเปน
ผูประสานงาน และการควบคุมงานดานวิชาการ กําหนดเปาหมายชัดเจนในเรื่องการสงเสริมพัฒนาการ
ทางสติปญญาของผูเรียนรวมกับคณะอาจารยผูสอนทุกคน โรงเรียนจึงเปนผูนําทางวิชาการมีกระบวนการ
บริหารท่ีมีประสิทธิผล แนวคิดของผูบริหารท่ีดี คือ เนนถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เปนผลลัพธเบื้องตนในการจัดการศึกษา และติดตามดูแลเพื่อประเมินความกาวหนาของนักศึกษา
เปนรายบุคคล 

 บุญเจือ เสียงวัฒนะ (2546, หนา 19) ไดสรุปวา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึงความสามารถ
ในการใชกลยุทธการเปนผูนําทางวิชาการ การบริหาร การนํากลุมใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชาการ
ใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตลอดจนการพัฒนางานและสงเสริมการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 อรพร อุนากรสวัสดิ์ (2536, หนา 13) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรม
การกระทํา ทาทีท่ีผูบริหารแสดงออกถึงความสามารถในการนํากลุม ซ่ึงผูรวมงานสามารถสังเกตเห็นได
ในการบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมการเรียน
การสอนใหไดผลดี 
 ธิดาวัลย เสตะจันทร (2541, หนา 22) ไดใหความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง 
การกระทําหรือกิริยาทาทางที่ผูนําแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ 
โดยการคิดริเริ่มนําทางใหเกิดแนวคิดใหม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของครู
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูรวมงานสามารถรับรู และสังเกตเห็นการกระทํานั้นไดอยางชัดเจน 
 นาวา สุขรมย (2550, หนา 13) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู ทักษะตลอดจนเทคนิคตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงาน
วิชาการ ใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ดุกค (Duke, 1987, p. 6) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางการเรียนการสอน หรือภาวะผูนํา
ทางวิชาการ คือความตั้งใจท่ีจะจัดสรรเวลาในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีความสามารถท่ีจะใช
เวลาใหมากกวาปกติใหกับชั้นเรียนเปนพิเศษ และยังมุงเนนไปท่ีสวัสดิการของโรงเรียนท้ังหมดและการ
สรางวิสัยทัศนท่ีชัดเจนตามธรรมชาติของการเรียนการสอนท่ีดี 
 เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 1989, p. 21) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ
เปนการกระทําอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาสภาพการทํางานของครู และสรางบรรยากาศ  
แหงการเรียนรูใหเปนท่ีนาพอใจ และมีประสิทธิภาพ 
 วิลดี และดิมมอคค (Wildy & Dimmock, 1993, pp. 43-61; อางถึงใน โยธิน สกุลเดช, 
2548, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ กลาวรวมถึงภาระงานของผูบริหารเองหรือ 
การมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติแทน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนซ่ึงประกอบดวย
ภาระงานท่ีสําคัญดานตางๆ ดังนี้ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของโรงเรียน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ
ท่ีจําเปนในกระบวนการเรียนการสอน กํากับติดตามนิเทศครู เปนคณะกรรมการอํานวยการหรือ
ประสานงาน สงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 

 จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน กลาวไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารในการพัฒนางานดานวิชาการ การวางแผน วิเคราะหและพัฒนาการใชหลักสูตร 
เปนผูประสานงาน สนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลของนักเรียน 
สงเสริมการปฏิบัติงานของครู พัฒนาสภาพการทํางานของครู มีการนิเทศครู สรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรู สงเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรใหมีความรวมมือปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 
 ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบหนาที่การบริหารงานภายในสถานศึกษา และ
เปนผูบังคับบัญชา การปฏิบัติงานของครู โดยเฉพาะการปฏิบัติงานดานวิชาการ ดังนั้นภาวะผูนํา   
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญตอความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ดังท่ี
นักวิชาการหลายทานไดเสนอความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ ดังนี้ 

 รุง แกวแดง (2541, หนา 27) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาวา ภาพลักษณของการศึกษาจะตองเปลี่ยนไปคือ ผูบริหารการศึกษายุคใหม
จะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ (instructional leadership) ที่เขมแข็งเพื่อปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาไปสูความมีประสิทธิภาพ โดยเสริมพลังแกการศึกษาใหมีโอกาสใชความเปนผูนําทางวิชาการ
อยางเต็มศักยภาพ และหันมาทุมเทกับงานบริหารโรงเรียนเปนหลัก เพ่ือจะทําใหความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับครู และนักเรียนมีมากยิ่งข้ึน 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 1) ไดใหความสําคัญกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการ โดยกลาววา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการจะทําใหผูรวมงานและผู
มีสวนเก่ียวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและรวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูมีสวนเก่ียวของ ชุมชน และสังคม เนื่องจาก
ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
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ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกันอยางมีความสุข โดยมรหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 

 สุนันทา ไกยเดช (2545, หนา 19) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูบริหารวา ผูบริหารที่มี
ภาวะผูนําทางวิชาการจะทําใหองคกรและผูมีสวนเก่ียวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา และรวมมือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูมีสวนเก่ียวของ 
ชุมชน และสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของการศึกษามุงม่ันสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณ 
ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ปรานี แสนทวีสุข (2547, หนา 18) กลาวสรุปวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ตอคุณภาพทางการสอนของอาจารยผูสอน และตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 ประพัฒน คหินทรพงศ (2545, หนา 20) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ
ไววา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน และ
นํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่แสดงออก
ใหอาจารยผูสอนไดรับรูอยางชัดเจน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 โกวิท กวีทวี (2545, หนา 33) ไดกลาวถึงผลความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการไวดังนี้ 
  1) ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําในแตละคนท่ีแสดงออกในพฤติกรรมตางๆ 
เชนความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือทําใหผูรวมงานไดดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
วางไว 

   2) ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีอบรมข้ึนได และข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูนําท่ีมี
ภาวะผูนําทางวิชาการสูง ตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนํา และความมีอิทธิพลตอผูรวมงาน
ในทุกสถานการณ 

   3) ภาวะผูนําเปนตัวการแหงความเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนั้น
ภาวะผูนําทางวิชาการจึงสงผลกระทบตอสิ่งอ่ืนๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการหรือสิ่งแวดลอม
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผล 

   4) ภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปน และสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหาร ในการนําหนวยงาน
องคการไปสูความสําเร็จ  

 สงบ ประเสริฐพันธุ (2543, หนา 14) ไดศึกษาวรรณคดีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครูและมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในโรงเรียน กลาวคือ โรงเรียนมีคุณภาพนั้น ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท
ตอการในการเปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็ง 

 ลูเนนเบิรก และเอรินสไตน (Lunenberg & Ornstein, 2004, p. 136) กลาววาพฤติกรรม
ของอาจารยผูสอนจะมีผลโดยตรงตอความงอกงามของนักศึกษา 

 บรันเดรท เบอรตัน และสมิท (Brundrett, Burton & Smith, 2003, p. 39) กลาววาผูท่ีมี
ภาวะผูนําทางวิชาการจะมุงท่ีการเรียนรูของนักศึกษาเปนสําคัญ 

 จากท่ีนักวิชาการไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผูเรียนแสดงออกถึงความมีประสิทธิผลในโรงเรียนดวย ผูบริหารควรมีพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ 
ในการสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลากรในสถานศึกษารวมมือกันในการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอองคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ ไวดังนี้ 

 เดวิส และโทมัส (Davis & Thomas, 1988, pp. 25-28) ไดกําหนดองคประกอบของ
ภาวะผูนําทางวิชาการ ไว 8 ประการ คือ 

         1) การกระตุนใหครูตระหนักและเห็นดวยในการพัฒนาโรงเรียนและคาดหวัง
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
  2) การมีบทบาทสําคัญในการใชกลยุทธเพ่ือปรับปรุงงานดานวิชาการ 
  3) การสรางสิ่งจูงใจใหครูและใชระบบการใหรางวัลท่ีสนับสนุนงานวิชาการ 
  4) การติดตามดูแลความกาวหนาดานวิชาการ 
  5) การใชทรัพยากรบุคคลและวัสดุอยางสรางสรรค 
  6) การสรางสภาพแวดลอมโรงเรียนใหปลอดภัยและเปนระเบียบ 
  7) การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
  8) การสังเกตการณสอนของครูและใหขอมูลยอนกลับ 
 แมคอีแวน (Mcewan, 1998, p. 13) กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลวา
ประกอบดวย 7 องคประกอบดังนี้ คือ 
  1) การกําหนดเปาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน 
  2) การจัดการทีมงาน 
  3) การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  4) การสื่อสารวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 
  5) การตั้งความหวังท่ีสูงเก่ียวกับทีมงาน 
  6) การพัฒนาครูใหเปนผูนํา 
  7) การสรางและรักษาเจตคติท่ีดีของนักเรียน ทีมงานและผูปกครอง 
 ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985, pp. 221-224) กําหนดองคประกอบ
ของภาวะผูนําทางวิชาการไว 3 องคประกอบ 11 ดาน คือ 
  1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน เปนการกําหนดกรอบขอบเขตของงานที่โรงเรียน
ตองรับผิดชอบในสวนที่ เ กี่ยวของกับงานวิชาการ และสรางความเขาใจในภารกิจดังกลาว
ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ซ่ึงจําแนกภารกิจของโรงเรียนออกเปน 2 องคประกอบ คือ 

  (1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 
    (2) การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 
  2) การจัดการดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการดูแล
สงเสริมและสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียนการสอน 
ซ่ึงจําแนกเปน 3 องคประกอบ คือ 
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   (1) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 
      (2) การประสานงานดานการใชหลักสูตร 
   (3) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 
  3) การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เนื่องจากบรรยากาศทางวิชาการ
ในโรงเรียน จะเก่ียวของกับบรรทัดฐาน และทัศนคติของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ผูบริหาร
มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ทั้งดานตัวครู นักเรียน และ
การเรียนการสอน รวมท้ังมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงจะจาํแนกบทบาทในการสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เปน 6 บทบาท คือ  
      (1) การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
    (2) การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 
     (3) การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู 
      (4) การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
     (5) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 
   (6) การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 

 แบมเบอรก และแอนดริวส (Bamburg & Andrews, 1990, p. 29; อางถึงใน สุนันทา ไกยเดช, 
2545, หนา 24) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล พบวา ประกอบดวยองคประกอบ
ดังตอไปนี้ 
         1) การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนและเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 
         2) การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศนใหกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อจะได
ใหการสนับสนุนวิสัยทัศนดังกลาว 
      3) การเตรียมการและเตรียมสิ่งตางๆ ที่จําเปน เชน วัสดุ อุปกรณ ขอมูลขาวสาร 
สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ 
       4) การจัดการเพ่ือใหวิสัยทัศนบังเกิดผลเปนจริง 

  อับเบน และฮิวส (Ubben & Hughes, 1987, pp. 97-99) ไดกําหนดองคประกอบของ
ภาวะผูนําทางวิชาการ ไว 7 ดาน ดังนี้ 

      1) การทํางานตามเวลาท่ีกําหนด 
      2) การจัดบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน 
       3) การมุงเนนดานวิชาการ 
      4) การคาดหวังตอคณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 
      5) การทํางานดานหลักสูตร 
       6) การเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 
    7) การประเมินผลและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

  เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ไดกําหนดภาวะผูนําทางวิชาการเปนบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน 
คือ 
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  1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
  2) การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน 
  3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
  4) การประเมินผลการสอนของครู 
  5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา       
ตามแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เนื่องจากภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นั้น ไดใหการสงเสริมและจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหแกเด็กเยาวชนทุกกลุมเปาหมาย ท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ จากแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-273) ที่ไดกําหนด
ภาวะผูนําทางวิชาการ เปนบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนางานการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน และไดนําแนวคิดของนักวิชาการทานอ่ืนมาประกอบเพ่ือใหเกิด
ความสมบูรณมากข้ึน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร (perspectives and trends 
in curriculum) 

         เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p.1 67) กลาววาหลักสูตรเปนสิ่งท่ีกําหนดเนื้อหาและ
ทักษะท่ีผูเรียนจะไดเรียนรู เปนสิ่งท่ีผูเรียนคาดหวัง ซ่ึงสถานศึกษาตองจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูเรียนมีความรูและมีความเขาใจ 
         ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25) กลาววา หลักสูตรเปนศาสตรท่ีมีทฤษฎี 
หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีมุงหมายไวอยางเปนระบบในการจัดการศึกษา 
เปนแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีปจจัยนําเขา (input) ไดแก ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที่ กระบวนการ (process) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (output) ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษาท่ีมุงฝกฝนผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ
         รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 63) ใหความหมายของหลักสูตรไวดังนี้ 
หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ คือ เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของ ชาติ มุงเนน
ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
        ทาบา (Taba, 1962, p. 10) ไดใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรูท่ี
ประกอบข้ึนดวยจุดประสงค และจุดมุงหมายเฉพาะ การเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล 

  จากความหมายดงักลาว หลักสูตร หมายถึง แผนงาน ท่ีประกอบไปดวยจุดมุงหมาย 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนภายในและภายนอกหองเรียนวัสดุอุปกรณ สื่อการวัดและประเมินผล
ท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามเปาหมาย รูจักเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   
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  งานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทหนาท่ี และ
ความรับผิดชอบในการเปนผูนําเชิงริเริ่มสรางสรรค การสรางหลักสูตรใหมๆ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในหลักสูตรและการสอน เปนสิ่งตองเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง สถานการณเปลี่ยนแปลงตองมีการพัฒนา
หลักสูตรในระดับโรงเรียน ใหเหมาะสมตามคานิยมและความเชื่อในสังคม โดยยึดนโยบายของรัฐและ
ใหทองถ่ินมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรในรัฐตางๆ 
มี 3 อยาง คือ พฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาการทางสังคม และลัทธิความเชื่อทางประเพณี (Seyfarth, 
1999, pp. 165-166) 

  การพัฒนาหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนปจจัยสําคัญ และมี
ความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือชวยในการตัดสินใจวาเนื้อหาสาระจะสรางประโยชนอะไรบางใหกับ
ผูเรียนและนักศึกษาจะสามารถเรียนรูอะไรรวมถึงการฝกปฏิบัติไดอยางใด ฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตร
ตองพ่ึงอาศัยสภาพแวดลอมและความเปนจริง โดยยึดม่ันนโยบายรวมทํางานหรือเปนทีมหรือสรางโครงการ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหชัดเจนมีการเขารวมสรางสรรคจากหลายฝาย โดยเฉพาะ
คณะอาจารย ผูปกครองรวมถึงภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ เนื่องจากเครื่องมือการสอนของอาจารยผูสอน
ตองอาศัยหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรเปนสําคัญ เชน การจัดเตรียมอุปกรณ การสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การนําเสนอบทเรียนหรือการใชเทคนิค วิธีการสอน และการนําเอาหลักการ
เพ่ือไปใชในการวัดและประเมินผล เนื่องจากหลักสูตรมีความยุงยาก สลับซับซอน และทํางานรวมกัน
เปนกลุมในองคการหรือในแขนงวิชาตางๆ ผูบริหารหรือครูใหญ ไมจําเปนวา ตองเกงทุกดานหรือ
มีความตระหนักในทุกสาขาวิชา ปจจัยสําคัญ คือ ผูนําหรือผูบริหารตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ 
เชน ตองมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญงาน มีเทคนิคในการวางแผนเพ่ือสรางและพัฒนา
หลักสูตร นอกจากนั้นยังตองรูจักบรรทัดฐานเพ่ือการตัดสินใจในการสรางหลักสูตรไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรมุง สงเสริมและกระตุนการปฏิบัติงานดานการสอน หรือ
เปนการออกแบบวัตกรรมทางดานเนื้อหาและวิธีสอน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรทองถิ่นที่คณะครูอาจารย
จะตองรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตามความตองการของทองถ่ิน (Seyfarth, 
1999, pp. 168-169) 

        นอกจากนี้ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 177-183) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร
ในสหรัฐอเมริกาตองคํานึงสิ่งตอไปนี้ 
  (1) มุมมองของนักพฤติกรรมสังคม (social behaviorism) ท่ีมีแนวคิดวา การพัฒนา
หลักสูตรตองประยุกตแนวคิดของการจัดการทางวิทยาศาสตรมาใช เหมือนการจัดอุตสาหกรรม นั่นคือ 
โรงเรียนตองเตรียมผูเรียนใหเผชิญกับโลกภายนอก เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ตองมีการเตรียมผูเรียน
ใหออกไปมีบทบาทที่เหมาะสมกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนสามารถทํางานในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางดี 
  (2) มุมมองของนักพัฒนานิยม (developmentalism) ท่ีมีความเชื่อวา เนื้อหาของ
หลักสูตรตองมีความคุมคาและเหมาะสมกับวัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผูเรียน 
  (3) นักประเพณีนิยม (traditionalism) ท่ีมีความเชื่อวา หลักสูตรตองใหความสําคัญ 
กับวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของศาสตรตางๆ 
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  (4) เนื้อหาของหลักสูตร (content of the curriculum) ท่ีมีความเชื่อวาเปนสิ่งท่ี
สถานศึกษาตองจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูและมีความเขาใจ เกิดทักษะท่ีผูเรียน
จะไดเรียนรู เปนสิ่งท่ีผูเรียนคาดหวัง 

         นอกจากแนวคิดของ เซยฟารธ ที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีนักวิชาการทานอ่ืน      
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดังนี้ 

         ฐิติภัทร ประสิทธิ์พร (2545, หนา 4) การศึกษาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนบทบาทหนาท่ีสําคัญอยางยิ่ง ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ตองทําความเขาใจแนวโนมของหลักสูตร คือ สถานศึกษาตองจัดทําสาระการเรียนรู ชุมชน มีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมตามความสามารถของผูเรียน โรงเรียนกําหนด
เกณฑในการประเมิน ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนครูมืออาชีพในการ ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ใชวิธีสอนไดอยางหลากหลาย หากผูบริหารและครูผูสอนเขาใจแนวโนม
การพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจน จะทําใหมองเห็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอยางชัดเจนและ
ตรงเปาหมายมากข้ึน 

         กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร จะสําเร็จตามจุดมุงหมายไดนั้น ผูบริหาร
จะตองมีบทบาทดําเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 16) 

   (1) ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจน ตั้งแตหลักการ จุดหมาย  
โครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู      
สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
  (2) ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะครูใหตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปน
ของหลักสูตร เขาใจหลักสูตรอยางชัดเจน ในหลักการ จุดหมายโครงสราง สาระการเรียนรู การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล   
การเรียนรู และในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดใหความรูเรื่องหลักสูตรอยางกระจาง และวิธีการ
นําไปสูการปฏิบัติจริงในระดับหองเรียน 
  (3) จัดหาเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอตอการใชในโรงเรียน 
  (4) วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียน 
  (5) นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับจุดหมาย    
ของหลักสูตร 
  (6) สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกใช
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับธรรมชาติสาระการเรียนรู และเหมาะสมกับผูเรียน
รวมท้ังสงเสริมการใชแหลงเรียนรู และการวิจัยในชั้นเรียน 
  (7) ติดตาม ควบคุม กํากับ ประเมินผลและดําเนินการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช
หลักสูตรท้ังในตัวผูสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้จะตองพัฒนาตนเอง และครูผูสอน 
ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชหลักสูตรอยูเสมอ 

          จากแนวคิดขางตน อาจกลาวไดวา มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน 
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ภารกิจและเปาหมายท่ีชัดเจน กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย จัดทําตาราง
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
  2) การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน (assessing students performance) 
         เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 190) กลาววา การประเมินผล เปนกระบวนการ
ท่ีนําเอาผลท่ีไดจากการวัดผลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง แลวตัดสิน 
คุณคาวา สูง ต่ํากวาเกณฑ หรือเกง ออน ปานกลาง 
         บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535, หนา 17) กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการ
ในการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีหลักเกณฑ เพ่ือสรุปวาสิ่งนั้น ดี – เลว ปานใด 
         สุมาลี จันทรชลอ (2542, หนา 7) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจ
เก่ียวกับคุณภาพ หรือความดีของการปฏิบัติของผูเรียน หรือของกิจกรรมในหลักสูตร 
         กรอนลันด (Gronlund, 1981, pp. 5-6; อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535, 
หนา 16) ใหความหมายการประเมินผลการเรียนรูวา เปนกระบวนการอยางมีระบบในอันท่ีจะกําหนด
ขนาด หรือจํานวน ซ่ึงนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
         แซค (Sax, 1989, p. 24; อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, หนา 4) กลาววา           
การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินคุณคา หรือตัดสินใจท่ีเกิดจากการสังเกตจากประสบการณและ 
จากการฝกฝนของผูประเมิน 
         จากความหมายของการประเมินผลดังกลาว พอสรุปไดวาการประเมินผล
เปนกระบวนการในการตัดสินคุณคาของสิ่งของ หรือการกระทําใดๆ โดยใชหลักเกณฑมาเปรียบเทียบ 
เพ่ือสรุปวาสิ่งนั้นมีคุณภาพ หรือความดี - เลว ปานใด 
  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญในการศึกษา 
เพราะเปนกระบวนการตรวจสอบคนหาขอมูลการเรียนจากแตละสวนบุคคลของนักเรียน
ดวยการรวบรวม และทําบันทึกคะแนนดานตางๆ เชน คะแนนงานบาน คะแนน mark out คะแนน
สอบแตละระดับ และคะแนนสอบประจําภาคเรียน เพ่ือรายงานใหผูปกครองหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ   
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อจะไดศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน ซ่ึงการประเมินดังกลาวถูกปฏิบัติอยางนองหนึ่งสวนสามของ
การเรียนการสอนและเปนรากฐานของการจัดการศึกษาใหไดผลตรงตามเปาหมาย กิจกรรม
การประเมินผลทางการศึกษาเปนสิ่งเสริมสรางใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพ ดังนั้นการประเมินผล เปนกระบวนการท่ีนําเอาผลท่ีไดจากการวัดผลมาพิจารณา เปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง แลวตัดสินคุณคาวา สูง ต่ํากวาเกณฑ หรือเกง ออน ปานกลาง 
การประเมินผลนั้น เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังการวัดผล (Seyfarth, 1999, pp. 189-190) 

  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน เปนแนวทางการประเมินความกาวหนา
ทางวิชาการเพื่อรายงานผลกับผูปกครอง เปนการอธิบายแนวทางเลือกการวัดผลความกาวหนา
ของนักเรียนนั้นคือ ความกาวหนาและสํารวจบทบาทสัมพันธในการประเมิน ความถี่ของระยะเวลา
ในการกําหนดหลักเกณฑ ประเมินคาเพ่ิมเติม เปนการวัดผลและประเมินผล จะตองสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ ขอกําหนดของหลักสูตร และความคาดหวัง ใชวิธีการประเมินผลงานนักเรียน
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หลายรูปแบบซ่ึงข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของนักเรียน และความสนใจสวนบุคคล การประเมินผลงาน
นักเรียนนั้น ไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน การทดสอบการรายงาน โครงการ และงานที่ไดรับมอบหมาย
เพ่ือใชรวบรวม ประเมินผลตีคานักเรียน แลวใหคําแนะนําเก่ียวกับความกาวหนาในการเรียนรูของ
นักเรียน รายงานผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงมีความจําเปนตองรู วานักเรียนตองการอะไร 
เรียนอะไร เรียนรูเพ่ืออะไร ครูตองรายงานและใหคําเสนอแนะตางๆ แกผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ 
(Seyfarth, 1999, p. 207) 

          ในการประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ตองใหมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
ขอกําหนดในหลักสูตรและความคาดหวัง โดยใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนหลายรูปแบบ 
ซ่ึงข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะของผูเรียน และความสนใจในสวนบุคคล การประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียนนั้น อาจไดจากกิจกรรมตางๆ เชน การทดสอบ รายงาน โครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย
เพ่ือใชในการรวบรวมประเมินผล ตีคาจากงาน แลวใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน 
เพ่ือรายงานผลดังกลาวตอผูปกครองของนักเรียน หรือตอผูท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีความจําเปนตองรับรูวา 
ลูกของตนเองมีความตองการอะไร เรียนรูเพ่ือใคร โดยผูปกครองและผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดรับทราบแลว 
จะไดหาวิธีแกไขตอไป (Seyfarth, 1999, p. 209) 

          นอกจากแนวคิดของ เซยฟารธ ท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีนักวิชาการทานอ่ืน
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ 

          การประเมินผลงานของนักเรียนนั้น ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการ
ควรดําเนินบทบาทในเรื่องตอไปนี้ (วิรุฬหจิต ใบลี, 2548, หนา 26-27) 
   (1) กําหนดนโยบายท่ัวไป 
   (2) สงเสริมครูใหมีความรูความเขาใจในระเบียบการวัดผลและใหมีการวัดผล
ตามระเบียบและเกณฑท่ีกําหนด 
   (3) ใหครูมีสวนรวมวางแผนเก่ียวกับการประเมินผลนักเรียน เชนระยะเวลาวัน
การประเมิน มาตรฐานในการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมิน คะแนน การเตรียมแบบรายงาน
ผูปกครอง 
   (4) สงเสริมครูใหมีความรูในการประเมินผลงานนักเรียน 
   (5) จัดการกํากับดูแลใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 
   (6) ชวยเหลือสนับสนุนครู อาจารยในการพัฒนาเทคนิคการประเมิน และ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลความกาวหนานักเรียนไดอยางเหมาะสม 
   (7) กระตุนใหครู นักเรียนไดประเมินผลตนเอง และประเมินผลการดําเนินการ
ในชั้นเรียน 

  (8) กระตุนใหครู อาจารยใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงเทคนิคการประเมินผล 
นักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน ติดตามตรวจสอบเอกสารการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 
   (9) รายงานผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนแกผูปกครอง 
          บุญเลี้ยง ทุมทอง (2545, หนา 76) ไดกลาวถึงการดําเนินการประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนไว 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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   (1) การประเมินระหวางภาคเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง เลือกวิธี
ท่ีหลากหลาย ใชเครื่องมือท่ีเชื่อถือได 
  (2) ประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดในแผนการสอน ใหมีการประเมิน
สาระความรู ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือใชแบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และ
แบบรายงานตนเอง 
  (3) รายงานผลการเรียนรูใหผูปกครอง และผูเก่ียวของทราบ สามารถตรวจสอบได
สําหรับวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษากับความสามารถและ
ความถนัดของผูเรียนคือ การประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) เปนการประเมิน
การกระทําหลายๆ ดาน ความคิด พฤติกรรมและการปฏิบัติกิจกรรมตามสิ่งที่ผูเรียนทั้งในและ
นอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ สามารถกระทําไดตลอดเวลากับ
ทุกสถานการณ โดยตองใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อสรุปประเมินความรูความสามารถของผูเรียน     
โยงใยเรื่องราวเหตุการณพ้ืนฐานสภาพชีวิตจริงท่ีผูเรียนเปนอยู วิธีการวัดผลและเครื่องมือนั้นเปลี่ยนจาก
การใชขอทดสอบสําหรับเปนเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลเปนสวนใหญ มาเปนการวัดผลและ
ประเมินผล โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การทดสอบ 
การบันทึกจากผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ และการจัดทําแฟมสะสมงาน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล
การเรียนของตนเอง เหลานี้ลวนเปนการประเมินตามสภาพจริงนั่นเอง ลักษณะสําคัญของการประเมิน
ตามสภาพจริง มีดังนี้ 
   ก. งานท่ีนาํมาประเมินเปนงานที่มีความหมาย สอดคลองกับชีวิตจริงของ
ผูเรียน เพ่ือนํามาใชในการดําเนินชีวิตจริง 
     ข. ใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย รอบดาน เหมาะสม ประเมินหลายครั้ง 
เนนการปฏิบัติมากกวาความรู 
     ค. การประเมินกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนมองเห็น
ขอบกพรองจุดท่ีตองแกไขปรับปรุง 
   ง. การประเมินกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงพัฒนาทางบวก 
   จ. กําหนดมาตรฐานการประเมินท่ีชัดเจน 
   ฉ. การประเมินสะทอนความรูสึกเก่ียวกับตนเองอยางมีเหตุผล 
   ช. การประเมินกระทําอยางตอเนื่อง ทุกเวลา ทุกสถานการณ 
      ซ. การประเมินเนนความรูทักษะ ความสามารถและบูรณาการสาระความรู 
   ฌ. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 

         การประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน จึงเปนการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลอง
กับเหตุการณสภาพชีวิตจริง กําหนดการวัดผลอยางเหมาะสมกับผูเรียน ใชวิธีวัดและใชขอมูลท่ีหลากหลาย 
มีการวัดผลอยางตอเนื่อง ผูบริหารตองดําเนินการตรวจสอบใหการวัดและประเมินผลงานของนักเรียน
เกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําผลมาตีคาไปสูการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 
        รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 108) ไดกลาวถึงหนาท่ีของผูบริหารกับ
การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ 
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             (1) กําหนดนโยบายท่ัวไปเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในเรื่องประเภทของ
ขอสอบท่ีใชวัด ระยะเวลาท่ีใชในการสอบ จํานวนครั้งท่ีใชในการสอบและการเก็บคะแนนสอบแตละครั้ง 
มาตรฐานในการสอบวัดผล การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง 

         (2) จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการสอบ ตลอดจนเจาหนาท่ี     
อํานวยความสะดวก 
  (3) สงเสริมครูใหมีความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝกอบรม      
การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิคการออกขอสอบ การใหคะแนน การประเมินผล ตลอดจน
การรายงานผลการสอบ 

    (4) จัดตารางสอบ หองสอบ และระเบียบในการสอบและคุมสอบ 
  (5) มีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไป หรือ
เสนอแนวทางในการนําไปปรับใชในครั้งตอไป 

           จากแนวคิดขางตนพอสรุปไดวา การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน หมายถึง 
การกําหนดนโยบายกําหนดเวลาการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการวัด
และประเมินผล สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล กํากับดูแล ใหครูวัดและ
ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง การประเมินผลท่ีหลากหลาย ดูแล กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
เอกสารการวัดผลและประเมินผล สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครูรายงานผล
การประเมินเรียนรูของนักเรียนแกผูปกครองทราบ 
  3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
        แนวคิดหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ไดกําหนดหนาท่ี
ของผูจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งมาสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี
ผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและ
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถ
พิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ, 2546ข, หนา 6-7) โดยข้ันตอนในการเตรียมจัดการศึกษาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษนั้น 
เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 215) ไดกลาวไวดังนี้ 

 (1) กําหนดประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ และดําเนินการสืบคนหาเด็กที่มี 
ลักษณะดังกลาว 
  (2) รวบรวมขอมูลนักเรียนเพ่ือจัดเปนพวกๆ ตามความพิการจดัแยกเด็กตามประเภท 
  (3) วางแผนการ เตรียมทีมงาน คณะกรรมการ และผูปกครอง 
  (4) กําหนดสถานท่ี หองเรียน และรูปแบบการเรียน 
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  (5) ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง 
  (6) ทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง และตรวจสอบอยางนอย 3 ครั้งตอป เพื่อปรับปรุง
แผนงาน 

          การบริหารจัดการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการบริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ   ควร
ดําเนินการดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะหงาน การดําเนินงานโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
  (2) ประชุมชี้แจงนโยบายแกผูท่ีเก่ียวของ 
  (3) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เปนผูรับผิดชอบสํารวจขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 
วิเคราะหขอมูลนักเรียนท่ีมีปญหา 
  (4) จัดทําแผนงาน หรือโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และดําเนินการ
ตามแผนการชวยเหลือ การติดตาม 
  (5) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน 
  (6) ประสานประชาสัมพันธกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
  (7) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
  (8) ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 
  (9) ยกยองชมเชย ใหขวัญกําลังใจผูปฏิบัติงาน 

         เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 216) กลาวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ สามารถจัดไดดังนี้ 
  (1) เรียนรวมในชั้นปกติ ใหเด็กไดเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเดียวกัน 
  (2) เรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศึกษาพิเศษใหคําแนะนํากับครูประจําชั้น 
  (3) เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูการศึกษาพิเศษ 
  (4) เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการสอนจากครูเสริมวิชาการ โดยจัดเด็กเขามา
เรียนกับครูการศึกษาพิเศษ 
  (5) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา 
  (6) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติเปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในชั้นเดียวกัน
ตลอดจนเวลา มีครูประจําวิชาและครูประจําชั้น 
           ลักษณะของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและประเภทความตองการพิเศษทางการศึกษา
ไว 9 ประเภท คือ (วีรชัย แซซ้ิม, ออนไลน, 2552) 
  (1) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก เด็กเรียนชา เด็กปญญาออน
ลักษณะท่ีสังเกตได พัฒนาการทางรางกาย ภาษา อารมณ ทักษะความสามารถตางๆ เชน พูด คิด 
อาน เขียน เรียน จํา ปรับตัว มีนอยหรือชากวาปกติและอวัยวะบางสวนผิดปกติ ความตองการพิเศษ 
บริการแกไขการพูด กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด สอนซอมเสริม 
  (2) เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก เด็กหูตึง เด็กหูหนวก ลักษณะ
ที่สังเกตได ใบหูผิดปกติ ไมมีใบหู หูน้ําหนวก มักตะแคงหูฟงและมองปากหรือจองหนาของผูพูด 
เม่ือพูดมีเสียงแปลก เสียงสูงตํ่าเกินความจําเปน ไมมีปฏิกิริยาตอเสียงหรืออาจมีบาง สนใจการสั่นสะเทือน 
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ความตองการพิเศษ เครื่องชวยฟง เครื่องขยายเสียง เครื่องสอนพูด บริการสอนพูด แกไขการพูด   
สอนซอมเสริม 
  (3) เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น ไดแก เด็กตาบอด เด็กตาบอดไมสนิท   
ลักษณะท่ีสังเกตได ขอบตาบวมแดง เปลือกตาแข็ง หนังตาบวม น้ําตาไหลเนืองๆ กรอกนัยนตาไปมา
เวลาเหนื่อย กระตุกถ่ีๆ ท่ีดวงตา ขนาดลูกตาดําทั้งสองขางไมเทากัน กระพริบตาและขยี้ตาบอยๆ 
หรี่ตาและสั่นศีรษะบอยๆ ขมวดคิ้วหลิ่วตามอง มองไกลลําบาก ตาบอดสี ความตองการพิเศษ      
แวนสายตา เครื่องอานหนังสือ slate and stylus เครื่องมือเรขาคณิต กระดาษกราฟ ลูกคิด ไมเทา 
เครื่องบันทึกเสียง บริการฝกสอนความเขาใจสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว สอนซอมเสริม
อักขระเบรลล 

   (4) เด็กท่ีมีความตองการพิเศษทางรางกายและสุขภาพ ไดแก ซีพี หรือซีรีบรัล พัลซ่ี 
(cerebral palsy), มัสคิวลาร ดิสโทรฟ (muscular dystrophy), โรคทางระบบกลามเนื้อ (orthopedic), 
โปลิโอ อัมพาตชนิดกลามเนื้อออนแรง, แขนขาดวนแตกําเนิด, โรคกระดูกออน, โรคลมชัก, โรคระบบ
ทางเดินหายใจ, โรคเบาหวานในเด็ก, โรคขออักเสบรูมาตอย, โรคศีรษะไต, โรคหัวใจ ลักษณะท่ีสังเกตได 
รูปรางเล็กกวาอายุ ปวยงาย หนาตาซีดเซียว ชัก กระตุก ความตองการพิเศษ เกาอี้รถเข็น ไมคํ้ายัน 
เครื่องชวยเดิน ไมเทา รถลาก ขาหยั่งสําหรับเขียนหรือวาด บริการแกไขการพูด กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด การแพทย สอนซอมเสริม 
  (5) เด็กท่ีมีความบกพรองทางภาษาและการพูด ไดแก ความผิดปกติดานการออกเสียง 
ดานจังหวะเวลาของดานการพูด ดานเสียง ลักษณะที่สังเกตได ปากแหวง เพดานโหว ความตองการ
พิเศษ บริการแกไขการพูด การอานและเขียน 

   (6) เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม ลักษณะท่ีสังเกตได ไมยุงเก่ียวกับใคร 
ไมตอบสนองตอสิ่งแวดลอม อารมณออนไหว ชอบพูดปด หวาดกลัว ทําอะไรซํ้าๆ มีปญหาในการรับรู 
ดื้อ ชักกระตุก ชอบทําลายขาวของ ชอบแกลงผูอ่ืน ความตองการพิเศษ ควรไดรับการวินิจฉัยโดยเร็ว 
เพ่ือทราบปญหาและใหการบําบัดรักษาหรือปรับพฤติกรรม 
  (7) เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู (LD) ลักษณะท่ีสังเกตได มีปญหาในการรับรู      
การเจริญเติบโตไมคงท่ี มีปญหาในการพูด ฟง อาน เขียน เรียนคณิตศาสตร ความตองการพิเศษ 
บริการสอนซอมเสริม 
  (8) เด็กปญญาเลิศ ลักษณะท่ีสังเกตได มีความสามารถทางสติปญญาและความถนัด
สูงกวาเด็กในวัยเดียวกัน พัฒนาการทางรางกายและจิตใจเร็วกวาปกติ เรียนรูเร็ว แกปญหาเปน 
ชอบซักถาม มีเหตุผล จดจํารวดเร็วและแมนยํา ความรูกวาง ใชคําศัพทกวางขวางและแมนยํา ตื่นตัว    
เฉียบแหลม วองไว มานะ บากบั่น ชอบทาทายความคิดอานของตน ความตองการพิเศษ การจัดชั้นพิเศษ 
โดยแยกเด็กประเภทนี้มาเรียนกลุมเดียวกัน, การสอนเรง คือเรียนหลักสูตรปกติในเวลาที่นอยลง, 
การสอนเพ่ิม คือสอนเสริมความรูและประสบการณของเด็กใหกวางขวางลึกซ้ึง นอกเหนือจากกิจกรรม
ในชั้นเรียนและเปดโอกาสใหเรียนตามความถนัด 
  (9) เด็กออทิสติก ลักษณะที่สังเกตได ไมสนใจผูอื่นไมสามารถชวยตัวเองจาก
อันตรายได เลียนแบบไมได เลนกับผูอ่ืนไมเปน ผูกมิตรไมเปน ชอบอยูในโลกของตัวเอง ไมสงเสียงพูด 
ขาดจินตนาการในการเลน พูดผิดปกติท้ังเสียงและเนื้อหา พูดเฉพาะเรื่องท่ีตนเองสนใจ เคลื่อนไหว
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รางกายซํ้าๆ สนใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปรอบๆ ตัว หมกมุนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความตองการพิเศษ 
ความชวยเหลือจากพอแมรวมมือกับแพทยอยางใกลชิด บําบัดรักษาโดย จิตบําบัด การใชยา 
พฤติกรรมบําบัดและการศึกษาพิเศษ และจําเปนตองศึกษารายบุคคลกอนการบําบัดรักษา พอแมเด็ก
ควรกระตุนพัฒนาการโดยเฉพาะดานการสื่อสารของเด็ก เชน การพูด การออกเสียง การเขาสังคม   
จะชวยใหเด็กสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได 
  จากแนวคิดขางตน อาจกลาวไดวา การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ หมายถึง การรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษารวบรวมขอมูล
นักเรียนไวอยางเปนระบบ กําหนดข้ันตอนในการคัดแยกนักเรียนใน 9 ประเภท กําหนดสถานท่ี และ
สรุปรูปแบบการเรียนรวม สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการศึกษา  
เด็กรายบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาเรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  4) การประเมินผลการสอนของคร ู(assessing teachers performance) 
  เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 236) กลาววา การประเมินผลครูผูสอนมีจุดประสงค
เพ่ือสรางขีดความสามารถ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีข้ึน 
  รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 99) กลาววา การประเมินผล เปนการพิจารณา
ตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา 
  เมเรนส และเลแมนน (Mehrens & Lehmann, 1978, p. 15; อางถึงใน พิชิต     
ฤทธิ์จรูญ, 2544, หนา 4) กลาววา การประเมินผลเปนการวางแผน การรวบรวมและการใชขอมูลท่ี
เปนประโยชนสําหรับเปนทางเลือกในการตัดสินใจ 
  อีเบล และไฟรสไบย (Ebel & Frisbie, 1986, p. 13; อางถึงใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535, หนา 16) กลาววา การประเมินผลเปนการตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ หรือคุณคา
ของวัตถุสิ่งของ 
  จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา การประเมินผลเปนการรวบรวมและ
ใชประโยชนขอมูล สําหรับการตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ หรือคุณคาของสิ่งท่ีวัดตามเกณฑ 
  เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 236) กลาววา การวัดประเมินผลครูผูสอนมี
ความหมายสําคัญท่ีสุดเนื่องจากครูผูสอนเปนสื่อกลางระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การนําเอาแผนงานจากผูบริหารไปปฏิบัติ ท้ังเปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางเง่ือนไขท่ีสะดวกใหกับ
ผูบริหารเพื่อรวบรวมขอมูลและเก็บสภาพปญหาตางๆ นอกจากนั้นผูบริหารในฐานะที่เปนตัวแทน
อันสําคัญในองคการซ่ึงมีหนาท่ีตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด 

   นอกจากนี้ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 237) กลาววาการประเมินผลครูผูสอน
มีจุดประสงคเพ่ือสรางขีดความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงองคความรูใหดีขึ้น ดังนั้น
ผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีเทคนิคและมีแผนการในการทํางานอยางชัดเจน จึงจะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการสืบเสาะขอมูลและไดเห็นสภาพปญหาการเคลื่อนไหวของครูผูสอน ทั้งนี้
เพ่ือการรับรองและนําเอาพฤติกรรมดังกลาวมาไตรตรองวินิจฉัย หาเหตุผลเพ่ือการเสริมสรางผลสําเร็จ
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ทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายประกอบเปนองคความรูใหแกนักเรียน 
ซ่ึงคุณสมบัติของครูผูสอนนั้นตองครอบคลุมความชํานาญงานและความสามารถในขอบเขต ดังนี้ 
  (1) การจัดวางแผนงานของครูผูสอน 
  (2) การถายทอดความรู 
  (3) สรางเง่ือนไขท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกนักศึกษาในหองเรียน 
  นอกจากผูวิจัยไดใชแนวคิดของ เซยฟารธ แลวยังไดนําแนวคิดของนักวิชาการทานอ่ืน
มาประกอบเพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  วัตถุประสงคในการประเมินผลการสอนของครู สําหรับการประเมินผลการสอนของ 
สุนันทา เลาหนันท (2542, หนา 281) กลาววาการประเมินผลการปฏิบัติงานมีจุดมุงหมายเพ่ือ 2 ประการ 
คือ 
  (1) วัตถุประสงคเชิงประเมิน เพ่ือนํามาพิจารณาเรื่องคาจางความดีความชอบ     
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 
  (2) วัตถุประสงคเชิงประเมินเพื่อมุงเนนการพัฒนาและการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
บทบาทของผูบริหารในการประเมินผลการสอนของครู ผูบริหารโรงเรียนในฐานะของผูนําทางวิชาการ 
ควรดําเนินบทบาท คือ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 178) 
          ก. สังเกตการสอนอยูเสมอ 
          ข. ชี้แจงถึงจุดเดนและจุดดอยท่ีครูผูสอนตองพัฒนา 
          ค. ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน 

        ง. แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
          จ. กระตุนใหคณะครู อาจารยไดพัฒนาการจัดการหองเรียนใหแปลกใหม 
          ฉ. ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่สําเร็จและยอมรับครู อาจารยที่มี
ความคิดใหมๆ มีความคิดสรางสรรค 
          ช. กระตุนคณะครู อาจารย ไดมีการประเมินตนเอง 
          ซ. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพ่ือแกปญหาและพัฒนาครู  
อาจารย ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการ
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบการประเมินผลงานครู 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หนา 57-59) ไดกลาวถึง เทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) จัดทําแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ดวยการศึกษาจุดแข็ง จุดออน 
และศักยภาพของเขาจะใชจุดแข็งและจุดออนอยางไรใหเกิดประโยชนกับงานตัวครู กําหนดเวลา
ใหเหมาะสมแนนอน และแจงใหครูทราบกําหนดมาตรฐานและวัตถุประสงคของการประเมิน 
  (2) ดําเนินการประเมิน 
  (3) ติดตามผลในเวลาตอมา และใหคําชมเชยในการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
   จากนักการศึกษาท่ีกลาวมานั้น สรุปไดวา การประเมินผลการสอนของครูหมายถึง       
การจัดทําแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความดีความชอบ
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จากผลการปฏิบัติงาน ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง นิเทศ 
ติดตามผลการสอน ประชมุคณะกรรมการประเมินผล เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานของครูตอไป            
   5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู (planning for teacher’s 
professional growth) 
  การพัฒนาครูนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 256) ใหทัศนะวา ตองคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคกรดวย ถาตองการเปลี่ยนแปลงองคกรเปนอยางไร ตองพัฒนาครูให
มีลักษณะตามองคกร จึงจะทําใหการพัฒนาครูเปนไปอยางสอดคลองตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
องคกร 
  แนวคิดการวางแผนเพื่อพัฒนาครูนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 272) 
ยังไดกลาววา การวางแผนเพ่ือพัฒนาครูมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําทางวิชาการควรใหโอกาสแกครูผูสอน
ไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยท่ีตองมีจิตมุงม่ันและหวังผลใหเกิดการพัฒนาครูผูสอนและการพัฒนา
ดานการศึกษาเพ่ือใหไดนําเอาความรูไปใชตามภารกิจสําคัญของตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองทางองคความรู ท้ังเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณทางรางกาย จิตใจ ฉะนั้นครูผูสอนตองปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดและวิธีการสอนดานความรูแกนักเรียนมาเปนวิธีการหาความรูใหนักเรียนเพ่ือจะสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  นอกจากนั้น เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 273) ยังไดกลาววา ในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูผูสอนนั้น ครูใหญหรือผูบริหารตองคํานึงถึงคุณสมบัติหรือ
พฤติการณท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ
ครูผูสอน โดยเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางครูผูสอนและรัฐกรครูระดับตางๆ 
โดยมุงเนนสูเปาหมายหลักอันสําคัญ เชน ดานหลักสูตรและการสอน ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในพฤติการณของโครงการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาชีพครูผูสอนเพ่ือใหมีประสิทธิผลนั้น ตองเอาใจใส 8 ประการ ดังนี้ 
  (1) ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา 
  (2) กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน 
  (3) ใหขวัญกําลังใจ 
  (4) นําไปใชเปนประโยชน 
  (5) การบํารุงรักษา 
  (6) ตองเปนผูท่ีมีองคความรู 
  (7) จัดหองสอนใหเหมาะสม 
  (8) ถูกกับกาลเทศะ 
  ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 111-119) ไดกลาวถึง การดําเนินการ 7 ประการให
เกิดในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาครู ไดแก 
   (1) การนิเทศและการพัฒนาครูผูสอน เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ครูผูสอน สําหรับผูนําทางวิชาการถือวาเปนหัวใจในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการสอน
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เพราะการนิเทศเปนกระบวนการกํากับ ติดตามกระบวนการสอน เพ่ือเก็บขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง   
พัฒนาครูผูสอน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ความจริงใจและจริงจังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอ
ผลสําเร็จในการนิเทศ 
   (2) การประเมินผลการสอนของครูผูสอน โดยปกติมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ในการประเมินผลงานครูผูสอนท้ังในดานการพัฒนาและการสงเสริมอาชีพ สวนการประเมินผลงาน
ครูผูสอนตองทําตามวิธีการอยางถูกตองและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 
   (3) การบริหารการสอนและการสนับสนุน ตองใหความสําคัญในการกําหนด
นโยบายท่ีสัมพันธกับการสอนเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมข้ึนมา 
   (4) การบริหารจัดการทรัพยากรทางการสอน การสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตองมีทรัพยากรที่เหมาะสมและพอเพียง ซ่ึงไดแก เวลา บุคลากร อุปกรณ สื่อตางๆ เชน 
หนังสือ ตํารา เปนตน การจัดทรัพยากร หมายถึงการใชหองเรียนและตารางเรียนของนักเรียน     
การจัดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน การมอบหมายงาน การจัดทําตํารา การใชบริการ การจัดหา    
สื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนทุกๆ คน 
   (5) การควบคุมคุณภาพ เปนกระบวนการที่จะทราบวา การใชทรัพยากร
มีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด ผูนําทางวิชาการตองประเมินผลการปฏิบัติการสอนบรรลุตามเปาหมาย
หรือไม ท้ังนี้เพ่ือจะไดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและติดตามความกาวหนาของนักเรียนแตละคน
รวมถึงการประเมินบุคลากรอีกดวย 
   (6) การประสานงาน เปนกิจกรรมในการขจัดความซํ้าซอนของการบริการ
ไมกาวกายหนาท่ีของกันและกัน ผูนําทางวิชาการตองประสานงานกับทุกฝายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของงานและของอาจารยผูสอน 
   (7) การสืบคนหา เปนการเผชิญกับปญหาทุกอยางเพ่ือการแกไขและขจัดปญหา
ดังกลาวโดยเร็วกอนท่ีปญหานั้นๆ จะลุกลามใหญโตตอไป เพราะการดําเนินการใดๆ ยอมตองมีปญหา 
การสืบคนปญหานั้นเปนกระบวนกรท่ีไดสืบคนจากปญหาการประชุมบุคลากร การประเมินผลหรือการ
ประสานงานเปนตน 
              การดําเนินงานท้ัง 7 ประการดังกลาวเปนกุญแจท่ีสําคัญสําหรับผูนําทางวิชาการ
ท่ีจะตองปฏิบัติอยางจริงจังในการพัฒนาอาจารยผูสอนเพ่ือความเปนเลิศของการสอน นอกจากนั้น
ยังตองมีการวางแผนเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดหองเรียน การติดตาม การชวยเหลือ
นักศึกษา การเอาใจใสตอนักศึกษาเปลานี้เปนตน 

             เธียรชัย เฉวียงวาศ (2547, หนา 16) ไดเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรครู    
ซ่ึงควรพัฒนาใน 3 ดาน ดังนี้ 
       (1) ดานวิชาการเปนการพัฒนาเก่ียวกับ เนื้อหา วิชาชีพครู 
       (2) ดานเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการสอน       
การบริหารงานวิชาการ การนิเทศ ฯลฯ  
       (3) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศนภาวะผูนํา และการตัดสินใจ ฯลฯ 
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             กระบวนการพัฒนาครู อับเบน และคนอ่ืนๆ (Ubben & et al., 2001, pp. 16-17; 
อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 186-187) ไดเสนอแนะกระบวนการพัฒนาบุคลากรและ
การพัฒนาวิชาชีพ วาเปนความรับผิดชอบของผูบริหารซ่ึงประกอบดวยการกําหนดปรัชญา นโยบาย  
มาตรการ และการนําไปสูการปฏิบัติตองมีความเขาใจถึงความตองการ ความพรอม วุฒิภาวะและ
ประสบการณของครูผูสอนทุกคน มิติสําคัญของการพัฒนาครูผูสอน คือ การพัฒนาวิชาชีพ
โดยใหครูผูสอนมีความสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามโครงการพัฒนา
ครูผูสอน และการพัฒนาความกาวหนาของครูผูสอน เชน 
       (1) การพัฒนาครูผูสอนแลวสงผลถึงการพัฒนานักเรียนเปนสําคัญ 
       (2) การพัฒนาครูผูสอนโดยใหฝกทักษะการคนคิดอยางเปนระบบท่ีสงผลใหเกิด
ประโยชนท่ีดีตออาจารยผูสอน 
   (3) การเรียนรูรวมกันของครูผูสอนดวยการเปนผูกระทําและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางประสบการณ 

            สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 36) ไดกําหนด
ไวดังนี้ 

     (1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเพ่ือวางแผน 
       (2) จัดใหมีการประชุมสัมมนาหรืออบรม 
       (3) สนับสนนุครูเขารวมประชุม อบรมท่ีสถาบันหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 
       (4) สนับสนนุครูเปนวิทยากรการอบรม 
       (5) ประเมินผลการประชุมอบรม 
       (6) รายงานผลการประเมินอบรม 
       (7) จัดหางบประมาณวัสดุและอุปกรณ 
            เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 266-268) ไดเสนอแนะรูปแบบใหมของการพัฒนา
วิชาชีพของครูผูสอนไว 3 ดาน ดังนี้ 
       (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 
       (2) เครือขายครูผูสอน (teacher network) 
       (3) การสรางความเปนหุนสวน (partnerships) 
            จากแนวคิดของนักวิชาการศึกษา สามารถกลาวโดยสรุปไดวา การวางแผน
เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง การกําหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพครู ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนา สนับสนุนใหครูเขารวม
อบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมใหครูทําผลงาน กระตุนใหครูนําผลการเขาประชุม 
อบรม สัมมนาท่ีไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน สรางขวัญกําลังใจใหครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินงานภายหลังการเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาของครู 
            จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําทางวิชาการท่ี
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ การวางแผน การพัฒนา การใช
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา การกําหนดเปาหมาย การสนับสนุนและสงเสริมครูในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน การรวมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของโรงเรียน การพัฒนาสภาพการทํางาน
ของครู การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเปนท่ีนาพอใจ การอํานวยการ เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-373) ที่ไดกําหนด
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เปนบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว 5 ดาน คือ 
   (1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
   (2) การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน 
   (3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
   (4) การประเมินผลการสอนของครู 
   (5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   
 

2.3 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

           2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลและประสิทธิ์ผลองคการ 

  ความหมายของประสิทธิผล 

 คําวาประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย เชน  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หนา 667) ไดบัญญัติความหมายของประสิทธิผล 
หมายถึง ผลสําเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึน 

 รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 169) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลวา
ประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงานที่องคการพึงประสงค หรือ หมายถึง ความสําเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานที่เปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ดังนั้นประสิทธิผล
จึงหมายถึง ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้นจะตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคการ 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผล
วา ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจใน
การทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิต
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจน
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน
ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผลท้ังระบบ  
 ธงชัย สันติวงษ (2541, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จ
ในการจัดการใหเกิดข้ึน 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จของ
กิจการ สําหรับคําวาประสิทธิภาพ คือ การสามารถสรางผลสําเร็จออกมา โดยที่ไดผลงานที่มีคุณคา
สูงกวาทรัพยากรที่ใชไป หรือพูดงายๆ คือ การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจายนั่นเอง แตคําวา
ประสิทธิผล คือเปนเพียงการวัดวากิจการสามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือเปลา 
แตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีไดใชไป วาไดใชไปมากนอยเพียงใด 
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 ไพรซ (Price, 1968, p. 1) กลาววา ประสิทธิผล คือ การที่ผูนําไดใชความสามารถ
ในการดําเนินการใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

  สเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 1977, p. 55) กลาววา ประสิทธิผล คือ การท่ีผูนํา
ไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารงานและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 จากที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวพอสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 ประสิทธิผลองคการ (organizational effectiveness) มีความสําคัญยิ่งตอศาสตรการบริหาร 
และผลการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนตัวบงชี้ หรือตัดสินในข้ันสุดทายวา การบริหารองคการ
ประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความม่ันคงเจริญกาวหนาข้ึนอยูกับประสิทธิผล
ขององคการ ถาองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคก็จะสามารถดํารงอยูตอไป 
แตถาไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค องคการนั้นก็จะลมสลายไป บารนาด (Barnard, 1972, 
p. 295) 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536, หนา 97) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง
การท่ีองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 ฟอรด อารมแมนติ และเฮียตัน, นอรธคารฟ และนีล (Ford, Armanti & Heaton, 1988, 
p. 56; Northcraft & Neale, 1990, p. 6) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การท่ีองคการ
สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว 
 ฮาล (Hall, 1991, p. 249) ไดใหความหมายประสิทธิผลขององคการไววาเปนความสามารถ
ขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพ่ือใหไดทรัพยากรท่ีหาไดยากและมีคุณคาท่ี
จะนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 

 ไชน (Schein, 1973, p. 118) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง สมรรถภาพ 
(capacity) ขององคการในการท่ีจะอยูรอด (survive) การปรับตัว (adapt) การดํารงสภาพ (maintain) 
การเจริญเติบโต (growth) ไมวาองคการจะมีหนาท่ีใดจะตองกระทําใหลุลวงไป แฮนแมน และฟรีแมน 
(Hanman & Freeman, 1977, p. 109) ไดใหความหมายของ ประสิทธิผลองคการวา หมายถึง 
การท่ีองคการสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการท่ีกําหนดไว 

 ท่ีนักวิชาการหลายทานไดกลาวพอสรุปไดวา ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ความสามารถ
ดําเนินการในการดําเนินงานขององคกรจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวตัถุประสงคท่ีวางไว 

 2.3.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 การวิเคราะหประสิทธิผลองคการ เปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพขององคการ ท้ังนี้องคการจะคงอยูหรือลมสลายข้ึนอยูกับผลสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ และความสามารถในการดําเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
เพ่ือใหการวิเคราะหประสิทธิผลองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนเหตุเปนผล และความ
นาเชื่อถือ ผูประเมินอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห ในที่นี้จะกลาวถึง แนวคิด
ในการประเมินประสิทธิผลขององคการ 2 แนวคิด ดังตอไปนี้ 
   1) แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลขององคการตามแนวทางกลไกการควบคุมและ
การจัดต้ังองคการ การจัดตั้งองคการใดๆ ยอมมีวัตถุประสงคและความตองการในการจัดต้ังไวอยางชัดเจน 
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เพ่ือท่ีจะไดใชเปนทิศทางหรือแนวทางการดําเนินการใหตรงเปาหมาย ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองคกรเพ่ือการกุศล ยอมตั้งอยูบนฐานของกลไกเดียวกัน โดยมีลักษณะของกลไก ดังนี้ 
    (1) วัตถุประสงค การจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมมีวัตถุประสงค
การจัดตั้งไวชัดเจน โดยกําหนดไวเปนภารกิจ บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ หรือสิ่งที่พึงประสงค
จะกระทําใหสําเร็จ ตลอดจนโครงสราง อํานาจบทบาทหนาท่ีของผูมีอํานาจ สิ่งใดกระทําได สิ่งใดเปน
ขอจํากัดนอกเหนือบทบาทหรืออํานาจ 

 (2) การกําหนดแผนงาน เมื่อมีการจัดตั้งองคการเรียบรอยแลว องคการ
ตองจัดทําแผนงาน โครงการ หรือสิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการจัดต้ัง     
การจัดทําแผนงานนั้นอาจจัดทําเปนแผน 5 ป และแผนรายป เพื่อจะไดทราบวา เมื่อครบแผน 5 ป
และแผนรายป จะมีผลสําเร็จ หรือเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังไวหรือไม และในแตละปไดดําเนินการ
บรรลุผลตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

 (3) กําหนดภาระงาน เมื่อไดจัดทําแผนงานเพื่อการดําเนินงานใหสนองตอบ
วัตถุประสงคแลว ในองคประกอบท่ีสาม องคการตองจัดทํารายละเอียดของงานที่จะทําในแผนงาน
อยางชัดเจนในลักษณะกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือจะไดแจกแจงและกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปน
เพ่ือการดําเนินงาน 

 (4) กําหนดทรัพยากร การดําเนินงานในแตละกิจกรรมยอมตองใชทรัพยากร
ไมวาในดานบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ดังนั้นองคการจะตองจัดทํางบประมาณ
ใหสอดคลองกับภารงานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความประหยัดของงบประมาณ
ท่ีจะนํามาดําเนินงาน 

             (5) อํานาจหนาที่การบริหาร ในการประกาศจัดตั้งองคการ มักจะปรากฏ
โครงสรางองคการ (organizational structure) และตําแหนงบริหาร ซึ่งจะเปนผูมีอํานาจหนาท่ี
ท่ีจะใชทรัพยากรใหสอดคลองกับภารงานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตาม
แผนงานท่ีสนองตอบตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการนั้นๆ 

   (6) การดําเนินการ เมื่อไดรับการจัดสรรทรัพยากรตามภารงานหรือกิจกรรม
กําหนดแลว ผูมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจะตองดําเนินงานโดยพยายามใชทรัพยากร คน เงิน เวลา
ใหสอดคลองและผสมผสานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดผลงานตอไป 

 (7) การประเมินผลทรัพยากรและภารกิจ เปนการศึกษาประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ระหวางทรัพยากรกับภารงานหรือกิจกรรม ในแงความสอดคลอง ความประหยัดและความจําเปนหรือ
อาจกลาวไดวาเปนการควบคุมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องจากองคการจะคงอยูรอด
ตอเม่ือผลสําเร็จของงานเกิดจากความสามารถในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเหมาะสม 
    (8) การประเมินผลการปฏิบัติกับแผนงานท่ีกําหนดเปนการศึกษาเปรียบเทียบวา
ผลสําเร็จที่ดําเนินการไดตามแผนงานนั้นสนองตอบความตองการของวัตถุประสงคขององคการ
มากนอยเพียงไร หรือเบี่ยงเบนไปจากสิ่งท่ีพึงประสงคขององคการ 
  2) แนวคิดการวิเคราะหประสิทธิผลเชิงระบบ 

     ระบบ คือ องคประกอบซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมกันดําเนินการ
ตามบทบาทความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลง
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ในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง สงผลกระทบตอองคประกอบอื่นทั้งระบบไดองคการคือระบบ 
และเปนระบบท่ีมีองคประกอบมนุษยหรือคนจํานวนมากมารวมกันดําเนินงานหรือประกอบภารกิจเพ่ือ
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ 

   องคประกอบระบบ ระบบงานประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ ปจจัย
เพ่ือการผลิต (input) กระบวนการ (process) และผลงาน (output) ซ่ึงทางวงการอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจ เรียกวา ผลผลิต (product) และจะมีการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาขอมูลยอนกลับ
นํามาวิเคราะหปรับปรุงตอไป องคประกอบปจจัยเพ่ือการผลิต (input element) ประกอบดวย 4M 
ไดแก (manpower) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) และการจัดการ (management) ปจจัย
เพ่ือการผลิตทรัพยากร หรือสิ่งที่ใชในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนบุคลากร งบประมาณ เงินเดือน 
สวัสดิการ อุปกรณเครื่องกลหนัก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทขององคการนั้นๆ เชน ในวงการศึกษาปจจัย
จะประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ นักเรียนหลักสูตร ฯลฯ และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําไป
ดําเนินการใหเกิดผลงานข้ึน 
  3) การประเมินประสิทธิผลองคการ 

    จากการศึกษา คนควาเอกสาร งานวิจัยท่ีมีผูศึกษาคนควา วิจัย เก่ียวกับประสิทธิผล 
นอกจากความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมาแลว ยังมีแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องคการลักษณะตางๆ และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนักวิชาการไดพยายามหาวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลองคการ เปน 3 แนวทาง คือ (ภรณี กีรติบุตร, 2529, หนา 185-187) 
   (1) การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (goal model of organizational 
effectiveness) เปนการพิจารณาวา องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ใชเปาหมาย
ขององคการเปนเกณฑ 

 (2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ–ทรัพยากร (the system resource 
model of organizational effectiveness) เปนการประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององคการ
ในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการอันจะทําให
บรรลุเปาหมายขององคการ ซ่ึงเปนการเนนท่ีตัวปอนเขา (input) มากกวาผลผลิต (output) 

 (3) การประเมินประสิทธิผล โดยใชหลายเกณฑ (the multiple criteria 
of effectiveness) เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการ โดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผล
ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลัก ที่อาจมีผลตอความสําเร็จขององคการ และพยายามแสดงใหเห็นวา
ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน ผูท่ีใหแนวคิดในการประเมินโดยวิธีนี้ เชน 

   กิบสัน, เจมส และโดเนลลี (Gibson, James & Donnelly, 1979, p. 27) 
ไดทําการศึกษา และกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ ดังนี้      
(1) ความสามารถในการผลิต (2) ประสิทธิผล (3) ความพึงพอใจ (4) ความสามารถในการปรับตัว       
(5) การพัฒนาและการอยูรอด 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397) ไดเสนอแนวคิด
ในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก (1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
(adaptability) (2) การบรรลุเปาหมาย (achievement) (3) ความพึงพอใจในการทํางาน (job satification) 
(4) ความสนใจในชีวิต (central life interests) 
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 2.3.3 เกณฑประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลองคการเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนยิ่ง 
 เชอรริงตัน (Cherrington, 1994, p. 149) กลาววา องคการจะดํารงอยูรอดไดตอเม่ือมีผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการประสิทธิผลเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการหากปราศจากการประเมิน
ประสิทธิผลแลวจะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไร จากแนวคิดในการประเมิน 
ประสิทธิผลเครื่องมือวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ดําเนินการอยางมีหลักการ และอยูบนพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีท่ีเชื่อถือได จะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุง การประเมินประสิทธิผลขององคการจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวชี้วัความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน หรืออาจจะกระทําไดโดยใชลักษณะหรือแบบจําลอง ซ่ึงมีอยูสองลักษณะ 
กลาวคือ เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว และเครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง 

  เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว (univariate effectiveness measures) แนวคิดการใชเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลเดี่ยว คือ การใชเกณฑการประเมินเพียงตัวเดียวเพ่ือวัดประสิทธิผลขององคการ 
 สเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 1977, p. 54) กลาววา การประเมินโดยใชเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลเดี่ยว มุงวัดความสําเร็จและความสามารถในดานการผลิต ความมั่นคง ความอยูรอด
และกําไร 
 แคมพเบลล (Campbell, 1977, p. 191) ไดศึกษาและสํารวจเกณฑท่ีใชในการวัดความสําเร็จ
ขององคการ และไดเสนอไว 19 เกณฑ ซ่ึงใชกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 
   1) ความมีประสิทธิผลโดยท่ัวไป หมายถึง ระดับความมากนอยของความสําเร็จท่ีองคการ
สามารถบรรลุถึงเปาหมาย โดยการพิจารณาเกณฑเดี่ยวๆ ใหมีจํานวนมากท่ีสุดเพ่ือตัดสินประสิทธิผล
ขององคการ 
   2) คุณภาพ คุณภาพของผลผลิต หรือคุณภาพของการบริหารพ้ืนฐานขององคการ 
   3) ผลผลิต หมายถึง ปริมาณของผลงานหรือผลผลิตหลัก 
   4) ความพรอม หมายถึง ความเปนไปไดขององคการตอการปฏิบัติงานท่ีจําเพาะเจาะจง 
เม่ือมีการขอรอง 
   5) ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติ และเกณฑอ่ืนๆ ท่ีกําหนด 
   6) ผลกําไร หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุน เม่ือหักตนทุนและคาใชจายตางๆ 
เรียบรอยแลว 
   7) การเติบโต หมายถึง การขยายตัวขององคการ หรือการเพิ่มขนาดในสิ่งตางๆ เชน 
พนักงาน เครื่องมือเครื่องใช ทรัพยสิน หรือการริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่แตกตางไปโดยการเปรียบเทียบ
สภาพปจจุบันในขณะนี้กับสภาพองคการท่ีผานมา 
   8) การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม หมายถึง ความสามารถในการนําทรัพยากร
ท่ีมีคุณคาและมีอยูอยางจํากัด และจําเปนตอการปฏิบัติงานขององคการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   9) ความม่ันคง หมายถึง การคงไวซ่ึงโครงสราง หนาที่ และทรัพยากรไวไดในระยะ
ท่ีผานมาและในชวงการถูกกดดัน 
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 10) การเปลี่ยนงานหรือการรักษาคนไวได หมายถึง อัตราการเปลี่ยนคนงานหรือ
ความถ่ีของผูขอลาออก 

 11) การขาดงาน หมายถึง ความถ่ีหรือจํานวนการขาดงานของพนักงาน 
 12) อุบัติเหตุ หมายถึง ความถี่หรือจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน

ท่ีสงผลใหเกิดการชะงักลาชาของงาน 
 13) ขวัญ หมายถึง กําลังใจ หรือสภาพการจูงใจใหสมาชิกหรือพนักงานขององคการ

เกิดความพยายามทํางานมากข้ึนเปนพิเศษ เพ่ือบรรลุผลตามเปาหมายขององคการตลอดจนความรูสึก
ผูกพันตอองคการ 

 14) การจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจ หรือความรูสึกพรอมของพนักงานที่จะทํางาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงาน 

 15) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลหรือพนักงานมีตอบทบาทหรือ
งานของตนในองคการ กับผลการตอบแทนอยางยุติธรรมจากองคการท่ีมอบให 

 16) การยอมรับเปาหมายขององคการ หมายถึง ความยินยอม พรอมใจ รับเอาเปาหมาย
องคการโดยพนักงาน ซ่ึงเชื่อวาเปาหมายนั้นถูกตองและสมควรสามารถดําเนินการได 

 17) ความขัดแยง-ความสามัคคี ความเห็นท่ีแตกตางกัน การไมประสานงานกันหรือ
การสื่อขอความท่ีไมตรงกันหรือการขัดแยงท้ังทางวาจาและกาย เรียกวา ความขัดแยง สวนความสามัคคี 
หมายถึง ความชอบพอกัน ความพรอมเพรียง ในการทํางานดวยกันไดเปนอยางดี มีการติดตอสื่อสารด ี
เปดเผย และประสานงานกันดี 

 18) การยืดหยุน-การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ
วิธีการในการทํางาน เพ่ือการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

 19) การประเมินโดยสภาพแวดลอม คือ การประเมินผลองคการโดยบุคคลและ
องคการในสภาพแวดลอม ท่ีองคการมีความสัมพันธ ในดานความเลื่อมใส ความศรัทธา ความเชื่อม่ัน 
และการใหการสนับสนุน ท่ีกลุมคนท่ัวไปใหแกองคการสําหรับเกณฑในการประเมินในเชิงระบบนั้น
มีอยูดวยกัน 5 ตัว คือ ปริมาณคุณภาพ คาใชจาย เวลา และสถานท่ี 
            เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง (multivariate effectiveness measures) 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 381) เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง
เปนการสรางแบบจําลองทางการวิจัย มีการตั้งสมมุติฐาน นําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรหลัก ที่อาจมีผลตอความสําเร็จ ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลเดี่ยว ซ่ึงเปนการยากท่ีจะยอมรับวา ตัวแปรเกณฑเด่ียวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัด
ประสิทธิผลขององคการ ซ่ีงสเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 1977, p. 54) กลาววา ท้ังนี้เพราะ
องคการโดยท่ัวไปมักมีเปาหมายและวัตถุประสงคมากกวา 1 ประการ 
  เบนนิส (Bennis, 1971, pp. 116-143) กลาววาประสิทธิผลขององคการ คือความสามารถ
ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาที่องคการกําลังเผชิญอยู คือการอยูรอด ดังนั้น
เกณฑท่ีใชในการประเมินไดแก ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแกไขปญหา 
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  มอทท (Mott, 1991, p. 398) ไดผสมผสานแนวความคิดเกณฑการประเมินประสิทธิผล
ท้ังแงเปาหมาย และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลองคการ 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 173) ความมีประสิทธิผลขององคการ 3 ทัศนะ 
คือ 
  1) ทัศนะของทฤษฏีดั้ ง เ ดิมท่ีเห็นวาความมีประสิทธิผลขององคกร หมายถึง 
การดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไว 
  2) ทัศนะทรัพยากรเชิงระบบท่ีเห็นวา ความมีประสิทธิผลขององคกร หมายถึงระดับ
ความสามารถขององคกรในการท่ีจะจัดหาทรัพยากรท่ีมีคุณคาและขาดแคลนมาใชได 
  3) ทัศนะท่ีคํานึงถึงความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคกร ฮอย และมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 2001, p. 173) ไดบูรณาการทัศนะแรกและทัศนะท่ีสองเขาดวยกันกลายเปนทัศนะท่ี
สาม ซึ่งพวกเขาเรียกวา Goal and System-Resource Model of Effectiveness โดยพวกเขา
เห็นวา ในทัศนะแรกมีขอวิพากษวิจารณกันมาก เชน 
  (1) เปาหมายขององคการนั้นสวนใหญ จะเปนเปาหมายของผูบริหารมากกวาของครู
นักเรียน ผูปกครอง หรือบุคคลอ่ืนๆ 
   (2) เปาหมายหนาที่ ขัดแยงกันมักจะถูกมองขาม เชน เปาหมายที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หรือความเปนระเบียบวินัยและเปาหมายท่ีเก่ียวกับคานิยมความไววางใจกัน เปนตน 

 (3) เปาหมายขององคการมักจะคํานึงถึงผลยอนหลัง มีไวเพื่อแสดงหลักฐานของ
การปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้น มิไดมีไวเพ่ือบอกทิศทางขององคการ 

 (4) เปาหมายขององคการมีลักษณะเปนหลวัต แตเปาหมายที่กําหนดมักคงท่ี
ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณหรือพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 (5) เปาหมายขององคการท่ีเปน Official Goals จะถูกนําไปกําหนดเปนเปาหมาย
ข้ึนอยูกับความตั้งใจในการปฏิบัติจริงของโรงเรียน ดังนั้น official goals ท่ีกําหนดโดยกลุมผูบริหาร
ระดับสูงขององคการบางเปาหมาย อาจไมไดรับการนําไปปฏิบัติ คาเมรอน (Cameron, 1978, 
pp. 604-632) สวนทัศนะท่ีสองก็มีขอวิพากษวิจารณเชนกัน เชน การเนนที่การจัดหาทรัพยากร
มากเกินไปอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอผลลัพธท่ีคาดหวังหรือการใหความสําคัญกับปจจัยปอนเขา
มากไปก็จะทําใหความสําคัญของปจจัยปอนออก ลดนอยลงไป 
 ทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้น ก็คือทัศนะเกี่ยวกับ operative goals ในทัศนะแรกนั่นเอง 
ซ่ึงจะตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชดวยกันได (Cameron, 1978, p. 32; Steers, 1977, p. 104; 
Kirchhoff, 1977, p. 625; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 288) ซึ่งขอคิดเห็นดังกลาว
ไดถูกนําไปสูการบูรณาการเปนทัศนะท่ีสามของ Hoy & Miskel ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น 
 จากทัศนะของ Goal and System-Resource Model of Effectiveness ไดมีการพัฒนา
ชุดของเกณฑการประเมินเพ่ือใหมองเห็นความมีประสิทธิผลขององคการข้ึนมาชุดหนึ่ง โดยเกณฑ
การประเมินนั้นไดคํานึงถึงหลักการสําคัญ สามประการ คือ หลักการเรื่องเวลา ซ่ึงควรใหมีการประเมิน
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมินโดยใหมี
การประเมินจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ท่ีหลากหลาย และหลักการเรื่องความเปนพหุ
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ท่ีเปนเกณฑ ซ่ึงควรจะมีเกณฑการวัดประสิทธิภาพท้ังท่ีเปนปจจัยปอนเขา กระบวนการและปจจัย
ปอนออกดังภาพ 2 
  
  
 
 
 

เกณฑความมีประสิทธิผล เกณฑความมีประสิทธิผล เกณฑความมีประสิทธิผล 
ทรัพยากรการเงิน 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพรอมของนักเรียน 
ศักยภาพของครู 
ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
การสนับสนุน 
นโยบายและมาตรฐาน 
 

ความปรองดองและวิสัยทัศน 
บรรยากาศองคการ 
ระดับการจูงใจ 
การจัดโรงเรียน 
การจัดหองเรียน 
คุณภาพหลักสูตร 
คุณภาพการสอน 
เวลาในการเรียนรู 
คุณภาพภาวะผูนํา 

ความมีประสิทธิผล 
ความสําเร็จของงาน 
การเรียนรูของนักเรียน 
ความพึงพอใจในงาน 
ระดับการขาดงาน 
อัตราการลาออก 
คุณภาพการปฏิบัติ 
 

 
ภาพ 2  เกณฑความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเชิงระบบ ตามทัศนะของ Hoy & Miskel 
 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 394-397) ไดเสนอแนะเกณฑในการประเมิน
ท่ีนาสนใจไว 4 ตัว โดยอาศัยแนวคิดของแคมพเบลส (Campbell, 1977, p. 146) ไวดังนี้ 
  1) การปรับตัว (adaptation) เปนหนาท่ีหลักขององคการท่ีจะตองปรับตัวใหสอดคลอง
และเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม ตัวเกณฑที่มาใช
ในการประเมินความสามารถในการปรับตัว ไดแก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม   
ความเจริญเติบโต และการพัฒนา 
  2) การบรรลุเปาหมาย (goal achievement) องคการมีการกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค หรือผลสําเร็จท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงองคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือบรรลุผล
ตามท่ีตองการ เกณฑท่ีใชในการประเมิน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ การจัดหาทรัพยากรและประสิทธิภาพ
  3) การบูรณาการ (integration) คือ ความสามารถในการหลอหลอม ประสาน
ความสัมพันธของสมาชิกในองคการเพ่ือรวมพลัง เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ เกณฑท่ีใชในการประเมินไดแก 
ความพึงพอใจ บรรยากาศการทํางาน การสื่อความหมาย และความขัดแยง 
  4) การคงไวระบบคานิยม (latency) ความสามารถขององคการที่จะโนมนาวบุคคล
ในองคการใหดํารงรักษาไวซ่ึงคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑท่ีใชในการประเมิน
ไดแก ความจงรักภักดี ศูนยกลางความสนใจของชีวิต แรงจูงใจ และเอกลักษณ 
 มอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ซ่ึงไดกลาวถึงเกณฑการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการ ดังนี ้ 
 

ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ปจจัยปอนออก 
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1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  
2) ประสิทธิภาพของผลผลิต  
3) ความสามารถในการปรับตัว  

        4) ความสามารถในการยืดหยุน 
 รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 164) กลาววา องคการจะดํารงอยูรอดได 
ตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ประสิทธิผลเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการ ถาปราศจาก
การประเมินประสิทธิผลแลว จะไมมีทางทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไร สําหรับ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดในเรื่องการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยใชเกณฑ
หลายเกณฑ เนื่องจากสามารถเลือกใชเกณฑที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสภาพ
องคการไดแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังกลาวมาแลวนั้น ทําใหเห็นวาการประเมินประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรใชหลักเกณฑหลายอยาง ท้ังนี้การประเมินโดยใชเกณฑเด่ียว 
ไมสามารถชี้วัดไดวาเปนประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังหมดได 
 จากการวิเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ พบวาองคประกอบของคําวาความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน กลาวโดยสรุป ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน จากทัศนะของนักวิชาการหลายทาน
ดังกลาวมาแลวนั้น เห็นไดวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองเปนโรงเรียนท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงค
หรือผลสําเร็จของงงาน และมีความคาดหวังสูง โดยเปนความคาดหวังของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของ
โรงเรียน ผูบริหาร ครู ตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มีทรัพยากร
พอเพียงและมีคุณภาพ โรงเรียนจะตองมีบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ผูบริหาร และครู ตองมี
ความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุน การประเมินความมีประสิทธิผลโรงเรียนดังกลาว 
สามารถท่ีจะประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได ซึ่งโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงก็อาจมีไมครบ
ทุกรายการ แตเกณฑดังกลาวก็สามารถท่ีจะทําใหผูบริหารโรงเรียนสามารถนําไปใชพัฒนาความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนของตนได  

 ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประเมินผลของ มอทท (Mott, 1972, citing in Hoy & Miskel, 
2001, p. 305) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดมาบูรณาการใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ไดรับความเชื่อถือวาสามารถ
ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ไดอยางนาเชื่อถือและมีการนําไปปรับใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
หลายครั้งท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
4 ดานคือ 1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 3) ความสามารถ
ในการปรับตัว 4) ความสามารถในการยืดหยุน 

  1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
   จุมพล พูลภัทรชีวิน (2542, หนา 91-92) การบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน

ท่ีมีสวนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ไดแก การบริหารงานวิชาการเพราะการบริหารงาน
วิชาการท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทุกชนิด เพ่ือดําเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด จึงถือเปนเปาหมายอันสําคัญอันหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  

   กิติมา ปรีดีดิลก (2539, หนา 110) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)    
เปนพฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เปนพฤติกรรมท่ีพัฒนา    
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งอกงามข้ึนจากการอบรมสั่งสอนโดยตรง ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ 3 ดาน คือ ความรู–ความคิด 
(cognitive domain) ความรูสึก (affective domain) และการปฏิบัติ (phycho–motor domain) 

  พวงรัตน ทวีรัตน (2540, หนา 9) เปนผลการเรียนในชั้นสุดทายของผูเรียน
ที่จบหลักสูตรอยูในระดับสูงผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนและ 
มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542ก, หนา 11) ไดระบุไววา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีคุณภาพในแงท่ีเปนผูท่ีพัฒนาตน มีความสามารถและทักษะ
เชิงกระบวนการในการดํารงชีวิต มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพดี พัฒนางานมีทักษะกระบวนการ
ทํางาน มีความสามารถในการจัดการพัฒนาสังคม มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและรวมพัฒนาสังคม ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผล
ของโรงเรียนท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชน และผูปกครองนักเรียนประการหนึ่ง 
ไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง 
โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงได
เปนจํานวนมาก โรงเรียนที่มีทั้งปริมาณ และคุณภาพสูง ดังกลาวนี้จะไดแกโรงเรียนในเมือง โรงเรียน
ระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง โรงเรียนท่ีมีความพรอมทั้งดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ สิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัว 
สามารถจัดซ้ือ จัดจาง และเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากรคือ ครูผูสอน ตลอดจนการบริหารจัดการท่ีด ี
มีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเพียงเกณฑชี้วัด
เพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคต ิ
แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวัง
ตางๆ รวมท้ังการประพฤติ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาว นับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมมีความคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก  

   มอทท (Mott, 1991, p. 373) กลาววา คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปน
ผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
คานิยม และคุณธรรมตางๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจาก
ปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อาคารสถานท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของผูบริหาร บรรยากาศ
สิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณที่เพียงพอทันสมัยตอการเรียนการสอนแลว บุคคล
ท่ีสําคัญไดแก ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน หากผูบริหารท่ีมี
ความรู ความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการ
ในโรงเรียนอยางแทจริง หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
เปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน
การสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญ
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ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลว เปนท่ีเชื่อวาโรงเรียนนั้น จะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผล
ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน นอกจากปริมาณและคุณภาพ ดานกระบวนการเรียนรูแลว 
ผูเรียนตองมีความสามารถพัฒนาทัศนคติในทางบวก (positive attitude) หมายถึงมีความคิดเห็น 
ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษา แสดงออกในทางที่ดีงาม สมเหตุสมผล และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม การศึกษา นอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน 
กลาวคือ ดานรางกาย ใหสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา 
มีความใฝรู ใฝเรียน และรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดอยางสรางสรรค ดานสังคม 
สามารถนําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปน เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคม
ยุคโลกาภิวัตนได อยางมีความสุข และดานจิตใจรูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสม
และดีงามแลวทัศนคติทางบวก จะเปนผลท่ีเกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว 
ผูท่ีมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึก และแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมตางๆ เปนที่พึงประสงคของ
สังคมไทยสวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอย หนีสังคม มีความมั่นคงทางจิตใจ 
มีเหตุผลยอมรับกฎ กติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม
ใหความรวมมือ รวมใจ ตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูท่ีมีความสามารถ
ควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียน
ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  จากแนวคิดท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หมายถึง 
ผูเรียนเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตร มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพดี ผูเรียนมีแรงจูงใจ มีความคิดสรางสรรค ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ผูเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง มีผูเรียน
เขาเรียนเพิ่มขึ้น ผูเรียนมีความสามารถในการศึกษาตอ มีวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
มีอยางเพียงพอ มีอาคารสถานท่ีอยางเพียงพอ บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ไดรับความรวมมือ
จากชุมชนเปนอยาง 

  2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จขององคการความสําเร็จ

ขององคการมิไดมุงเนนแตการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการเพียงอยางเดียว หากตอคํานึงถึง
ความสามารถและวิธีการปฏิบัติงานที่นําไปสูความสําเร็จนั้นๆ ดวย จึงจะนับไดวาองคการนั้น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูประสิทธิผล ดังนั้นแนวการวิเคราะห
รูปแบบและเกณฑการประเมินจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง การเลือกใชแนวการวิเคราะหรูปแบบและ
เกณฑการประเมินเหมาะสม เชื่อถือไดจึงมีผลตอการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
การประเมินประสิทธิภาพ เปนการศึกษาประเมินผลงานกับปจจัยเพื่อการผลิตในเชิงอัตราสวนของ
ผลผลิตตอตัวปจจัย เกณฑการวัดประเมินประสิทธิภาพรวมถึงผลตอบแทนการลงทุนคาใชจายตอหนวย 
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หรือคาใชจายตอหัวนักเรียน ความสูญเปลา การตกซํ้าชั้น การออกกลางคัน การใชทรัพยากรต่ํากวา
ขีดความสามารถ ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพจึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยตัวปอนในการผลิต
ท้ังหมด ตอผลผลิตไดรับท้ังหมด ซ่ึงมีกระบวนการผลิตเปนหนวยกลางในการแปรปจจัยใหเปนผลผลิต 
โดยมีแนวคิดเปนอัตราสวนระหวางคาใชจายในการผลิตกับผลประโยชนซึ่งเกิดขึ้นในการทํางาน
เพ่ือผลสําเร็จขององคการ 

 แคทซ และคาหน (Katz & Kahn, 1978, pp. 33-42) กลาววาประสิทธิภาพ
เปนสวนประกอบสําคัญของประสิทธิผล ท้ังนี้เนื่องจากประสิทธิภาพขององคการนอกจาก หมายถึง
ผลตอบแทนท่ีไดรับการลงทุนแลวยังหมายถึงเปาหมายขององคการ การวัดประสิทธิภาพขององคการ
จึงจําเปนตองรูเปาหมายขององคการใหชัดเจนเสียกอนจึงดําเนินการ การวัดผลขององคการจะตองมี
ฐานหรือเกณฑเพ่ือการเปรียบเทียบผลการบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ดังไดกลาวแลววา การวัดประสิทธิผล
ขององคการ คือ การศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางปจจัยกับผลงาน เพื่อดูวาผลที่ไดรับมาก
หรือนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว และการใชทรัพยากรเพื่อใหไดผลสําเร็จนั้นๆ มากนอยเพียงใด
ทรัพยากรในท่ีนี้หมายถึง ปจจัยเพ่ือการผลิต ไดแก ทรัพยากร คน วัสดุ อุปกรณ เวลา ความพยายาม
และตนทุนท่ีลงไป ดังนั้น จึงจําเปนตองใชความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย โดยการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2535, หนา 64-340) ความลมเหลวและความสําเร็จของ
องคการยอมข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญๆ หลายประการ และปจจัยดังกลาวอาจเกิดจากตัวองคการ พฤติกรรม
การบริการ หรือคนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการในองคการ ดังนั้น การพัฒนาองคการใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตองพัฒนาท่ีองคประกอบท่ีสําคัญๆ ไมวาจะเปนคน หรือตัวองคการ 
ตลอดจนพฤติกรรมการบริหารขององคการนั้นๆ การพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคการ 
แตละองคการอาจมีแนวทางในการพัฒนาที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคการแตละองคการ และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีแตกตางกันไมวาจะเปนดานความเชื่อ 
ประสบการณ และความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูบริหารแตละคน 

 จาคอบส และจิลสัน (Jacobs & Jillson, 1974, p. 194) ไดศึกษาสํารวจเก่ียวกับ
สาเหตุของการปฏิบัติงานขององคการขาดประสิทธิผล มีมูลเหตุมาจาก 

 (1) เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการไมชัดเจน ทําใหทิศทางการดําเนินงาน
รวดเร็วขาดเปาหมายขององคการไมชัดเจน ทําใหทิศทางการดําเนินงานรวนเร็วขาดเปาหมายท่ีเดนชัด 

 (2) วิธีการและระเบียบปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ 
 (3) ขาดการฝกอบรมหรือการพัฒนาดานทักษะไมเพียงพอ หรือไมมีประสิทธิผล 
 (4) ขาดภาวะผูนําในการบริหาร 
 (5) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาในระกับหนวยงาน หรือระดับตางๆ 

ในองคการไมดี 
 (6) พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 ปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพนั้น สวนใหญมักเกิดจากองคประกอบพฤติกรรม              

การบริหาร ซ่ึงมีความสําคัญและระดับการกระทําท่ีแตกตางกันแตในการบริหารพฤติกรรมการบริหาร
ดานเทคนิคการบริหารนับไดวาเปนสวนสําคัญ องคประกอบหนึ่งท่ีจะนําองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพ 
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ท้ังนี้ เนื่องจากองคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิค วิธีการบริหารเปนตัวเชื่อมโยง 
ทําใหพฤติกรรมการบริหารดานคนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรมการบริหารดานองคการ 
ในแงการบริหาร การวางแผน การบริหารงานบคุคล การสื่อสาร การสรางขวัญและกําลังใจท่ีสําคัญคือ
การตัดสินใจ ลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน แตลักษณะและรูปแบบของผูบริหารหรือผูนําก็
เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ เพราะผูบริหาร หรือผูนํามีอิทธิพลในดานการจูงใจ และ
การยอมรับท้ังภายในและภายนอกองคการ ดังนั้น คํากลาวท่ีวา ผูบริหาร คือ ผูท่ีใชผูอ่ืนใหเกิดผลงาน 
หรือผูใชกระบวนการ POSDCORB โดยการตัดสินใจดําเนินการจึงเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
องคการปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 

 กลูเอค (Glueck, 1980, p. 195) กลาววา องคการจะมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได หากองคการนั้นๆ ไดมีระบบการวางแผนที่ดี เพราะการวางแผนที่ดีนั้น ไมเพียงแต
องคการเทานั้นท่ีจะไดรับผลสําเร็จจากการวางแผน ผูปฏิบัติหรือคนในองคการนั้นก็จะไดรับผลสําเร็จ
ของเขาดวย ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนที่ดีมีระบบจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
ซ่ึงชวยใหผูปฏิบัติทราบและสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลอง นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น หากผูรวมงาน
หรือผูปฎิบัติไดมีสวนรวมในการกําหนดจะเปนการเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพราะผูปฏิบัติรูชัดเจนวาองคการมีความคาดหวังอะไรจากพวกเขา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จขององคการ 

 นอกจากนั้นการวางแผนยังชวยใหผูบริหารทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
นอกองคการอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถกําหนดแผนงานในอนาคต
ไดอยางชัดเจน องคการใดปราศจากแผนงานการจัดองคการและการกํากับควบคุม ซึ่งเปนบทบาท
ในการบริหาร ยอมจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไมได 

  สเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 1977, pp. 74-75) กลาววา 
สภาพแวดลอมภายนอกองคการจะเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลขององคการมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 

 (1) ความสามารถในการคาดคะเนและสภาวะของสภาพแวดลอมดังกลาว 
   (2) ความมีเหตุผลของการกระทําขององคการนั่นคือองคการที่มีประสิทธิผล

มากท่ีสุดถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหารคือ การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม
และปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขาไดกับภาวะดังกลาว 

 (3) ลักษณะของบุคคลในองคการ พฤติกรรมของบุคคลในองคการมีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการท้ังนี้เนื่องจาก
บุคคลท่ีเขามารวมปฏิบัติงานในองคการแตละคนตางก็มีความคาดหวังตอการท่ีจะไดรับการตอบสนอง
ในการทํางานเพ่ือองคการนั้นๆ และบุคคลเองก็มีความสามารถท่ีจะใหองคการอยูรอดเจริญเติบโต
เพ่ือจะไดมีงานทํา องคการเองก็คาดหวังผลงานจากตัวบุคคล จึงกอใหเกิดความผูกพันข้ึน แคทซ และ
คาหน (Katz & Kahn, 1966, p. 251) เสนอวา มีพฤติกรรม 3 ประการ ที่องคการจะตองไดรับ
การตอบสนองจากคนในองคการเพ่ือองคการจะสามารถมีประสิทธิผลสูงสุดได คือ 



สํานั
กงา

นวิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 51 

 ก. ความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรคน โดยจัดระบบ
รางวัลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความตองการของบุคคลตลอดจนความกาวหนา
ในอาชีพ 

 ข. องคการจะตองมีความสามารถที่จะทําใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทงานของตนท่ีรับผิดชอบอยางเต็มใจ 

 ค. องคการท่ีมีประสิทธิผลจะตองสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยตอ
การท่ีพนักงานไมเพียงพอ แตปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีพรรณนาลักษณะงาน (job description) เทานั้น
แตตองมีความรับผิดชอบตอการคิดสรางสรรคท่ีจะกระทํางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนําไปสู
เปาหมายท่ีดียิ่งข้ึน 

 ง. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
หรือประสิทธิผลนั้น  

  สเตียรส และพอรเตอร (Steers & Porter, 1977, pp. 51-58) ระบุวา ปจจัยสําคัญ
ท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถบรรลุผลถึงเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน การจัดหาและ
การใชทรัพยากร กระบวนการการติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการ
และการริเริ่มสรางสรรคอยางไรก็ดี กลูเอค (Glueck, 1980, p. 195) ไดกลาวไววา นอกเหนือจาก
การวางแผนท่ีดีท่ีจะนําองคการไปสูความสําเร็จ มีประสิทธิผลแลว ตัวโครงสรางและการพรรณาลักษณะงาน
ท่ีชัดเจน ก็เปนตัวประกอบท่ีสําคัญตอการมีประสิทธิผลขององคการ นอกจากนี้ในเชิงการบริหาร
เขาระบุวา การที่จะนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น ภาวะผูนํากระบวนการ
ตัดสินใจ ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและผูรวมงาน ระบบการสื่อสารท่ีดี และความสัมพันธของ
พนักงานหรือผูรวมงาน การควบคุมงบประมาณ และการกํากับดูแลลวนมีอิทธิพลและเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีจะนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลขององคการท้ังสิ้น 
  จากแนวคิดขางตนพอสรุปไดวา ดานประสิทธิภาพของผลผลิต หมายถึง ความสําเร็จ
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา มีการวางแผนที่ดี
มีการสรางขวัญและกําลังใจ กระบวนการติดตอสื่อสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ ผูรวมงานหรือผูปฏิบัติได
มีสวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน การจัดหาและการใชทรัพยากร
อยางคุมคา การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสรางสรรค 

  3) ความสามารถในการปรับตัว 
   กิดานันท มลิทอง (2543, หนา 1) กลาววา โลกาภิวัตนทําใหเกิดสังคมใหม คือ 
สังคมแหงขอมูล ขาวสาร เปนสังคมแหงการรับรู ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนา ดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนจึงตองมีการปรับตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางาน
ท่ีใชเทคโนโลยี (technology) ซ่ึงคือการทํางานโดยนําความรูทางวิทยาศาสตรประยุกตใช 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางาน ใหมีผลดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการนํานวัตกรรม 
(innovation) ซ่ึงหมายถึงแนวความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยไดผลดียิ่งข้ึน มาใชในการทํางานใหไดประสิทธิผล
สูงกวาเดิม ท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงาน ผูบริหารการศึกษาตองยอมรับวา การเปลี่ยนแปลง
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เกิดข้ึนไดเสมอและรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกาลเวลาผานไป ผูบริหารจึงตองปรับตัวอยางมาก
เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุตอไปนี้  

  ปราชญา กลาผจญ และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว (2542, หนา 171) 
  (1) มีการใชคอมพิวเตอรกันมากข้ึน 
  (2) ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางรวดเร็ว 
  (3) การสื่อสารทางไกลดวยดาวเทียมเจริญมากและสามารถนํามาใชประโยชน

ไดเปนอยางมาก 
  (4) การศึกษาในปจจุบันเนนหนักไปท่ีการเรียนรูตลอดชีวิต หรือท่ีเรียกวาการศึกษา

ตอเนื่อง 
  (5) ผูปฏิบัติงานในโรงเรียน จําเปนตองมีความรูทางเทคนิคตางๆ เพ่ิมมากข้ึนและ

ทันสมัยมากข้ึนการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ผูบริหารในฐานะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (change leader) ตองเผชิญกับสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจแสดงออกมา
ใหเห็นไดอยางเปดเผยหรือไมเปดเผยก็ได สิ่งท่ีตอตานสวนใหญมีสาเหตุมาจากอารมณหรือพฤติกรรม
ของสมาชิกในองคการ ผูบริหารควรใหความสนใจเพ่ือหาทางขจัดหรือลดใหเหลือนอยลง การปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดหรือกระบวนทัศน (paradigm) จากเกาไปสูใหม ท้ังเรื่องปรัชญาองคการ การกําหนดนโยบาย 
การจัดโครงสรางและรูปแบบขององคการ การเลือกสรรคนเขาทํางานคานิยมในการทํางาน ฯลฯ 
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเปนเรื่องสําคัญมาก ดังนั้นผูบริหาร ผูนําควรฝกการรับรู 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545, หนา 328-329) เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลง 
หรือปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
อาจมีการตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยกลุมคนที่ไมมีความพอใจ ไมเห็นดวย จึงมีความขัดแยงกัน
ระหวางผูสนับสนุนท่ีเห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลงกับกลุมผูตอตานท่ีมีความตองการใหคงฐานอํานาจ
ของตนไว และผูท่ีตองเดือดรอนกับผลท่ีคาดวาจะตามมา การเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวๆ ไป ยอมมีผลกระทบ
ตอชีวิตประจําวันขององคการ ผูนําท่ีตองการประสิทธิผลไมสามารถจะปลอยใหการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนไดตามสบายโดยไมมีการวางแผน แตผูนําจําเปนจะตองมีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือ
ในดานการวางแผน การอํานวยการ และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดวยกัน คือ 

 (1) การเปลี่ยนแปลงโดยการใชอํานาจ อํานาจหนาที่ตามตําแหนง บารมีสวนตัว
ท้ังนี้ยอมแลวแตสถานการณ จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรู เจตคติ ของบุคคลในองคการ
ตลอดจนการวิเคราะหในดานการมีสวนรวม และการบังคับเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 (2) การเปลี่ยนแปลงโดยผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูนําควรมีความสามารถ
ในการสรางสิ่งแวดลอมใหคนทํางาน มีความรับผิดชอบมากหรือสูงขึ้นไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการท้ังในสวนบุคคลและกลุม 

 (3) เปนการศึกษาถึงการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะอธิบายถึงแนวความคิดในการผสมผสานในวัตถุประสงคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ สามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของผูนําหรือผูรวมงานใหเหมาะสม และเปนการเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
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โดยทําความเขาใจเรื่องพฤติกรรมเก่ียวกับงาน พฤติกรรมสัมพันธ และพฤติกรรมปรับเปลี่ยน การพัฒนา
องคการ (organizational development) เปนกลวิธีหนึ่งที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพองคการ
การเปลี่ยนแปลงในองคการมี 2 รูปแบบ ไดแก (มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 161-163)  

 (1) การเปลี่ยนแปลงแบบตอบสนอง (reactive change) เปนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย ซ่ึงมักจะเกิดโดยกะทันหัน เชน เครื่องจักรเสีย น้ําทวม ไฟไหม เปนตน
และอาจจะกอใหเกิดวิกฤต (crisis) ในการทํางาน ซึ่งผูบริหารตองแกไขแบบสนองปญหาเฉพาะหนา
เพ่ือลดแรงกดดัน และพยายามหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในอนาคต 

 (2) การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (planned change) เปนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยางมีเปาหมาย เชน การปรับโครงสรางองคการ การขยายกําลังการผลิต การเพ่ิมผลงาน เปนตน
โดยผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาขอมูล วิเคราะห
วางแผน และดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนแกองคการ ซ่ึงเริ่มจาก
การระบุปญหาหรือแสดงความตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลง ตามดวยการกําหนดสวนท่ีตองการเปลี่ยนแปลง 
ตอจากนั้นจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

   กอรตัน (Gorton, 1983, p. 491) โดยแสดงถึงการมีประสบการณ คุณวุฒิ ทักษะ 
ความสามารถ และความรูเปนผูท่ีมีคุณภาพ และตองการความสําเร็จในงาน (Stone, 1998, p. 129, 
Moorhead & Griffin, 1998, p. 98) ซ่ึงความสําเร็จของผูบริหารมี 2 ประการ ดังนี้ (Stuart–Koyze & 
Roskin, 1983, pp. 3-5) 
                     (1) ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการบริหาร จะมีปจจัยหลายอยางที่นําไปสู
ความสําเร็จในการบริหารแตการจะบรรลุความสําเร็จในการบริหารไดนั้น จะตองรูสิ่งที่จะทําและรูวา
ทําอยางไร จะทําใหสามารถสนใจและรวมพลังไปสูเปาหมายไดอยางถูกตอง โอกาสความสําเร็จจะมีสูงข้ึน 
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีทําใหประสบความสําเร็จมี 3 ประการ คือ 1) ตองใชพลังและความสามารถอยางมาก
ในการทํางาน เพราะมีความเชื่อวาจะไมสามารถประสบความสําเร็จในการบริหารไดถาไมมุงมั่น
ในการทํางานที่ทําอยูและไมทําอยางเต็มกําลัง ตลอดทั้งแรงจูงใจ พลัง และความตองการทํางาน 
จะเปนรากฐานอยางดีตอความสําเร็จ 2) ตองสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานและตัดสินใจไดวา
งานอะไรสําคัญและไมสําคัญ จะตองทุมเทพลังไปยังงานท่ีสําคัญกอน โดยไมกลัวในการจะขจัดกิจกรรม
ท่ีพิจารณาแลวเห็นวาไมสําคัญออกไป 3) เห็นวาการปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จ
ในการบริหารเพราะผูบริหารไมสามารถจะทํางานใหสําเร็จไดโดยลําพังคนเดียว 

 (2) ภารกิจของผูบริหาร ผูบริหารจะตองพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายในเรื่องท่ีสําคัญ โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดในขณะนั้น ถาทํางานมีผลสัมฤทธิ์สูง
และผลงานมีความสําคัญ ก็ถือวาทํางานประสบความสําเร็จ 

   รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 65-66) ไดใหความหมายวาผูบริหาร
ซ่ึงตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและชวยใหองคการ
ไดรับการปรับปรุง ซ่ึงจะตองใชเวลาในแตละกระบวนการเปนระยะๆผูนําหรือผูบริหารตองสามารถ
แนะแนวทางใหบุคลากรทุกคน ทุกกลุม เขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมทั้ง 8 ข้ัน 
ซ่ึงลวนเปนแนวทางพ้ืนฐานท่ีนําไปสูความสําเร็จ ดังนี้ สรางความรูสึกเรงดวน (establishing a sense 
of urgency) ตรวจสอบสถานการณขององคการ ระบุหรืออภิปรายถึงปญหา อุปสรรคหรือโอกาสท่ีสําคัญ 



สํานั
กงา

นวิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

 54 

สืบหาขอมูล เพ่ือเปนวิธีท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบทุกคนในองคการ สรางความสนใจ ปูทางเพื่อใหเกิด
ความรวมมือ 
    (1) สรางคณะทํางานแกนนํา (establishing the coalition) สรางกลุมใหมีอํานาจ
ทําการเปลี่ยนแปลง และชวยใหกลุมทํางานเปนทีม กลุมหนึ่งไมควรเกิน 5 คน จะมีประสิทธิผลท่ีดี
ในการควบคุมการปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในองคการใหญๆ
กลุมควรจะมีจํานวนประมาณ 20-50 คน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการไดผลดี 
    (2) กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ (developing the vision and strategy) 
สรางภาพอนาคต ซ่ึงสามารถสื่อความเขาใจไดงายกับผูมีสวนไดสวนเสีย จะชวยใหเกิดการปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรง 
    (3) สื่อสารวิสัยทัศน (communicate the vision and strategy) ควรใชทุกวิถีทาง 
ท่ีเปนไปไดในการสื่อวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและหลอมรวมจิตใจสมาชิกในองคกร 
เพื่อใหบุคลากรเห็นคุณคาของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปฏิบัติใหเปนแบบอยางหรือเปนตนแบบ
พฤติกรรมใหม 
   (4) มอบอํานาจแกบุคลากรใหปฏิบัติบรรลุวิสัยทัศน (empowering employee 
through out the organization to act on the vision) ซ่ึงข้ันตอนนี้ชวยใหบุคลากรอื่นเขาใจวิธีการ
ท่ีเขาสามารถปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสราง 
   (5) สรางชัยชนะในระยะสั้น (generate short – term wins) วางแผนและ
ทําใหการปฏิบัติการบรรลุผลไดเห็นโดยเร็ว ใหรางวัลแกคนท่ีเปลี่ยนแปลงสําเร็จ ถาไมมีชัยชนะระยะสั้น
บุคลากรจะหมดกําลังใจหรือขาดแรงจูงใจ 
   (6) รวบรวมผลที่ไดรับและทําใหมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (consolidare 
improvement) ใหความนาเชื่อถือท่ีสรางข้ึนโดยการเพ่ิมชัยชนะระยะสั้นเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบโครงสรางและนโยบายท่ีเปนอุปสรรค แตอยาฉลองชัยชนะรวดเร็วเกินไปอาจทําใหเกิดความลมเหลว 
คนหาโครงการใหมและตั้งเปาหมายใหม เพ่ือเพ่ิมประสบการณแปลกใหมและเพ่ิมพลังใหมากข้ึน 
   (7) กําหนดวิธีการใหมๆ ใหหยั่งรากลึกอยางม่ันคงในวัฒนธรรมองคการ
(institutionalizing the new approaches in the organizational culture) เปนข้ันติดตาม
เพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนิสัย ความเชื่อ ธรรมเนียม และการกําหนดดานจิตใจ โดยจะมีการทดแทน
ดวยคานิยมใหมและความเชื่อใหม และตลอดจนใหบุคลากรมองเห็นวา การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมดา 
และเปนสวนท่ีประสมประสานกับวิธีการปฏิบัติงานขององคกร การพัฒนาภาวะผูนําและความสําเร็จ
เพ่ือคานิยมใหม พฤติกรรมใหม เพ่ือท่ีจะไดนําไปสูผูนํารุนใหม 

    จากแนวคิดท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ดานความสามารถในการปรับตัว หมายถึง
ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนสอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง
การจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูบริหารเปนนักพัฒนา
มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ใชการบริหารแบบมีสวนรวม จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
อาคารสถานท่ีสะอาดรมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และบรรยากาศการเรียนรู มีวิสัยทัศน
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กวางไกลในการจัดการศึกษา มีการยอมรับความคิดท่ีตรงกันขาม อดทน สามารถปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน
ไดเปนอยางดี   

  4) ดานความสามารถในการยืดหยุน 
   การปรับปรุงประสิทธิผลขององคการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง องคการ

อาจจัดตั้งมาเปนระยะเวลายาวนาน มีภารกิจและบทบาท ตลอดจนโครงสรางแนชัด อาจจะเหมาะสม
กับสภาพแวดลอม ขนาด และภารกิจในสมัยนั้นๆ ระยะหนึ่ง เม่ือองคการเจริญเติบโตข้ึน มีเปาหมาย
นโยบายท่ีปรับใหสอดคลองกับสภาพการณหรือสิ่งแวดลอมในเวลาหนึ่ง การเจริญเติบโตขององคการ 
ระดับ ขนาดขององคการแปรเปลี่ยนไป ภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาเพ่ือความสําเร็จ
และการนําไปสูเปาหมายขององคการการพัฒนาองคการเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนั้น 
จะมองเฉพาะในสวนปลีกยอยในการปรับปรุงนั้นคงไมเพียงพอ จะตองมุงปรับปรุงองคการท้ังระบบ 
(total system) โดยการนําวิทยาการใหมๆ หรือการปรับโครงการนําวิทยาการใหมๆ หรือการปรับ
โครงสรางหรือการพัฒนาทรัพยากรคนขององคการมาใช หากพิจารณาตามพฤติกรรมการบริหาร    
จะพบวาการปรับปรุงประสิทธิผล คือ การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารนั่นเอง 

 กลูเอค (Glueck, 1980, p. 199) กลาววา การปรับปรุงประสิทธิภาพองคการนั้น
จะตองมีการจัดระบบงาน โดยจัดทําคําพรรณนาลักษณะงาน (job description) ของผูรวมงานและ
ผูบริหารทุกคนไวอยางชัดเจน ตลอดจนความสัมพันธของงานแตละอยางหรือหนวยท่ีมีความสัมพันธ 
ซ่ึงกันและกัน ท่ีเรียกวา “การประสานงาน” 

 วัฒนา สูตรสุวรรณ (2521, หนา 416) ไดใหแนวคิดการจัดรูปองคการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลไววา รูปองคการหรือโครงสรางจะตองมีความเหมาะสม มีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา 
เปนรูปแบบงายๆ ตองมีความยืดหยุน (flexibility) และมีการกําหนดบทบาทหนาที่แตละบุคคล 
ตลอดจนสายการบังคับบัญชาองคการตางๆ หรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น   
แตละโรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน แตไมวาจะมี
การบริหารงานแบบใดก็ตาม ในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก
เปาหมาย คือ การมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบ
รองลงมา เพ่ือรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ตามแนวทางท่ีเหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควร นับตั้งแต
หลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากร และทรัพยากรท่ีมีอยู การจัดวิชาตางๆ 
สําหรับการเรียนการสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอ และ
หลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทาง
พัฒนาการเรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพ ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
บางเรื่องเปนสิ่งท่ีลาสมัย ไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การบริหารและ
การจัดการนั้น ผูบริหารเปนผูมีสวนท่ีสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น
เรียบรอย และเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาท่ี
ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมี
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การยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจ
ใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา
แตควรวางตัวเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตางๆ เชน การยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลในบางโอกาส
พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย
ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

 การบริหาร คือ การใชผูอ่ืนใหเกิดผลงาน กูลิค (Gulick, 1987, p. 110) กลาววา 
ผูบริหารมีหนาที่ 7 ประการ ไดแก การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) 
การบริหารบุคคล (staffing) การอํานวยการ (directing) การติดตอประสานงาน (coordinating) 
การรายงานผล (reportig) และการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ (budgeting) หรือ
ท่ีเรียกกันวา “กระบวนการ POSDCORB” 

 ฟาโยล (Fayol, 1967, p. 70) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการในการวางแผน 
การจัดองคกรหรือรูปงาน การบริหารบุคคล การปกครองบังคับบัญชา (commanding) การติดตอ
ประสานงาน การควบคุมติดตาม และการประเมินผลปฏิบัติงาน (controlling) 

 มอรริสซีย (Morrissey, 1976, p. 1) กลาววา บทบาทของนักบริหารคือ บทบาท 
ในการวางแผน การจัดรูปองคการ บทบาทในการบริหารบุคคล การอํานวยการ การควบคุม ติดตาม
และการประเมินผลปฏิบัติงาน 

 ลิเคอรท (Likert, 1981, p. 204) ไดทําการศึกษาและคนพบวา องคการ
ท่ีประสบความสําเร็จไดนั้นข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน 

   คอรแมน (Korman, 1977, p. 205) กลาวถึงรูปแบบขององคประกอบแรงจูงใจ
ในเชิงบริหาร โดยกลาววา แรงจูงใจเปนคําอธิบายเหตุผลวา ทําไมคนจึงทํางานหนัก และมีคุณภาพแย
โดยคําจํากัดความแรงจูงใจ คือ สถานภาพภายในของคนท่ีมีพลัง เปนชองทางและคงไวซึ่งพฤติกรรม
ของคน เขากลาววาองคประกอบ 3 ตัว ซ่ึงมีผลตอแรงจูงใจ คือ ความตองการของมนุษยงาน และ
สภาพแวดลอม ท้ังสามองคประกอบนี้มีผลตอการทํางานของคนในองคการ ดังนั้นแนวคิดในการบริหาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ คือ แนวการบริหารท่ีมีสวนสัมพันธกับมนุษยสัมพันธ หรือความสัมพันธ
ของคนในการทํางาน ในลักษณะท่ีมีความยืดหยุน (flexibility) นั่นคือทําอยางไรจึงจะบริหารงาน
ใหเกิดความพึงพอใจท้ังในสวนขององคการ คือ การบรรลุผลตามความคาดหวัง และสวนของผูรวมงาน
ท่ีคาดหวังจากองคการ โดยรักษาสมดุลความตองการของท้ังสองฝายเพ่ือความอยูรอดความเจริญเติบโต
ขององคการ และการบรรลุผลสําเร็จของงาน คือความมีประสิทธิผล 

 แคทซ (Katz, 1955, pp. 33-42) ไดกลาวไววา  การที่จะบริหารงาน
ใหประสบความสําเร็จ มีประสิทธิผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารตองมีทักษะ 
3 ดาน คือ 
  (1) ทักษะในดานความคิด หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวมขององคการ 
โดยมองจากภาพของหนวยยอยข้ึนไปท้ังโครงสรางจนเกิดภาพรวม เปนความสามารถของผูบริหาร
ท่ีจะตองรอบรูและเขาใจความสลับซับซอนของหนวยงาน และสามารถทําใหทุกหนวยดําเนินงาน
ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการวิเคราะห การคิดริเริ่มสรางสรรค การตัดสินใจ 
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  (2) ทักษะดานความสัมพันธกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม ซ่ึงถือวาทักษะพ้ืนฐาน
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน ผูบริหารในระดับเทากัน หรือระดับผูใตบังคับบัญชา โดยยึดหลักปฏิบัติ
คือ รูจักสนองความตองการของบุคคล รูจักตนเอง และควบคุมตนเองได สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจได ผูบริหารจึงมีความจําเปนตองมีความเขาใจตนเอง และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ฐานความรู
ทักษะดานนี้ ไดแก ความเขาใจในการสรางแรงจูงใจ ทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาการสรางกลุมสัมพันธ
เขาใจความตองการมนุษย การแกไขปญหาความขัดแยง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    (3) ทักษะในดานความรูทางวิชาการ เปนความชํานาญหรือทักษะของผูบริหาร
ท่ีมีความเขาใจเก่ียวกับงานและเทคนิคตางๆ ดังนั้นแนวคิดของแคทซ คือ การพัฒนาทักษะท้ัง 3 ดาน
เพ่ือใหเกิดผลดีในการบริหารงานเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
 ดังนั้น การบริหารท่ีสรางสมดุลความตองการท้ังสองฝายและมีความยืดหยุน คือการบรรลุผล
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ และเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติหรือคนในองคการ คือ 
การใหความสําคัญท้ังดานงานและดานคน หรือมิติกิจสัมพันธกับมิติมิตรสัมพันธในเกณฑสูงนั้นเอง 
 ดังไดกลาวแลวในขางตนปจจัยท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลนั้น สวนใหญเกิดจากองคประกอบ
องคประกอบพฤติกรรมการบริหาร  ซึ่ งมีความสําคัญและระดับการกระทําที่แตกตางกัน 
แตในแนวการบริหารงาน พฤติกรรมการบริหารงานดานเทคนิคการบริหารที่มีความยืดหยุน 
(flexibility ability) นับไดวาเปนสวนสําคัญองคประกอบหนึ่ง ท่ีจะนําองคการหรือสถานศึกษาไปสู
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบพฤติกรรมการบริหารดานเทคนิคและ
วิธีการบริหารเปนตัวเชื่อมโยง ทําใหพฤติกรรมการบริหารดานคนดําเนินการใหเปนไปตามพฤติกรรม 
การบริหาร ดานองคการในแงการบริหาร การวางแผน การบริหารงานบุคคล การสื่อสาร การสรางขวัญ 
และกําลังใจท่ีสําคัญ คือ การตัดสินใจ ลวนมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน แตลักษณะและรูปแบบ
ของผูบริหารหรือผูนําท่ีเปนตัวปจจัยตอความสําเร็จขององคการ เพราะผูบริหารหรือผูนํามีอิทธิพล
ในดานการจูงใจ และการยอมรับท้ังภายในและภายนอกองคการ 
 จากแนวคิดท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ดานความสามารถในการยืดหยุน หมายถึง ผูบริหาร
มีความสามารถในการบริหารงานได นาเชื่อถือ ศรัทธา ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งดวยความเต็มใจ มีเทคนิคการจูงใจท่ีดี มีการติดตามงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
ท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีตองการโดยใชทุนต่ํา มีการทํางานเปนทีม สามารถตัดสินใจหาทางแกปญหา
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง มีการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยูเสมอ 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จตุรงค ภูอยูเย็น (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แตกตางกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา 
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1) พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่า โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 2) การปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่ํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และปานกลางตามลําดับ 3) พฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง 
เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง 
กับการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
 วิชัย จันทวงศ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัย พบวา 
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ดานความสามารถสวนตัว ดานการดลใจ และดานการกระตุนการใชปญญา สงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ชุมพล เปยมศรี (2547, หนา 41) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคาเฉลี่ยนอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแก ดานความสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
 จารุณี มุขพรหม (2545, หนา 70) ไดศึกษาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา ระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
อยูในระดับมาก ยกเวนดานการตัดสินใจ มีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับปานกลาง
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานบรรยากาศ ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานหลักสูตรการสอน
และเทคโนโลยีโรงเรียน ดานกระบวนการและดานทรัพยากร 

 เตือนใจ สืบทิม (2547, หนา 43) ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการบรรลุเปาหมายมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การคงไวซ่ึงระบบคานิยม และ
ดานการบูรณาการสวนดานการปรับตัวมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
 โยธิน สกุลเดช (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 
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  1) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรายดาน
อยูในระดับมากท่ีสุด 
   2) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดาน มีความสัมพันธภายใน
ระหวางตัวแปรอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4) ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียนและการสนับสนุนการจัดการ
ในชั้นเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยคาสัมประสิทธิ์การพยากรณถดถอยพหุคูณ รอยละ 4.5 
 ไชยา กรมแสง (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานมุมมองและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชพีครู ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ดานการประเมินผล
การสอนของคร ูตามลําดับ 2) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก คือ ดานครู ผูบริหาร และผูเรียนตามลําดับ 
3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 เปนไปในทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 ลู (Liu, 1985; อางถึงใน ราชันย บุญธิมา, 2542, p. 85) ไดศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห
พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยใชเครื่องมือ
ท่ีเรียกวา instructional leadership behavior questionnaire (ILBQ) ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม
การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของโรงเรียน  

 แมคซิลแวน (Mcilvan, 1986, p. 1969; อางถึงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) ศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใตการฝกอบรม
ประจําการเพ่ือเปนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชเครื่องมือของฮอลลิงเจอร 
(Hallinger, 1983) ท่ีเรียกวา the instructional management rating scale survey 
วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
ทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการได และมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน 
 เพนเทลิดส (Pantelides, 1991, p. 768-A) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะ
ของพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย ครูใหญ จํานวน 90 คน โดยการสุมเปนระบบตามสัดสวน
จากรัฐอลิโซนา ไอโอวา และเวอรจิเนีย เครื่องมือเปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานของไอโอวา 
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(ITBS) โดยใหครูใหญเปนผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ สวนการวัดพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของ
ครูใหญ ใหครูเปนผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 8 คน รวมท้ังสิ้น 576 คน ผลการวิจัยพบวา ไมมี
องคประกอบใดของพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของครูใหญ ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได  

 กูดฮารท (Goodhart, 1991; อางถึงใน วีระชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) ไดศึกษาลักษณะ
ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพดานวิชาการ ซ่ึงทําการวิเคราะหโดยศึกษา
ผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ ความสําเร็จในโรงเรียน 
และประสิทธิภาพของการวัดผล พบวา ความเปนผูนําในการจัดองคกรของผูบริหาร ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมของครูปฏิบัติการสอน และความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษา มีความสัมพันธตอ
ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน 

 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
       
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธผิลของโรงเรียน ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยภาวะผูนํา
ทางวิชาการ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-373) จํานวน 5 ดาน  
มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน การจัดโครงการ
สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การประเมินผลการสอนของครูและการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู ดังนี้ 

 1) มุมมองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร หมายถึง ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายที่ชัดเจน 
กําหนดเนื้อหาของหลักสูตร วางแผนรวมกับคณะครู แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร 
สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย จัดทําตารางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 2) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน หมายถึง การกําหนดนโยบายกําหนดเวลา
การวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผล สงเสริมใหครูรวมกัน
สรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล กํากับดูแล ใหครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 
การประเมินผลท่ีหลากหลาย ดูแล กํากับ ติดตามและตรวจสอบเอกสารการวัดผลและประเมินผล 
สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครูรายงานผลการประเมินเรียนรูของนักเรียนแก
ผูปกครองทราบ 

 3) การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หมายถึง การรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียนในโรงเรียน วางแผนจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดการศึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนไวอยางเปนระบบ 
กําหนดข้ันตอนในการคัดแยกนักเรียนใน 9 ประเภท กําหนดสถานท่ี และสรุปรูปแบบการเรียนรวม 
สงเสริมใหครูเขารับการอบรม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการศึกษา เด็กรายบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธ
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การจัดการศึกษาเรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงาน ภายนอกนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 4) การประเมินผลการสอนของครู หมายถึง การจัดทําแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความ ดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ควบคุม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมิน ตนเอง นิเทศ ติดตามผลการสอน ประชุม
คณะกรรมการประเมินผล เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานของครูตอไป 

 5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู หมายถึง การกําหนดนโยบาย 
เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครู ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนา 
สนับสนุนใหครูเขารวมอบรม สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สงเสริมใหครูทําผลงาน กระตุน
ใหครูนําผลการ เขาประชุม อบรม สัมมนาท่ีไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน สรางขวัญกําลังใจใหครู
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินงานภายหลังการเขาประชุม อบรม
หรือสัมมนาของครู 

 ประสิทธิผลของโรงเรียนบูรณาการจากแนวคิดของมอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & 
Miskel, 2001, p. 305) ไดกําหนด ประสิทธิผลของโรงเรียน เปน 5 ดาน ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยตามเกณฑประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน ดังนี้ 

  1) ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หมายถึง ผูเรียนเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
ของตน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีสุขภาพอนามัย
และบุคลิกภาพดี ผูเรียนมีแรงจูงใจ มีความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ผูเรียนมีจริยธรรม 
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง มีผูเรียนเขาเรียนเพ่ิมข้ึน ผูเรียน
มีความสามารถในการศึกษาตอ มีวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกมีอยางเพียงพอ มีอาคารสถานท่ี
อยางเพียงพอ บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 
           2) ดานประสิทธิภาพของผลผลิต หมายถึง ความสําเร็จของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา มีการวางแผนท่ีดีมี การสรางขวัญและกําลังใจ
กระบวนการติดตอสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ ผูรวมงานหรือผูปฎิบัติไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและแนนอน การจัดหาและการใชทรัพยากรอยางคุมคา การปรับตัวของ
องคการและการริเริ่มสรางสรรค 

          3) ดานความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัว
ไดทันกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียน
สอดคลองและทันสมัยกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง การจัดทําแผนกลยุทธของ
สถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน ผูบริหารเปนนักพัฒนา มีความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ใชการบริหารแบบมีสวนรวม จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม อาคาร สถานท่ีสะอาด
รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวชิาการ และบรรยากาศการเรียนรู มีวิสัยทัศนกวางไกลในการจัดการศึกษา 
มีการยอมรับความคิดท่ีตรงกันขาม อดทน สามารถปฏิสัมพันธกับผูรวมงานไดเปนอยางดี   

         4) ดานความสามารถในการยืดหยุน หมายถึง ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานได 
นาเชื่อถือ ศรัทธา ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามคําสั่งดวยความเต็มใจ มีเทคนิค
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การจูงใจท่ีดี มีการติดตามงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดท้ังปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
โดยใชทุนต่ํา มีการทํางานเปนทีม สามารถตัดสินใจหาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
มีการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม 
ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนอยูเสมอ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 และเพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ผูวิจัยกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 3.1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 131 คน คร ู1,315 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,446 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 131 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive selected) และครู จํานวน 298 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซ่ี
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) เทียบสัดสวนแลวสุมอยางงายรวมกลุมตัวอยาง
ท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครู 429 คน (ดังตาราง 1)  
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จําแนกตามรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

รวม 
ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

เมือง 32 370 32 84 116 

บานสราง 23 210 23 46 69 

ศรีมโหสถ 10 79 10 18 28 
ศรีมหาโพธิ 32 333 32 76 108 

ประจนัตคาม 34 323 34 74 108 

รวม 131 1,315 131 298 429 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามผูบริหารสถานศึกษา และครูเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎี 
ของเซยฟารธ (Seyfarth, 1999, pp. 165-373) ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามของ ไชยา กรมแสง 
(2553, หนา 173-175) มี 5 ดาน คือ 1) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร       
2) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 3) การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
4) การประเมินผลการสอนของครู 5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนท้ัง 4 ดานผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยบูรณาการจากแนวคิด
ของมอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) 4 ดาน 1) ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพของผลผลิต 3) ความสามารถในการปรับ 4) ความสามารถในการยืดหยุน 
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 ตอนท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
ตามแบบของลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247) ตามระดับการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ระดับ 1    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับนอย 
 ระดับ 3    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
 ระดับ 5    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 เกณฑการประเมิน (Best, 1993, p. 246) ดังนี้ 
 4.51-5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับนอย 
 1.00-1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับนอยท่ีสุด 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใชการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธจาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธโดยใชเกณฑของ
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) ดังนี้ 
  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกัน
ในลักษณะคลอยตามกัน แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงขามกันหรือ
ผกผันกัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

   คาสหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก 

    คาสหสัมพันธ 0.31-0.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางต่ํา 

    คาสหสัมพันธ 0.51-0.70 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
      คาสหสัมพันธ 0.71-0.90 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง 
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    คาสหสัมพันธ 0.91-1.00 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก  
 

3.3 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงมีข้ันตอน
ในการดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 
        1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน จากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
    2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคาจัดอันดับ 5 อันดับของ ลิเคิรท 
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list) 
     3) สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยนําคํานิยามศัพทเฉพาะตามตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
     4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยใชเทคนิค IOC (รายละเอียดในภาคผนวก) และความถูกตองของภาษา
และปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5 ทาน และปรับปรุงขอคําถาม
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีรายนาม ดังตอไปนี้ 
      (1) ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ) 
      (2) ดร.ปริญญา มีสุข   อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ) 
      (3) ดร.สุรัตน ไชยชมภู                อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 
      (4) ผศ.สุดาพร ไชยะ                 อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา) 

      (5) อาจารยอํานาจ บุญประเสริฐ   อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                       (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

      5) นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะปรึกษาประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และกรรมการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 
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         6) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) กับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จํานวน 30 โรงเรียนเพ่ือใหแบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน  
       7) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ กําหนดคาอํานาจ
จําแนกรายขอระหวาง .05 - .79 และนาํมาตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือ
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 76) 
ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .96 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.4.1 บันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบรุี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
 3.4.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการ
สถานศึกษา ท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
 3.4.3 ผูวิจัยสงแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ผูวิจัยสงดวยตนเอง และสงผานสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยาง
เก็บรวบรวมขอมูลให สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเองและ
ใหผูบริหารสถานศึกษาสงคืนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ในชองรับคืนแบบสอบถาม 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
           
  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
    3.5.1 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
  3.5.2 นาํแบบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 เก่ียวกับภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาโดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รายขอ รายดาน และโดยรวม 
  3.5.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product - moment correlation) 
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  3.5.4 เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
                   1) ตอนท่ี 1 และ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(rating scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) (Best & Kahn, 1993, p. 247) ตามระดับการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

    ระดับ 1    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
    ระดับ 2    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับนอย 
    ระดับ 3    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง 
    ระดับ 4    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
    ระดับ 5    หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด 

เกณฑการประเมิน (Best, 1993, p. 246) ดังนี้ 
    4.51-5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับมากท่ีสุด 
    3.51-4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับมาก 
    2.51-3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับปานกลาง 
    1.51-2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับนอย 
    1.00-1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ/ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ระดับนอยท่ีสุด 
   2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงพิจารณา
ความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ 
โดยใชเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) ดังนี้ 
   (1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
    (2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรท้ังสอง
มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสมัพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกัน
ในลักษณะคลอยตามกัน แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงขามกันหรือ
ผกผันกันสําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
    คาสหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับต่ํามาก 
    คาสหสัมพันธ 0.31-0.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางต่ํา 
    คาสหสัมพันธ 0.51-0.70 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
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    คาสหสัมพันธ 0.71-0.90 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับคอนขางสูง 
    คาสหสัมพันธ 0.91-1.00 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงมาก  

  

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
       ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 
  3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ีและคารอยละ 
  3.6.2 คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  3.6.3 คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
           X  แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

  rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  *        แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 x แทน ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 x1 แทน มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
 x2 แทน การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 x3 แทน การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 x4 แทน การประเมินผลการสอนของครู 
 x5 แทน การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
 y แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 y1 แทน ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
 y2 แทน ประสิทธิภาพของผลผลิต 
 y3 แทน ความสามารถในการปรับตัว  

 y4 แทน ความสามารถในการยืดหยุน 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง 
ดังนี้ 

 
ตาราง 2  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมทุกดาน 
 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1.  มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 4.12 .44 มาก 3 
2.  การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 4.13 .43 มาก 2 
3.  การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 4.03 .42 มาก 4 
4.  การประเมินผลการสอนของครู 4.00 .50 มาก 5 
5.  การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   4.26 .44 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.10 .44 มาก  

 
 จากตาราง 2 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ คือ การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนา
ในวิชาชีพครู ( X = 4.26) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ( X = 4.13) มุมมองและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ( X = 4.12) การจัดโครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
( X = 4.03) การประเมินผลการสอนของครู ( X = 4.00) 
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ตาราง 3  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
  ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 

 

มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตร 4.13 .55 มาก 6 
2. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร 
    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.14 .57 มาก 5 

3. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการสราง 
    หลักสูตรอยางชัดเจน 

4.32 .62 มาก 1 

4. กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรภายใตกรอบแนวคิด 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 

4.21 .65 มาก 2 

5. วางแผนรวมกับครูในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสม 
    กับผูเรียน 

4.19 .65 มาก 4 

6. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร 
    ไดอยางเหมาะสม 

4.10 .68 มาก 7 

7. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอน 
    ท่ีหลากหลาย 

4.20 .65 มาก 3 

8. จัดทํากําหนดการในการนิเทศ ติดตามประเมินผล 
    การใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

4.01 .68 มาก 8 

9. การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 3.74 .87 มาก 9 
เฉลี่ยรวม 4.12 .44 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรทุกขออยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการสราง
หลักสูตรอยางชัดเจน ( X = 4.32) กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรภายใตกรอบแนวคิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ( X = 4.21) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย 
( X = 4.20) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.74) 
จัดทํากําหนดการในการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ( X = 4.01) แตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรไดอยางเหมาะสม ( X = 4.10)  
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการประเมินผล 
            การเรียนรูของนักเรียน 
 

การประเมินผลการเรยีนรูของนักเรียน 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. กําหนดนโยบายการวัดผลประเมินผลนักเรียน 
    อยางชัดเจน 

4.10 .60 มาก 6 

2. สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
    การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

4.23 .65 มาก 1 

3. สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือในการวัดผล 
    ประเมินผล 

4.17 .72 มาก 3 

4. กํากับดูแลใหครูวัดผลประเมินผลนักเรียน 
    ตามสภาพจริง 

4.08 .70 มาก 7 

5. สนับสนุนใหครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลาย 4.21 .63 มาก 2 
6. ดูแล กํากับ ติดตาม การวัดผลประเมินผลของครู 4.04 .64 มาก 9 
7. ตรวจสอบเอกสาร การวัดผลประเมินผลของครู 4.04 .62 มาก 8 
8. สนับสนุนใหครูวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.14 .62 มาก 4 

9. ดําเนินการใหครูรายงานผลการประเมินความกาวหนา 
   ของนักเรียนแกผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 

4.14 .67 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.13 .43 มาก  

 
 จากตาราง 4 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.13) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย
สูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
( X = 4.23) สนับสนุนใหครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ( X = 4.21) สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือ
ในการวัดผลประเมินผล ( X = 4.17)และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ดูแล กํากับ ติดตาม การวัดผล
ประเมินผลของครู ( X =4.04) ตรวจสอบเอกสาร การวัดผลประเมินผลของครู ( X = 4.04) กํากับดูแล
ใหครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ( X = 4.08)  
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ตาราง 5  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
            สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 ดานการจัดโครงการ 
            สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

การจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สนับสนุนใหมีการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคน 
    เขาเรียนในโรงเรียน 

4.17 .62 มาก 3 

2. วางแผนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมี 
    ความตองการพิเศษ 

3.95 .64 มาก 7 

3. แตงตั้งคณะกรรมการการดูแลการจัดการศึกษา 
    สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน 

3.96 .61 มาก 6 

4. สนับสนุนใหมีการรวบรวมขอมูลของนักเรียน 
    ไวอยางเปนระบบ 

4.23 .63 มาก 1 

5. กําหนดข้ันตอนในการคัดแยกนักเรียนท่ีมี 
    ความตองการพิเศษใน 9 ประเภท อยางชัดเจน 

3.99 .72 มาก 5 

6. พิจารณากําหนดสถานท่ี และรูปแบบการเรียนรวม 
    อยางเหมาะสม 

3.94 .61 มาก 8 

7. สงเสริมครูเขารับการอบรมใหมีความรูดานการจัด 
    การเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

4.22 .63 มาก 2 

8. สนับสนุนครูจัดทําแผนการศึกษาเด็กท่ีมีความตองการ   
    พิเศษรายบุคคล 

3.99 .63 มาก 4 

9. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษา 
    เรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก 

3.89 .72 มาก 10 

10. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมี 
     ความตองการพิเศษอยางตอเนื่อง 

3.92 .65 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.03 .42 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
อยูในระดับมาก ( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานการจัดโครงการ
สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
3 อันดับคือ แตงตั้งคณะกรรมการการดูแลการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม
ในโรงเรียน  ( X = 4.23) สงเสริมครูเขารับการอบรมใหมีความรูดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ( X = 4.22) สนับสนุนใหมีการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียน
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ในโรงเรียน ( X = 4.17) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
เรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก ( X = 3.89) ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางตอเนื่อง ( X = 3.92) พิจารณากําหนด
สถานท่ี และรูปแบบการเรียนรวมอยางเหมาะสม ( X = 3.94)   
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการประเมินผล 
            การสอนของครู 
 

การประเมินผลการสอนของครู 
    n = 429 

   X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. มีแผนการในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของครู 
    อยางชัดเจน 

4.06 .65 มาก 2 

2. มีการนําขอมูลท่ีเปนปญหาของครูผูสอนมาใช 
    ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

3.98 .70 มาก 5 

3. ดําเนินการประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบ 
   การพิจารณาความดีความชอบ 

3.90 .81 มาก 8 

4. ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.99 .68 มาก 4 
5. สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.09 .70 มาก 1 

6. กระตุนใหคณะครูมีการประเมินตนเอง 4.06 .71 มาก 3 
7. ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการสอนเพ่ือชี้แจงถึง 
   จุดเดน จุดดอยของครูผูสอน 

3.97 .66 มาก 6 

8. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
   เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลงานครู 

3.93 .74 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.00 .50 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานการประเมินผล
การสอนของครู ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ 
สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.09) 
มีแผนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางชัดเจน ( X = 4.06) กระตุนใหคณะครู
มีการประเมินตนเอง ( X = 4.06) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับคือ ดําเนินการประเมินผลการสอน
เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ( X = 3.90) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
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เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลงานครู ( X = 3.93) ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการสอนเพ่ือชี้แจงถึง
จุดเดน จุดดอยของครูผูสอน ( X = 3.97)   

 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนา 
             ความกาวหนาในวิชาชีพครู   
 

การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู   
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. กําหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนา 
   ความกาวหนาทางวิชาชีพครูอยางชัดเจน 

4.20 .66 มาก 6 

2. ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนาครู 4.05 .64 มาก 8 
3. สนับสนุนใหครูเขารวมอบรมเพ่ิมพูนความรู  
   ความสามารถท่ีทันสมัย 

4.38 .68 มาก 2 

4. สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 4.33 .63 มาก 3 
5. สงเสริมใหครูทําผลงาน เพ่ือพัฒนางานหรือ 
   ขอเลื่อนตําแหนง 

4.45 .67 มาก 1 

6. กระตุนใหครูรายงานผลการเขาประชุม อบรม  
   สัมมนาท่ีไดมาปรบัปรุงการเรียนการสอน 

4.29 .65 มาก 4 

7. สรางขวัญกําลังใจใหครูพัฒนาการเรียนการสอน 
   อยางตอเนื่อง 

4.26 .68 มาก 5 

8. ติดตามผลการดําเนินงานของครูภายหลัง 
   การเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ 

4.13 .68 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.26 .44 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ
ครูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ
ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สงเสริมใหครูทําผลงาน เพื่อพัฒนางานหรือขอเลื่อนตําแหนง 
( X = 4.45) สนับสนุนใหครูเขารวมอบรมเพ่ิมพูนความรู ความสามารถท่ีทันสมัย ( X = 4.38) สนับสนุน
ใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ( X = 4.33) และคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับคือ ศึกษาสภาพปญหา 
ความจําเปนในการพัฒนาครู ( X = 4.05) ติดตามผลการดําเนินงานของครูภายหลังการเขาประชุม 
อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ ( X = 4.13) กําหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนา
ทางวชิาชีพครูอยางชัดเจน ( X = 4.20)  
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนาํคาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฎผลดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
             เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยรวมทุกดาน 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
     n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดบัท่ี 
1. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 3.97 .46 มาก 4 
2. ประสิทธิภาพของผลผลิต 4.17 .38 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับตัว 4.20 .41 มาก 2 
4. ความสามารถในการยืดหยุน 4.27 .42 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.14 .42 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ คือ 
ความสามารถในการยืดหยุน ( X = 4.27) ความสามารถในการปรับตัว ( X = 4.20) ประสิทธิภาพของ
ผลผลิต ( X = 4.17) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ( X = 3.97)   
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน      
            เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกปราจีนบุรี เขต 1 ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลติ 
 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
   n = 429 

  X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูเรียนแสดงออกดานความรู ความสามารถ  
    ตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3.94 .61 มาก 8 

2. ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนมีทักษะ 
    ในการแสวงหาความรู 

3.91 .67 มาก 9 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว 
    ในหลักสูตร 

4.08 .63 มาก 5 

4. มีกระบวนการพัฒนาการดํารงชีวิตของผูเรียน 3.95 .65 มาก 7 
5. ผูเรียนมีสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพท่ีดี 4.22 .70 มาก 1 
6. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน 3.86 .66 มาก 11 
7. สถานศึกษามีนักเรียนเขาเรียนเพ่ิมข้ึน 3.62 .77 มาก 13 
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ตาราง 9  (ตอ)  
 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
8. ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองมีความคิดสรางสรรค 
    พิเศษรายบุคคล 

3.88 .62 มาก 10 

9. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 4.13 .71 มาก 3 
10. คุณภาพการเรียนการสอนสูงกวารอยละ 80 3.70 .69 มาก 12 
11. ผูเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 4.11 .69 มาก 4 
12. มีการสนับสนุนใหพัฒนา ผลิตสื่อท่ีเหมาะสมเอ้ือตอ    
     การเรียนรู 

4.01 .71 มาก 6 

13. มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการศึกษา   
     ใหกับผูเรียนไดศึกษา 

4.18 .67 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.97 .46 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบรุี เขต 1 ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.97) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูเรียนมีสุขภาพอนามัย 
บุคลิกภาพท่ีดี ( X =4.22) มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการศึกษาใหกับผูเรียนไดศึกษา 
( X = 4.18) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค ( X = 4.13) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ
คือ สถานศึกษามีนักเรียนเขาเรียนเพ่ิมข้ึน ( X = 3.62) คุณภาพการเรียนการสอนสูงกวารอยละ 80  
( X = 3.70) ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน ( X =3.86)  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
              ดานประสิทธิภาพของผลผลิต 
 

ประสิทธิภาพของผลผลิต 
  n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารจัดโครงสรางองคกรการบริหารงานอยางเปนระบบ 4.10 .70 มาก 8 
2. ผูบริหารกําหนดนโยบายวางแผนการดําเนินงานท่ีดี 4.14 .63 มาก 5 
3. มีการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 4.22 .64 มาก 4 
4. มีกระบวนการติดตอสื่อสารอยางเปนระบบภายใน 
   ภายนอกสถานศึกษา 

4.11 .60 มาก 7 

5. ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผล 
   ของสถานศึกษา 

4.23 .61 มาก 3 

6. ผูบริหารใชการบริหารโดยยึดหลักการมีสวนรวม 4.30 .57 มาก 1 
7. มีการจดัหาทรัพยากรอยางหลากหลาย ใชอยางคุมคา 4.12 .64 มาก 6 
8. มีการนําการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับ 
   การทํางานอยูเสมอ 

4.23 .57 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.17 .38 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 ดานประสิทธิภาพของผลผลิต มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุด
ลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารมีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม ( X = 4.30) มีการนําการเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการทํางานอยูเสมอ ( X = 4.23) ผูบริหารมีการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุผลของสถานศึกษา ( X = 4.23) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ผูบริหารมีการจัดโครงสราง
องคกรการบริหารงานอยางเปนระบบ ( X = 4.10) มีกระบวนการติดตอสื่อสารอยางเปนระบบภายใน
ภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.11) มีการจัดหาทรัพยากรอยางหลากหลาย รูจักใชอยางคุมคา ( X = 4.12)          
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับตัว 
 

ความสามารถในการปรับตัว 
   n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีการบริหารและจัดการศึกษา 
    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

4.22 .59 มาก 5 

2. มีการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาท่ีมี 
    ความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 

4.15 .59 มาก 6 

3. ผูบริหารจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน 
    ใหสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของ 
    ทุกฝาย 

4.07 .66 มาก 8 

4. ผูบริหารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
    ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา หรือ 
    แผนกลยุทธของโรงเรียน 

4.26 .62 มาก 3 

5. ผูบริหารมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
    ตามความตองการของโรงเรียน 

4.00 .70 มาก 9 

6. ผูบริหารกําหนดมาตรฐาน และดัชนีชี้วัด 
    ผลการปฏิบัติงานแตละดานของโรงเรียน 

4.08 .67 มาก 7 

7. ผูบริหารมีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีบรรยากาศ รมรื่น  
    สะอาด 

4.24 .69 มาก 4 

8. ผูบริหารมีการปรับปรุง อาคารสถานท่ีเพ่ือใหเกิด 
   บรรยากาศการเรียนรูอยางเหมาะสม 

4.40 .63 มาก 1 

9. ผูบริหารสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 4.35 .61 มาก 2 
เฉลี่ยรวม 4.20 .41 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการปรับตัว คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารมีการปรับปรุง อาคารสถานท่ี
เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูอยางเหมาะสม ( X = 4.40) ผูบริหารสามารถรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน ( X = 4.35) ผูบริหารจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย ( X = 4.07) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ผูบริหารมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ตามความตองการของโรงเรียน ( X = 4.00) ผูบริหารจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเก่ียวของทุกฝาย ( X = 4.07) ผูบริหารกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
แตละดานของโรงเรียน ( X = 4.08)  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
              เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการยืดหยุน 
 

ความสามารถในการยืดหยุน 
    n = 429 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหาร 4.30 .67 มาก 5 
2. ผูบริหารมีความมุงม่ัน อุทิศตนในการทํางาน  
    มีความนาเชื่อถือ 

4.37 .64 มาก 3 

3. ครูใหความรวมมือในการปฏบิัติงานดวยความเต็มใจ 4.26 .65 มาก 6 
4. ผูบริหารมีเทคนิคจูงใจใหผูปฎิบัติใหความรวมมือ 
   ตอสวนรวม 

4.17 .66 มาก 9 

5. ผูบริหารมีการติดตามงาน ใหบรรลุผลตามเปาหมายได 
   ท้ังปริมาณ คุณภาพท่ีตองการโดยใชทุนต่ํา 

4.14 .65 มาก 10 

6. บุคลากรในสถานศึกษามีการทํางานเปนทีม 4.17 .62 มาก 8 
7. มีการตัดสินใจหาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็วถูกตอง 4.13 .63 มาก 11 
8. ผูบริหารมีการประสานงานท่ีด ี 4.24 .67 มาก 7 
9. ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.33 .66 มาก 4 
10. ผูบริหารมีความรูเทาทันเหตุการณการเปลี่ยนแปลง 4.40 .57 มาก 2 
11. ผูบริหารปรับสภาพแวดลอมใหกอประโยชนตอ 
     โรงเรียน 

4.41 .66 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.27 .42 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการยืดหยุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการยืดหยุน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารปรับสภาพแวดลอมใหกอประโยชน
ตอโรงเรียน ( X = 4.41) ผูบริหารมีความรูเทาทันเหตุการณการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.40) ผูบริหาร
มีความมุงม่ัน อุทิศตนในการทํางาน มีความนาเชื่อถือ ( X = 4.37) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ     
มีการตัดสินใจหาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ( X = 4.13) ผูบริหารมีการติดตามงาน 
ใหบรรลุผลตามเปาหมายไดท้ังปริมาณ คุณภาพท่ีตองการโดยใชทุนต่ํา ( X = 4.14) ผูบริหารมีเทคนิค
จูงใจใหผูปฎิบัติใหความรวมมือตอสวนรวม ( X = 4.17)  
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 13  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ 
              โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   
 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา (x) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน (y) 
y1 y2 y3 y4 y 

x1 .747* .824* .792* .781* .747* 
x2 .814* .888* .822* .850* .814* 
x3 .760* .768* .769* .758* .760* 
x4 .825* .844* .816* .804* .825* 
x5 .756* .830* .809* .788* .756* 
x .768* .824* .792* .769* .787* 

*p<0.05 
  
 จากตาราง 13 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับ
คอนขางสูง (rxy = .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนรายดาน พบวา 

    1) ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร (x1) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx1y= .747) เม่ือพิจารณาความสัมพันธ
กับตัวแปรยอยดานประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้  
ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx1y2 = .824) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการปรับตัว (rx1y3 = .792) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx1y4 = .781) 
ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx1y1 = .747) ตามลําดับ 
              2) ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (x2) มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx2y = .814) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอยของดานประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx2y2 = .888) ความสัมพันธ
กับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx2y4 = .850) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการปรับตัว 
(rx2y3 = .822) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx2y1 = .814)  
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   3) ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (x3) มีความสัมพันธทางบวก 
กับประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx3y=.760) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ 
ความสัมพันธกับดานความสามารถในการปรับตัว (rx3y3 = .769) ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพ
ของผลผลิต (rx3y2 = .768) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx3y1 = .760) 
ความสัมพันธกับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx3y4 =.758)    

    4) ดานการประเมินผลการสอนของครู (x4) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx4y= .825) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความสัมพันธ
กับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx4y2 = .844) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
(rx4y1 = .825) (y3) ความสามารถในการปรับตัว (rx4y3 = .816) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการยืดหยุน (rx4y4 = .804)    

    5) ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู (x5) มีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx5y = .756) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ 
ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx5y2 = .830) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการปรับตัว (rx5y3 = .809) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx5y4 = .788) ความสัมพันธ
กับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx5y1 = .756)  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซึ่งสรุป
ตามลําดับดังนี้ 
           วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1   

          2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต1   

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1   

 สมมุติฐานการวิจัย 
  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวก 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2553 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 131 คน ครู 1,315 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,446 คน 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 131 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive selected) และครู จํานวน 298 คน ซ่ึงไดจากการกําหนดขนาดตัวอยาง
โดยใชตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) รวมท้ังหมด 429 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากตํารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  
(rating scale)  5 ระดับ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 
   1) บันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
   2) นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
   3) ผูวิจัยสงแบบสอบถาม 2 ลักษณะ คือ ผูวิจัยสงดวยตนเอง และสงผานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยาง
เก็บรวบรวมขอมูลให สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น ผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเอง และใหผูบริหาร
สถานศึกษาสงคืนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในชองรับคืน
แบบสอบถาม 
  4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมหลังจากที่สงแบบสอบถามไปจํานวน 
429 ชุด ไดรับคือ 429 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
  5) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

           1) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ ของการตอบแบบสอบถาม 
               2) นําแบบสอบตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 เก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รายขอ รายดาน และโดยรวม 
                3) วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product - moment correlation)  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 
30.54 เปนครู จาํนวน 298 คน คิดเปนรอยละ 69.46   
 5.1.2 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ คือ    
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การวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ( X = 4.26) การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
( X = 4.13) มุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร ( X = 4.12) การจัดโครงการสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ( X = 4.03) การประเมินผลการสอนของครู ( X = 4.00) เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา 
 1) ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานมุมมองและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 
3 อันดับคือมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการสรางหลักสูตรอยางชัดเจน ( X = 4.32) 
กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรภายใตกรอบแนวคิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ( X = 4.21) 
สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย ( X = 4.20) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ 
การใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.74) จัดทํากําหนดการในการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ( X = 4.01) แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนา
หลักสูตรไดอยางเหมาะสม ( X = 4.10) 
 2) ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนทุกขอ
อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน ( X = 4.23) สนับสนุนใหครูมีการประเมินผลท่ีหลากหลาย 
( X = 4.21) สงเสริมใหครูรวมกันสรางเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล ( X = 4.17) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 
3 อันดับคือ ดูแล กํากับ ติดตาม การวัดผลประเมินผลของครู ( X = 4.04) ตรวจสอบเอกสาร 
การวัดผลประเมินผลของครู ( X = 4.04) กํากับดูแลใหครูวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 
( X = 4.08)  
 3) ดานการจัดโครงการสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก      
( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ 
แตงตั้งคณะกรรมการการดูแลการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน   
( X = 4.23) สงเสริมครูเขารับการอบรมใหมีความรูดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ ( X = 4.22) สนับสนุนใหมีการรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกคนเขาเรียน
ในโรงเรียน ( X = 4.17) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
เรียนรวมแกผูปกครอง และหนวยงานภายนอก ( X = 3.89) ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางตอเนื่อง ( X = 3.92) พิจารณากําหนด
สถานท่ี และรูปแบบการเรียนรวมอยางเหมาะสม ( X = 3.94)   
  4) ดานการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.00) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนาํทางวิชาการดานการประเมินผลการสอนของครู ทุกขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.09) มีแผนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูอยางชัดเจน ( X = 4.06) กระตุนใหคณะครูมีการประเมินตนเอง ( X = 4.06) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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3 อันดับคือ ดําเนินการประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ( X = 3.90) 
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลงานครู ( X = 3.93)  
ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการสอนเพ่ือชี้แจงถึงจุดเดน จุดดอยของครูผูสอน ( X = 3.97)   
 5) ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X = 4.26) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการดานการวางแผนเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ 
สงเสริมใหครูทําผลงาน เพ่ือพัฒนางานหรือขอเลื่อนตําแหนง ( X = 4.45) สนับสนุนใหครูเขารวมอบรม
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถท่ีทันสมัย ( X = 4.38) สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ( X = 4.33) 
และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ศึกษาสภาพปญหา ความจําเปนในการพัฒนาครู ( X =4.05) ติดตาม
ผลการดําเนินงานของครูภายหลังการเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ ( X = 4.13) กําหนด
นโยบาย เปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครูอยางชัดเจน ( X = 4.20) 

 5.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ คือ 
ความสามารถในการยืดหยุน ( X = 4.27) ความสามารถในการปรับตัว ( X = 4.20) ประสิทธิภาพของ
ผลผลิต  ( X = 4.17) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ( X = 3.97) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 1) ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูเรียนมีสุขภาพอนามัย 
บุคลิกภาพท่ีดี ( X = 4.22) มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการศึกษาใหกับผูเรียนไดศึกษา 
( X = 4.18) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค ( X = 4.13) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ
คือ สถานศึกษามีนักเรียนเขาเรียนเพ่ิมข้ึน ( X = 3.62) คุณภาพการเรียนการสอนสูงกวารอยละ 80 
( X = 3.70) ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทํางาน ( X = 3.86) 
 2) ดานประสิทธิภาพของผลผลิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานประสิทธิภาพของผลผลิต ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารมีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม ( X = 4.30) 
มีการนําการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการทํางานอยูเสมอ ( X = 4.23) ผูบริหารมีการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลของสถานศึกษา ( X = 4.23) และคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับ คือ ผูบริหาร
มีการจัดโครงสรางองคกรการบริหารงานอยางเปนระบบ ( X = 4.10) มีกระบวนการติดตอสื่อสาร
อยางเปนระบบภายในภายนอกสถานศึกษา ( X = 4.11) มีการจัดหาทรัพยากรอยางหลากหลายรูจัก
ใชอยางคุมคา ( X = 4.12)          
 3) ดานความสามารถในการปรับตัว ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารมีการปรับปรุง อาคารสถานท่ีเพ่ือใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู
อยางเหมาะสม ( X = 4.40) ผูบริหารสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ( X = 4.35) ผูบริหาร
จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของทุกฝาย ( X = 4.07) และ
คาเฉลี่ยต่ําสุด 3 อันดับคือ ผูบริหารมีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามความตองการของโรงเรียน 
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( X = 4.00) ผูบริหารจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของทุกฝาย 
( X = 4.07) ผูบริหารกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานแตละดานของโรงเรียน 
( X = 4.08)  
  4) ดานความสามารถในการยืดหยุน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการยืดหยุน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับคือ ผูบริหารปรับสภาพแวดลอมใหกอประโยชนตอโรงเรียน 
( X = 4.41) ผูบริหารมีความรูเทาทันเหตุการณการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.40) ผูบริหารมีความมุงม่ัน 
อุทิศตนในการทํางาน มีความนาเชื่อถือ ( X = 4.37) และคาเฉลี่ยต่าํสุด 3 อันดับคือ มีการตัดสินใจ
หาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ( X = 4.13) ผูบริหารมีการติดตามงาน ใหบรรลุผล
ตามเปาหมายไดท้ังปริมาณ คุณภาพที่ตองการโดยใชทุนต่ํา ( X = 4.14) ผูบริหารมีเทคนิคจูงใจ
ใหผูปฏิบัติใหความรวมมือตอสวนรวม ( X = 4.17)  
  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวามีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับคอนขางสูง (rxy= .787) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนรายดาน พบวา 

 1) ดานมุมมองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร (x1) มีความสัมพันธทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx1y= .747) เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับ
ตัวแปรยอยดานประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้  
ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx1y2 = .824) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการปรับตัว (rx1y3 = .792) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx1y4 = .781) ความสัมพันธ
กับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx1y1 = .747) ตามลําดับ 
              2) ดานการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (x2) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx2y = .814) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอยของดานประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับ
จากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx2y2 = .888) ความสัมพันธกับ
ดานความสามารถในการยืดหยุน (rx2y4 = .850) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการปรับตวั 
(rx2y3 = .822) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx2y1 = .814)  
        3) ดานการจัดโครงการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (x3) มีความสัมพันธทางบวก 
กับประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx3y= .760) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ 
ความสัมพันธกับดานความสามารถในการปรับตัว (rx3y3 = .769) ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพ
ของผลผลิต (rx3y2 =.768) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx3y1 = .760) ความสัมพันธ
กับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx3y4 = .758)    

     4) ดานการประเมินผลการสอนของครู (x4) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx4y= .825) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความสัมพันธ
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กับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx4y2 = .844) ความสัมพันธกับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
(rx4y1 = .825) (y3) ความสามารถในการปรับตัว (rx4y3 = .816) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการยืดหยุน (rx4y4 = .804)    

    5) ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู (x5) มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (y) ในระดับคอนขางสูง (rx5y = .756) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ 
ความสัมพันธกับดานประสิทธิภาพของผลผลิต (rx5y2 = .830) ความสัมพันธกับดานความสามารถ
ในการปรับตัว (rx5y3 = .809) ความสัมพันธกับดานความสามารถในการยืดหยุน (rx5y4 = .788) ความสัมพันธ
กับดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (rx5y1 = .756)  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นสําคัญ ท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.2.1 จากการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ไชยา กรมแสง (2553, หนา 106) ทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ไพเราะ พันตาสิงห (2553, บทคัดยอ) 
ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการกับการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ พรสุรีย สุธนะวัฒน (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องภาวะผูทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาในก่ิงอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47, 48 
และ 49 ใหถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษาตองรับ
การประเมินภายนอกทุก 5 ป โดยสถานศึกษาจะตองผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการและถือวา
งานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษาจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถศึกษา
หาความรู มีวิสัยทัศน ในการบริหาร การวางแผน การพัฒนาและการใชหลักสูตร สรางแรงจูงใจ 
ใหการสงเสริมครูในการจัดการเรียนการสอน ใหมีการวัดประเมินผลของนักเรียน เปนผูประสานงาน 
สนับสนนุการทํางานของครูและสรางบรรยากาศในการเรียนรู มีการกํากับติดตามนิเทศครู และสงเสริม
สัมพันธภาพของบุคลากร นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 1) 
ไดใหความสําคัญกับภาวะผูนําทางวิชาการ ดังท่ีกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการ
จะทําใหผูรวมงานและผูมีสวนเก่ียวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธาและรวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจ
จนบรรลุผลตามเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูมีสวนเก่ียวของ ชุมชน 
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และสังคม เนื่องจากภารกิจหลักของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษา 

 5.2.2 ดานการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เปนลําดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับ ไชยา กรมแสง (2553, หนา 107) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวาในดานการวางแผนเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําในระดับสูงมาก เนื่องจากผูบริหารมีนโยบาย
ในการพัฒนาความรูความสามารถของครู มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการเขาอบรม เขาประชุมสัมมนา 
ใหครูไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน มีการสงเสริมใหครูทําผลงานเพ่ือท่ีจะพัฒนาครูท้ังระบบใหไดนําความรู
และประสบการณจากการอบรมการเขาประชุม การทําผลงาน มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดการวางแผนเพ่ือพัฒนาครูของ เซยฟารธ (Seyfarth, 1999, p. 273) 
กลาววา ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูผูสอนนั้น ครูใหญหรือผูบริหารตองคํานึงถึง
คุณสมบัติหรือพฤติการณท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาชีพครูผูสอน โดยเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางครูผูสอนและครูระดับตางๆ 
โดยมุงเนนสูเปาหมายหลักอันสําคัญ เชน ดานหลักสูตรและการสอน ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในพฤติการณของโครงการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาชีพครูผูสอนเพ่ือใหมีประสิทธิผลนั้น ตองเอาใจใส 8 ประการ ไดแก ใหมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหา กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน ใหขวัญกําลังใจนําไปใชเปนประโยชน 
การบํารุงรักษา ตองเปนผูท่ีมีองคความรู จัดหองสอนใหเหมาะสมถูกกับกาลเทศะ 

 5.2.3 ดานการประเมินผลการสอนของครู มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืนๆ แตอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ ไชยา กรมแสง (2553, หนา 106) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการ
ในดานการประเมินผลการสอนของครูอยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผูบริหารมีการจัดทําแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู หาขอมูลของครูผูสอน พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน ควบคุม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน กระตุนคณะครูใหมีการประเมินตนเอง มีการนิเทศ ติดตามผลการสอน ประชุม
คณะกรรมการประเมินผล เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานของครู ดังที่แนวคิดของเซยฟารธ  
(Seyfarth, 1999, p. 236) กลาววา การวัดประเมินผลครูผูสอนมีความหมายสําคัญที่สุดเนื่องจาก
ครูผูสอนเปนสื่อกลางระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเอาแผนงานจากผูบริหาร
ไปปฏิบัติ ท้ังเปนผูท่ีมีความสามารถในการสรางเง่ือนไขท่ีสะดวกใหกับผูบริหารเพ่ือรวบรวมขอมูลและ
เก็บสภาพปญหาตางๆ นอกจากนั้นผูบริหารในฐานะ ท่ีเปนตัวแทนอันสําคัญในองคการซ่ึงมีหนาท่ี
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด 
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 5.2.4 ผลการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบวาประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ 
คือ ความสามารถในการยืดหยุน ความสามารถในการปรับตัว ประสิทธิภาพของผลผลิต ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ท้ังนี้สอดคลองกับ จุฬาวรรณ สุวรรณศรี (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา ดานประสิทธิผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวา ดานประสิทธิผลอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษานั้น 
ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไวในหลายมาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานั้น ทําใหผูบริหารมีความสามารถในการบริหารโรงเรียน 
มีการวางแผนภายในโรงเรียน มีกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวในองคการ 
มีการริเริ่มสรางสรรคท่ีสอดคลองกับความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง มีการบริหาร
แบบมีสวนรวมจัดสภาพแวดลอมใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานและชุมชน
เปนอยางดี มีเทคนิคการจูงใจท่ีดี มีการติดตามงานใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย และสามารถตัดสินใจ
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 
  5.2.5 ดานความสามารถในการยืดหยุน พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับแรก
สอดคลองกับ เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวาประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับมาก โดยดานความสามารถในการยืดหยุน อยูในระดับมากเปนลําดับแรก และ
สอดคลองกับ เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ดานประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ 
ความสามารถในการบริหารผูบริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดนาเชื่อถือ ศรัทธาและบุคลากร
ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามคําสั่งดวยความเต็มใจ มีเทคนิคการจูงใจที่ดีมีการติดตามงาน  
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีตองการโดยใชทุนต่ํา มีการทํางานเปนทีม 
สามารถตัดสินใจ หาทางแกปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง มีการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมท่ีจะกอใหเกิดประโยชนโรงเรียนอยูเสมอ   
 2.5.6 ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตนี้ มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย แตมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวาประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัย
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เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ดานประสิทธิผล
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พูนสุข สุขประยูร (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตอําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเมืองชลบุรี 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972, p. 373) 
จึงอาจกลาวไดวา คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน 
มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูง
เปนท่ีนาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ 
ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข องคประกอบตางๆ 
ในการสรางเสริมประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก 
อาคารสถานท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของผูบริหาร บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่รมรื่น 
สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอทันสมัยตอการเรียนการสอนแลว บุคคลท่ีสําคัญไดแก ผูบริหาร
และครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน หากผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ
ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง 
หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนไปตามความคาดหวัง
ของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาท
หนาท่ีของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน ตลอดจน
ปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลว 
เปนท่ีเชื่อวาโรงเรียนนั้น จะตองบรรลุวัตถุประสงค เกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

 5.2.7 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวก ระดับคอนขางมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎากาญจน เจริญชนม (2553, บทคัดยอ) ทําการวิจัย
เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 1 พบวา มีความสัมพันธกันทางบวก สอดคลองกับ ไชยา กรมแสง (2553, บทคัดยอ) 
ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 
เปนไปในทางบวก สอดคลองกับ นาวา สุขรมย (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
กับการประสิทธิภาพการสอนของครู มีความสัมพันธในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ พูนสุข 
สุขประยูร (2549,บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 
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อําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตอําเภอเมืองชลบุรี โดยรวมและ
รายดานมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อําภา ปยารมย (2549, บทคัดยอ) ทําการศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออก อยูในระดับสูง สอดคลองกับ ลู (Liu, 1985; อางถึงใน ราชันย 
บุญธิมา, 2542, p. 85) ไดศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
มีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของโรงเรียน ดังท่ี แมคซิลแวน (Mcilvan, 1986, p. 1969-A; อางถึงใน 
วีรชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ภายใตการฝกอบรมประจําการเพ่ือเปนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ ผลการวิจัย
พบวา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการได และ
มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน และสอดคลองกับ 
กูดฮารท (Goodhart, 1991; อางถึงใน วีระชาติ วิลาศรี, 2550, หนา 57) ไดศึกษาลักษณะของโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพดานวิชาการ ซึ่งทําการวิเคราะหโดยศึกษาผลผลิต
ทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ ความสําเร็จในโรงเรียนและ
ประสิทธิภาพของการวัดผล พบวา ความเปนผูนําในการจัดองคกรของผูบริหาร ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมของครูปฏิบัติการสอน และความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธตอ
ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ เอดมอนส (Edmonds, 1979; citing 
in Hoy & Miskel, 2001, p. 84) เก่ียวกับองคประกอบของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนําสูง โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน
เนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน ตั้งความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 
มีการประเมินผลนักเรียนอยางเปนระบบสมํ่าเสมอมีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย ท้ังนี้เปนเพราะ
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญและมีความจําอยางยิ่งในการพัฒนาครู
บุคลากรและผูเรียนในโรงเรียนใหมีศักยภาพอยางหลากหลายสงผลใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน
ไปในทางบวก 

 
5.3 ขอเสนอแนะ                                                                                                            

  
 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ควรสงเสริมใหมีการจัด

อบรมครู ผูบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู สงเสริมบุคลากรใหมีความรอบรูเทาทันเหตุการณ และ
เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ ใหบุคลากรสามารถนําความรูวิทยาการ ที่ไดศึกษามาปรับใชกับ
การทํางานเพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค  
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  2) ผูบริหารควรสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู 
  3) ผูบริหารควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการศึกษาการเรียนรวมแกผูปกครอง 

และหนวยงานภายนอก 
  4) จากผลการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับคอนขางสูง ดังนั้นผูบริหารควรไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนําทางวิชาการ
และการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไปอยางตอเนื่อง 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรทําวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  2) ควรทําวิจัยเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 




