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บทคัดย่อภาษาไทย 

55252942 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษา 

นาง สุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง: การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย ์ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมกรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 30,164 โรงเรียน ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ตัวอย่าง จ านวน 100 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 3) การจัดระบบการเงินและการจัดสรร
ทรัพยากร 4) การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ 5) การบริหารด้านความสัมพันธ์
ชุมชน 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และเป็นประโยชน์ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

55252942 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : BASIC EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATION 

MRS. SUNAN RUNGARUNSAENGTHONG : BASIC EDUCATION SCHOOL 
ADMINISTRATION TOWARD EFFECTIVENESS THESIS ADVISOR :  SANGAUN INRAK, Ph.D. 

The purposes of the research were to identify 1) the components of basic 
education school administration toward effectiveness, 2) the confirmation of basic 
education school administration toward effectiveness. The population of this research 
were 30,164 schools under the Office of Basic Education Commission. The sample size 
was determined Taro Yamane's sample size. The sample were 100 schools and each 
school composes of 3 respondents; school director, deputy school director and 
academic affairs teacher, with a total of 300 respondents. The instruments for 
collecting the data were semi-structured interview and opinionnaires. The statistics 
used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis, and content analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1. Basic education school administration toward effectiveness composed 
of 5 components, 1) Management, 2) Quality Academic Management, 3) Financing 
Systemetic Management and resources allocation, 4) Personnel Enhancing for Quality 
performance, 5) Community Relation Management 

2. The confirmation of Basic education school administration toward 
effectiveness were found with accuracy, appropriety, propriety and utility. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกของความพยายามที่จะลดความไม่เท่าเทียมกันของ

มนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่มทั้งสตรี  เด็ก ชาวชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนกลุ่มน้อยด้อยโอกาส และเด็กเป็นจ านวนล้าน ๆ คน ที่ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงาน
ท าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของ 
การพัฒนาโดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี 
และการสื่อสารที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละประเทศจึงให้ความส าคัญต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม และโอกาสในการได้รับการศึกษา 
ของประชาชนในชาติให้มากขึ้นตามดัชนีความเจริญเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่สนองตอบความต้องการของประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพคุณภาพเป็นไป  
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นความจ าเป็นที่แต่ละประเทศต่างค านึงถึงและมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 
และสานต่อการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความอิสระคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 1 การเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็น 
ผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ และความรู้พื้นฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะดังนี้ 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่ต้องมีความรู้พื้นฐาน 3 ทักษะ 
ชีวิตและการท างานในเรื่องความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่ม และการชี้น า
ตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม แนวคิดดังกล่าวนั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนา 
คนในการพัฒนาประเทศ สร้างความสามารถการแข่งขัน2 
  

                                                            
1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2) 

พุทธศักราช 2545 “ราชกิจจานุเบกษา” (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545): 28. 
2วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ ์open worlds, 2554), 5. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การศึกษาในปัจจุบันมีปัญหา จึงท าให้เกิดวิกฤตทางปัญญา แล้วพาให้เกิดวิกฤตชาติ  

การแก้วิกฤตต้องท าหลายอย่าง  รวมทั้งการรักษาด้วยยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อความเข้มแข็งทางปัญญาโดยรอบด้านโดยเร็ว การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ 
และประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คือ ในปัจจุบันมีการบริหารรวมศูนย์อ านาจสู่ส่วนกลางมีการจัดองค์กรซ้ าซ้อน ไม่มี  
เอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่ าขาดการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมจึงไม่ได้คนดีคนเก่งมาเป็นครูสังคมขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูขาดการพัฒนา 
นโยบายอย่างต่อเนื่องขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
และขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนการเข้ารับการศึกษาไม่กว้างขวาง  
ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรมเกิดความเหลื่อมล้ าในโอกาสการเข้ารับการศึกษา และคุณภาพการศึกษา  
ที่ได้รับ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป การศึกษาขึ้น รวมถึงการเรียนการสอนไม่ได้เน้น 
ความสามารถสากลเท่าที่ควร ขาดการอบรมบ่มนิสัย ไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญา
ไทยอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะคุณภาพครูส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียน เน้นวิชาและครูเป็นตัวตั้ง ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน, การเรียนการสอน 
ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เน้นการท่องจ า แต่ไม่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท าให้เด็กนักเรียนสมัยใหม่คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่เป็น รวมทั้งการศึกษาแปลกแยกจาก 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การศึกษาที่จัดอยู่ในปัจจุบันเป็นการศึกษาแบบแยกส่วน ไม่สอดคล้อง
กับการด ารงชีวิตในสังคม อีกทั้งการศึกษาขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกับด้านศาสนา ศิลปะ และ  
วัฒนธรรมเข้าไว้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาอ่อนด้อยทางคุณภาพ 
และจริยธรรม และขาดความภูมิใจในศิลปะ และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการด ารง
อยู่ และความมั่นคงสถาพรของชาติไทยผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา  
กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความประพฤติเป็นที่ยอมรับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์ในการท างาน แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ มีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือ 
ในการท างาน มีความเป็น ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้ว ผู้บริหารต้องเป็น  
ผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีหลัก ส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งโดยรวม 
แล้วงานบริหารจะต้องท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติอย่างพึงพอใจของสมาชิกและงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายใต้เวลาและงบประมาณที่จ ากัด3 การบริหารกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ 

                                                            
3สมชาย เทพแสง, การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2553),  

15-16. 
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สาธารณะในด้านยุคโลกาภิวัตน์มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้ธุรกิจเหล่านั้น 
ด าเนินการไปได้ด้วยดี และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกจิ  
สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดน และกระทบกระเทือน  
ไปทุกประเทศทั่วโลก ในด้านการจัดการศึกษาก็ไม่มีเว้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยผู้บริหาร  
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา ประสบความส าเร็จและ
เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์4 

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สิ่งที่จะท าใหม้นุษย์เราอยู่รอดได้ 
ในสังคมปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจน  
ประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อม 
รับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่ส าคัญมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนา 
พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้านสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
จรรโลงความเจริญก้าวหน้าของสังคมทุกด้านโดยพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามที่  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนด ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาระบุไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 
โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม  
ต้องอาศัยก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญและคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ  
ของการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าการจัดการศึกษา 
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
อารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีคนเก่งและ  
มีความสุขซึ่งผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบของความเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 
อย่างชัดเจนด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 มาตรา 27, 28 และ  
34 ที่ก าหนดให้มีมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อโดยให้สาระของหลักสูตรและ
มาตรฐานตามสาระของหลักสูตร เป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน

                                                            
4ธีระ รุญเจริญ, การจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง,  

2553), 11. 



 4 

 

ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ก าหนดหลักสูตร 
แกนกลาง พร้อมทั้งให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระหลักสูตรของตนเองตามความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ตามที่สังคมไทยต้องการของความเป็นไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน
สถานศึกษาผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้ 
ในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกไร้พรหมแดน 
อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เกิดกระแสผลักดันในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่ส าคัญ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนา
พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข และสร้างสรรค ์
จรรโลงความเจริญก้าวหน้าของสังคมทุกด้านมีความรับผิดชอบต่อสังคมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมไทยต้องการ 
ของความเป็นไทย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษาผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดท าสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง5 สถานศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญในการส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยรีบด่วน และเป็นการแก้ไขที่ให้ผลอย่างยั่งยืน เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า สถานศึกษาหลายแห่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างสูงจากพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น ด้วยความเชื่อที่ว่าสถานศึกษา 
แห่งนั้นจะสามารถหล่อหลอมบุตรหลานของตนให้เป็นคนดีและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาด 
ของสถานศึกษาและระดับช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ขอบเขตของการบริหารสถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคลและ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
สภาวะการศึกษาไทยในแต่ละประเภท ระดับการศึกษา ภาพรวมของการศึกษาไทยผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global CompetivenessIndex : GCI) ฉบับล่าสุด ปี 2556 
การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้ว 2555  
ที่อยู่อันดับที่ 38 จาก 144 ประเทศ จากการวิเคราะห์อันดับภาพรวมประเทศในกลุ่มอาเซียน  
โดย WEF ในระยะ 8 ปีถึงปัจจุบัน พบว่า อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ อินโดนีเซียและ

                                                            
5ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 - 2559) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2554), 8 -10. 
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ฟิลิปปินส์สูงขึ้น 19 อันดับ มาเลเซียและไทยอันดับถดถอย 4 และ 5 อันดับ ตามล าดับในการจัด  
อันดับความสามารถในการแข่งขันนั้น WEF พิจารณาจาก 3 หมวดได้แก่ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย 
สถาบันด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจมหภาค สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ปัจจัย 
ยกระดับประสิทธิภาพ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้กิจการก้าวหน้า อันรวมถึงการศึกษาขั้นสูงและ 
การฝึกอบรม ขนาดของตลาด ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ตลาดแรงงานความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
3.ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ หมายถึง ส่วนที่จะขับส่งให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ประชากร  
ในวัยเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงเป็นสัดส่วนสูงขึ้น โดยอัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรในกลุ่มอายุ 
3 – 21 ปี ในระบบโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 81.78 ในปีการศึกษา 2554 เป็นร้อยละ 82.85  
ในปีการศึกษา 2556 แต่การจัดการศึกษา ยังมีปัญหาในด้านของคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่ ผลการ
เรียนของนักเรียนต่ าในวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
คุณภาพของครู-อาจารย์ การขาดแคลนครู-อาจารย์ คุณภาพโรงเรียน/สถานศึกษาแต่ละขนาดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้รัฐบาลปัจจุบันยังได้ให้ความส าคัญ ในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  
โดยได้ก าหนดนโยบายการศึกษา 7 นโยบาย คือ 1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
อย่างแท้จริง 4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 5. เร่งพัฒนา ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี 
ประชาคมอาเซียน6 

 
ปัญหาของการวิจัย 

กระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงในปัจจุบันที่เรียกกันว่า 
สังคมแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้นจะมีตัวแปรหลากหลายประการที่ท าให้รูปแบบ
สาระการเรียนรู้ที่แปรเปลี่ยนไปแตกต่างจากสมัยก่อน ส่งผลต่อการศึกษาโดยรวม ประเด็นปัญหา 
ในสังคมจึงเป็นประเด็นที่ระบบการเรียนรู้ในสังคมต้องเผชิญ เช่น ประเด็นของการปรับการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนให้รู้ซึ้งถึงวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม รวมทั้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติและของโลก 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ สามารถด าเนินการทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจการค้า การศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมในเวทีโลกได้อย่างเสมอบ่าเสมอไหล่กับนานาชาติ 

                                                            
6พนม พงษ์ไพบูลย์, บรรยายพิเศษ เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย เสนอที่ ห้องประชุมลิขิต 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 19 กุมภาพันธ์ 2555. 
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จึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยน โดยเน้นในเนื้อหาสาระทางการศึกษาอย่างแท้จริง  
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงมี่ส่งผลกระทบรอบด้านอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้นในส่วนของ  
การศึกษาก็เช่นเดียวกันที่กระแสสังคมแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดสภาพการณ์ของปัญหา  
ที่มีหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษาในยุคดังกล่าวนี้สรุปในสาระส าคัญ  
ได้หลากหลายประเด็นเช่น 1. เน้นปริมาณของการศึกษาแต่ไม่เน้นคุณภาพ 2. ขาดความเข้มข้นทาง
วิชาการ 3. ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยท าลายเยาวชนของประเทศ4.สถาบันอุดมศึกษาไม่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตยแต่ส่งเสริมระบอบเผด็จการ 5. ผู้บริหารกลุ่มหนึ่งเห็นแก่ตัวไม่เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
6. ขาดการวิจัยคันคว้าและเสนอปัญหาสังคมอย่างจริงจังอ่อนบทบาทในการชี้นาของสังคม 7. ขาดการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีคุณภาพในแทบทุกด้าน 8. ขาดระบบการประเมิน
บุคลากรทาให้บุคลากรมีคุณภาพต่ าลงนับวันสูญเสียคนมีฝีมือได้คนรุ่นใหม่ที่ด้อยคุณภาพและนับวัน 
จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม 9. โรงเรียนที่มีคุณภาพจะกระจุกตัวในเมืองหลวงและ 
ตัวจังหวัดทอดทิ้งให้โรงเรียนในชนบทล้าหลัง 10. ระบบการบริหารขาดเอกภาพไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 
ไม่มีการประเมินตนเอง 11. ระบบการบริหารการศึกษาเป็นระบบรวมศูนย์อ านาจที่ขาดเอกภาพ
ท้องถิ่นไม่มีบทบาทในการจัดการศึกษาของตนเอง 12. การศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาของไทยมีจา
กัดมากในการศึกษาเชิงภาพรวมและสหวิทยาการส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนและเน้นด้าน  
เทคนิคทาให้มองไม่เห็นภาพรวมและคุณภาพของระบบการศึกษาที่ผ่านมา 13. อาจารย์และผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหาเพียงใดและจะต้องแก้ไขอย่างไร  14. ระบบการเมืองไม่มีบุคลากร 
ที่จะสนใจและมองเห็นปัญหาของระบบการศึกษาเพื่อที่จะเข้าไปบริหารกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหา 
อย่างจริงจัง7ปัญหาวิกฤตการศึกษาไทยในปัจจุบัน นอกจากจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนครูแล้ว  
ยังมีปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมา จึงท าให้เกิดความอ่อนแอในเนื้อหาสาระ และ
เมื่อวัดระดับคุณภาพแล้วก็ปรากฏว่าครูเหล่านี้สอบตก ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่สามารถ
จัดหาครูมาสอนตรงตามวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพราะครูประจ าการที่สอนอยู่เดิมก็ต้องสอนต่อไป  
ส าหรับปัญหาและแนวทางการด าเนินการแก้ไขที่ส าคัญๆ มีดังนี้1.ปัญหาการขาดแคลนครูปัญหาการ
ขาดแคลนครูในประเทศไทยว่านอกจากจะขาดแคลนในเชิงปริมาณแล้ว ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นคือ 
การขาดแคลนในเชิงคุณภาพ การขาดแคลนครูในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระวิชา  
ต่าง ๆ มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกที่เรียนมา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่  
ท าการศึกษาเป็นวิชากลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ ผลการวิจัยพอ

                                                            
7ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 2-3. 



 7 

 

สรุปได้ว่าในโรงเรียนรัฐบาล ครูที่สอนตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกที่จบ โดยเฉลี่ยแล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 74%  
ตรงกับ วิชาโท 2% ครูที่สอนไม่ตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกที่จบมี 24% ครูโรงเรียนของรัฐที่สอนในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ที่ตรงกับวิชาเอกที่เรียนมามากที่สุดคือวิทยาศาสตร์ (85%) รองลงมาคือภาษาอังกฤษ 
(80%) ภาษาไทย (76%) ส าหรับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ตรงกับวิชาเอกที่เรียนมามากที่สุด
คือ วิชาศิลปศึกษา (39%) รองลงมาคือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (28%) สุขศึกษา (27%)  
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ท าให้ได้ครูที่สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษาได้แก่ ระบบการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตครูผู้สอนในบางรายวิชา ยังมีไม่เพียงพอ การที่ข้าราชการครูขอย้ายไปช่วยราชการในโรงเรียนอื่น
หรือในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งอาจไปสอนในวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่จบมา 2. ปัญหาคร ู
สอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่จบมา ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่จบมา ท า ให้มีความ
อ่อนแอในเน้ือหาสาระ และเมื่อวัดระดับแล้วก็ปรากฏว่าครูสอบตก ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็ไม่สามารถหาครูที่จบตรงตามวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาขาดแคลนมาสอนตามวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด  
เพราะครูประจ าการที่สอนอยู่เดิมก็จะต้องสอนต่อไป8 การปฏิรูปการศึกษาหลายยุคหลายสมัยใน 
หลายรัฐบาล มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับหลายครั้งคิดเฉลี่ยทุกรอบสิบปี มีแนวคิด
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาหลากหลาย มีการแสดงเจตจ านงของนักวิชาการศึกษาชั้นน าที่ประสงค์  
ให้การศึกษาไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงดัดแปลงหรือน าแนวคิดทางระบบ
การศึกษาของชาติตะวันตกมาสวมลงในระบบการศึกษาไทย โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคลแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีหลายครั้งที่ระบบการศึกษาเผชิญกับความล้มเหลวในการน า
หลักคิดและนโยบายการศึกษาในฝันไปใช้ในภาคปฏิบัติ จึงก่อให้เกิดวาทกรรมทางการศึกษาว่า 
นักเรียนไทย คือหนูทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาสาเหตุส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา มาจาก  
ค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ชี้ชัดให้เห็นว่าการศึกษานั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่ประชาชนมีความรู้สูง ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้น มีความเจริญตาม 
ไปด้วยจากรายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ประจ าปี 2550 พบว่า  
ในภาพรวมการศึกษาของประชาชนยังมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 
สรุปสาเหตุส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ไว้ว่า 1) สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศไทย 
เป็นประเทศขนาดกลาง มีรายได้ถัวเฉลี่ยต่อหัวของประชากรค่อนข้างต่ าคุณภาพของประชาชนยัง
ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ มาตรฐานความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ าการที่เศรษฐกิจสังคมโลก 
มีการแข่งขันเพื่อตัวใครตัวมันมากขึ้นมี ความไม่สมดุลมากขึ้นและการเติบโตทางการผลิตการค้าชะลอตัว  
ท าให้เศรษฐกิจไทยซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจโลก ฟื้นตัวได้ยาก จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็น 

                                                            
8อัญญรัตน์ นาเมือง, “การสัมมนาเรื่องโครงการสภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551,” 

เสนอที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 20 มีนาคม 2556. 
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พื้นฐานในการแก้ปัญหาดังกล่าว 2) สภาวะและปัญหาของของการศึกษาไทย รัฐยังให้ความส าคัญ 
กับการศึกษาปฐมวัยน้อยเกินไป ทั้ง ๆ ที่เด็กวัยนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญที่สุด สมองก าลังพัฒนาสูง  
เรียนรู้ได้ไว หากพลาดโอกาสนี้จะเกิดผลลบทั้งชีวิต ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ยังให้บริการ
ไม่ทั่วถึงในแง่ปริมาณและคุณภาพในส่วนของครูอาจารย์ ปัญหาส่วนใหญ่คือ การขาดแรงจูงใจและ
ขาดความรู้ความสามารถ และที่ส าคัญรัฐบาลขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา 3) ความล้าหลัง 
ของการด าเนินงาน แบ่งเป็นด้านตัวครู เช่น ขาดแรงจูงใจ ขาดความสามารถ เป็นหนี้ทั้งในและนอก
ระบบด้านงบประมาณ มีส าหรับด าเนินการน้อยด้านสื่อ และเทคโนโลยี ยังมีน้อยและไม่ทันสมัย  
กระบวนการเรียนรู้ ครูยังขาดทักษะ ในกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูยังใช้วิธีสอน
แบบเดิมไม่พัฒนาการบริหารจัดการ ผู้บริหารยังไม่มีความสามารถพอ ในการบริหารงานในโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาย่อมต้องพัฒนาให้  
สอดคล้องกันไปด้วย ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตการศึกษาก็ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน9 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษานั้นจากการจัดอันดับ 
ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ อันดับของไทยมีแนวโน้มต่ าลงมาตลอดโดยปี พ.ศ. 
2550 ผลการจัดล าดับประเทศไทยโดยไอ เอ็ม ดี ไทยอยู่อันดับที่ 33 จาก 55 ประเทศ ปัจจัยที่เป็น 
ตัวฉุดคือปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อีกประการหนึ่ง
พบว่า ประชากรในวัย 3 - 17 ปี ไม่ได้เรียน ในปีการศึกษา 2551 สูงถึง 1.6 ล้านคนหรือ 11.23% ของ 
ประชากรวัยเดียวกัน ทั้งที่กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลจัดการศึกษาภาคบังคับแก่ประชาชน 9 ปี  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนและออกกลางคันไม่ได้เรียนต่อในช่วงชั้นต่าง  ๆ มากโดยจาก 
ข้อมูลออกกลางคันปี 2550 พบว่า มีนักเรียนออกกลางคันในทุกระดับชั้นรวม 1.19 แสนคนหรือ 1.4% 
ในส่วนของอุดมศึกษาจ านวนนักศึกษาในปี 2549 - 2550 ประมาณ 2.4 ล้านคน เรียนจบปีละ  
2.7 แสนคน และว่างงานปีละ 1 แสนคน โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน1.8 แสนคนและ
ปริญญาเอกจ านวน 16,305 คน ซึ่งจุดนี้ท าให้ผู้เรียนในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในปี 2550 มีจ านวน 
ลดลงเพราะสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะขยายการเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากขึ้น 
เนื่องจากคนนิยมเรียนให้ได้ปริญญาเพิ่มการศึกษานั้นมีผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจ การพัฒนา  
คุณภาพการศึกษานั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยและแก้จุดอ่อน คือสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์  
ซึ่งปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเพราะปัญหานี้ การคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง 
ต้องใช้ครูเป็นผู้ผลักดันคุณภาพการศึกษา จัดระบบงบประมาณโดยเพิ่มงบให้โรงเรียนต่างจังหวัดได้งบ

                                                            
9อภินันท์ สิริรัตนจิตต์, การปฏิรูปการศึกษาไทย, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2556, เข้าถึง

ได้จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084309&Html 
=1&TabID=1. 

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084309&Html
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มากกว่าโรงเรียนในเมือง 10 เท่า เพราะทุกวันนี้คนจนได้รับการศึกษาแบบคนจน ส่วนคนรวยได้รับ 
การศึกษาแบบคนรวยและต้องมีผู้น าทั้งผู้น าประเทศและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ต้องให้
ความส าคัญกับการศึกษาและคอยกระตุ้นพัฒนาการศึกษาแต่ทุกวันนี้ไทยขาดผู้น าด้านการศึกษา 
โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองมีน้อยมาก และควรสร้างวัฒนธรรมให้ทุกฝ่ายเข้ามาส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษา อีกทั้งต้องสอนให้เด็กเรียนจบแล้ว มีผลงาน รู้จักว่าค่าของคนอยู่ ที่ผลของงาน รู้จัก
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมปัญหาของระบบศึกษาไทยไม่ได้เกิดจาก 
การขาดทรัพยากรอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ทรัพยากร 
มากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ า ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติกลับมีแนวโน้มลดต่ าลงการขาดความรับผิดชอบ (Accountability) ของระบบการศึกษา
ตลอดทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา  
ในระดับสูง และระบบการเรียนการสอนไม่เหมาะกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ดังนั้น หัวใจส าคัญของ 
การปฏิรูประบบการศึกษาจึงอยู่ที่ (1) การสร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น  
โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ และพ่อแม่สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูล
คุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ (2) การปรับหลักสูตร สื่อการสอนและการ 
พัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21 และ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีปัญหาแนวทางการ  
ปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ (1) หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี ซึ่งคณะนักวิจัยเสนอ
ว่าให้ตั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เป็นเป้าหมายหลัก และปรับเนื้อหา สมรรถนะ  
(ทักษะ) และคุณลักษณะที่พึงปรารถนาของนักเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยปฏิรูป
หลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ ช่างคิด และบูรณาการ อันได้แก่ เน้นแนวคิดหลักและค าถามส าคัญ  
ในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการท างานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ ICT ในการหาความรู้ 
ด้วยตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้  
นอกจากนั้น หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับบริบทของตนได้ ทั้งนี้ ควรมีการลดจ านวนชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน และเพิ่มการใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการ 
แก้ปัญหา รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีน าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม และใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) (2) การปฏิรูประบบการวัด 
และประเมินผลการเรียนซึ่งคณะนักวิจัยเสนอให้มีการปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ 
โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่น ๆ ในปัจจุบัน มาเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 
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และทักษะ (Literacy-Based Test) ความรู้ การแก้ไขปัญหาชีวิตจริง ในทางที่ช่วยพัฒนาทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมินผล 
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน (Formative Test) ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างทาง 
ตลอดการเรียนรู้ (3) การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครูซึ่งในส่วนของการฝึกอบรมครู คณะนักวิจัย
เสนอว่า รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพและการจัดการความรู้ โดยให้  
โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอ านาจในการตัดสินใจเลือก
หลักสูตรและผู้อบรมเอง และให้ความส าคัญกับการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาครูใหม่  
และการสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน (Professional Learning Community)  
ในส่วนของระบบผลตอบแทนครู เพื่อให้ครูรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากขึ้นและปรับ
ลดงานธุรการของครูลงให้เน้นหน้าที่ในการสอนเป็นส าคัญ (4) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาระบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นหน่วยหลักในการ 
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ เพื่อก ากับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และมี
บทบาทในการประเมินตามระดับปัญหา (Risk-Based Inspection) เพื่อแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ 
ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบ
ใหม่ของนักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมินเฉพาะเรื่อง (Thematic Inspection) โดยเลือกบาง
ประเด็น เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน (5) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 
ปัญหาด้านการเงินในระบบการศึกษาในปัจจุบันคือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังด้านอุปทาน 
มากกว่าด้านอุปสงค์ ซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ และโรงเรียนรัฐได้รับการอุดหนุนมากกว่า 
โรงเรียนเอกชนเท่าตัว การจัดสรรเงินอุดหนุนจ านวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกาส 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา10 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่คนไทยยุคใหม่ 
ควรมีนิสัยใฝ่รู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความ  
ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อ - ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ 
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ 
และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกันและเสมอภาค 2) พัฒนาคุณภาพ 

                                                            
10สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสวนาสาธารณะของทีดีอาร์ไอ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556. 
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ครูยุคใหม่ ครูยุคใหม่ ควรเป็นบุคคลผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  
มีระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีครูครบตามเกณฑ์และสามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
มาตรฐาน มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งมีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ สถานศึกษายุคใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และขณะเดียวกัน  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ  
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารจัดการ  
ตามหลัก ธรรมาภิบาล น าระบบและวิธีการบริหารแนวใหม่มาใช้ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง มีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณตามความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการได้  
และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชน และทุกภาคส่วน11 

จากปัญหาการบริหารสถานศึกษาดังที่ได้กล่าวมาผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นหัวใจหลัก 
ในการบริหารสถานศึกษาที่ส าคัญที่สุด การที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผู้น าหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าที่ไม่ใช่เจ้านายและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถพัฒนา  
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง รอบรู้ มองไกล เปิดใจกว้าง สร้างความ
ร่วมมือและยึดถือผลส าเร็จเป็นส าคัญ 

จึงสรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียนครูผู้สอนหรือ
สถานศึกษาเองย่อมเกี่ยวข้องการบริหารงานของผู้บริหาสถานศึกษาโดยตรงผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลและ 4. ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ทั้งนี้ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้องค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้น าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

                                                            
11ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  การปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2552 - 2561). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัย ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี ้
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธภิาพ 
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจัยจึง
ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยดังนี ้

1. องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นอย่างไร 
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน 
ในการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพเป็นพหุองค์ประกอบ 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องการบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพดังที่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ของเจอราลด์ แองกัส  
(Gerald Aungus) สรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะดังนี้ 1.นักสร้างสรรค์ (Ceative)  
2. นักการสื่อสาร (Communicator) 3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) 4. สร้างชุมชน (Builds 
Community) 5. การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) 6. การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (Collaboration  
and Connection) 7. สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) 8. ความเชื่อมั่น (Confidence) 9. ความมุ่งมั่น 
และความพากเพียร (Commitment and Persistence) 10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness  
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to Learn) 11. ต้องเป็นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative  
andInnovative) 12. นักริเริ่มงาน (Intuitive) 13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability 
to Inspire) 14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) 15. ตัวแบบที่ดี (good Model)12 โทนี บุช  
(Tony Bush ) บอกไว้ว่า การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ทางการศึกษาสาขาหนึ่ง การด าเนินงาน 
ในเรื่องนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรถือเป็นหัวใจของ  
การบริหารการศึกษา และมีส่วนก าหนดทิศทางการสนับสนุนการบริหารของสถาบันทางการศึกษา
อย่างมาก นอกจากนี้วัตถุประสงค์และการบริหารงานก็ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนและ  
ใกล้ชิดอีก13 และ อเล็กซ์ชไนเดอร์ และ นีลเบอร์ตัน (Alex Schneider and Neil Burton) เขียนไว้ว่า 
การบริหารทางการศึกษาเป็นหัวใจของการวางแผนการจัดท าโครงการการจัดวางระเบียบปฏิบัติการ
เงินการบุคลากรการจัดหาอุปกรณ์การบริหารเวลาการสื่อสารในทุกระดับฯลฯและมีความเกี่ยวข้องกัน 
ในเชิง “ระบบ” มากกว่า “ตัวบุคคล”14 ออสการ์สซิดุส (Oskars Zids) กล่าวไว้ว่าการบริหารการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม A เป็นศาสตร์ทางการบริหารสาขาหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ 
ในเรื่องระบบหน้าที่และโครงสร้างของสถาบันทางการศึกษาการจัดกิจกรรมที่ให้ผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินผลรวมทั้งการวางแผนการจัดองค์กรการสร้างแรงจูงใจและการควบคุมและทรัพยากร 
ทางการเงินวัสดุและข้อมูลข่าวสารส่วนกลุ่ม B การบริหารการศึกษาเป็นปัญหาหนึ่งทางการศึกษา 
ที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง15 ส่วนของเฟรดเดออริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) แนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์คือการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 3 อย่าง คือ 1. เลือกคนที่มี
ความสามารถสูงสุด (Selection) 2. ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 3. หาสิ่งจูงใจให้เกิด 
ก าลังใจในการท างาน (Motivation)16 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

                                                            
12 Gerald Aungus .21st Century Administrators New Roles, New 

Responsibilities เข้าถึงได้จาก http://www.geraldaungst.com/blog/2012/03/21st-century-
administrators-new-roles-newresponsibilities. 

13 Bush, Tony and Coleman, Marianne, Leadership and Strategic 
Management in Education (Great Britain: Paul Chapman Publishing Ltd, 2006), 1. 

14Schneider, Alex and Burton, Neil, Management in Education. “Personal 
Intelligences: The fourth pillar of school principalship” (2008), 24. 

15Zids, Oskars, New and Old Paradigms of Educational Management in 
Latvia’s Context (2006), 4-5. 

16Taylor, Frederick W., The Principles of Scientific Management (New York: 
Harper, 1916), 8. 
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ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติถึงงานบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบด้วยงานวิชาการงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป17 ปีเตอร์ ดรกเกอร์ (Peter F. Drucker) ได้ให้หมายความว่า  
การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น คือ 1. การท างาน หรือการด าเนินงาน 
หรือกิจกรรม 2. บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป หรือทรัพยากรการบริหาร ซึ่งมีคน เงิน วัสดุอุปกรณ์   
3. เป็นการท างานให้ส าเร็จ หรือให้บรรลุเป้าหมาย หรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให้ด าเนินการไปสู่
จุดหมายที่ต้องการ18 ส่วน หวน พินธุพันธ์ ได้ให้ความหมายการบริหารการศึกษาว่าหมายถึง 
การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ความคิดความสามารถและ  
ความเป็นคนดี19 นอกจากนี้ เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธภิาพ 
คือพิจารณาว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (input) กับ 
ผลผลิต (output) ที่ได้รับออกมาตามประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและเป็นการ 
บริการของราชการและองค์กรของรัฐบวกกับความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย E = Efficiency  
คือประสิทธิภาพของงาน O = Output คือ ผลผลิตหรือที่ได้รับออกมา I = Input คือ ปัจจัยน าเข้า 
หรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป S = Satisfaction คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา20  
นอกจากนี้บันลือ พฤกษะวัน กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาหมายถึงการด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือให้นักเรียนมีสุขภาพดีมีคุณธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนมีความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคม21 ส่วน ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า
หมายถึงความที่พยายามจะสั่งแนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมอยู่ที่จุดหมาย 
ปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมี 

                                                            
17ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ ์(ร.ส.พ.), 2546), 28. 
18 Drucker, Peter F. The effective executive. ( Australia : Wadsworth, 

2005),35. 
19หวน พินธุพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต,  

2550), 10. 
20Herbert A. Simon, Administrative Bahavior (New York: McMillet Company. 

Hills, California: Sage Publications, 1960), 80. 
21บันลือ พฤกษะวัน, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: สตรีเนติ

ศึกษา, 2549), 57. 
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หน้าที่สั่งให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน22 พร้อมด้วย ธีระ รุญเจริญ 
ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่าหมายถึงการด าเนินงานด้วยกระบวนการที่หลายคน  
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเอง
พัฒนาอาชีพพัฒนาสังคมให้ดารงชีวิตในสังคมเป็นไปด้วยความสงบสุข 23  พิมพ์พร จารุจิตร์  
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก ่
การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารการท างานเป็นทีมเทคโนโลยีและ
ดิจิตอลการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม24 และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ไรท์ และสมิท (Ryan and Simith) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ ์
ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับ  
งาน เช่น ความพยายาม ก าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้น25 กู๊ด (Good) ให้ความหมายของ 
ประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถส าเร็จ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา 
และความพยายามเล็กน้อย ก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์26 ปีเตอร์สัน และ โปลวาล  
(Peeterson and Plowan )ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานหมายถึงการลดต้นทุนในการ
ผลิตและในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงคุณภาพ (quality) ของการมีประสิทธิผล (effectiveness)  
และความสามารถ (competence and capacity) ในการผลิตการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่า 
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่ 
เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่มีองค์ประกอบ  
5 อย่าง คือต้นทุนคุณภาพปริมาณเวลาและวิธีการในการผลิต27 เซอร์โต และ เชอร์โต (S.C. Certo  
and S.T. Certo ) ได้ให้ค านิยามของประสิทธิภาพว่าหมายถึงเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิด

                                                            
22ชาญชัย อาจินสมาจาร,  ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก 

(กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2551), 6. 
23ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส, 2553), 31. 
24พิมพ์พร จารุจิตร์, ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (เอกสารทาง

วิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยอุดรธานี, 2559), 188. 
25Ryan, T. A. and Smith, P. C., Principle of Industrial Psychology (New York: 

The Mcnanla Press Company, 1954), 276. 
26Good, C. V., Dictionary of Education ( New York: McGraw- Hill Book 

Company, 1973), 193. 
27Peeterson, E. and Plowman, G. E., Business organization and management 

(Illionoise: Richard D. Irwin, 1953), 12. 
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ความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุดกล่าวคือเป็นการใช้โดยมี 
เป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ  
ให้ถูกต้อง (Doing Things Right)”28 จอห์น ดี มิลเคต (John D’ Milket) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพไว้ว่า หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผล 
ก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 2. การให้บริการ 
อย่างรวดเร็วทันเวลา (timely service) 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 4. การให้บริการ 
อย่างต่อเนื่อง (continuous service) 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service)29 นอกจากนี ้
แนวความคิดของ อนันท์งามสะอาดอธิบายว่าประสิทธิภาพหมายถึงกระบวนการด าเนินงานที่มี  
ลักษณะดังนี้ 1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources)  
และประหยัดเวลา (Time) 2. เสร็จทันตามก าหนดเวลา (Speed) 3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณา
ทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือวัตถุดิบมีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการด าเนินงาน
กระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ดีการมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณา
กระบวนการด าเนินงานว่าประหยัดรวดเร็วมีคุณภาพของงาน30 วรัท พฤกษากุลนันท์ ได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่าประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็วใช้เทคนิคที่สะดวก  
สบายกว่าเดิมคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด 31 สมยศ นาวีการ 
ได้อธิบายถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 7 ประการ คือ 1. กลยุทธ์ (Strategy) 2. โครงสร้าง  
(Structures) 3. โครงสร้าง (Systems) 4. แบบ (Styles) 5. บุคลากร (Staff) 6. ความสามารถ (Skill)  
7. ค่านิยม (Shared Values)32 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้แนวคิดประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ  
1. ความรับผิดชอบ และความผูกพัน 2. ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความเข้าใจในความสัมพันธ์ 

                                                            
28Certo, S. C. and Certo, S. T., Modren Management ( New Jersey: Pearson 

Jones Gareth R, 2004), 9. 
29Millet, J. D., Management in the Public Service ( New York: McGraw-Hill 

Book, 1954), 4. 
30อนันท์ งามสะอาด, ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effective) ต่างกัน

อย่างไร, เข้าถึงได้จาก http://www.sisat.ac.th/main/index.ph.2559) 
31วรัท พฤกษากุลนันท์, ประสิทธิภาพและประสทิธิผล (Efficiency & Effectiveness), 

เข้ าถึ ง ได้ จาก http://peenet.blogspot.com/20 08/07/efficiency-effectiveness administrator. 
html 

32สมยศ นาวีการ, การบริหาร (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2543), 25. 
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ระหว่างบุคคล 3. ความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความสามารถของสมาชิกให้สมาชิกมีความรู้  
และความช านาญ 4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับทีมงาน33 
 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา  : Gerald Aungus, 21st Century Administrators New Roles, New Responsibilities. 
 : Bush, Tony and Coleman, Marianne, Leadership and Strategic Management 
in Education (Great Britain: Paul Chapman Publishing Ltd, 2006), 1. 
 : Schneider, Alex and Burton, Neil, Management in Education “Personal 
Intelligences: The fourth pillar of school principalship” (2008), 24. 
 : Zids, Oskars, New and Old Paradigms of Educational Management in 
Latvia’s Context (2006), 4-5. 

                                                            
33ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด,  

2553), 28. 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกดิประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัตกิารศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 

การบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ให้เกิดประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎี 
- หวน พินธุพันธ์ 
- อนันท์ งามสะอาด 
- วรัทพฤกษากุลนันท์ 
- สมยศ นาวีการ 
- ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์
- บันลือ พฤกษะวัน 
- ชาญชัย อาจินสมาจาร 
- ธีระ รุญเจรญิ 
- พิมพ์พร จารุจติร์ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
- Gerald Aungus 
- Tony Bush 
- Alex Schneider & 
  Neil Burton 
- Oskars Zids 
- Peter F. Drucker 
- Frederick Taylor 
- Herbert A. Simon 
- Ryan and Simith 
- Good 
- Peeterson and 
  Plowan 
- Certo 
- John D’ Milket 
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 : Taylor, Frederick W., The Principles of Scientific Management ( New York: 
Harper, 2002), 8. 
 : Drucker, Peter F., The effective executive (Australia: Wadsworth, 2005), 35. 
 : Herbert A. Simon, Administrative Bahavior (New York: McMillet Company. Hills, 
California: Sage Publications, 1960), 80. 
 : Ryan, T. A. and Smith, P. C., Principle of Industrial Psychology (New York: The 
Mcnanla Press Company, 1954), 276. 
 : Good, C. V., Dictionary of Education ( New York: McGraw- Hill Book Company, 
1973), 193. 
 : Peeterson, E. and Plowman, G. E., Business organization and management 
(Illionoise: Richard D. Irwin, 1953), 12. 
 : Certo, S. C. and Certo, S. T., Modren Management (New Jersey, 2004), 9. 
 : Millet, J. D., Management in the Public Service (New York: McGraw-Hill Book, 
1954), 4. 
 : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ ์(ร.ส.พ.), 2546), 28. 
 : หวน พินธุพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต,  
2550), 10. 
 : อนันท์ งามสะอาด, ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effective) ต่างกัน
อย่างไร, เข้าถึงไดจ้าก http://www.sisat.ac.th/main/index.ph. 
 : วรัท พฤกษากุลนันท์, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness).  
เข้าถึงได้จาก http://peenet.efficiency-effectivenessadministrator.html. 
 : สมยศ นาวีการ, การบริหาร (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2543), 25. 
 : ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2553), 28. 
 : บันลือ พฤกษะวัน, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: สตรีเนติศึกษา,  
2549), 57. 
 : ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก (กรุงเทพฯ: 
ปัญญาชน, 2551), 6. 
 : ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส, 2553), 31. 
 : พิมพ์ พรจารุจิตร์, ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (เอกสารทาง
วิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยอุดรธานี, 2559), 188. 

http://www.sisat.ac.th/main/index.ph
http://peenet.efficiency-effectivenessadministrator.html/
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการ 

จัดกิจกรรม ภายในสถานศึกษาโดยมีแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ  
และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 



 
 

20 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ” ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี  
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
แนวคิดการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 

เสนาะ ติเยาว์ ได้น าเสนอแนวคิดทางการบริหารแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก ่
1. แนวคิดแบบดั่งเดิม (classical approach) ประกอบด้วย 4 หลักการ คือ หลักการ 

วิทยาศาสตร์ หลักการบริหารเชิงระบบ หลังการบริหารและราชการ 
2. แนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์  (human relation approach)  การบริหารตามแนว 

มนุษย์สัมพันธ์ ต้องอาศัยทฤษฎีทางการบริหาร 4 ทฤษฎ ีความต้องการของคนทฤษฎี X และทฤษฎี Y  
ทฤษฎีบุคลิกภาพและทฤษฎีผู้น า 

3. แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร์ (quantitative or management science 
approach) เน้นการตัดสินใจเพื่อใช้ประโยชน์ทางการบริหาร ใช้มาตรฐานการตัดสินใจโดยยึดหลัก
เศรษฐศาสตร์ ใช้สูตรหรือรูปแบบหรือการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงปริมาณและอาศัย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลข้อมูลจ านวนมาก 

4. แนวคิดเชิงสถานการณ์ (contingence approach) ประกอบ 3 แนวคิดที่สัมพันธ์กัน 
คือ แนวความคิดเชิงระบบ แนวคิดทางการปฏิบัติและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

5. แนวคิดสมัยใหม่ (modern approach) เป็นการบริหารคุณภาพโดยรวม มีลักษณะ 
ส าคัญ ได้แก่ เน้นความสนใจที่ผู้รับบริการ การบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงทุกอย่างที่องค์กรท า มีมาตรฐานในการวัดที่ถูกต้อง มีการให้อ านาจแก่พนักงาน 
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แนวคิดสมัยใหม่ยึดถือสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นสิ่งยุ่งยากซับซ้อน มีความต้องการ 
ไม่สิ้นสุด หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวคิดนี้ผสมผสานความคิดในข้อ 1 ถึง ข้อ 4  
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เข้าด้วยกันและเสริมด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวม โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การลดสายป่านการบังคับ
บัญชาให้สั้นลง การเรียนรู้ การปรับรูปแบบองค์กรและการแสวงหาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก34 

วิลาวัลย์ ไพโรจน์ มีแนวคิดว่าการบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล 
ที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสติปัญญา 
ร่างกาย จิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในชีวิตตามสมควร
แก่อัตภาพของตน35 

มนัส พลายชุ่ม กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาม  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยจะต้องเกิดการพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย
และด้านสังคม เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี  
ความสุข36 

วิไล ธนวิวัฒน์ มีแนวคิดว่าการบริหารสถานศึกษาคือการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน 
โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและ 
สติปัญญา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป37 

สุรพล พุฒค า กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดพิธีการที่จะท าให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน ท าให้เกิดความร่วมมือ 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยมีตัวชี้วัดบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา38 

                                                            
34เสนาะ ติเยาว์, รูปแบบการบริหารและจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของ

องค์กรระดับชาติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 6. 
35วิลาวัลย์ ไพโรจน์, “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรจน,์ 2540), 12. 
36มนัส พลายชุ่ม, “ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรจน,์ 2540), 14. 

37วิไล ธนวิวัฒน์, “การศึกษาสภาพและการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อน
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลับศรีนครินทร 
วิโรจน์, 2541), 16. 

38สุรพล พุฒค า, โครงสร้างการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี: คณะครุศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏเทพสตร,ี 2544), 30. 
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วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวแนวทางเดียวกันว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารการจัด
การศึกษาแนวใหม่มุ่งให้สังคมทุกส่วนร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี  
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้และการกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจ 
ด าเนินงานในการรับผิดชอบโดยให้ประชาชนตลอดจนองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม39 

จากแนวคิดในการบริหารและการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ภายในสถานศึกษา 
โดยมีแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

เฟรดเดออริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
สถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานที่มีหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการผลิตมากยิ่งขึ้นซึ่งหลักการที่ท าให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยู่กับ  
สิ่งส าคัญ 3 อย่าง คือ 

1. เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
2. ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
3. หาสิ่งจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน (Motivation)40 
เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหาร มีดังนี้การบริหารจะต้องประกอบด้วยการวางแผน  
การจัดองค์การการบังคับบัญชาการประสานงานการอ านวยการได้กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร  
มี 7 ขั้นตอน คือการตัดสินใจการวางแผนการจัดองค์การ I การติดต่อสื่อสารการใช้อิทธิพล 
การประสานงานการประเมินผลงาน41 

ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย  7 ขั้นตอน คือ  

                                                            
39วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการและทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา 

(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ,์ 2542), 11. 
40Taylor, Frederick W., The Principles of Scientific Management (New York: 

Harper, 1916), 8. 
41Fayol, H., General and Industrial Management ( Washington, DC: Robert 

Brookings Charles Scripner’s Sons, 1916), 5-6. 
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การวางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าท างานอ านวยการการประสานงานการประเมินผลและ 
งบประมาณซึ่ง เรียกว่า “POSDCORB” ซึ้งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในศาสตร์สาขาบริหาร 
การศึกษา42 

มูนีย์ และไรลีย์ (Mooney and Reiley) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา 
หมายถึง การสรรหาหรือวิธีการด าเนินงานภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมายที่ด าเนินงาน
ภายในองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหมายที่องค์การก าหนด ซึ่งมีหลักที่เป็นสากลอยู ่4 หลัก คือ 

1. หลักการประสานงานซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญที่สุดในองค์การ 
2. หลักสายการบังคับบัญชา 
3. หลักการแบ่งงานกันท าIตามหน้าที่ตลอดจน 
4. หลักการอ านวยการ43 
กรีนวูด (Greenwood) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

การน าเอาทรัพยากรทางการบริหารมาด าเนินงานภายในองค์การ IV13 ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ  
7 ประการ คือ บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของ อ านาจ เวลา ก าลังใจในการท างาน และความสะดวกต่าง ๆ 
รวมถึงประสานงาน IV8 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด44 

เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการวางแผน IV3 ไปร่วมมือกันด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างร่วมกันI45 

สมพงศ์  เกษมสิน ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  
การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน 
ได้แก่การบริหารทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้46 

                                                            
42Gulick, Luther, Paper on the Science of Administration ( New York: 

Institute of Public Administration, 19371), 17. 
43Mooney and Reiley, The principles ofOrganization ( New York: Harper, 

1947), 25. 
44Greenwood, W. T., Management and Organizational Behavior ( Ohio: 

South Western, 1965), 74-75. 
45Herbert A. Simon, Administrative Bahavior (New York: McMillet Company. 

Hills, California: Sage Publications, 1966), 3. 
46สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, 2514), 13-14. 



 24 

 

กิบสัน อิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
สถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกถึงการกระท าหรือการปฏิบัติการบางอย่าง ซึ่งมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยการร่วมมือกับผู้อื่น และมีการประสานงานร่วมกันในกลุ่ม หรือ
ในองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือขององค์การนั้น ๆ47 

ปีเตอร์ ดรกเกอร์ (Peter F. Drucker) ได้ให้หมายความว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น คือ 

1. การท างาน หรือการด าเนินงานหรือกิจกรรม 
2. บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือทรัพยากรการบริหาร ซึ่งมีคน เงิน วัสดุอุปกรณ ์
3. เป็นการท างานให้ส าเร็จ หรือให้บรรลุเป้าหมาย หรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให้

ด าเนินการไปสู่จุดหมายที่ต้องการ48 
กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ

ส าเร็จ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความพยายามเล็กน้อย ก็สามารถ
ให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์49 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
สถานศึกษาหมายถึงการที่ผู้บริหารสามารถก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนได้  
อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนซึ่งใช้ความพยายามต่าง ๆ ในการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่คนเงินวัสดุสิ่งของการประเมินผลและการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและนักเรียนมีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม50 

หวน พินธุพันธ์ ได้ให้ความหมาย การบริหารการศึกษา ว่าหมายถึง การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ความคิดความสามารถและความเป็นคนดี51 

                                                            
47Gibson L. and John M. Ivancevich, Fundamentals of Management (Dallas 

Texas: Publication, 1971), 7. 
48Drucker, Peter F., The effective executive (Australia: Wadsworth, 2005), 35. 
49Good, C. V., Dictionary of Education ( New York: McGraw- Hill Book 

Company, 1973), 193. 
50ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2551), 18. 
51หวน พินธุพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: อักษร

บัณฑิต, 2550), 10. 
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วิลาวัลย์ ไพรจน์ ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานกลุ่มบุคคล
ที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่ อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทั้งสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขในชีวิต
ตามสมควรแก่อัตภาพของตน52 

มนัส พลายชุ่ม ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินการต่าง ๆ  
ของโรงเรียนที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยจะต้องเกิดการพัฒนาในด้านตั้งแต่ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย 
และด้านสังคม เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข53 

วิโรจน์ สารรัตนะ ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารการศึกษาแนวใหม ่
ที่มุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือข่าย  
แหล่งการเรียนรู้โดยการกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจด าเนินงานใน  
ขอบเขตที่รับผิดชอบโดยให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม54 

สุรพล พุฒค า ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ การจัดหาวิธีการที่จะท าให้ 
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในโรงเรียนท าให้
เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา55 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรงจน์ ให้ความหมายว่า การบริการสถานศึกษา คือ ภารกิจหลังของ 
ผู้บริหารที่ต้องก าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้า 
ระบบการบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จัก 
เลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียง  
กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท างานนั้น  
ประสบความส าเร็จ ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ  

                                                            
52วิลาวัลย์ ไพโรจน์, “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรจน์, 2540), 12. 
53เรื่องเดียวกัน. 
54เรื่องเดียวกัน. 
55วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการและทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา 

(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ,์ 2542), 11. 
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ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะเอาเทคนิควิธีและ
กระบวนการบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา56 

ธีระ รุญเจริญ ให้ความหมายว่าการบริหารสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาที่มีความ  
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะท าให้การบริหาร  
และการจัดการศึกษาประสบความส าเร็จเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จ าเป็นต้องอาศัยองค์กรในการปฏิบัติคือ สถานศึกษาซึ่งหมายถึง 
การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องเป็นผู้กระท าการปฏิรูปได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ57 

สรุปความหมายของการบริหารสถานศึกษา คือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการจัด 
กิจกรรม ภายในสถานศึกษาโดยมีแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบและ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถ มีทักษะ  
มีคุณธรรมและน าไปปฏิบัติในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขผู้บริหาร ครู และผู้ทีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการร่วมกัน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
ให้ได้มากทีสุดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้องก าหนดแบบแผน วิธีการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบเพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือน 
ต่อส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เพาระว่า 
การด าเนินงานมิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลาย
คนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา  
ความสามารถ ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้ บริหารที่จะเป็นผู้น า
เทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ  
สถานศึกษา58 

                                                            
56ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  

2544), 8. 
57ธีระ รุญเจริญ, “รายงานวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย” (2545), 11-12. 
58เรื่องเดียวกัน. 
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ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมา รธนิธย์ ได้กล่าวไว้ ในการประชุมสัมมนา 
เรื่องสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยว่า ในการจัดการศึกษามีความ
จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและ  
การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึ่งประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติงานหลักคือ สถานศึกษาซึ่งหมายรวมถึง
การปฏิบัติงานและภารกิจของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีและผู้บริหาร 
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าการปฏิรูปการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ59 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ได้สรุปสาระส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญ 
ไว้ 5 ด้าน ดังนี ้

1. ปฏิรูประบบการศึกษา ให้สอดรับซึ่งกันและกันทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญแก่หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นเนื้อหา

สาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
3. ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเอกชนโดยเน้นการกระจายอ านาจ 
4. ปฏิรูปครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

ชั้นสูงเน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  

มาใช้เพื่อจักการศึกษา จัดสรรทรัพยากรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีแบบการบริหาร
ทรัพยากรที่มีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้60 

จากความส าคัญดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาระหน้าที่ของสถานศึกษา คือการมีบทบาทในการ  
บริหารจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั้งของรัฐและเอกชนอย่างมีคุณภามตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ในการมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

                                                            
59เรื่องเดียวกัน. 
60ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, 2545), 29. 
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ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 
สมิธ (Smith) และคนอื่น ๆ ได้แบ่งการบริหารงานสถานศึกษาไว้ 6 งาน คือ  
1. งานวิชาการ 
2. งานบุคลากร  
3. งานกิจการนักเรียน  
4. งานอาคารสถานที่  
5. งานธุรการและการเงิน  
6. งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน61 
แคมพ์เบลล์ (Campbell) ได้แบ่งงานบริหารสถานศึกษาออกเป็น 6 ประการ คือ 
1. งานด้านหลักสูตรและการสอน  
2. งานการบริหารบุคลากรทางการสอน  
3. งานบริการนักเรียน  
4. งานอาคารสถานที่  
5. งานด้านงบประมาณและงานธุรการและ 
6. งานความสัมพันธ์กับชุมชน62 
คิมบรอค และ นันเนอรี่ (Kimbrough and Nunnery) ได้แบ่งงานการบริหารโรงเรียน

ออกเป็น 8 ประการ คือ  
1. งานการพัฒนาองค์กรและธ ารงไว้ซึ้งองค์กร  
2. งานบริหารหลักสูตรและการสอน  
3. งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา  
4. งานธุรการ  
5. งานบริหารบุคคล  
6. งานกิจการนักเรียน  
7. งานสร้างภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและ  
8. งานด้านการประเมิลผล การวิจัยละสร้างความเช่ือถือจากประชาชน63 

                                                            
61Edward W. Smith and Others, “The Education’s Encyclopedia.” 
62Ronaid F. Campbell, Introduction to Education Administration ( Boston: 

McGraw-Hall, 1975), 23. 
63Ralph B. Kimbroug and Michael Y. Nummery, Education Administration 

(New York: Macmillan, 1983), 164. 
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แรมเซเยอร์ และคณะ (Ramseyer, A. John and Other) ได้สรุปขอบข่ายงานหาร
บริหารสถานศึกษาไว ้คือ  

1. การพัฒนาการเรียนการสอน  
2. ธุรการการเงินและบริการต่าง ๆ ในโรงเรียน  
3. ผู้น าชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  
4. งานบุคคล  
5. งานอาคารสถานที่  
6. จัดการรับ-ส่งนักเรียน  
7. จัดระบบบริหารโรงเรียน  
8. ปกครองดูแลนักเรียน64 
กริฟฟินส์ (Hersey, P., Blanchard) ได้แบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ  
1. การรักษาความสัมพันธ์ชุมชน  
2. ปรับปรุงและขยายโอกาสทางการศึกษา  
3. จัดหาและพัฒนาบุคลากร  
4. จัดหาและรักษาอาคารสถานที่ และอุปกรณ์65 
ลิฟแอม และ ฮีท (Lipham, J. M. and Hoeh) แบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น  

5 ด้าน คือ  
1. การเรียนการสอน  
2. การบริหารงานบุคคล  
3. บริหารนักเรียน  
4. งานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่  
5. งานสัมพันธ์ชุมชน66 

  

                                                            
64John A. Ramseyer and Others, Factor Affecting Education Administration 

(Ohio: Ohio State University, 1995), 16. 
65Griffiths, E. Daniel, Human Relations in School Administration (New York: 

Appleton Century, 1956), 57 - 65. 
66Lipham, J. M. Hoeh, J. A., The Principalship: Foundations and Functions 

(Michigan: Harper & Row, 1974), 61 – 64. 
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คิมบรุ๊กซ์  และ นันเนอะริ  (Kimbrough, Ralph)  กล่าวถึงหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา มี 8 ด้าน ได้แก่  

1. การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร  
2. การบริการนักเรียน  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
4. ภารบริหารงาสนบุคคล  
5. การบริหารงานอาคารสถานที่  
6. การบริการชุมชน  
7. การจัดโครงสร้างการบริหารงาน  
8. บริหารงบประมาณ 67 
เซอร์จีโอวานี และคณะ (Sergiovanni, Thomas J. and other) ได้เสนอว่างานบริหาร

สถานศึกษามี 8 ประการ คือ  
1. งานสัมพันธ์ชุมชน  
2. งานกิจกรรมนักเรียน  
3. งานหลักสูตรและการสอน  
4. งานบริหารบุคคล  
5. งานอาคารสถานที่  
6. งานธุรการ  
7. งานพฒันาบุคลากร  
8. งานประเมินผล68 
แคมเบลล์ และคณะ (Campbell, R. F. and other) ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษา 

โดยสรุปว่า งานบริหารสถานศึกษามีความส าคัญ 6 ประการ คือ  
1. งานสัมพันธ์ชุมชน  
2. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
3. งานกิจกรรมนักเรียน  
4. งาบรอหารบุคคล  

                                                            
67Kimbrough, Ralph. A. and Nunnery, Michael Y., Education Administration 

(Mc Millan: Publishing Co, 1976), 166. 
68Sergiovanni, Thomas J. and other, Education Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, ZN.J.: Prentice Hell, 1980), 59. 
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5. งานอาคารสถานที่  
6. งานธุรการแบละการเงิน69 
สมเดช สีแสง กล่าวว่าการบริหารจัดการศึกษา ในอดีตที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชิต ได้ก าหนดแนวทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาไว้ 6 งาน คือ  
1. งานวิชาการ  
2. งานบุคคล  
3. งานกิจการนักเรียน  
4. งานธุรการและการเงิน  
5. งานอาคารสถานที่  
6. งานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน70 
แฮร์ริส และไซเปย์ (Harris, A. J. and Sipay) ได้กล่าวถึงหน้าที่หลักของโรงเรียนโดย 

วิเคราะห์หน้าที่ของโรงเรียนให้สัมพันธ์กับกิจกรรม 2 ประเภท คือ กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับผู้เรียน  
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนซึ่งหน้าที่หลักของการบริหารโรงเรียนมี 5 ประการ คือ  

1. หน้าที่ทางด้านนิเทศการศึกษา  
2. หน้าที่ด้านการสอน  
3. หน้าที่ด้านธุรการ  
4. หน้าที่ทางด้านพัฒนาบุคคล  
5. หน้าที่ทางด้านการบริหารทั่วไป71 
ฮอย และมิสเกล (Hoy, Wayne K. and Cecil G, Miskel) ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริหาร  

ว่าก่อให้เกิดความสามารถทางวิชาการในการสร้างความรู้ มีผลผลิตดีเย่ียมท าให้เกิดประชาคมแห่งการ
เรียนรู้ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากการแสวงหาใฝ่ความเป็นเลิศทางวิชาการยังเป็น 
การท างานอย่างคุ้มค่า คุ้มเงิน หรือมีประสิทธิภาพรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด และเหตุผลดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach : W.S.A.) ซึ่งได้รับ

                                                            
69Campbell, R. F. and other, “On the Nature of Organization Effectivess” in 

New Purposetives on Organizational ffectivess, Edited by Paul S. Goodmanand 
Johannes M. Pennings and Associates (San Francisco: Jassay Bass, 1977), 55. 

70สมเดช สีแสง, คู่มือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
เรียนดี, 2549), 25. 

71Harris, A. J. and Sipay, R. E., How to Teach Reading a Competency – 
Based Program (London: Longman, 1979), 66. 
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การส่งเสริมให้น ามาใช้ในโรงเรียนและผู้มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้การพัฒนาโรงเรียนและ  
ผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบด าเนินไปด้วยความราบรื่น คือผู้บริหารโรงเรียน  
โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญที่ต้อบริหารจัดการอยู่ 3 ประการ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม 
ชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโรงเรียนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรม 
การเรียนการสอน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
ที่แวดล้อม โรงเรียนอยู่ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเนื้อหา 
โดยภาพรวมของการพัฒนาทั้งระบบ (W.S.A.) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังดังนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ 
อ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ และงาสนอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้าที่ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยการศึกษากรอบ 

ด้านที่ 3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบทบาทของบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามีส่วน
ร่วมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งกิจกรรมประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าภาคเรียน 
ประจ าปี และกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาร่วมในกระบวนการเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนให้
มีส่วนร่วม72 

จากแนวคิดนักวิชาการและนักบริหารการศึกษา สรุปได้ว่าความหมายของ การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยมีแบบแผน วิธีการและขั้นตอน 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกเป็น 4 งาน  
คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงาน 
ทั่วไป  

                                                            
72Hoy, Wayne K. and Cecil G, Miskel, Education Administration: Theory, 

Research and Practice, 6th ed. (Mc Graw – Hill International Edition, 2001), 52 – 55. 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทต่อการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 

ในด้านวิชาชีพ เพราะสถานศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษาและระบบสั งคม การจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องเป็นผู้ช านาญทางการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพด้วย73 

ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา 

หลายท่านได้ให้ความหมายของ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ดังนี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ให้ความหมาย ค าว่า ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง 

บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน74 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ 

ในมาตรา 39 ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย75 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ 
รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน76 

ส านักเลขาธิการคุรุสภา ให้ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอื่นที่จัด  
การศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน77 

                                                            
73ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด,  

2555), 44 
74พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 3. 
75พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ: 

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 3. 
76ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545), 3. 
77ส านักงานเลขาคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา,  

2546), 2. 
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สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรที่ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษา 
เดวิส (Davis) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นผู้น าขององค์การมี

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. การมีสติปัญญาดี บุคคลในระดับหัวหน้าจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าผู้เป็นลูกน้อง 

และที่น่าสนใจ คือ พบว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะมีสติปัญญามากกว่าลูกน้องไม่มากนัก 
2. มีความจัดเจนและกว้างในการคนที่เป็นหัวหน้าจะมีอารมณ์มั่นคง เป็นผู้ใหญ่ มีความ 

สนใจและมีกิจกรรมต่าง ๆ กว้างขวางกว่ามีความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. มีการกระตุ้นภายในและความปรารถนาที่จะมีความส าเร็จในด้านการท างานคนที่เป็น 

ผู้น าจึงมีความสัมพันธ์กับแรงกระตุ้นจูงใจค่อนข้างสูงมากต่อความส าเร็จของงาน แรงกระตุ้นนี้เกิดขึ้น
จากภายในตัวของเขาเองมากกว่าจากรางวัลภายนอก 

4. ทัศนคติทางมนุษยสัมพันธ์ หัวหน้าหรือผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานจะ 
ตระหนักถึงความมีคุณค่า และศักดิ์ศรีของลูกน้องสามารถที่จะได้รับความจริงถึงคุณค่าอีกนัยหนึ่ง คือ  
เป็นคนที่มองเห็นความมีคุณค่าของลูกน้องมากกว่าการที่จะให้งานส าเร็จเพียงอย่างเดียว 78 

นิพนธ์ กินาวงศ์ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยทั่วไปพึงมีคือ เป็นผู้มี 
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมประจ าใจและมีพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและ  
ได้สรุปลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนไว้3 ประการ คือ 

1. ภูมิรู้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ทางวิชาบริหารศาสตร์ เข้าใจหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการบริหาร มีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  
มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ มีเทคนิควิธีด้านการประสานงาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ  
เป็นต้น 

2. ภูมิธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีย่อมมีภูมิธรรมในการบริหาร มีความเลื่อมใสศรัทธา 
ในศาสนา โดยเฉพาะต้องรู้จักการใช้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อการบริหารงาน เช่น พรหมวิหาร 4 ,  
สัปปุริสธรรม 7, สังคหวัตถุ 4, อิทธิบาท 4 เป็นต้น 

                                                            
78Davis, F. B., Education Measurement and Their Interpretation (California: 

Wadswort Publishing Company, n.d.), 222. 
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3. ภูมิฐาน หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหาร ทั้งด้านการพูดจา 
และการแต่งกายตลอดจนบุคลิกภาพส่วนบุคคล79 

ยงยุทธ เกษสาคร ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการที่จะท าให้การ
บริหารงานในองค์การประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี ้

1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสุขุม เยือกเย็น แก้ปัญหาด้วยเหตุผล มีความมั่นคง 
ทางอารมณ์ 

2. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
3. ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง มีทางออกในการจัดการกับสภาวการณ์ 

ที่ขัดแย้งได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ความสามารถในการตัดสินใจ ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

โดยมีเหตุผลเพียงพอ 
5. ความสามารถในการสื่อสาร สื่อสารได้กับคนทุกระดับในองค์การ มีความสามารถ 

ในการพูดโน้มน้าวจูงใจ การพูดในที่ชุมชน การเจรจาต่อรอง 
6. ความรอบรู้ในงานที่รับผิดชอบและเรื่องอื่น ๆ ใส่ใจในการศึกษาและพัฒนาความรู้ 

ในงานที่รับผิดชอบและข่าวสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
7. ความขยันขันแข็ง มีความมานะอดทนบากบั่นไม่ย่อท้อง่าย ๆ ทนต่อความยากล าบาก 

ได้รวมถึงการเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย 
8. การเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอไม่ยึดติดกับรูปแบบ 

และวิธีการท างานแบบเก่า ๆ 
9. ความสามารถในการท างานเป็นทีมมีความพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นเปิดรับความ

คิดเห็นจากส่วนรวม และตัดสินใจร่วมกับกลุ่มได้ 
10. ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยมีความสามารถในการคาดเดาเหตุการณ์ต่าง ๆ  

มีวิธีการคิดวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขได้ 
11. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะทางสังคม ทักษะการประสานงานปรับตัวได้ดีมีความเป็นมิตร 

ยืดหยุ่น รู้จักให้อภัย มีอารมณ์แจ่มใส อดทนต่อค าวิจารณ์ได้ 
12. ท างานภายในสภาวการณ์ที่กดดัน สามารถบริหารความเครียด และความกดดัน 

ที่เกิดขึ้นให้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
13. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายหลักขององค์การ 

                                                            
79นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิษณุโลก: ตระกูลไทย,  

2543), 52. 
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14. มีความสามารถในการวางแผนและประสานแผนได้ดี สามารถก าหนดแผนงาน 
ได้อย่างเหมาะสม และด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว 

15. รู้จักใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด80 
ภาพร เริงไชย ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงพฤติกรรมที่ 

แสดงออกของบุคคล รวมทั้งเป็นศักยภาพทางคามรู้หรือทักษะที่จะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อผู้บริหารบางคนก็มีมาแต่ก าเนิดส่วนหนึ่ง 
และเกิดจากการเรียนรู้อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ภาวะผู้น าลักษณะนิสัยภาพพจน์ที่มองเห็น  
บทบาททางสังคม ตลอดจนความช านาญเฉพาะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ  
ดังนั้น คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง81 

สมาน พงษจ์ านงค ์ได้จ าแนกคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาออกเป็น 6 ด้าน คือ 
1. ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง การแสดงออก พฤติกรรมหรือสิงทีปรากฏให้บุคคลอื่นได้เห็น 

ได้แก่ ทางกาย มีสุขภาพกายทีสมบูรณ์แข็งแรง การแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมกับ
กาลเทศะ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย ทางวาจา ได้แก่ พูดจาสุภาพ น้ าเสียงน่าฟัง ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย ทางจิตใจและด้านอารมณ์ มีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น 
กระฉับกระเฉง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความมันคงทางอารมณ์ มีความอดทน สู้งานไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบากและอุปสรรคปัญหาทางสังคม คบง่าย เปิดเผย ยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้ดี ร่วมกิจกรรมและร่วมพัฒนาชุมชน 

2. ด้านความรู้ ความสามารถ หมายถึง การมีความรู้ความสามารถ ในงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ความรู้ในขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการวางแผน การประเมิน
แผน ประเมินโครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นผู้น าทางวิชาการมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร ความรู้ความสามารถในหลักวิชาการบริหารและการ
จัดการ ความรู้ในหลักจิตวิทยาการท างานร่วมกับคนอื่น และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก ความรู้ 
ในการวิจัยและพัฒนา ความรู้ในบริบททางการบริหารการศึกษา ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น มีความรู้ในเรืองพระราชบัญญัติการศึกษา

                                                            
80ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2549), 23. 
81สมาน พงษ์จ านง, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ.” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547), 43. 
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แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
แห่งชาติตลอดจนมีความรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของทางราชการทีเกี่ยวข้องกับ  
การศึกษา 

3. ด้านทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติงานตามบทบาท 
ทางการบริหารได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ 
ทักษะด้านความคิดและสติปัญญา มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์เพื่อ  
ประกอบการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจสั่ งการ และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ทักษะ 
ด้านมนุษย์ มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารจัดการ 
การประสานงาน การประสานประโยชน์ขององค์การและประโยชน์ของบุคคลเทคนิคการแก้ปัญหา 
และความขัดแย้งหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาส  
ให้ผู้อื่นได้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ การแสวงหาและระดมก าลังและทรัพยากรมาใช้ในการ 
บริหารจัดการศึกษา ทักษะด้านเทคนิคและวิธีการมีการใช้หลักทฤษฎีทางการบริหารและการ  
น าเทคนิควิธีการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ใช้ภาษาและการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม 

4. ด้านวิสัยทัศน์ หมายถึง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ การรู้ลึก รู้รอบ รู้จุดเด่นจุดด้อย 
ของบุคคล สถานทีและปัจจัยต่าง ๆ ทังภายในองค์การและสภาพแวดล้อม รู้กว้างขวางในบริบททาง  
การศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ความสามารถในการมองการณ์ไกลการมอง
ภาพในอนาคต การระดมพลังความคิดและพลังสมองเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมผสมผสานวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์การ ทังระยะสันและระยะยาว ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานและสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในอนาคตได้ชัดเจน และมีความเป็นไปได้เผยแพร่และสื่อสารวิสัยทัศน์ 
ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันบุคลากร และแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ  
เพื่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน ์

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีดี ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่องาน ในหน้าทีมีความโอบอ้อมอารี 
เมตตา ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ทังด้านการงานและเรืองส่วนตัวมีความยุติธรรม 
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้ราชการ และ
ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติตามหลักศาสนาทีตนนับถือ ยึดมันในสามัคคีธรรม และสร้าง 
ความปรองดองในหน่วยงาน เป็นแบบอย่างทีดีในการครองตน ครองคนและครองงาน ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลการพัฒนาและประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่อผลงาน โปร่งใส สามารถ  
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
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6. ด้านประสบการณ์และผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง มีผลงานและประสบการณ์ 
ทีได้ปฏิบัติผ่านมาทังตามทีได้รับมอบหมายในภารกิจ และทีได้ริเริมสร้างสรรค์ได้แก่ ประสบการณ์
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทีผ่านมาตามบทบาทหน้าทีหรือที่เกี่ยวข้องด้านคุณวุฒิมีการศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา และการบริหารจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน  
ที่ประสบผลส าเร็จ ด้านความเป็นนักวิชาการ มีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ 
งานวิจัย หนังสือหรือต ารา ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะทางการบริหารมาใช้บริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้
องค์การบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพมีร่องรอยการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  
และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการให้ผู้บริหารอื่นได8้2 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร ไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 10 ประการ คือ 

1. บุคลิกภาพ การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ 
การแต่งกายต้องดูดีเหมาะสมกับกาลเทศะ การวางท่าทางและกิริยาที่แสดงออกต้องเปี่ยมไปด้วย
ความน่าเชื่อถือและสะท้อนถึงพลังความสามารถของผู้บริหาร 

2. การสื่อสาร การสื่อสารของผู้บริหารต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องมีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาทางเทคโนโลยีเช่น การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ซึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิงในปัจจุบันนอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการเป็นผู้บริหาร คือ  
การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นและพยายามที่จะคิดก่อนพูดเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ ต้อง 
ตามมาแก้ไขในภายหลัง 

3. พลังแรงขับและความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นในการท างานของผู้บริหารจะ 
ช่วยให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกิดความ 
เกียจคร้านและรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะมีหัวหน้าทีเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. ทัศนคติเชิงบวก การคิดในมุมบวกโดยตังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนั้น ท าให้ 
ผู้บริหารไม่จมปลักอยู่กับปัญหาหรืออุปสรรค ซึ่งท าให้เกิดความท้อแท้ ท้อถอย หมดแรงและสิ้นหวัง 
การมีทัศนคติในเชิงบวกท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน และมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสที่ท าให ้
ตนเองเกิดความเข้มแข็งทีจะได้ฝึกปรือขึ้นอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทัศนคติทางบวกยังช่วยลดระดับ

                                                            
82สมาน พงษ์จ านง, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547), 43. 
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ของความขัดแย้งทีไม่สร้างสรรค์ในองค์การขึ้น และช่วยลดความเครียดในการท างานซึ่งอาจน าไปสู่
โรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

5. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น ถ้าผู้บริหารสามารถแสดงความรู้สึกเข้าอกเข้าใจต่อ
บุคคลในองค์การได้ ก็จะท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจากพนักงาน ซึ่งน าไปสู่การทุ่มเทก าลังความสามารถ 
อย่างเต็มที่ในการท างาน เพราะพนักงานได้ใจจากผู้บริหาร นอกจากนี้ความเข้าอกเข้าใจบุคคลที่เป็น 
คู่แข่งหรือฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่ามีความส าคัญเช่นกัน เพราะอาจน ามาซึ่งการลดความขัดแย้งและ 
น าไปสู่การสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในท้ายที่สุด 

6. ภาวะผู้น า ผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการบริหารใหม่โดยมี
การผสมผสานลักษณะภาวะผู้น าประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะผู้น าแบบเผด็จการ 
ลักษณะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย ลักษณะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และผู้น าแบบที่ปรึกษา 

7. อารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขันท าให้ช่วยลดความตึงเครียดของงาน และช่วยสร้าง 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล การมีอารมณ์ขันเป็นเรื่องที่ประกอบกับทั้งประสบการณ์ การฝึกฝน  
พรสวรรค์ ซึงต้องตังอยู่บนความพอเหมาะพอดี ไม่ทะลึ่งลามกหรือหยาบโลน หรือเป็นการเสียดสี 
ประชดประชัน อันน าไปสู่ความเจ็บช้าน้าใจของอีกฝ่าย ซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งตามมาในภายหลัง 

8. ความรู้หลากหลาย/ เข้าใจวัฒนธรรม ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องพยายามเปิดโลกทัศน์
ตนเองให้มากขึ้น พยายามรับชม รับฟังหรืออ่านสิงใหม่ ๆ ที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากที่ตนเองสนใจ
บ้างเพราะอาจมีประโยชน์ต่อการน าไปสู่การปรับคลื่นเข้าหาฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากก็น้อย 

9. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
และอาจน าไปสู่การสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทในที่สุด อย่างไรก็ตาม การมีความคิดสร้างสรรค์นั้น  
ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องเหมาะสมและมศีีลธรรม 

10. ศีลธรรม ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรและบุคคลหนึ่งในสังคม จ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมให้มาก ผู้บริหารต้องระลึกไว้เสมอว่าการปกครองโดยตั้งอยู่
บนศีลธรรมความถูกต้องนั้น น ามาซึ่งความสงบสุขแก่ตนเองและช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ด้วย83 

ธีระ รุญเจริญ ได้กล่าวถึง การบริหารสถานศึกษาต้นแบบว่าหมายถึงผู้บริหารที่คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 

1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง
โดยเฉพาะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึง สามารถชักน าหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการ

                                                            
83ชัยเสฏฐ  ์พรหมศรี, การจัดการความขดแย้งในองค์กร (กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, 

2550), 33. 



 40 

 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทางการศึกษามีการวางแผนการท างานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความสามารถมีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยมมีการประเมินการท างานอย่างครบวงจร มีประสบการณ์  
ด้านการบริหารเป็นอย่างดี และความตั้งใจจริงในการบริหารงานโรงเรียนด้วยความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพของตนสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมและบริหารงานโดย
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้น า  
ที่มีความรู้และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ 
ทุกฝ่ายก าลังร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นอย่างดีให้การสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนการพัฒนา  
บุคลากรและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมของโรงเรียน 

2. คุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดีมีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีความรับผิดชอบสูงมีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความอุตสาหะวิริยะอดทน มีความเสียสละมีความสม่ าเสมอมั่นคง มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความกล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ  
มีสุขภาพดีเป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม รู้จักพัฒนาตนเองและสังคมมี  
ความเป็นประชาธิปไตยมีความรักในสถาบันของชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้น ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
อีกครั้ง84 

จากการที่นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสรุปได้ว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
มีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมและต้องมีภาวะผู้น าจึงจะสามารถสร้างศรัทธาในทีมงาน 
ได้ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศึกษา 
สมศักดิ์  คงเที่ยง และคณะ ได้กล่าวถึงมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 

สายผู้บริหารสถานศึกษา ได้ก าหนดลักษณะที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในสถานศึกษา คือ ควบคุม  
ดูแล ส่งเสริม ปกครอง กิจกรรมและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติของผู้บริหาร 

                                                            
84ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา  

(กรุงเทพฯ: แอล. ที. เพรส จ ากัด, 2550), 46. 
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สถานศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้ความรู้และประสบการณ์ การอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมือดี  
ของชาติ เป็นการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างดียิ่ง ดังนี้  

1. ก าหนดนโยบายและชี้แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้วิเคราะห์นโยบายจากหน่วยเหนือ น ามาวางเป็นนโยบายของสถานศึกษา พร้อมทั้งก าหนด  
แนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนให้ผู้ถือปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ตรงกันและน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

2. ก าหนดกรอบแผน งาน โครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม โดยการพัฒนาองค์กรและ

จัดตั้งเป็นคณะกรรมการทุกขั้นตอนของการด าเนินการตามนโยบายแผนงาน โดยสามารถควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามงานได้ทุกระยะจนกว่างานนั้น ๆ จะสัมฤทธิ์ผลตามต้องการ 

4. กระตุ้น เร่งรัด ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามก าหนดเวลาของแผน 
5. ติดตามและนิเทศ ผู้บริหารจ าเป็นต้องควบคุม ติดตาม ดุแล และนิเทศเพื่อให้งาน

เป็นไปตามนโยบายแผน 
6. การประเมินผลงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ก าหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผล 

เพื่อน าไปสู่การประชาสัมพันธ์และการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป85 
เศาวนิต เศาณานนท์86 ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้น า เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่พบเห็น

โดยทั่วไป ไม่ได้เน้นที่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการมีบทบาทหน้าที่ของผู้น า  
ท าให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีทักษะในการปฏิบัติบทบาทหน้าที่นั้นได้อย่างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้ผู้น าใช้บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น คือ 

1. เลือกใช้บทบาทหน้าที่ที่สนับสนุนความส าเร็จของงาน และความสัมพันธ์กับคนท างาน  
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะรู้ถึงความส าคัญของทั้งงานและคนปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าทั้งสองสิ่งนี้บางทีก็ 
ขัดแย้งกันก็ตาม ดังนั้นผู้น าต้องหาวิธีการให้ได้มาซึ่งสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างให้ได้ ตัวอย่างเช่น  
ผู้น าได้พยายามช่วยให้คนปฏิบัติงานแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานด้วยการสนับสนุน ให้ก าลังใจแทน 

                                                            
85สมศักดิ์ คงเที่ยง และคณะ, การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2543),  13. 
86เศาวนิต เศาณานนท์, ภาวะผู้น า , พิมพ์ครั้งที่  3 (นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏ

นครราชสีมา, 2543), 45. 
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การติเตียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการท างานได้ส าเร็จมากขึ้น และก าลังใจที่จะ
พัฒนาตนเองในการท างานครั้งต่อไป 

2. มีบทบาทตามวัตถุประสงค์ ล าดับและความส าคัญของงาน การใช้บทบาทให้สนับสนุน 
งาน ยังไม่เพียงพอต่อความส าเร็จ แต่ต้องมีบทบาทตามวัตถุประสงค์ ล าดับ และปฏิบัติงานอย่างไร้
ทิศทาง บางทีนอกจากไม่สนับสนุนสิ่งที่องค์การต้องการแล้ว ยังท าให้ความพยายามของคนท างาน  
สูญไปเฉย ๆ อย่างไร้ค่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กลับมา ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะมีวัตถุประสงค์  
ล าดับ และความส าคัญของงานที่ต้องการ (หรือวิสัยทัศน์) เป็นตัวเร่งเร้าให้มีพฤติกรรมการท างาน  
แบบรุกมากกว่ารอรับ 

3. เลือกบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ งานบริหารเป็นงานที่ซับซ้อน และ 
คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ค่อยได้ ทั้งยังไม่มีบทบาทใดหรือชุดใดที่เหมาะสมไปกับทุกสถานการณ์ ถึงแม้  
ผู้น าจะใช้สัญชาติญาณในการโต้ตอบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ แต่ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะต้องเรียนรู้
สถานการณ์และปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองเข้าหามัน ดังนั้นผู้น าจึงต้อวงเป็นบุคคลที่รู้จัดยืดหยุ่น 
และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการมรสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อมาใช้เป็นตัวก ากับบทบาทหน้าที่ 
ให้ประสบความส าเร็จมากที่สุด 

4. แสดงบทบาทหน้าที่เพื่อพัฒนาทีทักษะการบริหาร ผู้น าสามารถใช้ผลการศึกษาบทบาท 
หน้าที่ที่มีอยู่มาใช้อธิบายถึงบทบาของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจเหตุผลในการที่แสดงบทบาท 
เช่นนั้นมากขึ้น ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ที่ได้น าเสนอไว้ จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท าการวิเคราะห์ 
บทบาทหน้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละงานได้อย่างดี การแสดงและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ 
จะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้น าได้อย่างดียิ่ง 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

รุ่ง แก้วแดง กล่าวถึงภาพลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ไว้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็ง เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้ประสานงาน  
ชุมชนที่ดี เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่เชียวชาญ และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน 
ได้วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหาร ล้วนแต่เป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาพึงจะต้อง  
ปฏิบัติตามบทบาทดังกล่าว ในที่นี้ขอสรุปบทบาทของผู้บริหารที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ 4 ประการ คือ 

1. บทบาทนักคิด ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการท างานให้ 
บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ 
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2. บทบาทหน้าที่ทางวิชาการ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการอยู่เสมอ 

3. บทบาทผู้จัดการที่ เฉียบแหลม ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหาร 
เป็นนักประสาน เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. บทบาทนักปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความเพียรพยายามที่มีความ
มุ่งมั่นอดทนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย สร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต กระบวนการบริหารโปร่งใสตรวจสอบได8้7 

ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งหน้าที่
ของผู้บริหารไว้ดังนี ้

1. ในด้านวัตถุประสงค์ ผู้บริหารควรเป้ผู้ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย 
โดยระลึกเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียน สนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ จะต้องให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายไปในทางเดียวกัน ค้นหาวิธีที่
เหมาะสมที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ประสานความร่วมมือและก่อให้เกิดความสามัคคีใน
ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 

2. ในด้านการวางแผน ผู้บริหารควรออกแบรูปแบบเพื่อการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า โดยผ่าน 
ทางเลือกแนวทาง (Alternatives) ที่ดีที่สุด ออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานปฏิบัติงานไว้ล่วง ก าหนดผล 
ที่ได้จาการปฏิบัติงาน ท าความกระจ่างในสิ่งที่ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ผลวางแผนส าหรับผลสัมฤทธิ์  
และปรับปรุงระบบค่านิยมของสังคม ท างานให้ยืดหยุ่น ท าแผนให้สมบูรณ์ ทบทวนแผนสม่ าเสมอ  
ปรับแผนให้เข้ากับแผนประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิจัย ท าแผนให้เป็นจริงและปฏิบัติได้ ใช้บริการ  
ผู้เชียวชาญท าให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าใจแผน 

3. ในด้านการจัดการ ผู้บริหารควรวางโครงสร้างการจัดองค์การให้มีความสัมพันธ์กัน 
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับกลุ่ม สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือโดยกระบวนการ
แบบประชาธิปไตย เคารพและไว้วางใจในบุคลากร 

4. ในด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรแนะน าบุคลากรในการท างานด าเนินกิจกรรม โดยยึด 
วัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง ประสานงานและควบคุมทิศทางการท างานให้ได้ผลมากโดยลงทุนน้อยที่สุด  
เคารพความรู้บุคลิกภาพและเกียรติของบุคลากรทุกคน ท าให้บุคลากรมี ความรักและความพึงพอใจ 
ในตนเอง สร้างพลังสามัคคี ประสานงานระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประสานงานหลัก วิธีการ 
สอน กฎระเบียบบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใช้อ านาจและหน้าที่ในการตัดสินใจท ากิจกรรมต่าง  ๆ  

                                                            
87รุ่ง แก้วแดง, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2546), 23. 



 44 

 

ของบุคลากร ท าให้บุคลากรรับผิดชอบต่องาน แก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอน เข้าใจความรู้สึกและ  
การตัดสินใจของบุคลากร หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเห็นของตนเพียงฝ่ายเดียว 

5. ในด้านการประเมินผล ผู้บริหารประเมินผลโดยเทียบมาตรฐานและค่านิยมที่ก าหนด 
ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อใช้ในการแก้ไขบุคลากร ประเมิลผลเพื่อปรับปรุงงานสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับประชาชน ประเมินเจตนารมณ์ของประชาชน ประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับงานและ 
ปรับปรุงตนเอง88 

เสนาะ ติเยาว์ ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหาร 
สถานศึกษาไม่ได้ท าหน้าที่สั่งงานอย่างเดียว แต่มีงานประจ าซึ่งเรียนว่า เป็นบทบาท (Role) ของ 
ผู้บริหารที่ดีไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือความถัน แต่ผู้บริหาร ต้องท าได้อย่างเหมาะสมเสมือนเป็น 
หน้าที่อย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในฐานะการด ารงต าแหน่งบริหาร บทบาทของผู้บริหาร แบ่งเป็น 
บทบาทหลัก 3 บทบาท ดังนี ้

1. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal role) เป็นบทบาททางด้านลักษณะ 
ของผู้บริหาร แสดงออกถึงความสัมพันธ์ภายในองค์การ และระหว่างองค์การกับภายนอกโดยใช้ความรู้ 
ทางด้านการเขียนและการพูดของผู้บริหารเป็นส าคัญ 

2. บทบาททางด้านข้อมูล (Information role) เป็นบทบาทเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล 
คือการรับข้อมูล การให้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่องค์การโดยอาศัยความรู้
ทางด้านข้อมูลเป็นส าคัญ 

3. บทบาทในทางการตัดสินใจ (Decision role) ผู้บริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ตลอดเวลา89 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546มาตรา 39  
สถานศึกษาและส่วนราชการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีอ านาจ  
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 
หัวหน้าสวนราชการที่เรียกชื่อเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ 

                                                            
88ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ: มัลติอินฟอร์เมชันเทคโนโลยี, 

2550), 40. 
89เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2551), 50. 
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2. ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอื่นที่ทางราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการได้รับมอบอ านาจ 

4. การจัดท ารายงานประจ าปี เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย90 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 

2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                            
90พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ:  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 13. 
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6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย91 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กล่าวถึง  
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา และของผู้อ านวยการสถานศึกษาตามการบริหารงานด้านวิชาการ  
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปตามกฎหมายการศึกษาต่อไปนี้92 

การบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ  
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วน  
ร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวม  
ทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพขอบข่ายและภารกิจประกอบด้วย  

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่น 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การพัฒนาสื่อ, นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
8. การส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
9. การแนะแนวการศึกษา 
10. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการแก่ชุมชน 

                                                            
91พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 12 – 13.  
92พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ:  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 19. 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา93 
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษา  
การพัฒนาการประกันคุณภาพ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี 
ความรู้ด้านวิชาการสามารถบริหารจัดการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสนองต่อ  
ความต้องการความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของ  
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ 
ตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วยในด้าน  
การบริหารงบประมาณ ผู้บริหารควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณที่มีระสิทธิภาพขอบข่าย  
และภารกิจประกอบด้วย ดังน้ี 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

                                                            
93พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ:  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 12-19. 
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10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 

ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณ ี

13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคมุดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง 
20. การจัดท าบัญชีการเงิน 
21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล มาจากภาษาอังกฤษว่า Personnel managementซึ่งในภาษาไทย 

ในความหมายเดียวกันหลายค า เช่น การบริหารบุคคล การจัดการงานบุคคล การเจ้าหน้าที่ และ  
การบริหารงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ความหมายของค าว่า การบริหารงานบุคคล ได้มีผู้ให้ความหมาย  
ไว้หลายความหมาย ซึ่งจะยกตัวอย่างพอเป็นแนวทาง ดังนี้ 

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานบุคคลว่า หมายถึงภารกิจของ 
ผู้บริหารทุกคน (และของผู้ช านาญการด้านงานบุคคลโดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวง 
ที่เกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 
อันจะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร94 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลว่าหมายถึง ภารกิจ 
อย่างหนึ่งของบุคคล ผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษา ที่จะกระท าไปตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ การวางแผน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา บ ารุงขวัญ การจูงใจการให้ค่าตอบแทน 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 

                                                            
94ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหารงาน (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2551), 237. 
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เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ  
มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ95 

สมพงศ์ เกษมสิน ให้ทัศนะว่า ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 8 ประการ 
คือ การวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคล การก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปูนบ าเหน็จ การปกครองบังคับบัญชา การพัฒนาบุคคลการจัด  
ประโยชน์เกื้อกูล และการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ขอบข่ายและภารกิจประกอบด้วย ดังน้ี96 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ
14. การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสรมิการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                            
95ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์, การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา (สงขลา: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2531), 34. 
96สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 12. 
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19. การริเริม่ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บุคคลพึงพอใจต่อผลงานและผลประโยชน์ 
ที่ได้ตอบแทน เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานและพัฒนาองค์กร กระบวนการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การ  
ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่  
ก าหนด การเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะงานให้แก่บุคคล การธ ารงรักษาบุคคลที่มี  
คุณภาพให้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้บุคคลพ้นจากงานและองค์กร 

การบริหารทั่วไป 
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การ ให้บริการ 

บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการ 
ประสานส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แนวทางการบริหารงานการบริหารทั่วไป 
ของสถานศึกษา มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้บริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและ 
อ านวยการให้การปฏิบัติงานานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นอกจากจากนั้นงานการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัด การวิจัยของ 
สถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความหมายงานการบริหารงานทั่ว ไปของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการกระจายอ านาจทางการวิจัยตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้งานการบริหารทั่วไปเป็นกิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับ งานการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณและการบริหารงาน 
บุคคลให้เกิดความคล่องตัวสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวโดยสรุป  
การบริหารทั่วไป มีความส าคัญเนื่องจากเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่  
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลเกิดความคล่องตัว  
สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบข่ายและภารกิจประกอบด้วย ดังนี9้7 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

                                                            
97เรื่องเดียวกัน. 
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5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15. การทศันะศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
สรุป บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย  

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
ใช้เทคนิควีการต่าง ๆ เพื่อควบคุม ดูแล ส่งเสริม ประสานงานวางแผนด าเนินการและประเมินผลงาน  
ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากร บริหารทั่วไป แลการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ 
แสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ  
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



 52 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 

ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ  
ประสิทธิภาพ เป็นค าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ จนดูเหมือนจะมี 

ความหมายที่สามารถเข้าใจได้ในตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามเมือได้ศึกษารวบรวมถึงความหมายของ
ประสิทธิภาพ ดังที่นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ พบว่าประสิทธิภาพ 
มีความหมายที่หลากหลาย ในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ามาประกอบการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 

จอห์น มิลเลท (John D. Millet) ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง  
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ และจะได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน 
นั้นด้วย98 

สมพงษ์ เกษมสินได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง การด าเนินงานให้  
เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การท างานที่ต้องการให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
และการที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็พิจารณาได้จากผลงาน99 

อมร รักษาสัตย์ ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง เรโซหรือสัดส่วน 
ระหว่างการลงทุนลงแรงไปท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผลที่ได้รับจากการลงทุนลงแรง (input – output  
ratio) สิ่งใดที่ลงทุนลงแรงไปแล้วได้ผลตอบแทนเต็มที่เรียกว่าได้ผล 100% และก็เรียกกันว่า ท างาน 
มีประสิทธิภาพ 100%100 

เจมส์ แฮริ่งตัน (Harrington) ได้ให้ค านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กรโดยให้ความส าคัญ 
ที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซึ่งก าหนดหลัก 
ประสิทธิภาพไว้12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่ มีระบบ 
โดยมุ่งที่การท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด 
ดังนี้101 

                                                            
98 Millet, J. D., Management in the Public Service ( New York: McGraw-Hill 

Book, 1954), 4. 
99สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 12. 
100อมร รักษาสัตย์, ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 76. 
101Harrington, H. James, Simulation Modeling Methods (New York: McGraw-

Hill, 1996), 1853-1931. 
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1. ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องทราบถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อลดความคลุมเครือ
และความไม่แน่นอน 

2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไปผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถสร้างความแตกต่างโดยค้นหา
ความรู้และค าแนะน าให้มากเท่าที่จะท าได้ 

3. ค าแนะน าที่ดีผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบุคคลอื่น 
4. วินัยผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพื่อให้พนักงานเช่ือถือตามกฎและวินัยต่าง ๆ 
5. ความยุติธรรม ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม 
6. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอนผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้

ในการตัดสินใจ 
7. ความฉับไวของการจัดส่งผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

แต่ละหน้าที่เพ่ือให้องค์กรท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย 
8. มาตรฐานและตารางเวลาผู้บริหารต้องพัฒนาวิธีการท างานและก าหนดเวลาท างาน

ส าหรับแต่ละหน้าที่ 
9. สภาพมาตรฐานผู้บริหารควรรกัษาสภาพแวดล้อมให้ดี 
10. การปฏิบัติการที่มีมาตรฐานผู้บริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดี 
11. มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้ผู้บริหารต้องระบุการท างานที่มีระบบถูกต้อง

และเป็นลายลักษณ์อักษร 
12. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรให้รางวัลพนักงานส าหรับการท างานที่ 

เสร็จสมบูรณ์ 
เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพคือพิจารณา 

ว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (input) กับผลผลิต 
(output) ที่ได้รับออกมาตามประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้าและเป็นการบริการ  
ของราชการและองค์กรของรัฐบวกกับความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย  E = Efficiency คือ 
ประสิทธิภาพของงาน O = Output คือผลผลิตหรือที่ได้รับออกมา I = Input คือปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป S = Satisfaction คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา102 

บันลือ พฤกษะวันกล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาหมายถึงการด าเนินงานทุกอย่างใน 
โรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือให้นักเรียนมีสุขภาพดี 

                                                            
102Herbert A. Simon, Administrative Bahavior (New York: Macmillan Company.  

Hills, California: Sage Publications, 1960), 80. 
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มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนมีความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม103 

ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่าหมายถึง ความที่ 
พยายามจะสั่งแนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ซึ่งมีจุดรวมอยู่ที่จุดหมายปลายทางหรือ 
เป้าหมายบางอย่างการบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่สั่งให้  
ความสะดวกในการท างานของกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน104 พร้อมด้วย ธีระรุญเจริญได้ให้ความหมาย 
ของการบริหารการศึกษาว่าหมายถึงการด าเนินงานด้วยกระบวนการที่หลายคนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา 
ทุกด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพพัฒนาสังคม  
ให้ดารงชีวิตในสังคมเป็นไปด้วยความสงบสุข105 

พิมพ์พรจารุจิตร์การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ 
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารการ 
ท างานเป็นทีมเทคโนโลยีและดิจิตอลการตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม106 

ไรท์ และสมิท (Ryan and Simith) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับ
งาน เช่น ความพยายาม ก าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้น107 

กู๊ด (Good) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถส าเร็จ ที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลา และความพยายามเล็กน้อย ก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส าเร็จ
ลงอย่างสมบูรณ์108 

                                                            
103บันลือ พฤกษะวัน, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: สตรีเนติ

ศึกษา, 2549), 57. 
104ชาญชัย อาจินสมาจาร,  ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก 

(กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2551), 6. 
105ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพฯ: ธนาเพลส,  

2553), 31. 
106พิมพ์พร จารุจิตร์, ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (เอกสาร

ทางวิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยอุดรธานี, 2559), 188. 
107Ryan, T. A. and Smith, P. C., Principle of Industrial Psychology (New York: 

The Mcnanla Press Company, 1954), 276. 
108Good, C. V., Dictionary of Education ( New York: McGraw- Hill Book 

Company, 1973), 193. 
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ปีเตอร์สัน และโปลวาล (Peeterson and Plowan) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิตและในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงคุณภาพ  
(quality) ของการมีประสิทธิผล(effectiveness) และความสามารถ (competence and capacity) 
ในการผลิตการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่าประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพื่อสามารถผลิตสินค้า  
หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดเมื่อค านึงถึง 
สถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่มีองค์ประกอบ 5 อย่างคือต้นทุนคุณภาพปริมาณเวลา
และวิธีการในการผลิต109 

เซอร์โต และ เชอร์โต (Certo, S. C. and Certo, S. T.) ได้ให้ค านิยามของประสิทธิภาพ 
ว่าหมายถึงเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุดกล่าวคือเป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย  (Goal) คือประสิทธิผลหรือ 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (Doing Things Right)”110 

จอห์น ดี มิลเคต (John D’ Milket) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า หมายถึง  
ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย 
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (timely  
service) 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous  
service) 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า ( progressive service)111 

นอกจากนี้แนวความคิดของ อนันท์  งามสะอาด อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะดังนี้ 1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ประหยัดต้นทุน (Cost) 
ประหยัดทรัพยากร (Resources)และประหยัดเวลา (Time) 2. เสร็จทันตามก าหนดเวลา (Speed)  
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือวัตถุดิบมีการคัด
สรรอย่างดีมีกระบวนการด าเนินงานกระบวนการผลิต (Process) ที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ดี 
การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานว่าประหยัดรวดเร็วมีคุณภาพของงาน112 

                                                            
109Peeterson, E. and Plowman, G. E., Business organization and management 

(Illionoise: Richard D. Irwin, 1953), 12. 
110Certo, S. C. and Certo, S. T., Modren Management ( New Jersey: Pearson 

Jones GarethR, 2004), 9. 
111Millet, J. D., Management in the Public Service ( New York: McGraw-Hill 

Book, 1954), 4. 
112อนันท์ งามสะอาด, ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effective) 

ต่างกันอย่างไร, เข้าถึงได้จาก http://www.sisat.ac.th/main/index.ph. 
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วรัท พฤกษากุลนันท์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง 
การปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกต้องรวดเร็วใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิมคุ้ มค่าและใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด113  

สมยศ นาวีการ ได้อธิบายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 7 ประการ คือ 1. กลยุทธ์ 
(Strategy) 2. โครงสร้าง (Structures) 3. โครงสร้าง (Systems) 4. แบบ (Styles) 5. บุคลากร (Staff) 
6. ความสามารถ (Skill) 7. ค่านิยม (Shared Values)114 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้แนวคิดประสิทธิภาพที่ส าคัญ คือ 1. ความรับผิดชอบ และ 
ความผูกพัน 2. ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. ความจ าเป็น  
ต้องพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก ให้สมาชิกมีความรู้และความช านาญ 4. มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับทีมงาน115 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน คือความสามารถในการด าเนินงานต่าง ๆ  
ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
การบริหารงานที่มีประสิทธภิาพ  

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ได้กล่าวถึงการสร้างระบบบริหารที่มี ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์การ 
ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ คือ116 

1. การจัดองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ผูกยึดเป็นกรอบที่ตายตัวว่าองค์กรจะต้อง  
เป็นแบบหนึ่งแบบใด  

2. ในเบื้องต้นมีโครงสร้างต าแหน่งรับงานครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมที่จะขยาย  
รับการเติบโตได้ตลอดเวลา  

3. มีโครงสร้างเงินเดือน ที่สอดรับกับโครงสร้างต าแหน่ง  
4. มีระบบการประเมินผลงานโดยยึดเอาเป้าหมายเป็นเกณฑ์วัดความส าเร็จของการท างาน  

                                                            
113วรัท พฤกษากุลนันท์, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

เข้ าถึ งได้จาก http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiency-effectiveness administrator. 
html. 

114สมยศ นาวีการ, การบริหาร (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2543), 25. 
115ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 

2553), 28. 
116ประเวศน มหารัตนกุล, การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม ่ (กรุงเทพฯ: สมาคม 

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2542), 30. 

http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiency-effectiveness
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5. มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. เสริมสร้างบรรยากาศการท างานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม  
7. ผู้บริหารมีเหตุผลและคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นต้องมีความ เป็นธรรม 

ไม่มีอคติ 
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้กล่าวถึง หลักการบริหารให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่  

ยอมรับและรู้จักทั่วโลก ได้แก่  หลักการของการบริหารแบบเดมมิ่ ง  (principle of Daming 
management) ดังนี1้17 

1. การปรับปรงุคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐศาสตรท์ั้งมวล 
2. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ  
3. อย่าต าหนิบุคคลแต่แก้ไขระบบ  
4. วางแผน ลองท า ตรวจสอบ ท าจริง  
5. ฝ่ายบริหารระดับสูง ต้องเปลี่ยนแนวคิดสู่ปรัชญาใหม ่ 
6. ฝ่ายบริหารระดับกลาง ต้องมีการฝึกอบรมปรัชญาใหม ่ 
7. ฝ่ายบรหิารระดับล่าง หรือไม่ใช่ฝ่ายบริหารจัดสร้างทีมวินัยภายใน 
อลิศรา ชูชาติและคณะ ได้ กล่าวถึงการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถเกิดจาก 

การท างานของบุคคลเดียวแต่ต้อง ร่วมมือกันระหว่างบุคคลโดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี1้18 

1. ลักษณะและภาวะความเป็นผู้น าที่เหมาะสม  
2. ด ารงสถานะของการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
3. ข้อผูกพันทีม่ีต่อทีม  
4. มีบรรยากาศที่สร้างสรรค ์ 
5. มีความมุ่งมัน่ที่จะให้ การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  
6. มีบทบาทของความร่วมมือที่ชัดเจน  
7. มีวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

                                                            
117สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร: เพื่อสร้างและรักษาความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกลบอลไลเซชัน (กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ์, 2546), 63. 
118อลิศรา ชูชาติ และคณะ, เทคนิคการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, (กรุงเทพฯ: 

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2538), 45. 
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สุรัฐ ศิลปอนันต์ ได้อธิบายถึงการด าเนินงานปฏิรูปสถานศึกษา ตามกระบวนการปรับปรุง
ที่มีประสิทธิภาพในระดับสถานศึกษาให้ส าเร็จตามขั้นตอนต่อไปน้ี119 

1. ปฐมนิเทศครูอาจารย์  
2. ตั้งทีมปรับปรุงสถานศึกษา  
3. ก าหนดภารกิจของสถานศึกษา การวิเคราะห์  
4. ท าการประเมินความต้องการ การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน  
5. ตั้งความมุ่งหมายและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงสถานศึกษา  
6. พิจารณารับรองแผนปรับปรุงสถานศึกษา  
7. เผยแพร่แผนการปรับปรุงสถานศึกษา  
8. ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงสถานศึกษา 
ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์การนั้นขึ้นอยู่ที่ผู้น าจะพิจารณาว่า 

อะไรคือจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ปัจจัยด้านผลผลิตหรือผลงาน ปัจจัยแทรกแซงที่เกิดขึ้นในองค์การ จุดมุ่งหมายระยะสั้น และจุดมุ่งหมาย 
ระยะยาว ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผู้บริหารเอาผลส าเร็จจากการที่ตนและหน่วยงานได้มี 
ผลงาน และความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทังผลผลิตของหน่วยงานต้องมีคุณภาพมาตรฐาน120 

สรุปได้ว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยหลักในการบริหารการสร้าง ระบบ 
การบริหารที่ผ่านการวางแผน การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี่ยัง จ าเป็นต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบรหิาร 

การปรับปรุงระสิทธิภาพการบริหารงานเป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจของนักวิชาการ 
หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคราชการ ซึ่งจากการศึกษารวบรวมแนวคิด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าเสนอได้ ดังนี้  

ส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอถึงแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
ซึ่งควรมีการด าเนินการควบคู่กันไป คือ 

1. การลดขนาดขององค์การให้เล็กกะทัดรัดทั้งจ านวนส่วนราชการ จ านวนราชการ 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบราชการ ซึ่งควรมีแผนปฏิบัติราชการ 

อย่างชัดเจน เพื่อด าเนินการต่อไป 

                                                            
119สุรัฐ ศิลปะอนันต์, กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสทธิภาพ (กรุงเทพฯ: ด่านสุท

ธาการพิมพ์, 2545), 51. 
120ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2549), 22. 
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ส่วนราชการที่จ าด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ควรเน้นการบริหารที่ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) โดยก าหนดให้มีสิ่งต่อไปน้ี 

1. การจัดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานที่ด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ชัดเจน 

2. การปรับปรุงองค์การและกระบวนการท างานใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่ 
3. ก าหนดระบบและวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ

การด าเนินงาน 
4. ก าหนดเครื่องมือการบริหารงานของส่วนราชการ เพื่อประสานแผนงานแผนคน เป็นต้น 
5. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นปัจจัยการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ

กระบวนการท างานให้เร็ว และถูกต้องแม่นย า 
6. ก าหนดตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน (performance indicators) เพื่อเปรียบเทียบผล

การด าเนินงานจริงกับสิ่งที่คาดหวัง 
7. มีระบบการบริหารงานที่เปลี่ยนแปลงขนาดที่เกิดผล จึงประกาศผลให้ส่วนราชการ

และประชาชนได้ทราบต่อไป 
ถึงแม้การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการจะได้รับความสนใจ และมีการน าไป

ด าเนินการในหลายหน่วยงาน ตาอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีหลายหน่วยงานที่ยังมีประสิทธิภาพ
ไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยสาเหตุ 3 ประการด้วยกัน คือ 

1. การท างานโดยไม่ค านึงถึงต้นทุนความคุ้มค่าเป้าหมายและมาตรฐานในการท างาน  
การปฏิบัติราชการถือเป็นหน้าที่ มิใช่เพื่อการอยู่รอด ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรที่ใช้  
ท าให้การท างานมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ 

2. มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการท างานที่มากมายซับซ้อนจนท าให้ผู้ท างาน
ต้องเสียเวลาค้นคว้า ตรวจสอบ อ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ จนเกิดความสับสนระหว่างเป้าหมายของงาน
และวิธีการท างาน 

3. ขาดเครื่องมือและเทคนิคและบริหารที่ทันสมัย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง
เกิดขึ้นได้ยาก และผู้ท างานเกิดความเบื่อหน่าย 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร ผู้ศึกษาเห็นว่า การบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ การจัดองค์การจะต้องกะทัดรัดเหมาสม การจัดอัตราก าลังให้  
เพียงพอมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะการปฏิบัติงานต้องรวดเร็ว ประหยัด มีคุณภาพและ
คุ้มค่ากับทรัพยากรการบริหารที่ใช้ไป  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
จุรี อุไรวัฒนา ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก  

ที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่เป็นนิติบุคคล ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่เป็นนิติบุคคลตาม  
ความเห็นของบุคลากรจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  
จ าแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน และจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ในภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้านการบริหารงาน 
บุคคล121 

ไกรพจน์ บุญประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม  
การด าเนินงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม 
การด าเนินงานในสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน  
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการ และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร โดยภาพรวม 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 20 ปี มีบทบาทในการส่งเสริม 
การด าเนินงานในสถานศึกษามากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร 11 - 20 ปี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05122 

ปภังกร ทองเงิน ได้ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ คือ ด้านหลักการกระจาย 
อ านาจ ด้านหลักการบริหารตนเอง ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริหารแบบมี  

                                                            
121จุรี อุไรวัฒนา, “การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่เป็น 

นิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุร”ี (2548), บทคัดย่อ. 
122ไกรพจน์ บุญประเสริฐ, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

ด าเนินงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (2549), บทคัดย่อ. 
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ส่วนร่วม และด้านหลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ปัญหาการบริหารโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนปัญหาจากค าถามปลายเปิด พบว่า มีปัญหา
มากที่สุดในแต่ละด้าน ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน123 

ไพศาล สระทองแดง ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่  
1 – 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีมีระดับการปฏิบัติการ การบริหารงานใน 
สถานศึกษาในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีระดับปฏิบัติการ การบริหารในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล  
รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณมากที่สุดด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงาน
วิชาการ และเมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการ พบว่า ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันท าให้  
การบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ด้วย124 

สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้น ากับประสิทธิภาพ  
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 - 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการ  
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่าง ศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผลในการ 

                                                            
123ปภังกร ทองเงิน, “การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551), บทคัดย่อ. 
124ไพศาล สระทองแดง, “การศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว

ปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), บทคัดย่อ. 
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บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กัน ในทางบวกอยู่ที่ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01125 

สนิท คงภักดี ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์  พบว่า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนก าหนด
ต าแหน่งด้านการบรรจุแต่งตั้ง และด้านการออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ126 

วรพงษ์ เถาว์ชาลี ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ทราบ 1. ปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3. ยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  
76 โรงเรียนผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และครู จ านวน 248 คน ผลการวิจัยพบว่า127 

1. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ มี 5 ปัจจัย คือ 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
3. ระบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 5. ผู้บริหาร 
มีวิสัยทัศน์ 

2. การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีครบทั้ง 4 ปัจจัย คือ 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 3. ด้านการ 

                                                            
125สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผล 

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551), บทคัดย่อ. 

126เรื่องเดียวกัน. 
127วรพงษ์ เถาว์ชาลี, “ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 
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บริหารจัดการ และ 4. ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษากับการเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กันเป็น 
รูปแบบที่ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวม เกิดจากการส่งผลของปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษารวม 3 ปัจจัยตามล าดับ ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
2. ระบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 3. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  
ในภาพรวม 

3. ผลการยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และครอบคลุม 
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัยค าส าคัญ 

วาสนา เจริญสอน ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในประเทศไทย น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ ประสบการณ์ 
การท างาน 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 4. เพื่อ 
น าเสนอแนวการบริหารรัฐกิจที่ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในประเทศไทยกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย จ านวน 396 อบต. ผลการศึกษาพบว่า  
ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารด้านภาวะผู้น า ด้านการวางแผน 
กลยุทธ์ ด้านเทคนิคการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
เทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา128 

สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพการบริหาร 
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส ารวจปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์

                                                            
128วาสนา เจริญสอน, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในประเทศไทย” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ,  
2552), บทคัดย่อ. 
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กองทัพบก และ 3. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า สถานียังคงเผชิญกับ
ปัญหาการจัดรายการในด้านต่าง ๆ ที่ศึกษาในระดับมาก และควรพัฒนารายการเทิดพระเกียรติ 
ในด้านต่าง ๆ ที่ศึกษาในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ปัญหาที่ส าคัญคือ สถานีเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรต ิ
ต่อประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร และขาดยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดย แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญคือ สถานี 
ควรเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
สร้างความพึงพอใจให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพการบริหารรายการ พบว่า สถานีควรมี  
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติตามแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านคุณภาพชีวิต 2. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านสังคม หรือส่วนรวม  
4. ด้านความสมดุล 5. ด้านการสร้างเครือข่าย และ 6. ด้านความรู้หรือเทคโนโลย1ี29 

โสพิศ ค านวนชัย ได้วิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลและน ามาสร้างเป็นตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นงานวิจัย  
เชิงผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณคือกลุ่มอธิการบดี 
รองอธิการบดีคณบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติงานการเงินงาน 
บริหารงานบุคคลงานนโยบายและแผนและงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 256 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 6 ปัจจัย พบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และ 
ความพึงพอใจในงาน มีระดับความส าคัญน้อยกว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปรากฏผลว่า 
มีปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้บริหารได้ให้เหตุผลว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพน้ันประกอบด้วยการมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ130 

                                                            
129สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์, “การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ 

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, 2559), บทคัดย่อ. 

130โสพิศ ค านวณชัย, “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย” (ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556), บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peter and Waterman) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคน 

หรือบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัทดีเด่นของโทมัสและวอเตอร์แมน พบว่า ในการบริหาร
กิจการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
อย่างจริงจังตลอดเวลาใน 3 เรื่อง คือ การท าองค์กรให้คล่องตัว (organization fluidity) การทดลอง 
ปฏิบัติ (experimenting) และการท าระบบให้ง่าย (simplifying systems)131 

ชิฟเฟลไบน์ (Schiefelbein ) ได้ท าการศึกษาวิจัยวิธีที่ท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศลาตินอเมริกาที่เป็นนิติบุคคลมีดังนี้ คือ ส่งเสริมให้มีการคิด
วิเคราะห์ จัดห้องสมุดในห้องเรียน โดยมีหนังสือต าราให้ห้องเรียนละ 100 เล่ม จัดให้มีโครงการอบรม
ครูในการพัฒนาสื่อการสอน 1 สัปดาห์/ปี ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาโดยรับการอบรมเสริมความรู้  
4 สัปดาห์/ปี มีนโยบายส่งเสริมครูที่ดี มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น และให้รางวัลและ
ส่งเสริมครูที่ได้รับการพัฒนายกย่องผ่านการประเมิน132 

ออสวาลด์ (Oswol.) ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และกล่าวถึง 
ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล 
กลุ่มคน ครู จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนจะให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น เพราะเขาได้ออกความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ และ 
ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง133 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างมากในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในปัจจุบัน 
นี้การศึกษาของไทยมีปัญหา ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กรจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาการศึกษา 
โดยเริ่มจากผู้บริหารต้องมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการสอนของครูผู้สอน อ านวยความ 
สะดวกจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยในการสอน เพื่อให้ผลผลิต คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของการศึกษา และสามารถนิเทศให้ค าปรึกษา เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ครูได้ ผู้บริหาร  
ต้องส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถครองตน  
ครองคน ครองงาน และผลของความส าเร็จของสถานศึกษาจะเป็นเครื่องช้ีวัดศักยภาพของผู้บริหาร 

                                                            
131Peter, T. J. ans Waterman, R. H., In search of excellence (New York: 

Harper and Row, 1992). 
132Schiefelbein, E., Expect opinion as an instrument for assessing investment  
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สรุป 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด  
ประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึง 
ความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญที่ต้องด าเนินการพัฒนาหรือ  
ปรับปรุงอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยยึดความสอดคล้องกับนโยบายการเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบญัญัติ 
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 บัญญัติให้สถานศึกษาที่จัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้สะดวก  
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีขอบข่ายการบริหารงานอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ 
บริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งการบริหาร 
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎี เป็นกรอบส าหรับ 
การด าเนินงาน และความทุ่มเทของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติงานที่ม ี
ความกระชับชัดเจน โปร่งใสและมีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพของการจัดศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
มีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมและต้องมีภาวะผู้น าจึงจะสามารถสร้างศรัทธาในทีมงานได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายถึง 
ความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาของประเทศชาตติ่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์  
เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ยืนยันองค์ประกอบ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive research) โดยใช้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis)  
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
เพื่อให้การวิจัยด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมจากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ น ามาท ากรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructed interview) และ 

น าเสนอเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์และคณะกรรมการผู้ควบคุมงานวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยดังนี ้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

      
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผลลัพธ์ 

1. สรุปแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. น าข้อมูลจากการสรุปไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

 

ได้แนวคิดทฤษฎี
และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 

ตอนที่ 1  
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบั
การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตอนที่ 4 
 ยืนยันองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกดิประสิทธิภาพ 

1. ยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพด้วย
แบบสอบถาม 

2. จัดท ารายงานการวจิัย 
3. น าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 

ผลการยืนยัน
องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 

ตอนที่ 3 
เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ E.F.A 

(Exploratory Factor Analysis) 

องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 

ตอนที่ 2 
สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. สร้างแบบสอบถามเพื่อศกึษาเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ ( IOC) 
3. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการทดลอง

ใช้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง
แล้วน ามาหาค่าสมัประสิทธ์อลัฟา่ของครอนบาค 
(Cronbach) 

ได้เครื่องมือท่ีมี
คุณภาพเพื่อใช้ใน
การศึกษา
องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เพื่อปรับปรุงและน าเสนอต่อ คณะกรรมการควยคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีการศึกษาโดยไม่มี
การทดลอง (The one shot, non – experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผังของ
แผนแบบการวิจัยได้ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนผังการวิจัย 
เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
 X หมายถึง ตัวแปรต่าง ๆ ที่น ามาศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่สังกัดในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 30,164 โรง 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 30 ,164 โรง โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ ยามาเน่ (Taro Yamane)134 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 โรง  

 
ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรของโรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศกึษา และครูวิชาการ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 300 คน 

 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอยา่งผู้ให้ข้อมูลแบ่งตามภูมิศาสตร์ 

ภาค ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมลู 
โรงเรียน โรงเรียน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูวิชาการ 

เหนือ 6,412 20 20 20 20 
กลาง 4,384 20 20 20 20 

ตะวันออก 2,146 20 20 20 20 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,718 20 20 20 20 

ใต ้ 4,504 20 20 20 20 
รวม 30,164 100 100 100 100 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน,  
เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2552, เข้าถึงได้จาก http://210.1.20.11/doc/web-doc/download/  
sch52/countsch.htm 
  

                                                            
134Taro Yamane, อ้างถึงใน วรรณี แกมเกต, วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 283. 

http://210.1.20.11/doc/web-doc/download/%20sch52/count
http://210.1.20.11/doc/web-doc/download/%20sch52/count
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อายุการด ารงต าแหน่งในโรงเรียน 
2. ตัวแปรต้นเป็นตัวแปรที่เกีย่วกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภทคือ 
1. แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มี

โครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 5 คน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎีส าหรับใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนด 
ค าตอบไว้ให้ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบสอบถาม  
เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)  
โดยให้น้ าหนักคะแนนดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

3. แบบยืนยันผลการวิจัย (interview) เป็นแบบยืนยันที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ 

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตาม
ขั้นตอนต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อน าไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์  
(Interactive Interview) จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้องค์ประกอบการ 
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ น าข้อค าถามการสร้างเครื่องมือเพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  
เพื่อหาค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงเนื้อหา ( Index of Item Objective Congruence: IOC)  
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยการทดลองใช้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 10 โรง ซึ่งผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ 
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้ค่าค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าตามวิธีของแบบสอบถาม เท่ากับ .911 

ขั้นที่ 4 ยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อยืนยันตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

เพื่อนัดพบ สัมภาษณ์ จดบันทึกรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังโรงเรียนจ านวน  

100 โรง เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  
แจกแบบสอบถามและช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินส่งแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
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3. ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
เพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้มีดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ( frequency ) และค่าร้อยละ (percentage ) 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องรายข้อ IOC (Index of Objective Congruence) ส าหรับ 

ข้อค าถามในแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยได้น าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ
(Likert’s scale) โดยให้น้ าหนักคะแนนดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปโดยใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) ซึ่งถือ 
เกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปร 
แต่ละตัวขององค์ประกอบน้ันมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป  

4. วิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพใช้
การวิเคราะห์ค่าความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
( content analysis) มีดังนี ้

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
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 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนทุกค าถามและคัดเลือกน ามาบันทึกลงในคู่มือลงรหัสและท า Coding Sheet 
ในคอมพิวเตอร์ หาค่า การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง 
ความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic  
mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ของ 
เบสส์135 ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 5.00-4.50 แสดงว่า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.49-3.50 แสดงว่า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 3.49-2.50 แสดงว่า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 2.49-1.50 แสดงว่า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.49-1.00 แสดงว่า ตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

                                                            
135John W. Best, Research in Education (New Delhi: Prentice Hall, 1981),  
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สรุป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพแล้วน ามา
สรุปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากนั้นน ามาสรุปรวมเป็นบทสรุปเพื่อ 
สร้างเป็นตัวแปรของแบสอบถาม โดยน าตัวแปรที่ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามโยพิจารณาจากค่าความ 
สอดคล้องและความตรงของเนื้อหาค่า (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเครื่องมือ 
โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดสอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โรงเรียน จ านวน 100 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูล 300 คน รวบรวมแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลวิธีการหาค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีสกัด
องค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ใน
องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกว่า 
1 และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่า
ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และวิเคราะห์ยืนยันประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis)  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ผลยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ   
หน่วยวิเคราะห์ คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จ านวน 300 คนโดยผู้ วิจัย 
ส่งแบบสอบถามไปโรงเรียน จ านวน 100 โรง ได้รับแบบสอบถามคืน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น  
3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพ โดยวิธีใช้แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้วิเคราะห์สังเคราะห์ผลสัมภาษณ์ความคิดผู้วิจัย 
เลือกแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ 
ปฏิสัมพันธ์ (interactive interview) จ านวน 5 คน เพื่อสรุปผลการสัมภาษณ์และแนวความคิดทฤษฎ ี
ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารแล้วน ามาสร้างเป็นตัวแปรข้อค าถามของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

1.3 น าผลจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นทฤษฎีด้วยการวิเคราะห์ 
เนื้อหา (content analysis ) ข้อค้นพบที่เกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพผนวกกับผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ



 77 

 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้วิจัยผู้วิจัยเลือกแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ( interactive interview ) เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor  
Analysis) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่ส าคัญที่เป็นองค์ประกอบ
ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

2.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.2 การวิเคราะห์ตัวแปร การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.3 วิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้

เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
  
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
1.1 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1.1.1 วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ เจอราลด์ แองกัส (Gerald Aungus) โทนี บุช (Tony Bush) อเล็กซ์ ชไนเดอร์ และนีลเบอร์ตัน  
(Alex Schneider and Neil Burton) ออสการ์สซิดุส (Oskars Zids) ของเฟรดเดออริก เทย์เลอร์  
(Frederick Taylor) ปีเตอร์ ดรกเกอร์ (Peter F. Drucker) หวน พินธุพันธ์, บันลือ พฤกษะ, ชาญชัย 
อาจินสมาจาร, ธีระ รุญเจริญ 

1.1.2 วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
เฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert A. Simon) ไรท์ และสมิท (Ryan and Simith) พิมพ์พร จารุจิตร์,  
กู๊ด(Good) ปีเตอร์สัน และ โปลวาล (Peeterson and Plowan ) เซอร์โต และ เชอร์โต (S.C. Certo 
and S.T. Certo) จอห์น ดี มิลเคต (John D’ Milket) อนันท์ งามสะอาด, วรัท พฤกษากุลนันท์,  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้น าสาระส าคัญดังกล่าวไปสรุปเป็นกระทงค าถาม ร่วมกับสาระส าคัญที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ รายละเอียดในตารางที่ 2 ต่อไปนี ้  
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ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 

 
  



 79 

 

ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ) 
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ตารางที ่2 สรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (ต่อ 
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ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ การเลือกแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured  
interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ ( interactive interview) จ านวน 5 คน ผู้วิจัย 
น าข้อสรุปจากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาเป็นกระทงค าถาม ตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 3 สรุปตัวแปรที่ได้จากสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการ

บริหารสถานขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตัวแปร 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

1. ประสบการณ์ในการท างาน      
2. การมีส่วนรว่มในก าหนดทศิทางของโรงเรียน      
3. การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน         
4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีความสุข         
5. มีการท างานเป็นทีม      
6. มีความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ด้านการเงินและ

เวลา      
7. มีความมุ่งมัน่ในการท างานให้เกิดประสทิธิภาพ         
8. มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา         
9. มีการค้นควา้หาความรู้ตลอดเวลา         
10. มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ          
11. มีการการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา      
12. มีระบบบริหารจัดการทั้ง 4 งาน      
13. การรู้เป้าหมายและปฏิบัติตามเป้าหมาย      
14. ผู้บริหารมคีวามใจในหลักการบริหาร      
15. มีวสิัยทัศน์และจุดมุ่งหมายตรงกัน      
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ตารางที่ 3 สรุปตัวแปรที่ได้จากสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒุิเกี่ยวกับการ
บริหารสถานขัน้พื้นฐานให้เกดิประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ตัวแปร 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

16. ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน      
17. มีระบบนิเทศติดตามและประเมินผล         

18. มีกลยุทธ์ และแผนงาน      
19. มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน      
20. ผู้บริหารใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นตัวอย่างกับครูและ

บุคลากรได้      
21. สร้างความพึงพอใจในการท างาน         
22. มคีวามซื่อสัตย์สุจริต      
23. ตรงต่อเวลา        

24. มคีวามกระตือรือร้น         

25. มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการท างาน        
 

จากการสรุปกาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ามาสร้างเป็นกระทงค าถามของแบบสอบถาม ซึ่งได้ตัวแปร  
ที่เป็นองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ จ านวน  5 องค์ประกอบ  
ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 3) การจัดระบบการเงินและ 
การจัดสรรทรัพยากร 4) การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ และ 5) การบริหาร  
ด้านสัมพันธ์ชุมชน 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้และความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
2.1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้หน่วยในการ

วิเคราะห์เป็นสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการเป็น
แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางบรรยายจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามรายละเอียดดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง    

 
146 
154 

 
48.67 
51.33 

รวม 300 100.00 
2. อายุ 

2.1 21– 30 ป ี
2.2 31 – 40 ป ี
2.3 41 – 50 ป ี
2.4 มากกว่า 50 ป ี

 
10 
44 
111 
135 

 
3.33 
14.67 
37.00 
45.00 

รวม 300 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

3.1 ปริญญาตร ี
3.2 ปริญญาโท 
3.3 ปริญญาเอก 

 
13 
268 
19 

 
4.33 
89.34 
6.33 

รวม 300 100.00 
4. อายุราชการ 

4.1 น้อยกว่า 10 ป ี
4.2 10 – 15 ปี 
4.3 16 – 20 ปี 
4.4 มากกว่า 20 ปี 

 
0 
38 
106 
156 

 
0.00 
12.67 
35.33 
52.00 

รวม 300 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 300 คน เป็นเพศชาย 146 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.67 เป็นเพศหญิง 154  คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 
มากกว่า 50 ปี มากที่สุด จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 น้อยที่สุด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ด้านระดับการศึกษา ระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 268 คน  
คิดเป็นร้อยละ 89.34 น้อยที่สุดระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.33 ด้านอายุ 
ราชการ ส่วนใหญ่มีอายุราชการมามากกว่า 20 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 น้อยที่สุด 
มีอายุราชการ ระหว่าง 10-15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามล าดับ 

2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ตัวแปรจากเอกสารและงานวิจัยและแนวความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ จ าแนกเป็น
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร 
องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 

 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาได้น าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ 

SWOT มาจัดท ายุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
2. มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. มีการจัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
5. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนและสามารถท างานมีแผนและเป็นระบบ 
6. มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
7. มีความคิดรเิริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้บริหารมกีารพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารสถานศึกษาและ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
9. มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศกึษากับ

สถานศึกษาหรอืเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

10. ผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการ
บริหารสถานศกึษา 

11. ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
12. ผู้บริหารมคีวามเข้าใจในขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาการ 
13. ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
14. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทรพัยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และแกไ้ขปัญหา

ด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
15. ส่งเสริมใหม้ีการตดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานวิชาการและปฏิบัติการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
16. จัดบริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และให้บริการกับชุมชน 
17. ผู้บริหารให้ความสนใจการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
18. ส่งเสริมใหใ้ช้เทคนิควิธีและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และน าผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
19. ให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชมุชนโดยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

เพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
20. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
21. มีการประสานความร่วมมือกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาทางวิชาการ 
22. ส่งเสริมใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับศักยภาพความสนใจของผู้เรียน 
23. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน

วิชาการ 
24. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใสถานศึกษา 
25. มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการจัดระบบนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
26. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาให้บรรลุตาม

เป้าหมายของสถานศึกษา 
27. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
28. เผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้งานวิชาการบสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถานบันอื่น 



 96 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

29. มีระบบการบริหารที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
30. มกีารติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ 

ปฏิบัติงานตาม แผนงาน 
31. จัดท าแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม  
32. มีการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ า ปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา 
33. มีการจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนและเปิดเผยต่อชุมชน 
34. จัดท าแผนพัฒนางานงบประมาณของโรงเรียนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
35. ก ากับดูแลการท าบัญชีเกี่ยวกับการเงินให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ 
36. การมสี่วนร่วมในการจัดองค์กรและมีการมอบหมายงานธุรการการเงินพัสดุตามความสามารถ

และความถนัด 
37. ใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตรงตามภารกิจของโรงเรียน

และได้ขอ้มูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

38. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและการมอบหมายงานงบประมาณอย่างชัดเจน 
39. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนงานอย่างครบถ้วน 
40. มีการจัดท างบประมาณเชื่อมโยงกับกรอบการใช้เงินในปีตอ่ ๆ ไป 
41. จัดซื้อจัดจ้างควบคุม ตรวจสอบบัญชีประจ าปีจ าหน่ายและจัดเก็บเป็นไปตามระเบียบ 
42. จัดหา จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

อยู่เสมอ 
43. ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ อปุกรณ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับความต้องการ 
44. มีการจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชีทกุประเภททุกรายการถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบ 

ได้ตลอดเวลา 
45. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดีและส่วนมากตรวจสอบได ้
46. มีการจัดซือ้จัดจา้งปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมีการควบคุมการจัดซื้อ

จัดหาจัดจ้างให้เป็นไปโดยประหยัด ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 
47. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและมีการติดตาม

ควบคุมดูแลใหม้ีการปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุประจ า 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

48. มีการวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใช้ทดแทนในส่วนที่จะต้องจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ
การใช้งาน 

49. มีการจัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์และ ที่ราชพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีการท าประวัติ
ที่ดินอาคารสถานที ่

48. มีการวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใช้ทดแทนในส่วนที่จะต้องจ าหน่ายเมื่อหมดอายุ
การใช้งาน 

50. มีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทนุจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
51. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดีและเปิดเผยต่อชุมชน 
52. มีการจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายรับ-รายจ่ายทั้งเงินนอกงบประมาณ เงิน 

งบประมาณ และเงินรายได้แผ่นดินไว ส าหรับตรวจสอบครบถ้วนสม่ าเสมอ 
53. มีการจัดท าแผนการใช้เงิน การวางแผนรายปี รายภาคเรียน รายเดือนไว้อย่างชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบได้ 
54. มีแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
55. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

ผู้บริหารทราบ 
56. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

ผู้บริหารทราบ 
57. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดมาตรการวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของ

สถานศึกษา 
58. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน ให้กรรมการ ผู้ปกครองและ

ชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 
59. มีการรายงายผลใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
60. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานบริหารงบประมาณทุกป ี
61. มีการประชุม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
62. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที ่
63. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/

สัมมนาการจัดการความรู้ 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

64. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน 

65. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู บุคลากรกบัผู้บริหาร 
66. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
67. ผู้บริหารได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจ

และหน้าที่ จากครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
68. ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรด้วยความยุติธรรม 
69. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและจูงใจให้ครแูละบุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย 
70. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที่ 
71. ผู้บริหารมกีารชี้แจงให้ผูป้ฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบาย และแนวทาง 

การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน 
72. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู ้ความสามารถให้เป็นผู้น า และเปิดโอกาสให้แสดง

ความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที่ 
73. ผู้บริหารมกีารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทาง 

การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน 
74. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงาน 
75. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของบุคลากร 
76. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง 
77. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมลีักษณะการปฏิสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของการไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน 
78. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายและ 

แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
79. ครแูละบุคลากรทราบถึงความคาดหวังและแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
80. ครแูละบุคลากรยอมรับและปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
81. มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานตามความเหมาะสมของความสามารถแต่ละบุคคล 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

82. มีการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการท างาน 
83. มีการร่วมกันวางแผนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน 

อย่างชัดเจน 
84. ครแูละบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรล ุ

วัตถุประสงค์และความส าเร็จของโรงเรียน 
85. มีการท างานเป็นทีมและร่วมกันรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
86. มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในโรงเรียน

มาใช้ในการพัฒนางานแปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
87. สามารถสร้างแรงจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
88. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากรเมื่อประสบปัญหาในการท างาน  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาได ้
89. จัดสวสัดิการประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็น 

ของบุคลากร 
90. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรม 
91. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ของโรงเรียน 
92. มีการวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ 
93. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
94. มีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 
95. มีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อ

นักเรียนและชุมชน 
96. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียนเพื่อให้สามารถนาข้อมูล

มาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ 
97. มีการก าหนดแผนการรับนักเรียนการด าเนินการตามแผน โดยประสานงานกับผู้ปกรอง

นักเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
98. มีการประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
99. ส่งเสริมประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

100. มีการบรกิารด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและมีการจัดกิจกรรมป้องกันโรคโดยบุคลากรใน  
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

101. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรม 
102. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้กรรมการ  

ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 
103. มีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน โดยร่วมจัดกิจกรรมในวันส าคัญของ ชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตริย ์
104. มีการน านักเรียนไปบริการในงานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เช่นงานประเพณีวันส าคัญทาง

ศาสนา งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
105. มีการแตง่ต้ังคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาประจ าโรงเรียน

มอบหมาย 
106. มีการประสานงานที่ดีท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองประชาชนใน

ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
107. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
108. มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
109. มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและ

วางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
110. ประชาสัมพันธ์ผลงานทุกด้านของสถานศึกษาต่อชุมชน 
111. มีการจัดให้มี ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
112. มีการสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน และ

หน่วยงานอ่ืน 
113. มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและศษิย์เก่าเพื่อเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
114. มีการจัดให้มีการวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
115. ประชาสัมพันธ์ผลงานทุกด้านของสถานศึกษาต่อชุมชน 
116. มีการจัดให้มีระเบียบรบัรองส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
117. มีการสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน และ

หน่วยงานอ่ืน 
118. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลกาด าเนินงานให้กรรมการ ผู้ปกครอง

และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ)  
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

119. มีการรายงายผลให้ผู้เกีย่วข้องทราบและมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุง
งานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

120. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนงานโครงงาน กิจกรรม
ของการบริหารงานทั่วไปทุกป ี

 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร มีผู้วิจัยน ามาจัดท าเป็นข้อค าถามได้จ านวน  

120 ข้อ และเมื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน และหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of item - objective congruence: IOC) ของเครื่องมือ 
วิจัย พบว่า ทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.50 และมีบางข้อที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก้ไขภาษาที่ใช้ 
เป็นข้อค าถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ จนกระทั่งได้ข้อค าถาม จ านวน 120 ข้อ ซึ่งหลังจากการ 
น าไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง  
จ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา  
และครูวิชาการ รวมจ านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbarch’salpha coefficient) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .911 ดังนั้นแบบสอบถามดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.3.1 การวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยน า
ค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียด ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

(n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

1. สามารถสร้างแรงจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

4.60 .524 มากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าเหมาย 

4.54 .562 มากที่สุด 

3. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ของตนเองอยู่เสมอ 

4.49 .631 มากที่สุด 

4. การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปใน
สถานศึกษามีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

4.40 .659 มาก 

5. สามารถสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรมีความเต็ม
ใจในการพัฒนากลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.35 .634 มาก 

6. ผู้บริหารให้ความสนใจการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาอย่างมส่ าเสมอ 

4.50 .575 มากที่สุด 

7. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดีและส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

4.61 .589 มากที่สุด 

8. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์ที่ค านึงถึงความต้องของ
บุคลากร 

4.46 .613 มาก 

9. ผู้บริหารมกีารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.46 .562 มาก 

10. ผู้บริหารรวบรวมข้อมูล สู่การจัดท าสารสนเทศเพื่อ
สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือกทั้งหมดก่อน
การตัดสินใจ 

4.48 .604 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

11. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร 
และเมื่อประสบปัญหาในการท างานผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปรึกษาหารือได้ 

4.41 .640 มาก 

12. ผู้บริหารวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาประเด็นของความ
พึงพอใจที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจ 

4.48 .598 มาก 

13. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

4.31 .614 มาก 

14. มีการวิเคราะห์มาตรฐานก าหนดมาตรฐาน ส าหรับ
เป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.32 .669 มาก 

15. มีการประชุม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

4.67 .492 มากที่สุด 

16. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน 

4.43 .605 มาก 

17. มกีารวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.82 .799 มาก 

18. การก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาได้น าข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ SWOT 
มาจัดท ายุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

4.03 .813 มาก 

19. มกีารพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4.24 .670 มาก 

20. มีการจัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.21 .662 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

21. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้

4.38 .587 มาก 

22. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู บุคลากร 
กับผู้บริหาร 

4.21 .657 มาก 

23. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

4.50 .546 มาก 

24. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการความรู้ 

4.27 .635 มาก 

25. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 

4.51 .533 มาก 

26. มีการให้ค าแนะน า และสอนงานกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างาน 

4.59 .507 มากที่สุด 

27. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

4.38 .574 มาก 

28. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน 

4.66 .496 มากที่สุด 

29. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ทั้งด้าน
ครองตน ครองคน และครองงาน 

4.59 .499 มากที่สุด 

30. ผู้บริหารได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน 
และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและ
หน้าที่ จากครูและบุคคลากรภายในสถานศึกษา 

4.69 .463 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

31. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพและจูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย 

4.69 .490 มากที่สุด 

32. ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านมี
ความสะดวกรวมเร็วยิ่งขึ้น 

4.70 .520 มากที่สุด 

33. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ทุก
สถานการณ์ กล้าพูด กล้าท า กล้าตัดสินใจและกล้า
รับผิดชอบ 

4.73 .443 มากที่สุด 

34. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถให้เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดง
ความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที่ 

4.59 .585 มากที่สุด 

35. ผู้บริหารมีการยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลแก่
ผู้ร่วมงานที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.29 .877 มาก 

36. ผู้บริหารท าให้ครูและบุคลากรมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในสถานศึกษา 

4.16 .814 มาก 

37. ผู้บริหารมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจ ในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.44 .595 มาก 

38. ผู้บริหารกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดย     
มอบหมายงานให้ท าตามความเหมาะสม 

4.33 .607 มาก 

39. ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรด้วยความ
ยุติธรรม 

4.53 .539 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

40. ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

4.58 .521 มากที่สุด 

41. บริหารรับรู้ เข้าใจปัญหาและให้ความช่วยเหลือครู
ในการปฏิบัติงาน 

4.44 .589 มาก 

42. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ใน
การก าหนดทิศทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 

4.46 .580 มาก 

44. ผู้บริหารรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน า
ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อมุ่ง
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.22 .727 มาก 

45. ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

3.72 .706 มาก 

46. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

4.32 .663 มาก 

47. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายใน
องค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากร 

4.14 .688 มาก 

48. ผู้บริหารมีการประชุม ช้ีแจงให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาและแนว
ทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.32 .521 มาก 

49. ผู้บริหารมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวครูและ
บุคลากรโดยให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

4.37 .566 มาก 

50. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผน
พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.41 .557 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

51. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมคีวามร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีม 

4.57 .528 มากที่สุด 

52. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีลักษณะการ     
ปฏิสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของการไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 

4.59 .506 มากที่สุด 

53. ผู้บริหารมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์
ขันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

4.54 .538 มากที่สุด 

54. ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของ
คนทั้งในและนอกหน่วยงาน 

4.51 .539 มากที่สุด 

55. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงาน 

4.47 .538 มาก 

56. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.44 .572 มาก 

57. ครูและบุคลากรทราบถึงความคาดหวังและแนวทาง
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

4.39 .577 มาก 

58. ครแูละบุคลากรยอมรับและปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 

4.40 .600 มาก 

59. มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานตามความ
เหมาะสมของความสามารถแต่ละบุคคล 

4.52 .563 มากที่สุด 

60. สามารถท าให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
เข้าใจส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

4.38 .650 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

61. สามารถท าให้ครูและบุคลากรร่วมกันวางแผนการ
ท างานและก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

4.23 .739 มาก 

62. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ความต้องการ 

3.84 .913 มาก 

63. โรงเรียนมกีารก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่าง
ชัดเจนและสามารถท างานแบบมีแผนและเป็นระบบ 

4.29 .497 มาก 

64. ครแูละบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และความส าเรจ็ของโรงเรียน 

4.00 .803 มาก 

65. ครแูละบุคลากรมีความเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

4.06 .769 มาก 

66. ความส าเร็จของงานทุกอย่างของโรงเรียนเกิดจาก
ความร่วมมือจากครูและบุคลากรทุกฝ่าย 

4.35 .568 มาก 

67. ครแูละบุคลากรมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของ
งาน 

4.51 .514 มากที่สุด 

68. โรงเรียนมกีารก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.07 .928 มาก 

69. มีการใช้ขอ้มูลที่ถูกต้องในการควบคุมและตรวจสอบ
งานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียน 

3.99 1.028 มาก 

70. มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.28 .700 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

71. โรงเรียนให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีมและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4.31 .590 มาก 

72. มีการติดต่อสื่อสารการท างานระหว่างผู้บริหารกับ
ครูและบุคลากรในการบริหารโรงเรียน 

4.53 .581 มากที่สุด 

73. มีการจัดระบบการสื่อสารข่าวสารภายในโรงเรียนให้
มีความรวดเร็ว ทั่วถึงและเข้าใจตรงกัน 

4.48 .661 มาก 

74. มีการเสนอแนะ สนับสนนุ กระตุ้นส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4.32 .688 มาก 

75. การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 

4.43 .588 มาก 

76. มกีารเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อ
ปรับปรุงงานในอนาคตต่อไป 

4.28 .607 มาก 

77. มีการให้ก าลังใจแก่ครแูละบุคลากรในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ 

4.12 .698 มาก 

78. มีการสนับสนุนข้อมูลให้แก่ครูและบุคลากรใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อปรับปรุงผลงานต่าง ๆ 

4.28 .666 มาก 

79. ครแูละบุคลากรเกิดค่านิยมในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานของตนเอง 

4.57 .495 มากที่สุด 

80. ครแูละบุคลากรมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ท างานของโรงเรียน 

4.48 .615 มาก 

81. ครแูละบุคลากรร่วมกันคดิหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4.49 .527 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

82. เมื่อพบปญัหาอุปสรรคการท างานมีการร่วมกันสรุป
บทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

4.49 .552 มาก 

83. มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้งจากภายนอกและภายใน
โรงเรียนมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.32 .692 มาก 

84. มีการคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

4.15 .839 มาก 

85. ครแูละบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

4.52 .563 มากที่สุด 

86. ผู้บริหารมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

4.27 .677 มาก 

87. ผู้บริหารมกีารพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการบริหารสถานศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.18 .717 มาก 

88. ผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหาร
ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 

4.23 .683 มาก 

89. ผู้บริหารสามารถบริหารงานและจัดระบบงานได้
เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคล 

3.96 .809 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

90. ผู้บริหารมคีวามเข้าใจในขอบข่ายการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.89 .893 มาก 

91. ผู้บริหารและครูมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูเ้รียน 

4.23 .653 มาก 

92. ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

4.39 .582 มาก 

93. ส่งเสริมใหใ้ช้เทคนิควิธีและเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และน าผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาและพฒันา
ผู้เรียน 

4.44 .612 มาก 

94. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.31 .746 มาก 

95. ส่งเสริมใหค้รูจัดท า จัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4.28 .670 มาก 

96. ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู ้

4.32 .678 มาก 

97. ส่งเสริมใหม้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนางานวิชาการและปฏิบัติการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

4.52 .551 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

98. จัดท าแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากร 

4.63 .549 มากที่สุด 

99. จัดท าแผนพัฒนางานงบประมาณของโรงเรียนโดย
ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

4.43 .632 มาก 

100. ก ากับดูแลการท าบัญชแีละทะเบียนเก่ียวกับ
การเงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

4.40 .708 มาก 

101. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดองค์กร
และมีการมอบหมายงานธุรการ การเงินและพัสดุ
ตามความสามารถและความถนัด 

4.35 .645 มาก 

102. บริหารจดัการให้งานธุรการ การเงินและพัสดุเป็น
ระบบถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

4.52 .557 มากที่สุด 

103. ใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศตรงตามภารกิจของโรงเรียนและ
ได้ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.40 .578 มาก 

104. จัดซื้อ จดัจ้าง ควบคุม ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
จ าหน่ายและจดัเก็บเป็นไปตามระเบียบ 

4.44 .628 มาก 

105. จัดหา จดัเก็บรักษาและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ 

4.40 .670 มาก 

106. จัดให้มแีผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

4.29 .703 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

107. วางแผนและจัดบุคลากรรับผิดชอบ การควบคุม 
ก ากับ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของบุคลากรในโรงเรียน 

4.11 .725 มาก 

108. จัดบุคลากรให้รับผิดชอบงานตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

4.00 .913 มาก 

109.มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของ
ชุมชนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและวางแผนในการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

4.40 .578 มาก 

110. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 

4.35 .650 มาก 

111. จัดสวัสดกิารและประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ
บุคลากร 

4.31 .727 มาก 

112. ด าเนินการประเมินผลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.39 .622 มาก 

113. จัดท าข้อมูลการรับนักเรียนครบถ้วนและ
ด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนพร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 

4.47 .592 มาก 

114. ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมแก่ 
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 

4.03 .758 มาก 

115. จัดบริการด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและมีการจัด
กิจกรรมป้องกันโรคโดยบุคลากรในโรงเรียนและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.28 .623 มาก 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแต่ละตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 (n = 300) 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

116. จัดท าระเบียนสะสม หรือข้อมูลนักเรยีนเป็น
รายบุคคลเป็นปัจจุบัน ใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือ
นักเรียนและจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างเป็นระบบ 

4.35 .602 มาก 

117. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม ร่ม
รื่น เป็นระเบียบและมีบรรยากาศด ี

4.33 .586 มาก 

118. ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยแก่ 
นักเรียนอยู่เสมอ 

4.48 .581 มาก 

119. จัดบริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้อง
กับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ให้บริการกับชุมชนตามควรแก่โอกาส 

4.36 .577 มาก 

120. จัดการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ตามเวลาอัน
เหมาะสมและอาคารสถานที่อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้ทุกโอกาส 

4.45 .639 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบว่าโดยภาพรวมข้อค าถามทั้ง 120 ข้อ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ระหว่าง 
2.03 – 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ระหว่าง .443 – 1.03 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงตัวแปร 
เดียวที่ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยในระดับน้อย ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย  

(�̅�) มากที่สุดคือตัวแปรที่ 33 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ทุกสถานการณ์ กล้าพูด  

กล้าท า กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย  (�̅�) เท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D) เท่ากับ .443 รองลงมามีค่าเฉลี่ย (�̅�) ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 32 ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวมเร็วยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .520 และมี 2 ตัวแปร ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
ตัวแปรที่ 30 ผู้บริหารได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ภารกิจและหน้าที่จากครูและบุคคลากรภายในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .463 และตัวแปรที่ 31 ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติ 

ที่ดีต่ออาชีพและจูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุป้าหมายมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.69  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .490 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 45  
ผู้บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ย  

(�̅�) เท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .706 เมื่อพิจารณาจ านวนระดับของข้อเท็จจริง  
พบว่า ข้อเท็จจริงอยู่ในระดับมาก จ านวน 93 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 77.50 และระดับมากที่สุด 27 ข้อ  
คิดเป็นร้อยละ 22.50 

2.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด 
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูป ข้อตกลงเบื้องต้นคือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์  
องค์ประกอบการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น  
โคมเรย์และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพัฒนาจ านวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบว่า จ านวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จ านวนตัวอย่าง 100  
ตัวอย่าง ไม่เหมาะสม จ านวนตัวอย่าง 200 ตัวอย่าง พอใช้ จ านวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ดี จ านวน
ตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก จ านวนตัวอย่าง 1,000 ตัวอย่าง ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ทาบาชนิค  
และไฟเดล (Tabachnik and Fidel) ที่ยืนยันว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบต้องมีตัวอย่างอย่างน้อย  
300 ตัวอย่าง ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 300 ฉบับ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบซึ่งในที่นี้ใช้การตรวจสอบโดยสถิติ 
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Mayer- 
Olkin Measure Of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s  
Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ  ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ได้ผลดังตารางที ่7 
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ตารางที่ 7 ค่า KMO Kaiser-Mayer-Olkin and Bartlett’s Test 
Kaiser-Mayer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy .911 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx Chi-Square 30386.886 

 Df 7140 
 Sig .000 

 
จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบ ค่า KMO ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 

.911 ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin Maeasure  
of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO≥0.8 แสดงว่า ข้อมูลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ได้ดี ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบ (Factor extraction) ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(orthogonal rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์  (varimax rotation) 
โดยข้อตกลงเบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป ตามที่ โคมเรย์และลี  (Comrey and Lee) กล่าวว่า น้ าหนัก
องค์ประกอบที่ 0.55 ขึ้นไป เป็นค่าน้ าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (loading .55 (30%) good)  
2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s criterion) และ 3) มีตัวแปร 
อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป (Hatcher) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวได้จ านวนองค์ประกอบ 
และความแปรปรวนของตัวแปร ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 38.814 32.345 32.345 38.814 32.345 32.345 14.032 11.694 11.694 

2 6.533 5.444 37.789 6.533 5.444 37.789 10.015 8.346 20.039 

3 3.857 3.214 41.003 3.857 3.214 41.003 6.235 5.196 25.235 
4 3.619 3.016 44.019 3.619 3.016 44.019 4.592 3.826 29.062 

5 3.159 2.632 46.651 3.159 2.632 46.651 4.132 3.443 32.505 

6 3.019 2.516 49.168 3.019 2.516 49.168 3.980 3.317 35.822 
7 2.598 2.165 51.333 2.598 2.165 51.333 3.832 3.194 39.015 

8 2.253 1.878 53.211 2.253 1.878 53.211 3.603 3.002 42.018 

9 1.992 1.660 54.870 1.992 1.660 54.870 3.474 2.895 44.913 

10 1.888 1.573 56.444 1.888 1.573 56.444 3.473 2.894 47.806 
11 1.880 1.567 58.010 1.880 1.567 58.010 3.286 2.738 50.545 

12 1.761 1.468 59.478 1.761 1.468 59.478 2.902 2.419 52.963 

13 1.728 1.440 60.918 1.728 1.440 60.918 2.888 2.406 55.370 
14 1.588 1.324 62.242 1.588 1.324 62.242 2.305 1.921 57.291 

15 1.512 1.260 63.502 1.512 1.260 63.502 2.265 1.887 59.178 

16 1.434 1.195 64.697 1.434 1.195 64.697 2.249 1.874 61.052 

17 1.352 1.127 65.823 1.352 1.127 65.823 2.038 1.699 62.751 
18 1.316 1.096 66.920 1.316 1.096 66.920 2.033 1.694 64.444 

19 1.302 1.085 68.005 1.302 1.085 68.005 1.848 1.540 65.984 

20 1.195 .996 69.000 1.195 .996 69.000 1.778 1.482 67.466 
21 1.127 .939 69.940 1.127 .939 69.940 1.628 1.356 68.823 

22 1.087 .906 70.845 1.087 .906 70.845 1.575 1.312 70.135 

23 1.073 .894 71.740 1.073 .894 71.740 1.520 1.266 71.401 

24 1.015 .846 72.586 1.015 .846 72.586 1.421 1.184 72.586 
25 .998 .832 73.417       

26 .988 .823 74.241       

27 .926 .772 75.012       
28 .893 .744 75.757       

29 .865 .721 76.478       
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

30 .857 .714 77.192       

31 .828 .690 77.882       

32 .816 .680 78.562       
33 .785 .654 79.216       

34 .771 .642 79.859       

35 .748 .623 80.482       
36 .724 .603 81.085       

37 .687 .573 81.658       

38 .677 .565 82.222       

39 .658 .548 82.771       
40 .651 .543 83.313       

41 .642 .535 83.848       

42 .633 .528 84.375       
43 .624 .520 84.895       

44 .576 .480 85.375       

45 .553 .461 85.836       

46 .551 .459 86.295       
47 .522 .435 86.730       

48 .508 .423 87.153       

49 .492 .410 87.563       
50 .486 .405 87.968       

51 .479 .399 88.368       

52 .457 .381 88.748       

53 .453 .378 89.126       
54 .443 .369 89.495       

55 .423 .352 89.847       

56 .410 .342 90.189       
57 .400 .333 90.523       

58 .385 .321 90.843       
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

59 .384 .320 91.163       

60 .369 .307 91.470       

61 .355 .296 91.766       
62 .348 .290 92.056       

63 .340 .284 92.339       

64 .336 .280 92.620       
65 .333 .277 92.897       

66 .318 .265 93.162       

67 .309 .258 93.420       

68 .304 .253 93.673       
69 .291 .243 93.915       

70 .287 .239 94.155       

71 .278 .231 94.386       
72 .269 .224 94.610       

73 .266 .221 94.832       

74 .258 .215 95.047       

75 .255 .213 95.259       
76 .247 .206 95.465       

77 .241 .201 95.666       

78 .228 .190 95.856       
79 .222 .185 96.041       

80 .219 .183 96.224       

81 .212 .177 96.400       

82 .207 .172 96.573       
83 .205 .171 96.743       

84 .194 .162 96.905       

85 .186 .155 97.060       
86 .185 .154 97.214       

87 .178 .148 97.363       
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

88 .165 .137 97.500       

89 .157 .131 97.631       

90 .156 .130 97.761       
91 .154 .128 97.889       

92 .148 .123 98.012       

93 .143 .119 98.131       
94 .138 .115 98.246       

95 .134 .111 98.357       

96 .127 .106 98.464       

97 .123 .103 98.566       
98 .121 .101 98.668       

99 .118 .098 98.766       

100 .110 .092 98.857       
101 .106 .088 98.946       

102 .100 .083 99.029       

103 .097 .081 99.110       

104 .094 .078 99.188       
105 .089 .075 99.263       

106 .086 .072 99.335       

107 .084 .070 99.405       
108 .076 .064 99.468       

109 .073 .061 99.529       

110 .068 .057 99.586       

111 .065 .055 99.640       
112 .061 .051 99.691       

113 .057 .047 99.738       

114 .055 .046 99.784       
115 .053 .044 99.828       

116 .049 .041 99.869       
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบ ค่าไอเก็น ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ (ต่อ) 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

117 .047 .039 99.908       

118 .042 .035 99.943       

119 .036 .030 99.973       
120 .033 .027 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
จากตารางที่  8 แสดงองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด 

ประสิทธิภาพพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 23 องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้ว 
อธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 71.282 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบ 
ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า1 และมีตัวแปร 
อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวขึ้นไป  

นอกจากนี้น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุน
แกนแสดงไว้ในตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
A111 .751     
A120 .717     
A112 .715     
A118 .713     
A115 .672     
A43 .666     
A101 .659     
A113 .641     
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ตารางที่ 9 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
A39 .640     
A109 .602     
A52  .750    
A50  .728    
A49  .727    
A51  .712    
A53  .663    
A48  .640    
A13   .720   
A10   .695   
A14   .666   
A12   .654   
A11   .622   
A91    .812  
A94    .733  
A92    .730  
A68    .604  
A32     .826 
A31     .770 
A33     .660 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด 

ประสิทธิภาพ มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 10 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 จ านวน  
6 ตัวแปรองค์ประกอบที่ 3 จ านวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 4 ตัวแปรและองค์ประกอบ 
ที่ 5 จ านวน 3 ตัวแปร 

ในการเรียกชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อความสะดวกผู้วิจัย
ได้ต้ังช่ือแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 10 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังตารางที ่10 - 15 
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ล าดับที ่ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

1 องค์ประกอบที่ 1 10 .602 - .751 
2 องค์ประกอบที่ 2 6 .640 - .750 
3 องค์ประกอบที่ 3 5 .622 - .720 
4 องค์ประกอบที่ 4 4 .640 - .812 
5 องค์ประกอบที่ 5 3 .660 - .826 

รวม 28 .602 - .826 
 

จากตารางที่ 10 พบว่าองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน  
5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .602 - .751 องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 6  
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .640 - .750 องค์ประกอบที่ 3 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง.622 - .720 องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .640 - .812 และ
องค์ประกอบที่ 5 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .602 - .826 

 
ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 

ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
110 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการ

เรียนสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
.795 

111 มีการจัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ .751 
38 มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด .717 
112 การก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศกึษาได้น าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 

ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ SWOT มาจัดท ายุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา 

.715 

118 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน และสามารถท างานมี
แผนและเป็นระบบ 

.713 
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ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ) 

ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
115 มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง .672 
43 ผู้บริหารมีการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

หลักการบริหารสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
.666 

101 มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้การแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 

.659 

39 ผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหารของ 
กระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

.640 

109 มีความคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

.602 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) 

38.814 
32.345 
32.345 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 10 ตัวแปร  

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ  (factor loading) อยู่ระหว่าง .602 - .751  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 38.814 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 32.345 
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) เท่ากับ 32.345 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปร 
ทั้ง 10 ตัว เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า 
ตัวแปร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .795 ส าหรับตัวแปร “มีความคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 
.602 และผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบน้ีว่า “การบริหารจัดการ” 
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 2 
ตัว
แปร 

ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
52 มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน 

คุณภาพ การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
.750 

50 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ 
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

.728 

49 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และแกไ้ขปัญหาด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

.727 

51 ส่งเสริมให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานวิชาการ
และปฏิบัติการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

.712 

53 ให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชุมชนโดยจากหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและ เอกชนเพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

.663 

48 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้งานวิชาการ กับ
สถานศึกษา บคุคล ครอบครวั องค์กรหน่วยงานและสถานบันอ่ืน 

.640 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) 

6.533 
5.444 
37.789 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 6 ตัวแปร  

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .640 - .750  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.533 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 5.444 
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ(cumulative) เท่ากับ 37.789 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  
6 ตัว เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปร 
“การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .750 ส าหรับตัวแปร “การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้งานวิชาการ กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถานบันอื่น” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .640 และผู้วิจัยตั้งชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า “การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ” 
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ตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 3 

ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
13 การจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของ

กระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 
720 

10 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมีการมอบหมายงาน
งบประมาณอย่างชัดเจน 

.695 

14 การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมีการ
ควบคุมการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างให้เป็นไปโดยประหยัดได้พัสดุที่มีคุณภาพ 

.666 

12 ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ 

.654 

11 การระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจากชุมชนเพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

.622 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) 

3.857 
3.214 
41.003 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 5 ตัวแปร 

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .622 - .720 
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.857 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 3.214 
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) เท่ากับ 41.003 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปร 
ทั้ง 5 ตัว เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า  
ตัวแปร “การจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผย  
ต่อชุมชน” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .720 ส าหรับตัวแปร “การระดมทรัพยากร และ 
แหล่งกองทุนจากชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 
.622 และผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบน้ีว่า “การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร" 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 4 

ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
91 ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและจูง 

ใจให้ครแูละบคุลากรปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย 
.812 

94 เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยการ
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาการจัดการความรู้ 

.733 

92 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร 

.730 

68 ผู้บริหารส่งเสรมิ สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้น าและ
เปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที ่

.604 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ(cumulative) 

3.619 
3.016 
44.019 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 4 ตัวแปร  

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .604 - .812 
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.619 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 3.016 
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) เท่ากับ 44.019 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปร 
ทั้ง 4 ตัว เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า  
ตัวแปร “ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและจูง ใจให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .812 ส าหรับตัวแปร 
“ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดงความเป็น
ผู้น าได้อย่างเต็มที่” พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .604 และผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า “การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ” 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 5 

ตัวแปร ข้อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
32 ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผล

ให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวมเร็วยิ่งขึ้น 
.826 

31 มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามา
ก าหนด  นโยบายและวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

.770 

33 การจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

.660 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) 

3.159 
2.632 
46.651 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญจ านวน 3 ตัวแปร  

หลังหมุนแกนมีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .660 - .826  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.159 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.632 
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ (cumulative) เท่ากับ 46.651 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของ 
ตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัวแปร 
ทั้ง 3 ตัว เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า  
ตัวแปร “ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ของท่านมีความสะดวกรวมเร็วยิ่งขึ้น” มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .802 ส าหรับตัวแปร  
“การจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” 
พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .660 และผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การบริหาร 
ด้านสัมพันธ์ชุมชน” 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัด
ตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 5 องค์ประกอบผู้วิจัยจึงสรุปดังแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4 องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

จากแผนภูมิที่ 4 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด 
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 “การบริหารจัดการ” ประกอบด้วย 10 ปัจจัย คือ 1) การพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  2) มีการ
จัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 4) มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 5) มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน และสามารถท างานมีแผนและเป็นระบบ  
6) มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  7) ผู้บริหารมีการพัฒนา 
ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
8) มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการแนะแนว การศึกษากับ
สถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ผู้บริหารน านโยบายการกระจาย 
อ านาจการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 10) มีความคิดริเริ่มวิธีการ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. การบริหารจัดการ 

การบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

2. การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 

3. การจัดระบบการเงินและการจัดสรร
ทรัพยากร 

4. การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่าง
มีคุณภาพ 

5. การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 2 “การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ”ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 
1) มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม  
เป้าหมายของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ 
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4) ส่งเสริมให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานวิชาการและ 
ปฏิบัติการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5) ให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่ 
คนในชุมชนโดยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนเพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
6) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้งานวิชาการ กับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถานบันอื่น 

องค์ประกอบที่ 3 “การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร”ประกอบด้วย 5 
ปัจจัย คือ 1) การจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผย
ต่อชุมชน 2) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมีการมอบหมายงานงบประมาณอย่าง
ชัดเจน 3) การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมีการควบคุมการจัดซื้อ
จัดหาจัดจ้างให้เป็นไปโดยประหยัดได้พัสดุที่มีคุณภาพ 4) ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ 5) การระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจาก
ชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 “การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ” ประกอบด้วย  
4 ปัจจัย คือ 1) ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและจูง ใจให้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย 2) เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาการจัดการความรู้ 3) ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายใน 
องค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  4) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มี 
ความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที่ 

องค์ประกอบที่ 5 “ การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน”ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ  
1) ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่าน 
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2) มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามา 
ก าหนดนโยบายและวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3) การจัดให้มีการพบปะผู้ปกครอง 
นักเรียนและศิษย์เก่าเพ่ือเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตรวจสอบการยืนยันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  
การวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อองค์ประกอบ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาประเดน็ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม  
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive samping) จากผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 คน รายละเอียดตามตารางที่ 16 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  2) ยืนยันองค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ   
1) การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบและ 3) การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวิธีใช้แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ศึกษาแนวความคิดเห็นจาก  
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  
โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ด ารง 
ต าแหน่งผู้บริหารบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลังจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นดังกล่าว 
แล้วน ามาสังเคราะห์สรุปรวมกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหาร 
จัดการ 2) การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 3) การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร  
4) การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ 5) การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบการบริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพจ านวน 5 องค์ประกอบ มาสร้างเป็นข้อค าถามแบบ 
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้จ านวน 150 ข้อ แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้อง
และความตรงของเนื้อหา (Index of item objective congruence: IOC) ซึ่งผลการวิเคราะห์เหลือ
ข้อค าถาม 120 ข้อ แล้วน าไปถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 โรงเรียน ผู้ให้ ข้อมูล 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการจ านวน 300 ฉบับ ได้รับ  
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แบบสอบถามกลับคืน 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  
Factor Analysis: EFA) เพื่อหาองค์ประกอบหลัก แล้วน าไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวิธีใช้แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็น 
ประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ น าเสนอโดยใช้
แบบสอบถาม ( interview ) ผลการพิจารณาพบว่าองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 

 
สรุปผลการวิจยั 

 
ผลการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 3) การจัดระบบการเงิน 
และการจัดสรรทรัพยากร 4) การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ 5) การบริหารด้าน
สัมพันธ์ชุมชน ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 “การบริหารจัดการ” มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ  
10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .602 - .751 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 38.814 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 32.345  
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ในองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 10 ตัวแปร ดังนี้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษา 
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการจัดท าแผนงานที่สามารถ  
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  
ต้นสังกัดการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด การก าหนดโครงสร้าง  
การบริหารอย่างชัดเจนและสามารถท างานมีแผนและเป็นระบบ การก าหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง  
กับหลักการบริหารสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม การประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ด้านการแนะแนว การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้  
ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
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องค์ประกอบที่ 2 “การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ” มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ ด้วย 6 แปร คือ มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง  
.640 - .750 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.533 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ  
5.444เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบที่ 2 จ านวน 6 ตัวแปร ได้มีการวางแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็น 
ส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาผู้เรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้มี 
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานวิชาการและปฏิบัติการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชุมชนโดยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ  
เอกชนเพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้งานวิชาการ กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถานบันอื่น 

องค์ประกอบที่ 3 “การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร” มีจ านวนตัวแปร 
ที่อธิบายองค์ประกอบ ด้วย 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading)  
อยู่ระหว่าง .622 - .720 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.857 และค่าร้อยละของความ 
แปรปรวน เท่ากับ 3.214 เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 และจัดเรียงล าดับตัวแปร
ตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบที่ 3 จ านวน 5 ตัวแปร ได้ดังนี้ คือ 
การจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 
การจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมีการมอบหมายงานงบประมาณอย่างชัดเจน การจัดซื้อ 
จัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ และมีการควบคุมการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างให้เป็นไป
โดยประหยัด ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท 
ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทุนจากชุมชนเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 “การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ” มีจ านวน 
ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ4ตัวแปร ค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ ( factor loading)  
อยู่ระหว่าง .604 - .812 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.619 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวน เท่ากับ 3.016เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4และจัดเรียงล าดับตัวแปรตาม
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบที่ 4 จ านวน 4 ตัวแปร ได้คือ ผู้บริหารใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและจูง ใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
ได้บรรลุเป้าหมายเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยการเข้ารับการ
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ฝึกอบรม/สัมมนาการจัดการความรู้ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
ให้เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที ่

องค์ประกอบที่ 5 “การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน” มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายประกอบด้วย  
3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .660 - .826 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.159 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.632  
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 5และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
(factor loading) ในองค์ประกอบที่ 5 จ านวน 3 ตัวแปร ได้คือผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการท างานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นมีการจัดให้มี 
การส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและวางแผนในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชนการจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

2. ผลการยืนยันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผลการยืนยันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านความถูกต้อง  

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ โดยวิธีการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ได้พิจารณาพบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ ผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวม
อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่  3 การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร ผลการยืนยัน 
องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมี
คุณภาพผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร 
ด้านสัมพันธ์ชุมชนผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

การอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลของการวิจัยโดยแยก
ออกเป็นประเด็นที่ควรน าพิจารณาเพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการ
วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1.1 องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
1.2 องค์ประกอบการจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ 
1.3 องค์ประกอบการจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร  
1.4 องค์ประกอบการส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ  
1.5 องค์ประกอบการบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  

พบว่าองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ มีจ านวน 5 องค์ประกอบ 
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการบริหาร  
สถานศึกษา เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง กระบวนการบริหารงาน 
ของสถานศึกษาจึงต้องสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสภาพ 
ปัจจุบันของกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทางสังคม ซึ่งสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีสถานะ 
เป็นองค์การหรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการและความจ าเป็นทางสังคม การบริหาร
สถานศึกษา คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการกระท าเป็นขั้นตอน แต่ละขั้นตอน
สัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร  
สถานศึกษาควรมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาด้วยการก าหนดกฎ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
ก าหนดอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผน  
ที่วางไว้ ก าหนดตัวบุคคล เป็นกลไกขับเคลื่อนให้งานนั้นองค์การ ในองค์การส่วนมากนักบริหาร 
ระดับกลางเหล่านี้มีเป็นจ านวนมาก และลักษณะถูกจัดเป็นล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ตั้งแต่
นักบริหารระดับกลางท่ีอยู่ใกลนั้กบริหารระดับสูงมากท่ีสดุ จนกระท้ังถึงนักบริหารระดับกลางท่ีอยู่ใกล้ 
นักปฏิบัติงานหลักทั้งหลายมากที่สุด อัมพร ธ ารงลักษณ์ กล่าวว่า Middel line ได้แก่ นักบริหาร
ระดับกลาง รับผิดชอบคอยประสานงานผู้บริหารระดับสูงกับฝ่ายปฏิบัติงานระดับล่างให้สอดคล้องกัน  
ระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติ อัมพร ธ ารงลักษณ์ ได้อธิบายว่า Support staff มีหน้าที่หลักคอย
ให้ค าปรึกษาหรือ แนะน าให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการเท่ากับช่วยองค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การทางอ้อม
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้อง มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติภารกิจได้
อย่างดียิ่ง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนท าให้สอดคล้องกับ ไกรพจน์ บุญประเสริฐ ได้สรุปว่า  
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป  
และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารโดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ 



 138 

 

ในการบริหารมากกว่า 20 ปี มีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษามากกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินการตามก าหนดเวลา
ของแผนผู้บริหารจ าเป็นต้องควบคุม ติดตาม ดุแล และนิเทศเพื่อให้งานเป็นไปตามนโยบายแผนการ
ประเมินผลงาน สอดคล้องกับ กูลิค (Gulick) ได้สรุปรูปแบบการบริหารว่าประกอบด้วย POSDCORB 
ได้อธิบายความหมายของ POSDCORB ว่า การบริหารมักประกอบไปด้วยภารกิจอันเป็นเงื่อนไขหลัก ๆ  
ดังนี้ 1) P-Planning การวางแผน เป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ อย่างน้อยท าเป็นแผนปฏิบัติการ  
แผนงาน โครงการ หรือรูปแบบใดก็ตาม ควรท าเป็นเอกสารไม่ใช่เป็นแผนที่อยู่ในใจ โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงเรื่องที่จะวางแผนว่าง่ายหรือยาก ท าคนเดียวหรืออยู่ในรูปแบบของคณะท างาน มีการ
คาดการณ์ถึงผลเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วจึงวางแผนหลังจากที่ศึกษาทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
2) O-Organization การจัดองค์การภายในหน่วยงาน ควรจัดให้เป็นองค์การแบนราบ หมายถึง การลด 
สายการบังคับบัญชาให้น้อยลง เพื่อไม่เสียเวลาในการสั่งการ 3) S-Staffing การจัดหาคน เป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุด เป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารต้องสนใจมากที่สุด รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้คนเก่ง คนดี  
ได้รับการพัฒนาให้ถูกทิศทางตามนโยบาย และความสามารถ นอกจากการเน้นที่คุณสมบัติของคน
ต้องดีและเก่งแล้ว วินัยเป็นปัจจัยที่องค์การต้องกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาให้
มากที่สุด รวมถึงการพิจารณาความจ าเป็นของการใช้คนตามกรอบอัตราก าลังด้วยว่าวิเคราะห์มา 
เหมาะสมกับงานที่เราออกแบบ และก าหนดขึ้นหรือไม่ ใช้คนที่อัตราก า ลังเหมาะสมสอดคล้องกับงาน
ที่ได้รับผิดชอบจริงหรือไม่4)D-Directing การอ านวยการ โดยการควบคุมการด าเนินการต้องชัดเจน 
มีวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan: Master Plan) การกระจายอ านาจ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายต่าง ๆ ต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และโปร่งใส 5) Co-Co Ordinating
การประสานงาน คือ การท างานที่ประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดีของคนในองค์การ ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
สร้างให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี คนในองค์การ หรือทีมงานต้องมีเป้าหมาย มีทิศทาง  
มีคุณค่าร่วมกันในการท างานให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดด้วย  6) R-Reporting การรายงาน  
เป็นการรายงานสภาพปัจจุบันของการท างานถือเป็นเรื่องที่ต้องท าอย่างยิ่ง โดยการบันทึกต้องมี
คุณภาพ ชัดเจน รัดกุม เข้าใจง่าย อ้างอิงใช้ปฏิบัติได้ในกรณีที่ตัวเองไม่อยู่ ต้องให้คนที่อยู่ท างาน 
แทนได้ ในมาตรฐานสากลระหว่างประเทศก าหนดเรื่องการบันทึกผลการท างาน เป็นข้อจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และ 7) B-Budgeting การจัดงบประมาณ เป็นเรื่องที่จ าเป็น เป็นภารกิจของผู้บริหารที่ต้องเตรียม 
ให้พร้อม ขาดเงินก็ไม่สามารถท างานใหญ่ ๆ ไม่สามารถพัฒนาได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกงาน  
ทุกกิจกรรมต้องใช้เงินทั้งหมด โดยการบริหารจัดการด้านงบประมาณต้องค านึงถึงการบริหารต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และความคุ้มค่าต่าง ๆ  
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นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ สอดคล้องกับ เบญจภรณ์ รัญระนา ได้วิจัย 
เรื่อง องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
สอดคล้องกับทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ เถาว์ชาลี ได้วิจัย 
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยประสิทธิภาพการบริหาร  
สถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor 
loading) อยู่ระหว่าง .602 - .751 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 38.814 และค่าร้อยละของ 
ความแปรปรวน เท่ากับ 32.345 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบการบริหาร
จัดการ มีความส าคัญเป็นอันดับแรกสอดคล้องกับ วาสนา เจริญสอน กล่าวว่าระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ด้านเทคนิคการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การศึกษาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยของ ชิฟเฟลไบน์ (Schiefelbein)  
พบว่า วิธีที่ท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จคือ มีความคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่าการวางแผน  
เป็นการค้นหาและก าหนดวิธีการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย  
องค์ประกอบนี้ประกอบด้วยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ ( factor loading)  
อยู่ระหว่าง .640 - .750 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 6.533 และค่าร้อยละของความ 
แปรปรวน เท่ากับ 5.444 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 ได้กล่าวถึง หน้าที่ของสถานศึกษาตามการบริหารงานด้านวิชาการ ที่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุ่งให้กระจายอ านาจ  
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้  
โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ  
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การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพขอบข่ายและภารกิจประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ  
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ ที่ได้แบ่งโครงสร้างและกระบวนการบริหารวิชาการ 
โดยมีขอบข่าย ดังนี้  การจัดตารางการสอน การจัดครูเข้าสอน การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณ์ 
การเรียน การด าเนินการวัดผลและประเมินผล ให้การศึกษาแก่ปกครอง ออกใบส าคัญรับรองการจบ 
การศึกษาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ พบว่า ความส าเร็จของ
สถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการซึ่งงานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางในด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาควรจัดหลักสูตรตามขอบข่ายของงานวิชาการ จะครอบคลุมตั้งแต่  
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การจัดบริการ
การสอนและการจดัการวัดและประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร องค์ประกอบนี้ 
ประกอบด้วยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .622 - .720  
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.857 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 3.214  
เป็นการจัดท าระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน  
การจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมีการมอบหมายงานงบประมาณอย่างชัดเจน  การจัดซื้อ
จัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมีการควบคุมการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างให้เป็นไป  
โดยประหยัดได้พัสดุที่มีคุณภาพ ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ และ การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า การงบประมาณ คือการจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้จ่ายและการควบคุม
ตรวจสอบทางการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนัส หันนาคินทร์ พบว่า งบประมาณ 
การเงินเป็นเรื่องส าคัญมากเรื่องหนึ่งของโรงเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย สันติวงศ์ 
ได้แบ่งขอบข่ายระบบประมาณออกได้เป็น 4 ระบบคือ ระบบงานงบประมาณแบบเน้นการควบคุม  
ระบบงบประมาณแบบเน้นการจัดการ ระบบงบประมาณแบบเน้นการวางแผนและระบบงบประมาณ 
แบบเป็นการแก้ปัญหาข้อจ ากัดทางทรัพยากร 
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องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ ค่าน้ าหนักของ 
ตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .604 - .812 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
เท่ากับ 3.619 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 3.016ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีเทคนิควิธีการ 
ต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพและจูงใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ได้บรรลุเป้าหมาย  
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์โดยการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา  
ในการจัดการความรู้ รวมถึงผู้บริหารต้องให้ความเสมอภาคยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้ เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น า
ได้อย่างเต็มที่อย่างพึงพอใจต่อผลงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนด 
คุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  
การเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะงานให้แก่บุคคล การธ ารงรักษาบุคคลที่มีคุณภาพให้
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้บุคคลพ้นจากงานและองค์กรซึ่งสอดคล้องกับ  
เนตร์พัณนา ยาวิ และสมใจ ลักษณะ ได้อธิบายว่า องค์ประกอบการบริหารด้านบุคคลจัดว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุด เพราะบุคคลคือการรวมตัวร่วมกันเป็นองค์การ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน ด าเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ประสิทธิภาพขององค์การ
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งปวง เป็นคุณลักษณะที่ครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรในกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็น 
ผู้น าและทักษะการน า ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทักษะทางการบริหาร จัดการ เจตคติ 
ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาตน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของไกรพจน์ บุญประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1  - 2 ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  
สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการด าเนินงานในสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล  
สระทองแดง ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษากาญจนบุรีมีระดับการปฏิบัติการ การบริหารงานในสถานศึกษาในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติการ การบริหารในสถานศึกษา 
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณมาก
ที่สุด ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ 
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เตชรัตนวรกุล ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้น ากับประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 - 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดั งนี้  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารวิชาการและสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของสนิท คงภักดี ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องงานวิจัยของออสวาลด ์(Oswol) ได้ศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน และกล่าวถึงความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ
โดยองค์คณะบุคคล กลุ่มคน ครู จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และ  
เป้าหมายของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนจะให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น เพราะเขาได้ออกความคิดเห็น 
ต่อการตัดสินใจ และผู้บริหารจะได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชน องค์ประกอบนี้ประกอบด้วยตัวแปร 
ที่มีค่าน้ าหนักของตัวแปรในองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .660 - .826 มีค่าความ 
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.159 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.632 ซึ่งแสดงให้เห็น 
ว่าการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาประยุกต์ใช ้
ในการท างานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นมีการจัดให้มีการส ารวจ
ปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายและวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับ  
ชุมชนการจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่า การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
เมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมากเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ งานธุรการ 
และงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
งานอาคารสถานที่งานสารสนเทศและการวางแผน งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
งานประชาสัมพันธ์และงานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นล าดับสุดท้าย ส่วนแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไปในแต่ละด้าน มีดังนี้ การพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ ควรจัดระบบงานและ
ข้อมูลที่ทันสมัยทั้งเรื่องการจัดเก็บ การค้นหารวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ การพัฒนางานอาคารสถานที่ ควรพัฒนาให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ และต้องมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอ  การพัฒนางานทะเบียนและ 
รายงาน รายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และง่ายต่อการค้นหา  การพัฒนางานกิจการ 
นักเรียน โครงการของกิจกรรมต้องชัดเจน และมีความต่อเนื่อง การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน เช่น การให้ครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมของชุมชน  
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การเชิญผู้มีความรู้ในชุมชนมาให้ความรู้กับนักเรียน การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ พัฒนาในด้านสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารให้ชุมชนได้รับรู้ การพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษามีการ  
ประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ การพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนต้องมีห้องปฏิบัติการ 
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมือเพียงพอ การพัฒนางานสารสนเทศและการวางแผน ต้องมีข้อมูล 
ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับปภังกร ทองเงิน ได้ศึกษา
เรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ คือ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้านหลักการบริหารตนเอง 
ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านหลักการคืนอ านาจ  
การจัดการศึกษาให้กับประชาชน  ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ส่วนปัญหาจากค าถามปลายเปิด พบว่า มีปัญหามากที่สุดในแต่ละด้าน ผลการเปรียบเทียบ 
สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการยืนยันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพการยืนยัน 
โดยวิธีการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ที่ได้รับการยอมรับมีความสามารถ 
ทางด้านการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการพิจารณา พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงคุณภาพด้านวิชาการ ผลการยืนยันองค์ประกอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบการเงินและการจัดสรรทรัพยากร ผลการยืนยัน 
องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมี
คุณภาพผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารด้าน 
สัมพันธ์ชุมชนผลการยืนยันองค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมดมีความถูต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจภรณ์  รัญระนา ได้วิจัยเรื่อง  
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 องค์ประกอบ ความถูต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎี และกรอบแนวคิดการ
วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพงษ์ เถาว์ชาลี ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
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ที่สัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่าผลการยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และครอบคลุม  
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการวิจัยค าส าคัญ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพมีความ 
สอดคล้องกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน ความถู กต้อง  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธภิาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรน าองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ องค์ประกอบด้านการบริหารด้านการ 
บริหารจัดการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 
สถานศึกษาที่ดีซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ไปเป็น  
นวัตกรรมในการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน า
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้จากการศึกษาประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเชิงคุณภาพ 
ด้านวิชาการ องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบการเงินและระดมทรัพยากร องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริม 
บุคลากรเพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารด้านสัมพันธ์ชุมชนเป็น
ข้อมูลในการเสนอก าหนดนโยบายทางด้านการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษารูปแบบเกี่ยวกับอิทธิพลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ  

2. ศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. ศึกษาวิธีการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์ห้ข้อมูลการสมัภาษณ์ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สมัภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สมัภาษณ์ 
 

1. ดร.เตือนใจ  รกัษาพงศ์ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 

2. ดร.ทักษิณ  สทิธิศักดิ ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกุล   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.ร้อยเอ็ด เขต 1 

3. ดร.มนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา  ผู้อ านวยการ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม กาญจนบุรี เขต 8 

4. ดร.ปิยาภรณ์  รัตนากรกุล ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 

5. นายเอศรา  แสนกันค า ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดสามง่าม   
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.นครปฐม เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

***************************** 
ผู้ให้สมัภาษณ์  ชื่อ.................................................. ชื่อสกุล....................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................................................................ 
 
แนวทางการสัมภาษณ ์เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. ตามความคิดเห็นของท่าน เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีอะไรบ้าง 

2. องค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

3. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4. แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร 
5. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืวิจัยและรายชื่อ 

ผู้เชีย่วชาญและผู้ทรงคุณวฒุิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร พรชัย  หนูแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 

2. ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
4. ดร.ณัฐวุฒิ  ไถเ้งิน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
5. ดร.ธนเสฎฐ  สภุากาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ ์
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้เชีย่วชาญ 
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

.................................................................................................................................................. 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการยืนยันการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ  
เป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ     
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ในแต่สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  1 คน  

2. รองผู้บริหารสถานศึกษา  1 คน  

3. ครูวิชาการ 1 คน 
3. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อโปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าผู้ประสานงาน 

ในหน่วยงานของท่านเพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วส่งทางไปรษณีย์จัดคืน ภายใน 
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

 
 

นางสุนันท์  รุ่งอรุณแสงทอง 
นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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กรุณาเขียนเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1. ข้อมลูทั่วไป 
1.1 เพศ 
  ชาย   หญิง 
 
1.2 ชื่อสถานศกึษา ...................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่...........................................
  
1.3 อายุ 
   20 – 30 ปี   31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   มากกว่า  50  ป ี
 
1.4 ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
1.5 สถานภาพ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา          รองผู้บริหารสถานศึกษา   ครูวิชาการ 
 
1.6 อายุราชการ 
   น้อยกว่า 10 ปี   10-15  ปี   16-20  ปี    มากกว่า  20  ปี  
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (IOC) ส าหรับผู้เชีย่วชาญ 
เรื่องการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

 
+ 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้เกดิประสิทธิภาพ 
   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 - 1  เมื่อแน่ใจว่าค าถามไม่มีความสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้เกดิประสิทธิภาพ 

 

องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผลการประเมนิความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาได้น าข้อมูลและความรู้ 

ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ SWOT มาจัดท ายุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา 

   

2. มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

   

3. มีการจัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการ

เรียนสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
   

5. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน และสามารถท างาน
แบบมีแผนและเป็นระบบ 

   

6. มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

7. มีความคิดรเิริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   

8. ผู้บริหารมกีารพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   

9. มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนว
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผลการประเมนิความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
10. ผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
   

11. ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหาร
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 

   

12. ผู้บริหารมีความเข้าใจในขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาการ    
13. ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่

หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
   

14. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทรพัยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และแกไ้ขปัญหาด้านการเรียนด้วยการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

   

15. ส่งเสริมใหม้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานวิชาการ
และปฏิบัติการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

   

16. จัดบริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและให้บริการกับชุมชน 

   

17. ให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชมุชนโดยจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   

18. ผู้บริหารให้ความสนใจการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา    
19. ส่งเสริมใหใ้ช้เทคนิควิธีและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ 

เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และน าผลการประเมนิไปใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

   

20. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
21. มีการประสานความร่วมมือกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น ๆ ในการ

พัฒนาทางวิชาการ 
   

22. ส่งเสริมใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับศักยภาพความ
สนใจของผู้เรียน 
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23. ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้

และการบริหารงานวิชาการ 
   

24. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา    
25. มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดระบบนิเทศการศึกษาใน

สถานศึกษา 
   

26. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

   

27. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

   

27. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

   

28. เผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้งานวิชาการกับ
สถานศึกษา บคุคล ครอบครวั องค์กร หน่วยงานและสถานบันอ่ืน 

   

29. มีระบบการบริหารที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ    
30. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม แผนงาน 
   

31. จัดท าแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม     
32. มีการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ า ปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ โดยขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
   

33. มีการจัดท า ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามขั้นตอนของ
กระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อชุมชน 

   

34. จัดท าแผนพัฒนางานงบประมาณของโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    
35. ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทให้

เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ 
   

36. การมสี่วนร่วมในการจัดองค์กรและมีการมอบหมายงานธุรการ 
การเงินพัสดุตามความสามารถและความถนัด 
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37. ใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตรง

ตามภารกิจของโรงเรียนและได้ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรง
ตามความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

38. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมีการมอบหมายงาน
งบประมาณอย่างชัดเจน 

   

39. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนงานอย่างครบถ้วน    
40. มีการจัดท างบประมาณเชื่อมโยงกับกรอบการใช้เงินในปีต่อ ๆ ไป    
41. จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ตรวจสอบบัญชีประจ าปี จ าหน่ายและจัดเก็บ

เป็นไปตามระเบียบ 
   

42. จัดหา จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ 
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

   

43. ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ อปุกรณ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ 

   

44. มีการจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชีทกุประเภททุกรายการถูกต้อง
เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

   

45. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดีและส่วนมาก
ตรวจสอบได้ 

   

46. มีการจัดซือ้จัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมี
การควบคุมการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างให้เป็นไปโดยประหยัด ได้พัสดุที่มี
คุณภาพ 

   

47. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมพัสดุแก่
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและมีการติดตามควบคุมดูแลใหม้ีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุประจ า 

   

48. มีการวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ทดแทนในส่วนที่
จะต้องจ าหน่ายเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
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49. มีการจัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์และ ที่ราชพัสดุถูกต้องเป็น

ปัจจุบันและมกีารท าประวัติที่ดินอาคารสถานที ่
   

50. มีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทนุจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 

   

51. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดีและเปิดเผยต่อชุมชน    
52. มีการจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายรับ-รายจ่ายทั้งเงินนอก

งบประมาณ เงินงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินไว้ส าหรับ
ตรวจสอบครบถ้วนสม่ าเสมอ 

   

53. มีการจัดท าแผนการใช้เงิน การวางแผนรายปี รายภาคเรียน ราย
เดือนไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

   

54. มีแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย 

   

55. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณและ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินผู้บริหารทราบ 

   

56. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินงบประมาณและ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินผู้บริหารทราบ 

   

57. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดมาตรการวางแผนจัดระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 

   

58. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินให้
กรรมการ ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 

   

59. มีการรายงายผลใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและมีการน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

   

60. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
แผนงานโครงงานกิจกรรมของงานบริหารงบประมาณทุกป ี

   

61. มีการวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรค       
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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62. มกีารวิเคราะห์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐาน ส าหรับเป็นแนวทางที่ดี

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   

63. มีการประชุม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ    
64. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่
   

65. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาการจัดการความรู้ 

   

66. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

   

67. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู บุคลากรกบัผู้บริหาร    
68. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากร ให้เป็นไปตาม

แผนงานที่วางไว้ 
   

69. ผู้บริหารได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่ จากครแูละบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

   

70. ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรด้วยความยุติธรรม    
71. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อ อาชีพและ

จูง ใจให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุ เป้าหมาย 
   

72. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู ้ความสามารถให้เป็นผู้น าและ
เปิดโอกาสให้แสดงความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที ่

   

73. ผู้บริหารมกีารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน 

   

74. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

   

75. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร 
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76. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   

77. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมลีักษณะการปฏิสัมพันธ์กันบน
พื้นฐานของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

   

78. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเพ่ือก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

79. ครแูละบุคลากรทราบถึงความคาดหวังและแนวทางปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

   

80. ครแูละบุคลากรยอมรับและปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้    
81. มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานตามความเหมาะสมของ

ความสามารถแต่ละบุคคล 
   

82. มีการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

   

83. มีการร่วมกันวางแผนการท างานและก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

   

84. ครแูละบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู ้
ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จของโรงเรียน 

   

85. มีการท างานเป็นทีมและร่วมกันรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
86. มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั้งจาก

ภายนอกและภายในโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนางานแปรับปรุงงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   

87. สามารถสร้างแรงจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน 

   

88. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากรเมื่อประสบปัญหา
ในการท างานผู้ปฏิบัติงานสามารถปรึกษาได้ 
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ผลการประเมนิความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
89. จัดสวสัดิการประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการและจ าเป็นของบุคลากร 
   

90. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
เป็นธรรม 

   

91. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

   

92. มีการวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ    
93. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย    
94. มีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   

95. มีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีความ
เหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน 

   

96. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใชไ้ด้อย่างประสิทธิภาพ 

   

97. มีการก าหนดแผนการรับนักเรียน การด าเนินการตามแผน  
โดยประสานงานกับผู้ปกรองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

98. มีการประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง    
99. จัดท าข้อมูลการรับนักเรียนครบถ้วนและด าเนินการรับนักเรียน 

เข้าเรียนพร้อมทั้งมีการรายงานต่อชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
   

100. ส่งเสริม ประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 

   

101. มีการบรกิารด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและมีการจัดกิจกรรมป้องกัน
โรคโดยบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

102. จัดท าระเบียนสะสม หรือข้อมูลนักเรยีนเป็นรายบุคคล เป็นปัจจุบนั 
ใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผลการประเมนิความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
103. โรงเรียนมีแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า    
104. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น เปน็ระเบียบและมี

บรรยากาศด ี
   

105. มีการดูแล บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณ
โรงเรียนให้เรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย 

   

106. จัดการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ตามเวลาอันเหมาะสมและอาคาร
สถานที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทุกโอกาส 

   

107. จัดกิจกรรมให้บริการและให้ความร่วมมือกับชุมชนและ หน่วยงาน
อื่นตามที่ร้องขอและตามแนวปฏิบัติการด้านความสัมพันธ์ชุมชน
ของโรงเรียน 

   

108. มีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน โดยร่วมจัดกิจกรรมในวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

   

109. มีการน านักเรียนไปบริการในงานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เช่น  
งานประเพณีวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

   

100. มีการแตง่ต้ังคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาประจ าโรงเรียนมอบหมาย 

   

111. มีการประสานงานที่ดีท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

   

112. ประสานความร่วมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษากับเขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

   

113. มีการจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

   

114. มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชนเพื่อน ามา
ก าหนดนโยบายและวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

   

115. ประชาสัมพันธ์ผลงานทุกด้านของสถานศึกษาต่อชุมชน    
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผลการประเมนิความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 
116. มีการจัดให้มีระเบียบรบัรอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา 
   

117. มีการสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับบุคคล ชุมชน และหนว่ยงานอ่ืน 

   

118. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ กรรมการ ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 

   

119. มีการรายงายผลให้ผู้เกีย่วข้องทราบและมีการน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

   

120. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
แผนงานโครงงานกิจกรรมของการบริหารงานทั่วไปทุกป ี

   

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหท์ดลองเครื่องมือ 
และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใชใ้นการทดลองเครื่องมอื 
 

ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1. อนุบาลก าแพงแสน   นครปฐม 
2. วัดสามง่าม นครปฐม 
3. อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สุพรรณบุร ี
4. อนุบาลบางแพ ราชบุรี 
5. วัดกลางวังเย็น ราชบุรี 
6. ประถมฐานบิน นครปฐม 
7. วัดบางหลวง นครปฐม 
8. วัดเบญพาด   กาญจนบุร ี
9. ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุร ี
10. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สุพรรณบุร ี
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

.................................................................................................................................................. 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ในแต่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  1 คน  
1.2 รองผู้ผู้บรหิารสถานศึกษา  1 คน  
1.3 ครูวิชาการ 1 คน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการยืนยันการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความ  
เป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที ่ 2 ค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
ส่วนที ่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

3. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อโปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าผู้ประสานงานใน
หน่วยงานของท่านเพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วส่งทางไปรษณีย์จัดคืนผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
 
 

นางสุนันท์  รุ่งอรุณแสงทอง 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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กรุณาเขียนเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 เพศ 
  ชาย   หญิง 
 
1.2 ชื่อสถานศกึษา ................................................ส านักงานเขตพ้ืนท่ี...................................... 
 
1.3 อายุ 
   20 – 30 ปี   31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   มากกว่า 50 ป ี
 
1.4 ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
1.5 สถานภาพ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้บรหิารสถานศึกษา   ครูวิชาการ 
 
1.6 อายุราชการ 
   น้อยกว่า 10 ปี   10-15  ปี   16-20  ปี    มากกว่า 20 ป ี 
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ    
กรุณาเขียนเครื่องหมาย    ลงใน   ที่ระบุหมายเลขระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่จะท าให้การท างานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในแต่ละข้อค าถาม 
ระดับความความคิดเห็น 

5 หมายถึง เหน็ด้วยกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เหน็ด้วยกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ระดับมาก 
3 หมายถึง เหน็ด้วยกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เหน็ด้วยกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ระดับน้อย 
1 หมายถึง เหน็ด้วยกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ระดับน้อยที่สุด 

 
ตัวอย่าง 
 

การบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

บุคลากรในสถานศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

 √    
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่องการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

 

องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาได้น าข้อมูล
และ ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ SWOT 
มาจัดท ายุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

     

2. มีการพัฒนาแผนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

     

3. มีการจัดท าแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ใน
กิจกรรมการเรยีนสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

     

5.มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน และ
สามารถท างานแบบมีแผนและเป็นระบบ 

     

6. มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

     

7. มีความคิดรเิริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

     

8. ผู้บริหารมกีารพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการบริหาร สถานศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

9. มีการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาหรอืเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

     



  

 

179 

องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

10. ผู้บริหารน านโยบายการกระจายอ านาจการบริหาร
ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา 

     

11. ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 

     

12. ผู้บริหารมคีวามเข้าใจในขอบข่ายการปฏิบัติงาน
วิชาการ 

     

13. ส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

     

14. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทรพัยากร
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และแก้ไขปัญหาด้าน
การเรียนด้วยการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

15. ส่งเสริมใหม้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนางานวิชาการและปฏิบัติการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

     

16. จัดบริการและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใหบ้ริการ
กับชุมชน 

     

17. ให้บริการด้านความรู้ต่าง ๆ แก่คนในชมุชนโดย
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนเพื่อช่วยให้
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     

18. ผู้บริหารให้ความสนใจการปฏิบัติงานต่าง ๆของ
สถานศึกษา 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

19. ส่งเสริมใหใ้ช้เทคนิควิธีและเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลที ่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และน าผลการประเมินไปใช้แก้ปัญหาและพฒันา
ผู้เรียน 

     

20. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     

21. มีการประสานความร่วมมือกับสถานศกึษาและ
องค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาทางวิชาการ 

     

22. ส่งเสริมใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดคล้อง
กับศักยภาพความ สนใจของผู้เรียน 

     

23. ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สือ่
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้และการบริหารงาน
วิชาการ 

     

24. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา 

     

25. มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดระบบ
นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

     

26. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

     

27. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

28. เผยแพร่ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบนัอื่น 

     

29. มีระบบการบริหารที่ดีและส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

30. มกีารติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตาม แผนงาน 

     

31. จัดท าแผนการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม       
32. มีการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ า ปี เพื่อจัดสรร

งบประมาณ โดยขอความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     

33. มีการจัดท า ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกระทรวงการคลังและเปิดเผยต่อ
ชุมชน 

     

34. จัดท าแผนพัฒนางานงบประมาณของโรงเรียนโดย
ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

     

35. ก ากับดูแลการท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

     

36. การมสี่วนร่วมในการจัดองค์กรและมีการ
มอบหมายงานธุรการ การเงินพัสดุตาม
ความสามารถและความถนัด 

     

37. ใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศตรงตามภารกิจของโรงเรียนและ
ได้ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

38. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงบประมาณและมี
การมอบหมายงานงบประมาณอย่างชัดเจน 

     

39. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนงาน
อย่างครบถ้วน 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

40. มีการจัดท างบประมาณเชื่อมโยงกับกรอบการใช้
เงินในปีต่อ ๆ ไป 

     

41. จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
จ าหน่ายและจดัเก็บเป็นไปตามระเบียบ 

     

42. จัดหา จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

     

43. ผู้บริหารจดัสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ อปุกรณ์ที่
เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับความต้องการ 

     

44. มีการจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชีทกุประเภท
ทุกรายการถูกต้องเป็น ปัจจุบันตรวจสอบได ้

     

45. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดี
และส่วนมากตรวจสอบได ้

     

46. มีการจัดซือ้จัดจ้างปฏิบัติครบตามขั้นตอนถูกต้อง
ตามระเบียบและมีการควบคุมการจัดซื้อจัดหาจัด
จ้างให้เป็นไปโดยประหยัด ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 

     

47. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหา การ
ควบคุมพัสดุแก่ ผู้เกี่ยวข้องและมีการติดตา
ควบคุมดูแลใหม้ีการปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
พัสดุประจ า 

     

48. มีการวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้
ทดแทนในส่วนที่จะต้องจ าหน่ายเมื่อหมดอายุการ
ใช้งาน 

     

49. มีการจัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์และ ที่ราชพัสดุ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีการท าประวัติที่ดิน
อาคารสถานที่ 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

50. มีการระดมทรัพยากร และแหล่งกองทนุจากชุมชน 
เพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษา 

     

51. มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่ดี
และเปิดเผยต่อชุมชน 

     

52. มีการจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายรับ-
รายจ่ายทั้งเงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ
และเงินรายได้แผ่นดินไว้ ส าหรับตรวจสอบ
ครบถ้วน 

     

53. มีการจัดท าแผนการใช้เงิน การวางแผนรายปี ราย
ภาคเรียน รายเดือนไว้อย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

     

54. มีแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

     

55. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงิน
งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ผู้บริหารทราบ 

     

56. มีคณะกรรมการท างานเร่งรัดติดตามการจ่ายเงิน
งบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ผู้บริหารทราบ 

     

57. มีคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดมาตรการ
วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของ
สถานศึกษา 

     

58. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินให้กรรมการ ผู้ปกครองและ
ชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

59. มีการรายงายผลใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและมีการน า
ผลการประเมนิมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

60. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาแผนงานโครงงานกิจกรรมของ
งานบริหารงบประมาณทุกป ี

     

61. มกีารวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

62. มกีารวิเคราะห์มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐาน 
ส าหรับเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

63. มีการประชุม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 

     

64. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที ่

     

65. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ 

     

66. มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน 

     

67. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู บุคลากร
กับผู้บริหาร 

     

68. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของบุคลากร 
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

69. ผู้บริหารได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้ ผลงาน 
และความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและ
หน้าที่ จากครแูละบุคลากรภายในสถานศึกษา 

     

70. ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูและบุคลากรด้วยความ
ยุติธรรม 

     

71. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อ อาชีพและจูง ใจให้ครแูละบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้บรรลุ เป้าหมาย 

     

72. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถให้เป็นผู้น าและเปิดโอกาสให้แสดง
ความเป็นผู้น าได้อย่างเต็มที่ 

     

73. ผู้บริหารมกีารช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน 

     

74. ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

     

75. ผู้บริหารให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายใน
องค์กร ยอมรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของบุคลากร 

     

76. ผู้บริหารสง่เสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผน
พัฒนาตนเองเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

77. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมลีักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์กัน บนพื้นฐานของการไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน 

     

78. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมกันเพ่ือก าหนด เป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

79. ครแูละบุคลากรทราบถึงความคาดหวังและ
แนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

     

80. ครแูละบุคลากรยอมรับและปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 

     

81. มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานตามความ
เหมาะสมของความสามารถแต่ละบุคคล 

     

82. มีการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจส่งผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

     

83. มีการร่วมกันวางแผนการท างานและก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 

     

84. ครแูละบุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และความส าเรจ็ของโรงเรียน 

     

85. มีการท างานเป็นทีมและร่วมกันรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

     

86. มีการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในโรงเรียนมาใช้ใน
การพัฒนางานแปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     

87. สามารถสร้างแรงจูงใจบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

     

88. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร
เมื่อประสบปัญหาในการท างานผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปรึกษาได้ 

     

89. จัดสวสัดิการประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

90. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยวิธีการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม 

     

91. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 

     

92. มีการวางแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

     

93. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย 

     

94. มีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

95. มีการจัดระบบบริหารอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์
ต่อนักเรียนและชุมชน 

     

96. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศ
จากส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ 

     

97. มีการก าหนดแผนการรับนักเรียนการด าเนินการ
ตามแผน โดยประสานงานกับผู้ปกรองนักเรียน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

98. มีการประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

     

99. จัดท าข้อมูลการรับนักเรียนครบถ้วนและ
ด าเนินการรับนักเรียน เข้าเรียนพร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

100. ส่งเสริม ประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     

101. มีการบรกิารด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและมีการ
จัดกิจกรรมป้องกันโรคโดยบุคลากรในโรงเรยีน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

102. จัดท าระเบียนสะสม หรือข้อมูลนักเรยีนเป็น
รายบุคคล เปน็ปัจจุบัน ใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

     

103. โรงเรียนมีแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่า 

     

104. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น 
เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี 

     

105. มีการดูแล บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และบริเวณโรงเรีย มั่นคงปลอดภัย 

     

106. จัดการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ตามเวลาอัน
เหมาะสมและอาคารสถานที่อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ทุกโอกาส 

     

107. จัดกิจกรรมให้บริการและให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนและ หนว่ยงานอ่ืนตามที่ร้องขอและตาม
แนวปฏิบัติการด้านความสัมพันธ์ชุมชนของ
โรงเรียน 

     

108. มีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน โดยร่วมจัด
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

     

109. มีการน านักเรียนไปบริการในงานประเพณี
ท้องถิ่นในชุมชน เช่น งานประเพณีวันส าคัญ 
ทางศาสนา งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
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องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

110. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนา ศักยภาพและพัฒนาทกัษะการปฏิบัติงาน 

     

111. มีการประสานงานที่ดีท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน เป็นอย่างดี 

     

112. ประสานความร่วมมือในการจัดและพัฒนา
การศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
อื่น ๆ 

     

113. มีการจัดให้มีการพบปะผู้ปกครองนักเรียนและ
ศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

     

114. มีการจัดให้มีการส ารวจปัญหาความต้องการของ
ชุมชนเพื่อน ามาก าหนด  นโยบายและวางแผนใน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

     

115. ประชาสัมพันธ์ผลงานทุกด้านของสถานศึกษาต่อ
ชุมชน 

     

116. มีการจัดให้มีระเบียบรบัรอง ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

     

117. มีการสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชมุชน และหน่วยงาน
อื่น 

     

118. มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ กรรมการ 
ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 

 

     



  

 

190 

องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

119. มีการรายงายผลให้ผู้เกีย่วข้องทราบและมีการน า
ผลการประเมนิมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

     

120. ได้น าผลงานประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาแผนงานโครงงานกิจกรรมของ
การบริหารงานทั่วไปทุกปี 

     

 
ขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาตอบค าถามซึ่งเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

นางสุนันท์  รุ่งอรุณแสงทอง 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บข้อมูล 

และรายชื่อโรงเรียนในการเก็บข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนในการเก็บขอ้มูล 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภาค 
1 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงราย เหนือ 
2 อนุบาลแม่สาย (สายศลิปศาสตร์) เชียงราย เหนือ 
3 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร ์) เชียงราย เหนือ 
4 พานพิทยาคม เชียงราย เหนือ 
5 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ เหนือ 
6 บ้านสันก าแพง เชียงใหม่ เหนือ 
7 ศรีจอมทอง เชียงใหม่ เหนือ 
8 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เหนือ 
9 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน เหนือ 
10 ท่าวังผาพิทยาคม น่าน เหนือ 
11 บ้านปรางค์ น่าน เหนือ 
12 พะเยาพิทยาคม พะเยา เหนือ 
13 อนุบาลพะเยา พะเยา เหนือ 
14 บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก เหนือ 
15 เฉลิมขวัญสตร ี พิษณุโลก เหนือ 
16 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก เหนือ 
17 ลองวิทยา แพร่ เหนือ 
18 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ แพร่ เหนือ 
19 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ เหนือ 
20 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เหนือ 
21 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 
22 นครขอนแก่น ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 
23 อนุบาลชัยภูม ิ ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
24 จตุรัสวิทยานุกุล ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
25 ราษฎร์สามัคค ี นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 
26 อนุบาลนครพนม นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 
27 อนุบาลราชสีมา นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภาค 
28 สุขานาร ี นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 
29 อนุลาบล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
30 พุทไธสง บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
31 ผดุงนาร ี มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 
32 โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 
33 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 
34 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 
35 สุรวิทยาคาร สุรินทร ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
36 หนองโตง " สุรวิทยาคม " สุรินทร ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
37 ราชประชานุเคราะห ์14 หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 
38 อนุบาลหนองคาย หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 
39 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 
40 ปทุมวิทยาคาร อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 
41 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี ตะวันออก 
42 สฤษดิเดช จันทบุรี ตะวันออก 
43 เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุร ี จันทบุรี ตะวันออก 
44 วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา ตะวันออก 
45 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา ตะวันออก 
46 วัดบางบ่อ ฉะเชิงเทรา ตะวันออก 
47 วัดท้องคุ้ง ชลบุร ี ตะวันออก 
48 บ้านสวน ชลบุร ี ตะวันออก 
49 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี ตะวันออก 
50 พนัสพิทยาคาร ชลบุร ี ตะวันออก 
51 อนุบาลชลบุร ี ชลบุร ี ตะวันออก 
52 บ้านห้วยกะปิ ชลบุร ี ตะวันออก 
53 ศรีราชา ชลบุร ี ตะวันออก 
54 อนุบาลตราด ตราด ตะวันออก 
55 อนุบาลคลองใหญ ่ ตราด ตะวันออก 
56 บ้านคลองพร้าว ตราด ตะวันออก 
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ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภาค 
57 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชานูปถัมภ์) ตราด ตะวันออก 
58 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี ตะวันออก 
59 วัดบ้านพริก นครนายก ตะวันออก 
60 อนุบาลนครนายก นครนายก ตะวันออก 
61 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุร ี กลาง 
62 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุร ี กลาง 
63 วิสุทธรังษ ี กาญจนบุร ี กลาง 
64 อนุบาลกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี กลาง 
65 อนุบาลนครปฐม นครปฐม กลาง 
66 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม กลาง 
67 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค ์ กลาง 
68 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค ์ กลาง 
69 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุร ี กลาง 
70 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุร ี กลาง 
71 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุร ี นนทบุร ี กลาง 
72 วัดเขียนเขต ปทุมธานี กลาง 
73 วัดอัยยิการาม ปทุมธานี กลาง 
74 เบญจมราชูทิศราชบุร ี ราชบุรี กลาง 
75 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี กลาง 
76 สุพรรณภูม ิ สุพรรณบุร ี กลาง 
77 อู่ทอง สุพรรณบุร ี กลาง 
78 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา กลาง 
79 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง กลาง 
80 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง กลาง 
81 บ้านล าทับ กระบี ่ ใต ้
82 ราชประชานุเคราะห ์1 กระบี ่ ใต ้
83 สวนศรีวิทยา ชุมพร ใต ้
84 วัดประสาทนิกร ชุมพร ใต ้
85 ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร ใต ้
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ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด ภาค 
86 อนุบาลชุมพร ชุมพร ใต ้
87 อนุบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ใต ้
88 วัดพระมหาธาต ุ นครศรีธรรมราช ใต ้
89 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ใต ้
90 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ใต ้
91 ตะกั่วป่า ( เสนานุกุล) พังงา ใต ้
92 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต ใต ้
93 ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต ใต ้
94 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ใต ้
95 พิชัยรัตนาคาร ระนอง ใต ้
96 วิเชียรชม สงขลา ใต ้
97 มหาวชิราวุธ สงขลา ใต ้
98 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ใต ้
99 สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี ใต ้
100 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี ใต ้

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เชีย่วชาญยนืยันองค์ประกอบ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบงานวิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ดร.ศศกร  สุรินทร์ยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  
 จังหวัดกาญจนบุรี 

3. ดร.อรรถสิทธิ์  อินทร์พิบูลย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
 จังหวัดนครปฐม 

4. นายวิชา  จุลทรักษ์ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนวัดเบญพาด 
 จังหวัดกาญจนบุรี 

5. นายสิราวิชญ์ ส านักสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุร ี
 จังหวัดชลบุรี 
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ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่อยู่ในขั้นตอนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการวิจัย เพราะเป็น

ขั้นตอน การตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดเพื่อ 
ประกอบการพิจารณษแล้ว ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหาร 
การศึกษาของประเทษไทยต่อไป 
 

ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาสะลเวลาอันมีค่า ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 
 
 
 

นางสุนันท์  รุ่งอรุณแสงทอง  
นักศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อพิจารณาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

....................................................................................................... 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง ............................................................................................................................................... 
วันที่ .............. เดือน ................................................พ.ศ. .......................... เวลา................................ 
 

ค าชี้แจง 
จากการที่ท่านได้พิจารณาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ในฐานะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพ ประการใด 

 

ตอนที่ 1 แบบแสดงควาคิดเห็นความถูกต้อง ความเหมาะสม  เป็นไปได้และเป็นประโยชน ์ขอให้ท่าน
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบทั้ง  5 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็น 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เหมาะ
สม 

ไมเ่หมาะ 
สม 

เป็นไป
ได้ 

เป็นไป
ไม่ได ้

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

1. การบริหารจัดการ         

2. การจัดการเชิงคุณภาพ
ด้านวิชาการ 

        

3. การจัดระบบการเงิน
และการจัดสรร
ทรัพยากร 

        

4. การส่งเสริมบุคลากร
เพื่อการท างานอย่างมี
คุณภาพ 

        

5. การบริหารด้าน
สัมพันธ์ชุมชน 

        

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะหค์วามเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 
  



  

 

203 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

 variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.985 120 

 
 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 38.814 32.345 32.345 38.814 32.345 32.345 14.032 11.694 11.694 

2 6.533 5.444 37.789 6.533 5.444 37.789 10.015 8.346 20.039 

3 3.857 3.214 41.003 3.857 3.214 41.003 6.235 5.196 25.235 

4 3.619 3.016 44.019 3.619 3.016 44.019 4.592 3.826 29.062 

5 3.159 2.632 46.651 3.159 2.632 46.651 4.132 3.443 32.505 

6 3.019 2.516 49.168 3.019 2.516 49.168 3.980 3.317 35.822 

7 2.598 2.165 51.333 2.598 2.165 51.333 3.832 3.194 39.015 

8 2.253 1.878 53.211 2.253 1.878 53.211 3.603 3.002 42.018 

9 1.992 1.660 54.870 1.992 1.660 54.870 3.474 2.895 44.913 

10 1.888 1.573 56.444 1.888 1.573 56.444 3.473 2.894 47.806 

11 1.880 1.567 58.010 1.880 1.567 58.010 3.286 2.738 50.545 

12 1.761 1.468 59.478 1.761 1.468 59.478 2.902 2.419 52.963 

13 1.728 1.440 60.918 1.728 1.440 60.918 2.888 2.406 55.370 

14 1.588 1.324 62.242 1.588 1.324 62.242 2.305 1.921 57.291 

15 1.512 1.260 63.502 1.512 1.260 63.502 2.265 1.887 59.178 

16 1.434 1.195 64.697 1.434 1.195 64.697 2.249 1.874 61.052 

17 1.352 1.127 65.823 1.352 1.127 65.823 2.038 1.699 62.751 

18 1.316 1.096 66.920 1.316 1.096 66.920 2.033 1.694 64.444 

19 1.302 1.085 68.005 1.302 1.085 68.005 1.848 1.540 65.984 

20 1.195 .996 69.000 1.195 .996 69.000 1.778 1.482 67.466 
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

21 1.127 .939 69.940 1.127 .939 69.940 1.628 1.356 68.823 

22 1.087 .906 70.845 1.087 .906 70.845 1.575 1.312 70.135 

23 1.073 .894 71.740 1.073 .894 71.740 1.520 1.266 71.401 

24 1.015 .846 72.586 1.015 .846 72.586 1.421 1.184 72.586 

25 .998 .832 73.417       

26 .988 .823 74.241       

27 .926 .772 75.012       

28 .893 .744 75.757       

29 .865 .721 76.478       

30 .857 .714 77.192       

31 .828 .690 77.882       

32 .816 .680 78.562       

33 .785 .654 79.216       

34 .771 .642 79.859       

35 .748 .623 80.482       

36 .724 .603 81.085       

37 .687 .573 81.658       

38 .677 .565 82.222       

39 .658 .548 82.771       

40 .651 .543 83.313       

41 .642 .535 83.848       

42 .633 .528 84.375       

43 .624 .520 84.895       

44 .576 .480 85.375       

45 .553 .461 85.836       

46 .551 .459 86.295       

47 .522 .435 86.730       

48 .508 .423 87.153       

49 .492 .410 87.563       

50 .486 .405 87.968       

51 .479 .399 88.368       

52 .457 .381 88.748       

53 .453 .378 89.126       

54 .443 .369 89.495       

55 .423 .352 89.847       

56 .410 .342 90.189       

57 .400 .333 90.523       
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

58 .385 .321 90.843       

59 .384 .320 91.163       

60 .369 .307 91.470       

61 .355 .296 91.766       

62 .348 .290 92.056       

63 .340 .284 92.339       

64 .336 .280 92.620       

65 .333 .277 92.897       

66 .318 .265 93.162       

67 .309 .258 93.420       

68 .304 .253 93.673       

69 .291 .243 93.915       

70 .287 .239 94.155       

71 .278 .231 94.386       

72 .269 .224 94.610       

73 .266 .221 94.832       

74 .258 .215 95.047       

75 .255 .213 95.259       

76 .247 .206 95.465       

77 .241 .201 95.666       

78 .228 .190 95.856       

79 .222 .185 96.041       

80 .219 .183 96.224       

81 .212 .177 96.400       

82 .207 .172 96.573       

83 .205 .171 96.743       

84 .194 .162 96.905       

85 .186 .155 97.060       

86 .185 .154 97.214       

87 .178 .148 97.363       

88 .165 .137 97.500       

89 .157 .131 97.631       

90 .156 .130 97.761       

91 .154 .128 97.889       

92 .148 .123 98.012       

93 .143 .119 98.131       

94 .138 .115 98.246       
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

95 .134 .111 98.357       

96 .127 .106 98.464       

97 .123 .103 98.566       

98 .121 .101 98.668       

99 .118 .098 98.766       

100 .110 .092 98.857       

101 .106 .088 98.946       

102 .100 .083 99.029       

103 .097 .081 99.110       

104 .094 .078 99.188       

105 .089 .075 99.263       

106 .086 .072 99.335       

107 .084 .070 99.405       

108 .076 .064 99.468       

109 .073 .061 99.529       

110 .068 .057 99.586       

111 .065 .055 99.640       

112 .061 .051 99.691       

113 .057 .047 99.738       

114 .055 .046 99.784       

115 .053 .044 99.828       

116 .049 .041 99.869       

117 .047 .039 99.908       

118 .042 .035 99.943       

119 .036 .030 99.973       

120 .033 .027 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 12 กรกฎาคม 2511 
สถานทีเ่กิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2535     ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
พ.ศ. 2549     ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. 2555     ศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
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