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บทคัดย่อภาษาไทย  

61252351 : การบรหิารการศกึษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : บทบาทผู้บริหาร, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

นาย อภิรัตน์ ช่างเกวียน: บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วัง
ถนอมศักด์ิ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม   2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  จำนวน 28 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูล 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก  กับประสิทธิผลของสถานศึกษาตาม
แนวคิดของยูคล์ สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

          ผลการวิจัย พบว่า 

          1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ บทบาท
เป็นสัญลักษณ์ขององค์การ บทบาทเป็นผู้นำองค์การ บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่ง
ก่อกวน บทบาทเป็นผู้ประกอบการ บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพนัธ์ บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร บทบาท
เป็นผู้กำกับติดตามผล บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 

          2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับ
มาก 1 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้  ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการ  นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์  ตามลำดับ 

          3. บทบาทผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61252351 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR'S ROLES, THE EFFECTIVENESS OF SCHOOL 

MR. APIRUT CHANGKWIAN : ADMINISTRATOR’S ROLES AND THE 
EFFECTIVENESS OF SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE NAKHON PATHOM THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA 
WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

          This purposes of this research were to determine 1) the administrator's roles of school 
under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Pathom, 2) the effectiveness of school 
under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Pathom, and 3) the relationship between 
administrator's roles and the effectiveness of school under the Secondary Educational Service Area 
Office Nakhon Pathom. The sample consisted of 28 schools under the Secondary Educational Service 
Area Office Nakhon Pathom. The research instrument was a questionnaire regarding administrator's roles, 
based on the concept of Mintzberg and the effectiveness of schools, based on the concept of Yukl. The 
data were analyzed using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson's 
Product Moment Correlation Coefficient. 

            The finding of this research were as follow; 

            1. The administrator's roles of school under the Secondary Educational Service Area 
Office Nakhon Pathom, overall and each perspective, was found at a highest level, sorting from the 
highest to the lowest arithmetic mean as follows : figurehead role, leadership role, negotiator role, 
disturbance  handler role, entrepreneur role, liaison role, resource allocator role, monitor role, 
disseminator role  and spokesperson role. 

          2. The effectiveness of school under the Secondary Educational Service Area 
Office     Nakhon Pathom, collectively, was found at the highest level. When considered each aspect, 
two aspects were found at the highest level and one at the high level; sorting from the highest mean to 
the lowest mean as follow :  efficiency and process reliability, innovation and adaptation and human 
resources and relations. 

          3. The relationship between the administrator's roles and the effectiveness of school 
under the Secondary  Educational Service Area Office Nakhon Pathom was found at .01 level of 
statistical significance. 
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สุพรรโณภาพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ                                               
รองผู้อำนวยการ และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี  และขอบคุณเพื่อนพี่น้องมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ให้
ความช่วยเหลือ แนะนำ และเป็นกำลังใจต้ังแต่เริ่มต้นศึกษา 

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีขอมอบบูชาพระคุณแด่ดวงวิญญาณ
ของคุณพ่อประสิทธิ์ ช่างเกวียน และคุณแม่เยาวลักษณ์ ช่างเกวียน ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ได้กรุณาให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ขอขอบคุณญาติพี่น้องและครอบครัวช่างเกวียน ขอขอบคุณเพื่อน
ร่วมงานโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาทุกคน  ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ 37 ทุกคนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจสำคัญในการศึกษาวิจัย
ฉบับน้ี ที่สำคัญขอบคุณตัวเองที่วิริยะ บากบั่นพากเพียรจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสำเร็จสมบูรณ์ และนำมาซึ่ง
ความสำเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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1 

บทท่ี 1  

บทนำ 

โลกและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง การศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมให้สังคมเกิดการพัฒนา 
เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ ซึ่งถือว่า
เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุข  เคร่ืองมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือการศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่บุคคลและสังคม ดังน้ันการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง1 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
ต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้วยการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การศึกษา
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ
สถานศึกษาต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนด และให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่าง ในด้าน “คุณภาพ” แก่สถานศึกษา 
อื่นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานที่ เน้นบทบาทผู้บริหารที่ เน้น
เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และหากนําองค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้ในการ
บริหารงานโดยเน้นเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จนประสบความสำเร็จแล้วก็จะ
เรียกได้ว่าเป็นการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์การที่มีคุณค่า มีบรรยากาศ ที่เอื้ออํานวยให้เป็น
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้มีความพร้อม ทางด้านทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการ ทำให้
ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข2 

 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก  (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553), 18.  
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการบริหารและการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ .. .โรงเรียนคุณภาพ  (Guildelines of the best practice for quality 
school),  พิมพ์คร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2561), 1 – 2.  

1 



  

 
 

2 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือเป็นหัวใจของการศึกษามิใช่ทำหน้าที่บริหารสถานศึกษาเท่าน้ัน แต่
จำเป็นต้องแสดงบทบาทของผู้นำสถานศึกษาน้ัน ๆ ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถเป็นทั้ง
ผู้บริหารและผู้นำควบคู่กันไป จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้เป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสำเร็จลุล่วงน้ันก็คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชัดเจน 
มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ รู้จักการประสานงาน ใช้พลังอำนาจและอิทธิพลอย่างยุติธรรม มีความ
รับผิดชอบ เพื่อนำพาสถานศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าตามความต้องการของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การพัฒนาต่อไป3 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เน่ืองจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิ ติไปสู่ เป้าหมายการเป็นประเทศที่พั ฒนาแล้ว มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ”  ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็น
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้าน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)4  

ในการเพิ่มคุณภาพการผลิตนักเรียน การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า วางแผนงาน จน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทาง
และเป้าหมายจนเกิดภาพความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาแสดงว่าสถานศึกษามีประสิทธิผล เพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็น
นวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  และ

 
3 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : U.L.T. 

เพรสการพิมพ์, 2556), 14.  
4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560 - 2579, (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2560), 94. 
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มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวถึงความจำเป็น
ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนใน
ระยะต่อไป เช่น ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ำกว่าหลายประเทศใน
แถบเอเชีย5  

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาคือ ผู้ที่จะผลักดันองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสถานศึกษา
ให้เกิดผลที่ เป็นรูปธรรม ครู นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รับรู้และเกิดทัศนะที่ ดีต่อ สถานศึกษา พร้อมให้ความช่วย เหลือกับ
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ทาง ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
และก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี แนวความคิดเรื่อง บทบาท (role) จึงเข้ามามีบทบาทและนำมาใช้ใน
การจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษา รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของการจัดการศึกษา ย่อมทำให้เกิดผลต่อการสร้างเด็กเยาวชนและพลเมือง ให้เป็นคนดี คนเก่งและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลน่ันเอง ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษา คือภาพ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มคุณภาพการ
ผลิตนักเรียน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งยังสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้มี
ส่วนร่วมในการทำงาน เพราะประสิทธิผลมีความสำคัญในการช่วยตรวจสอบ เริ่มต้ังแต่การวางแผน 
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อำนาจหน้าที่การบริหารการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประเมินผลแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์และความคาดหวัง แสดง
ว่าองค์การมีประสิทธิผล6  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นบทบาท
สำคัญของการบริหารจัดการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบอยู่ให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น7  

 
5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560 - 2579, (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด, 2560), 94. 
6 ภารดี อนันตนาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี : มนตรี, 2557, 

204. 
7 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : U.L.T. 

เพรสการพิมพ์, 2556), 18. 
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ปัญหาของการวิจัย 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาดำเนินการภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 และสภาวการณ์ที่เป็นแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศ โดยใช้กรอบและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552 – 2559) บริบทของการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาการศึกษาของไทยในช่วงที่ผ่าน
มาพบว่า เด็กที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา มีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนสถานศึกษากลับมิได้ลดลงและมี
แนวโน้มที่สถานศึกษาจะมีขนาดเล็กลง และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ในระบบการศึกษาจะต้องมีการทบทวนและบริหารจัดการใหม่ให้มีประสิทธิภาพและใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด นอกจากน้ีปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และ การใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา จึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูประบบ การผลิต การ
พัฒนาครู และการบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป8 

จากการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
(SWOT)  ได้แก่ ปัญหาที่มาจากการเมือง ,ปัญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการศึกษาที่
เปลี่ยนไป ซึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
พบว่า สภาพการจัดการศึกษามีปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน คือมีจุดด้อย (Weaknesses) ด้านคุณภาพ
ทางการศึกษา/ด้านโอกาสทางการศึกษา/ด้านบริหารจัดการและมีการมีส่วนร่วม โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ภาพรวม 4 วิชาหลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 วิชาหลัก ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าร้อยละ 50  ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า วิชา ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (29.23) ซึ่งต่ำ
กว่าระดับประเทศ และในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ 
31.89 และ 36.95 ตามลำดับ 

ส่วนผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560 - 2579, (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จํากัด), 19 - 66. 
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พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (31.29) ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ และทุกวิชามี 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงเร่งด่วน โดยมีปัญหานักเรียนบางส่วน
ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม ขาดคุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิตส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ นักเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ขาดความ
พร้อมในด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนโรงเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และขาดการนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
สภาพการจัดการศึกษาที่มีความพร้อมและคุณภาพของโรงเรียนแตกต่างกัน ตลอดจนขาดความ
เชื่อมั่นของหน่วยงานกลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันและประสานในจังหวัด9  

นอกจากน้ี จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 พบว่า จุดที่ควรพัฒนา ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน คือ การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยเน้นการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ และพบจุดอ่อน (Weakness) ของ
โรงเรียนคือมีรองผู้อำนวยการไม่ครบตามฝ่ายงาน ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญ ๆ ทำให้
การบริหารงานล่าช้า เน่ืองจากฝ่ายบริหารขาดคน ไม่มีอำนาจตัดสินใจอย่างแท้จริง , งานซ่อมบำรุง
ล่าช้า, ครูผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ,ขาดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ
การกระจายงานไม่ทั่วถึง บุคลากรมีภาระงาน (นอกเหนือจากการสอน) ที่ต้องรับผิดชอบไม่เท่าเทียม
กัน10 ผู้บริหารควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารในองค์กร ระหว่างผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 11 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และควรมีกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการใช้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้บริหารมี
ความเกี่ยวข้องในการแสดงบทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์
สภาพปัญหาและโอกาส และเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ผู้บริหารควรนำ
กระบวนการนิเทศมาใช้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท
เป็นผู้นำองค์การและแสดงบทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในด้านความมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานที่เชื่อถือได้ โดยจัดการเรียนการ

 
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 (พ.ศ. 2561 – 2563). (อัดสำเนา) 
 10 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา , รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562, 2563. (อัดสำเนา) 

11 โรงเรียนวัดไร่ขิ งวิทย า , รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ กษา (Self – 
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562, 2563. (อัดสำเนา) 
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สอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  และนวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสังเกตเห็นผลกระทบและโอกาส
แก่โรงเรียนแล้วสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีจุดด้อย (Weaknesses)  ด้านคุณภาพทางการศึกษา/ด้านโอกาสทางการศึกษา/
ด้านบริหารจัดการและมีการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะในด้านการบริหารคุณภาพ ให้ เป็น
สถานศึกษาคุณภาพ ด้วยผู้บริหารคุณภาพ ส่งผลให้เกิดครูคุณภาพ และมีนักเรียนคุณภาพดังกล่าวไว้
ข้างต้น12 สะท้อนให้ เห็นว่า บทบาทผู้บ ริหารสถานศึกษา ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาน้ัน ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาขาดการควบคุมให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ วิเคราะห์สภาพปัญหาและโอกาส เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรใหม่ ๆ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร หน่วยงานภายชุมชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเลือกและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางาน บริหารทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวแปรในบทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาน่ันเอง 

ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาและปัญหาของการวิ จัย ดังกล่าว ผู้วิ จัย ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อทราบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
นครปฐม 

2. เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม 

3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

 
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 (พ.ศ. 2561 – 2563). (อัดสำเนา) 
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ข้อคำถามของการวิจัย 

เพื่อให้เป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงขอกำหนดข้อคำถามจากการวิจัยได้ดังน้ี   
1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม    

อยู่ในระดับใด 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม     

อยู่ในระดับใด 
3. บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่  

สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี  
1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม    

อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม     

อยู่ในระดับปานกลาง 
3. บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กัน 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการดำเนินการในลักษณะขององค์การเชิงระบบการ
ศึกษาวิ จัย ในคร้ังน้ี ผู้ วิ จัยจึงได้นำทฤษฎี เชิ งระบบ  (System Approach) ซึ่ งเป็นแนวคิดของ          
ลูเนนเบิร์คและออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) เป็นขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย โดยมี
องค์ประกอบของระบบคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการแปรรูป ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ องค์การ ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่งผลต่อการดำเนินงาน
ขององค์การในด้านการจัดการคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมระบบการจัดการศึกษาเป็นองค์การระบบเปิด โดยมีปัจจัยนำเข้า คือ ทรัพยากร
ทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการ ในส่วน
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กระบวนการ ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และในส่วนของผลผลิต 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย คุณภาพการศึกษา13 
 สำหรับบทบาทผู้บริหารมีผู้ เสนอแนวคิดไว้หลายแนวทาง เช่น ยูคล์ (Yukl) แบ่งลักษณะ
บทบาทของผู้บริหาร  โดยยึดพฤติกรรมการบริหารได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มบทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาทในการให้การสนับสนุน และ
บทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 2) กลุ่มบทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล ได้แก่ 
บทบาทการติดตาม บทบาทการให้ข่าวสารข้อมูล และบทบาทการสร้างความชัดเจน 3) กลุ่มบทบาท
ในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ บทบาทการปรึกษาและการมอบหมาย
งาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 4) กลุ่มบทบาทในการใช้อิทธิพล ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจ
และบทบาทการประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัล14 เช่นเดียวกับเฮอร์เซ่ และบลานชาร์ด (Hersey 
and Blanchard) ได้กล่าวว่า บทบาทผู้บริหารควรปฏิบัติตามบทบาทของกลุ่ม และกิจกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้แก่ 1) บทบาทด้านบุคคล ได้แก่ บทบาทการเป็นหัวหน้าองค์การและเป็น
ผู้นำของหมู่คณะ 2) บทบาทในด้านข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ บทบาทในการเป็นศูนย์กลางของระบบ
ประสาทขององค์การอันประกอบด้วยการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเป็นรูปธรรมมากที่สุด      
และ 3) บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ 
เป็นผู้จัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เป็นผู้ขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ15

ตามแนวคิดของมินทซ์เบิ ร์ก (Mintzberg) ได้กล่าวถึง บทบาทผู้บ ริหารว่า ได้แก่ บทบาทเป็น
สัญลักษณ์ขององค์การ บทบาทเป็นผู้นำองค์การ บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ บทบาทเป็นผู้กำกับ
ติดตามผล เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บท บาทเป็นผู้ประกอบการ 

 

 13 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
Concepts and Practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 
20 – 22.  
 14 Gary A. Yukl, Yukl’s Integrating Taxonomy of Managerial Behavior 
[Online], accessed 18 Jan 2020. Available from http://www.nrru.ac.th/article/ 
leadership/ 
 15 P. Hersey, and K.H. Blanchard,  Management of Organizational Behavior : 
Utillzing Human Resources.  (New Jersey : Prentice-Hall, 1993), 143. 

http://www.nrru.ac.th/article/
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บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร และบทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง  ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตลอดเวลาเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ16 

สำหรับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษาได้มีผู้เสนอแนวคิดไว้หลายแนวทาง 
เช่น ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ 
2) ความพึงพอใจในการทำงาน  3) การขาดงาน  4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน และ 5) 
คุณภาพโดยทั่วไป17 เช่นเดียวกับพาร์สัน (Parsons) ได้นำเสนอประสิทธิผลขององค์การ 4 ด้าน คือ 
1) ความสามารถในการปรับตัว 2) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 3) ความสามารถในการบูรณา
การ 4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม18 และนอกจากน้ียูคล์ (Yukl)  ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของ
องค์การขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3 ประเภท คือ 1) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการ (efficiency and process reliability)  2) ท รัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์  
(human resources and relations) แ ล ะ  3 ) น วั ต กรรม แ ล ะ การป รับ ตั ว ต่ อ สิ่ ง แ วดล้ อ ม 
(innovation and adaptation)19  ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

 
16 Henry Mintzberg, The Nature of Managerial Work.  (New York : Harper & 

Row, 1973), 58 – 91.  
17 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, 

Research and Practice, 8th ed. (Singapore : McGraw – Hill, Inc., 2008), 291 – 322.  
18 Talcott Parsons,  Complex  Organization : A  Socialogical  Reader , cited 

by Wayne K. Hoy  and Cecil  G. Miskel, Educational Administration : Theory 
Research and Practice,  4th ed. 

19 Gary Yukl, Leadership in Organizations  (New York : Pearson  Prentice Hall, 
2006), 370.  
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่ ม า  : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
Concepts and Practices, 6th ed. (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 
21. 

: Henry  Mintzberg, The  Nature  of  Managerial Work  (New  York : Harper & 
Row,  1973), 58 – 91. 

: Gary  Yukl, Leadership in Organizations (New York : Pearson Prentice  Hall, 
2006), 370.   

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิ จัยได้เลือกศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ      
มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม และรวมทั้งสิ้น 10 บทบาทดังน้ี 1. กลุ่ม
บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) บทบาทที่ จัดอยู่ในกลุ่มน้ีได้แก่ 1) บทบาทเป็น
สัญลักษณ์ขององค์การ (Figurehead Role) 2) บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (Leadership Role)  และ 
3) บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (Liaison Role) 2. กลุ่มบทบาทเกี่ยวกับข้อมูล (Informational 
Roles) บทบาทที่จัดอยู่ในกลุ่มน้ีได้แก่ 1) บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (Monitor Role) 2) บทบาท

สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) 

องค์กร หรือ โรงเรียน (Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 

 

 

 

 

 

 

ผ 

 

ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) 

⚫ บุคลากร 
⚫ งบประมาณ 
⚫ วัสดุอุปกรณ์ 
⚫ การจัดการ 

กระบวนการ 

(Transformation Process) 
⚫ การบริหาร 
 
 

⚫ การจัดการเรียนการสอน 
⚫ การนิเทศการศึกษา 
ติดตามประเมินผล  

 

ผลผลิต 

(Outputs) 

⚫ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
 

⚫ ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
⚫ คุณภาพการศึกษา 
⚫ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
 

บทบาทผูบ้ริหาร ประสิทธผิลของโรงเรียน 
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เป็ นผู้ เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร (Disseminator Role)  และ 3) บทบาท เป็นผู้ประชาสัมพันธ์  
(Spokesperson)  3. กลุ่มบทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decisional Roles) บทบาทที่อยู่ในกลุ่มน้ี 
ได้แก่  1) บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Role)  2) บทบาทเป็นผู้ข จัดสิ่ งก่อกวน 
(Disturbance Handler)  3) บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator Role)  และ 4) 
บทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator Role)20 โดยมีความคิดเห็นว่าบทบาทผู้บริหารตามแนวคิด
ของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) มีความสอดคล้องและจำเป็นต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ 
และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของยูคล์ (Yukl) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ความมีประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำ เนินงาน 3 ประเภท คือ        
1) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ (efficiency and process reliability)              
2) ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (human resources and relations) และ 3) นวัตกรรมและ
การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (innovation and adaptation)21 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Henry  Mintzberg, The  Nature  of  Managerial Work  (New  York : Harper 

& Row,  1973), 58 – 91.  
21 Gary  Yukl, Leadership in Organizations  (New  York : Pearson Pearson 

Hall, 2012), 370.  
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา  : Henry  Mintzberg, The  Nature  of  Managerial Work  (New  York : Harper & 
Row,1973), 58 – 91. 

  : Gary  Yukl, Leadership in Organizations  (New  York : Pearson Prentice Hall, 
2006),370. 

 

บทบาทผู้บริหาร (Xtot ) 
 

1. บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 
(Figurehead Role) (X1) 
2. บทบาทเป็นผู้นำองค์การ 
(Leadership Role) (X2) 
3. บทบาทเป็นผู้สร้าง 
ความสัมพันธ์ (Liaison Role) (X3) 
4. บทบ าท เป็นผู้ ก ำกั บ ติดตามผล 
(Monitor Role)  (X4) 
5. บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(Disseminator Role)  (X5) 
6. บ ท บ าท เป็ นผู้ ป ระช าสั ม พั นธ์  
(Spokesperson) (X6) 
7. บทบาทเป็นผู้ประกอบการ 
 (Entrepreneur Role)  (X7) 
8. บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน 
 (Disturbance Handler)  (X8) 
9. บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 
(Resource Allocator Role)  (X9) 
10. บ ทบ าท เป็ น นั ก เจรจา ต่อรอ ง 
(Negotiator Role)  (X10) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 
 
1. ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการ (efficiency and 
process reliability) (Y1) 
2. ท รัพ ยาก รม นุษย์ แล ะม นุษ ย
สั มพั นธ์  (human resources and 
relations)  (Y2) 
3. นวัตกรรมและการป รับ ตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม (innovation  and  
adaptation) (Y3) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
บทบาทผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานของบุคคลตามสถานภาพ 

และความรับผิดชอบที่กำหนดให้ปฏิบัติจริงในหน่วยงานของผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง
ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การกำหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา การ
ควบคุม การส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งชุมชน ผู้ปกครอง ดำเนินการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา ซึ่งรวมถึงบทบาทเป็น
สัญลักษณ์ขององค์การ บทบาทเป็นผู้นำองค์การ บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ บทบาทเป็นผู้กำกับ
ติดตามผล บทบาทเป็นผู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บทบาทเป็น
ผู้ประกอบการ บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร และบทบาทเป็นนัก
เจรจาต่อรอง 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในองค์การ ที่สามารถ
ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งรวมถึงผลการ
ดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ ทรัพยากรมนุษย์และ
มนุษยสัมพันธ์ และนวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  
 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  หมายถึง โรงเรียนที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดต่าง ๆ  ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่งประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี  

บทบาทผู้บริหาร 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อนำพาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขัน และ ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก22 
 ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และบทบาทการบริหารระดับสูงจึงจะ
สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ความหมายของบทบาท 

 คำว่า บทบาท  (role)  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังน้ี ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า “บทบาท” หมายถึง การทำท่าตามบท  
การรำตามบท โดยปริยายหมายความว่า  การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ 
บทบาทของครู23 

 
22 ชัยยนต์  เพาพาน, “แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21,” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12, 1 (มกราคม – มิถุนายน 
2559): 1-9.   

23 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิชชิ่ง, 
2554), 602.  

14 
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ฮอก (Hoog) ได้กล่าวว่า  บทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่คนคาดหวังว่าผู้ครอง
ตำแหน่งในกลุ่มหรือในองค์กรจะต้องแสดงหรือปฏิบัติ24  เช่นเดียวกับซาบิน และเจอร์เนอร์       

 (Sarbin  and  Jurnur) ให้ความหมายคำว่า บทบาท ว่า พฤติกรรมที่คาดหวังว่าผู้อยู่ในแต่
ละสถานะจะพึงกระทำ25 แมคโดนัลด์และสเชลเลนเบิร์ก (McDonald and Schellenberg) ได้
กล่าวถึงบทบาทในเชิงพฤติกรรมทางสังคมว่า บทบาท หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
พฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมคาดหวังให้บุคคลน้ันประพฤติ26 อีกทั้งเลวิงสัน (Levingson) ได้สรุป
ความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ คือ 1) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน (Norms) ความคาดหวัง ข้อ
ห้าม ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับตำแหน่งทางสังคมที่
กำหนดให้บทบาทตามความหมายน้ีคำนึงถึงตัวบุคคลน้อยที่สุด แต่มุ่งไปถึงการบ่งชี้หน้าที่อันควร
กระทำ 2) บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผู้ตำรงตำแหน่งที่คิดและกระทำเมื่อดำรงตำแหน่ง
น้ัน ๆ 3) บทบาท หมายถึง การกระทำของบุคคลแต่ละคนที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ แนวทางที่บุคคลพึงกระทำเมื่อดำรงตำแหน่งน้ัน27 
 สำหรับนักวิชาการ นักการศึกษาในประเทศไทยได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทไว้ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน พอสรุปได้ดังน้ี อาคม วัดไธสง ได้กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การกระทำหรือ
การปฏิบัติที่ผู้ครองตำแหน่งควรประพฤติปฏิบัติ  เช่น ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูอาจารย์  คนงาน   
ภารโรง ก็จะแสดงบทไปตามที่ตำแหน่งดังกล่าวต้องกระทำ โดยทั่วไปบทบาทจะต้องมาพร้อมกับ
หน้าที่และตำแหน่ง28 
 เช่นเดียวกับรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ได้สรุปคำจำกัดความของบทบาทไว้ว่าเป็นแบบแผน
ของความต้องการ เป้าหมายของความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ คุณค่าและการกระทำที่สมาชิกใน
สังคม คาดหวังว่าควรเป็นไปตามลักษณะของชนิดตำแหน่งที่มีอยู่ หรืออาจกล่าวได้สั้น ๆ ว่า บทบาท 

 
24 Michael A. Hoog, Social  Psychology (Texas : Argus Communications A 

Division of DLM, 1998), 150. 
25 Sarbin Theodure and Jurnur Raph H.  , Role The Encyclopaedia of Social 

Science (New York : Gordon and Breach Science Publishers, 1995), 236 – 238.  
26 R. McDonald and J. Schellenberg,  A. Selected Reading And Project in 

Social psychology. (n.p., 1971),  3.  
27 D. Levingson,  The Seasons of a Man’s Life. (Toronto, Canada: The 

Random House. 1986), 6.  
28 อาคม วัดไธสง, หน้าท่ีผู้นำในการบริหารการศึกษา. (สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ , 

2547), 71.  
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คือ พฤติกรรมที่คาดหวังว่าบุคคลที่อยู่ในสถานภาพน้ันควรจะประพฤติหรือปฏิบัติ เช่นบทบาทของพ่อ
ก็คือ ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี รู้จักทำมาหากิน เป็นต้น29 และอมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา กล่าว
ว่า บทบาทเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการประสานมนุษย์ให้รวมตัวกันในสังคม มีการสร้างกฎเกณฑ์ที่ช่วย
ให้เกิดความเข้าใจ มีการปรับทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมอีกทั้งยังช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างสังคมเข้าด้วยกัน30 สำหรับนฤมล จินตพัฒนากิจ กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แบบแผน
พฤติกรรมที่สมาชิกประพฤติซ้ำ ๆ กันเป็นประจำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ บทบาทด้านวัตถุและ
บทบาทด้านอารมณ์31 ซึ่งสนธยา พลศรี ได้ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าที่ของ 
บุคคลตามสถานภาพหรือตำแหน่งฐานะที่ตนดำรงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหน่ึงของสังคมที่ทำให้
คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย32 และสอดคล้อง
กับ ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้งและคณะ ได้อธิบายไว้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับผู้ที่อยู่ใน
สถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role Expectation) เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคน
หรือสังคมเพื่อทำให้คู่สัมพันธ์มีการกระทำระหว่างกันทางสังคม ได้รวมทั้งสามารถคาดการณ์
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้33 

และนอกจากน้ีสมใจ ลักษณะ กล่าวถึง บทบาท คือ พฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือ
สถานะใด ๆ ในกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและหน้าที่ บทบาทน้ีอาจมีลักษณะ
เป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่มรูปนัยที่จะกำหนดสิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลที่ครอง ตำแหน่งหน้าที่
ใด ๆ จะต้องคิดตัดสินใจ ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในส่วนของตนและส่วนที่จะต้องติดต่อ สัมพันธ์กับผู้มี
ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ ในกลุ่ม และอาจมีลักษณะไม่เป็นทางการที่เป็นความคาดหวัง ของสมาชิกใน
กลุ่มที่ต้องการให้ผู้มีหน้าที่หน่ึง ๆ ต้องมีพฤติกรรมใดบ้าง34 

 
29 รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ, สังคมวิทยา. (สงขลา : ไทยนำ, 2550), 66.  
30 อมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา, หลักวารสารสนเทศ. (กรุงเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์, 2559), 

11.  
 31 นฤมล จินตพัฒนากิจ, Family Life Cycle. (ม.ป.ท., 2555), 23. 

32 สนธยา พลศรี,  หลักสังคมวิทยา. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2553), 125.  
33 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้งและคณะ , สังคมและวัฒนธรรม . (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 73.  
34 สมใจ ลักษณะ,  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบัน 

ราชภัฏสวนสุนันทา, 2552), 232.  
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า บทบาทคือ พฤติกรรมที่แสดงออกมาในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลตามสถานภาพต่าง ๆ โดยผสมผสานระหว่างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความต้องการของตน ร่วมกับความรับผิดชอบที่กำหนดให้ปฏิบัติจริงในตำแหน่งน้ัน ๆ  

ความหมายของบทบาทผู้บริหาร 

 มีนักวิชาการไทยได้ให้คำจำกัดความของความหมายบทบาทผู้บริหารไว้ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของบทบาทผู้บริหารจากแนวคิดต่าง ๆ พอสรุปได้ดังน้ี    
กวี วงศ์พุฒ ได้ให้ความหมายของบทบาทผู้บริหารว่า หมายถึง นักประสานงานระหว่างกลุ่ม คอย
ควบคุมนโยบาย กำหนดวัตถุประสงค์ และรับผิดชอบนโยบายขององค์การ35 และเรืองยศ แวดล้อม 
กล่าวว่าบทบาทผู้บริหารหมายถึงผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์36  ส่วนณัฎฐพันธ์ เขจรพันธ์ ให้ความหมายของบทบาทผู้บ ริหารไว้ว่า หมายถึง 
แบบอย่างพฤติกรรมที่คาดหวังว่าแต่ละบุคคล แสดงออกมาตามสถานะของเขาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยบทบาทของคนจะสะท้อนถึงตำแหน่งหน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม 37 
สำหรับทองทิพภา วิริยะพันธุ์ กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหาร หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource) เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และระยะเวลาในการดำเนินงาน 
(Critical Moment) ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยจิตรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ38 และนอกจากน้ี ภารดี อนันตนาวี ให้ความหมายบทบาทของผู้บริหาร 
หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผล ตามตำแหน่งที่มีขึ้นในหน่วยงาน39  

 

 35 กวี วงศ์พุฒ,  ภาวะผู้นำ.  พิมพ์คร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาวิสัยทัศน์นักบริหาร, 
2550), 34.  
 36 เรืองยศ แวดล้อม,  การบริหารการศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก  
https://otepc.go.th/th/content_page/item.html  
 37 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์,  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 
35.  
 38 ทองทิพภา วิริยะพันธุ์,  การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา.  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
บริษัทสหธรรมิก, 2551), 3. 
 39 ภารดี อนันตนาวี,  หลักการแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา .  (ชลบุรี : โรงพิมพ์
มนตรี, 2557), 260.  

https://otepc.go.th/th/content_page/item/747-2013-09-13-07-27-58.html
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปความหมายของบทบาทผู้บริหารได้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกใน
การปฏิบัติงานของบุคคลตามสถานภาพ และความรับผิดชอบที่กำหนดให้ปฏิบัติจริงในหน่วยงานของ
ผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การกำหนดนโยบาย วางแผน 
การควบคุม การส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  ดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผู้บริหาร 

 ผู้นำขององค์กรทุกคนในการเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา 
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแต่ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาท ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการนำพาองค์กร  
เพราะบทบาทดังกล่าวมีอิทธิพลต่อองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ด้วยขึ้นอยู่กับบทบาทผู้บริหารเป็นสำคัญ 
ด้วยการมีลักษณะเป็นผู้นำและประสานงานระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งมีผลต่อการสร้างคุณภาพสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการ
บริหารให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหลายบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุค
ปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของ
เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน  

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ซึ่งได้กล่าวถึงผู้บริหาร
จะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคการบริหารจึงจ ะสามารถนำพา
องค์การไปสู่ความสำเร็จ  ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารไว้
ดังน้ี  

สมิท (Smith) กล่าวว่า ผู้บ ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทหน้าที่สำคัญ  6 ประการ คือ  
1) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน ประสานงานให้การนิเทศและวางโครงการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  2) มีลักษณะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านส่วนตัวและวิชาชีพ 3) มีความเป็นกันเองกับ
นักเรียนและเข้าใจปัญหาของนักเรียน  4) ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและใช้ระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด  5) วางตัวเป็นกลางต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนทั่วไป  6) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับครู 
และช่วยเหลือครู40 ส่วนคีล่าและบีเวอร่ี (Caela and Beverly) กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถช่วยให้
บุคลากรพัฒนางานอาชีพได้ด้วยการแสดงออกบทบาท 5 ประการ ได้แก่ 1) ผู้อำนวยความสะดวก   

 

 40 H.B.  Smith.  Effective  and  Ineffective  Behavior  of  School  Principals.  
(Dissertation International, 1974), 28.  
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2) ผู้ประเมิน 3) ผู้คาดการณ์  4) ผู้ให้คำปรึกษา และ 5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน41 และกอร์ตัน (Bill 
Gorton) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าหมายถึงบทบาทในฐานะผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้นำทางด้านการสอน ผู้รักษาระเบียบวินัย ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองค์การ ผู้ประเมินผล และผู้
แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ42 เช่นเดียวกับ เฮอร์เซ่ และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard) 
ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกลุ่ม และกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) บทบาทด้านบุคคล ได้แก่ บทบาทการเป็นหัวหน้าองค์การและเป็นผู้นำของหมู่
คณะ  2) บทบาทในด้านข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ บทบาทในการเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท 
ขององค์การอันประกอบด้วยการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเป็นรูปธรรมมากที่สุด 3) บทบาท
ในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม ใหม่ ๆ เป็นผู้จัดการกับ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เป็นผู้ขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ 43 และเนเซวิค 
(Knezevick) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไว้ 17 ประการ ดังน้ี 
 1. บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทาง (Direction Setter) หมายถึง การเป็นผู้กำหนดนโยบายแนว
ทางการดำเนินงานสถานศึกษาเพื่อเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
 2. บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นำ (Leader Catalyst) หมายถึง การเป็นผู้นำในงานด้าน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นผู้มีอิทธิพลและจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม 
 3. บทบาทเป็นนักวางแผน (Planner) เป็นผู้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร่วมกับ
คณะกรรมการของสถานศึกษา 
 4. บทบาทเป็นผู้ ตัดสินใจ (Decision Maker) เป็ นผู้กำหนดโครงสร้างการบ ริหารใน
สถานศึกษา 
 5. บทบาทเป็นผู้ จัดองค์การ (Organizer) เป็นผู้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
 6. บทบาทเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจูง
ใจในการเปลี่ยนแปลง 

 
41 Farren Caela and Kaye  L. Beverly “New  Skills  Leadership Roles” , The 

Leader  of  The  Future , 3rd ed.(New York : The Drucker  Foundation, 1996), 175 – 
187. 
 42 Bill Gorton, School Administration and Supervision (Dubuque : Wm.C. 
Brown, 1983), 118.  
 43 Hersey, P. and Blanchard, K.H..  Management of Organizational Behavior : 
Utilizing   Human Resources.  (New Jersey : Prentice-Hall, 1993), 143.  



 20 
 

 
 

 7. บทบาทเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา 
 8. บทบาทเป็นผู้สื่อสาร (Communicator) เป็นผู้ที่บุคลากรในสถานศึกษาติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 9. บทบาทเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง (Conflict Manager) เป็นผู้คอยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลและกลุ่มภายในสถานศึกษา 
 10. บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา (Problem Manager) เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
 11. บทบาทเป็นผู้จัดระบบงาน (System Manager) เป็นผู้นำในการจัดระบบงานและการ 
พัฒนาสถานศึกษา 
 12. บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน ( Instructional Manager) เป็นผู้นำทางด้าน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา 
 13. บทบาทเป็นผู้บริหารบุคคล (Personal Manager) เป็นผู้สรรหา คัดเลือก รักษาและ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 14. บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร (Resource Manager) เป็นผู้นำทรัพยากร ทั้งทรัพย์สิน
และบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูง 
 15. บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (Appraiser) เป็นผู้ประเมินผลการทำงานและโครงการต่าง ๆ
ของสถานศึกษา 
 16. บทบาทเป็นประธานในพิธี (Ceremonial Head) เป็นผู้นำทางด้านการจัดงานและพิธี
การต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 17. บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Public Relator) เป็นผู้นำในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ44 
 เช่นเดียวกับ สมอล (Small) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารในสถานศึกษาทั่ว ๆ ไป         
ไว้ 10 ประการดังน้ีคือ 1) ผู้ริเร่ิม ( initiator) หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 2) ผู้กระตุ้น (stimulator) หมายถึง 
ผู้บ ริหารในสถานศึกษาเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบั ติงานให้ เป็นไปในทางที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาแก่สถานศึกษา                                 

 

 44 Stephen J. Knezevich, Adminstration of Publion Education. 4th ed. (New 
York : Harper and Row Publishers, 1984), 17-18 
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3) ผู้ดูแลสั่งการ (reactor) หมายถึงผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ดูแลควบคุมสั่งการให้ครู อาจารย์
และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบต่าง ๆ 4) ผู้ปฏิบัติ 
(implementor) หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมาจากผู้บริหาร
ระดับสูงขึ้นไป 5) ผู้เชื่อมโยง (conduit) หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับครู อาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา 6) ผู้ประสานงาน (coordinator) 
หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ประสานให้งานต่าง ๆ ของสถานศึกษาดำเนินไปด้วยดี และ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 7) ผู้ชักจูงหรือผู้ยับยั้ง (persuader or disuader) หมายถึงผู้บริหาร ใน
สถานศึกษาเป็นผู้ชักจูงหรือผู้นำในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เห็นว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนา 
8) ผู้แก้ต่าง (advocator) หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ปกป้องครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น 
ๆ ในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้ ได้รับความเป็นธรรม 9 ) ผู้ รับฟัง (ombudsman) หมายถึง 
ผู้บริหารในสถานศึกษาเป็นผู้ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูอาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ ใน
สถานศึกษา 10) ผู้วางเฉย (nonfactor) หมายถึง ผู้บริหารในสถานศึกษาต้องทำตนเป็นกลางและวาง
เฉยในบางคร้ังเมื่อเห็นว่าการทำตัวเป็นกลางหรือวางเฉยน้ัน ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย45  
 ส่วนแลงลี (Langley) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร ได้แก่ 1) มีหน้าที่จัดหาและจัดการเงิน
งบประมาณ 2) การกำกับและสนับสนุนการสอนของครู  3) เป็นผู้นำหลักสูตร 4) การบริการชุมชน   
5) การรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและผลสำเร็จต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป 46   
อีกทั้งแฟเรนและเคย์ (Farren and Kaye) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นำสามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนางาน
อาชีพได้ด้วยการแสดงบทบาท 5 ประการ ได้แก่ 
 1. ผู้อำนวยความสะดวก หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่จะช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงาน
อาชีพความสนใจและทักษะที่เป็นจุดขายของตน กระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
วางแผนอนาคตด้านการงานในระยะยาว พร้อมกับสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนแสดงความสนใจเกี่ยวกับอนาคตด้านการงานของตน
ได้ ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถแสดงความต้องการของตนเกี่ยวกับอนาคตด้านการ
งานได้ 

 

 45 James F. Small, “Role Options for school Administration,”  in Jack A 
Culberton, Curtis Henson, and Ruel Morrison, eds., Performance Objecttives for 
School Principalship (California : Mc Cutchan Publishing Corporation,1974),21-22. 
 46 Langley Robert W., Intermediate School Principal (New York : John Wiley 
&Son,2003),12. 
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 2. ผู้ประเมิน หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่คอยแจ้งผลการประเมินเกี่ยวกับการทำงาน
และผลการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองค์กร อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยให้บุคลากรรับทราบ
ความคาดหวัง และมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน และขณะเดียวกันรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ว่าสิ่งใดมีความสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบัน และความมุ่งหวังในการปรับปรุงการทำงานต่อไป โดย 
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการทำงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่ และเป้าหมายในงานอาชีพ ตลอดจน 
เสนอแนะกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการทำงานและการปฏิบัติตัวของตนได้ 
 3. ผู้คาดการณ์ หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาชีพ  ช่วยให้
บุคลากรสามารถใช้ข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ และชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ เกิดขึ้น และการพัฒนาใหม่ 
ๆ ที่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของบุคลากร 
 4. ผู้ให้คำปรึกษา หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ช่วยให้บุคลากรแสดงเป้าหมายเกี่ยวกับ
อนาคต ด้านการงานที่ตนต้องการได้ คอยช่วยเหลือให้บุคลากรคัดเลือกเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคตด้าน
การงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเชื่อมโยงเป้าหมายในด้านการงานที่มีประสิทธิภาพให้เข้าถึงความ
ต้องการทางธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน รวมทั้ง
อุปสรรคที่มีผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
 5. ผู้ส่งเสริมสนับสนุน หมายถึง บทบาทของผู้บริหารที่ช่วย ให้บุคลากรแต่ละคนสามารถ
พัฒนาแผนงานโดยละเอียดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน อภิปรายถึงความสามารถและ
เป้าหมายในหน้าที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่สามารถหยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้กับบุคคลเหล่าน้ันได้ 
สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้างแผนงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จใน
หน้าที่การงานได้47 
 เช่นเดียวกับยูคล์ (Yukl) แบ่งลักษณะของบทบาทผู้บริหาร โดยยึดพฤติกรรมการบริหารได้ 4 
กลุ่มใหญ่  ๆ คือ 1) กลุ่มบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์  บทบาทในการให้การสนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 
2) กลุ่มบทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล ได้แก่ บทบาทการติดตาม บทบาทการให้ข่าวสารข้อมูล 
และบทบาทการสร้างความชัดเจน 3) กลุ่มบทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและ
จัดองค์กร บทบาทการปรึกษาและการมอบหมายงาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 4) กลุ่มบทบาทใน
การใช้อิทธิพล ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจและบทบาทการประกาศเกียรติคุณและการให้

 

 47 Farren Caela and Kaye L. Beverly,  “New skills for New Leadership Roles,” 
in the Leader of foundation.3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-
187. 
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รางวัล48 และสอดคล้องกับมินซ์เบิร์ก (Mintzberg) ในการศึกษาบทบาทผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารส่วน
ใหญ่จะแสดงบทบาทออกมา 3 กลุ่มใหญ่ 10 บทบาทย่อย ได้แก่ 
 1. กลุ่มบทบาทเชิงสัมพันธ์บุคคล (interpersonal roles) เป็นบทบาทที่เกิดจากอำนาจและ
สถานะตำแหน่งแบบทางการ บทบาทที่ทำให้ผู้บริหารเป็น “ศูนย์รวมประสาท” (nerve center) ของ
องค์การ ประกอบด้วย 
  1.1 บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (figurehead role) เป็นบทบาทที่แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหาร แสดงออกในสร้างแรงจูงใจ เป็นประธานในการประชุมและพิธีการต่าง 
ๆ เช่น มอบวุฒิการศึกษาแก่ผู้จบการศึกษา เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการร่วมกิจก รรมกับ
หน่วยงานอื่น เป็นต้น 
  1.2 บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (leadership role) เป็นบทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งการอำนวยการ สร้างแรงจูงใจ ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ด้วยการสั่งการ ควบคุม กำหนดงานให้ทำ กระตุ้นซักถาม ส่ งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการดำเนินงานในบทบาทผู้นำ 
  1.3 บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (liaison role) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารต้อง
แสดงบทบาทการติดต่อกับผู้บริหารระดับเดียวกัน บุคคลหรือกลุ่มภายนอกองค์การเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยพัฒนาเครือข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 2. กลุ่มบทบาทเชิงสารสนเทศ (informational role) เป็นบทบาทที่ทำให้ผู้บ ริหารเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารทั้งในฐานะผู้รับและผู้ส่งในองค์การของเขา การเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
และหน่วยงาน จะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ ส่งผลให้ผู้บริหารเป็น
ผู้ชำนาญการขององค์การที่มีคลังข้อมูลที่ดีที่สุด ประกอบด้วย 

2.1 บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (monitor role) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารจะต้อง 
รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์สภาพปัญหาและโอกาส เข้าใจใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์การ ทั้ งรายงานให้
บุคคลภายนอกและผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ 

 

 48 Gary  A. Yukl, Yukl’s Integrating  Taxonomy of Managerial Behavior 
[Online],accessed 18 Feb 2020. Available from http://www.nrru.ac.th/article/ 
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  2.2 บทบาทเป็นผู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (disseminator role) เป็นบทบาทที่
ผู้บริหารต้องนำข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเข้าสู่องค์การ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส่วนที่ดีของ
ข้อมูลจะถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  2.3 บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (spokesperson role) เป็นบทบาทที่ผู้บริหาร
ต้องถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่บุคคลภายนอกที่หลากหลาย โดยแสดงความสามารถในทางสัมพันธ์กับ
ชุมชน รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงาน แผนงานและนโยบายขององค์การ และส่งข้อมูลข่าวสาร
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. กลุ่มบทบาทเชิงตัดสินใจ (decisional role) เป็นบทบาทที่ทำให้ผู้บริหารเป็น “นัก
ตัดสินใจ”  (decision  maker) อันสืบเน่ืองจากบทบาทสองกลุ่มแรก ประกอบด้วย 
  3.1 บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur role) เป็นบทบาทที่ผู้บริหารต้อง
คอยออกแบบ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาและโอกาสแสดง
แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
  3.2 บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (disturbance  handler role)  เป็นบทบาทที่
ผู้บริหารต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา จัดลำดับความสำคัญ ทุ่มเทความพยายามในการ
แก้ปัญหาเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
  3.3 บทบาทเป็นผู้ จัดสรรทรัพยากร (resource allocator role) เป็นบทบาทที่
ผู้บริหารต้องตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ  โดยควบคุมดูแลระบบ มอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการอนุมัติงบประมาณ 
  3.4 บทบาท เป็นผู้ เจรจาต่อรอง (negotiator role) เป็ นบทบาทที่ ผู้บ ริห าร
แสดงออกถึงการเป็นผู้แทนองค์การ ในการเป็นผู้เจรจาที่สำคัญกับบุคคลอื่นหรือองค์การอื่น เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะสัญลักษณ์องค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา49 
 สำหรับบทบาทของผู้บริหารในสถานศึกษาของประเทศไทยน้ัน ได้มีการศึกษาและกล่าวถึง
เช่น พรชัย ภาพันธ์ กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา มีภารกิจขอบข่ายและการ
จัดการศึกษาตามโครงสร้างสายงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเป็นบทบาท ที่ผู้บริหารต้องนำไปใช้หรือ
นำไปปฏิบัติในภารกิจ 4 ด้าน ดังน้ี  
 1) การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจ งานในการบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสานความร่วมมือกับ

 

 49 Henry  Mintzberg, The  Nature  of  Managerial Work  (New  York : Harper 
& Row,  1973), 58 – 91. 
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ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ จัดภารกิจงานให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การวิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2) การบริหารงบประมาณ เป็นภารกิจงานในการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว
โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัด
ภารกิจให้ครอบคลุมการเสนอของบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ
และสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล   
 3) การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจงานในการบริหารงานบุคคล มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถ ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้ขวัญกำลังใจ 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ความก้าวหน้างานในอาชีพ จัดภารกิจให้ครอบคลุม การวางแผนอัตรากำลัง การ
บรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนวินัยและการรักษาวินัย 
   4) การบริหารทั่วไป เป็นภารกิจงานในการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการ
บริหาร องค์กรให้บรรลุผลตามมาตรฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จัดภารกิจงานให้ครอบคลุม งานสำนักงาน  การพัฒนาระบบเครือข่าย 
ข้อมูล สารสนเทศ เครือข่ายการศึกษา งานอาคารสถานที่ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ
จัดระบบ ควบคุมภายในและประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น50  
 และอุษณีย์ โพธิสุข ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกล่าวว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาถือว่าเป็นผู้กุมบังเหียนแห่งความสำเร็จนำการเปลี่ยนแปลง  จึงต้องเข้าใจถึงหัวใจของการ
เรียนรู้ของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี  
 1) วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด   
 2) วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่วางไว้ เช่น บทบาทใหม่ของ
สถานศึกษา บทบาทของครู วิธีดำเนินการ เป็นต้น  
 3) สร้างกลไกในการจัดระบบการเรียนรู้ที่ครบวงจร ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 
แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ระบบการวัดผลประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน  
 4) วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่ เด็กต้องเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของระบบการศึกษา  

 
50 พรชัย ภาพันธ์. “เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ทุกคนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ,” 

วารสารวิชาการ. 1 (มกราคม-มีนาคม 2547), 47. 
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 5) วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญและสิ่งที่ เป็นความต้องการทางการศึกษาของ
นักเรียน ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา51  
 อีกทั้งสุรศักด์ิ  ปาเฮ กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่าควรประกอบด้วยบทบาท      
5 ประการ คือ  
 1) บทบาทตามที่กำหนด  หมายถึง บทบาทสังคม รูปแบบของพฤติกรรมประจำตำแหน่งต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ในสังคมกลุ่มหรือองค์กรน้ัน ๆ  เช่น ข้าราชการต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่
สั่งงานโดยชอบ เป็นต้น  
 2) บทบาทที่ผู้รับคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง
ว่าผู้อยู่ในตำแหน่งจะปฏิบัติ  
 3) บทบาทตามอุดมคติของผู้อยู่ในตำแหน่ง  หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่ใน
ตำแหน่งคิด และเชื่อว่าบทบาทของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่  
 4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในตำแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดงออกมาให้
เห็น แต่บางคร้ังบทบาทน้ันอาจไม่ตรงกับบทบาทตามความคิดของตนก็ได้  
 5) บทบาทที่ผู้อื่นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผู้อยู่ในตำแหน่งซึ่งโดยธรรมชาติ52  
 เช่นเดียวกับ กิตติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า บทบาทของการเป็นผู้นำของผู้บริหารได้ถูกพัฒนามา
ระหว่างหลายสิบปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ผู้บริหารจะประสบความสำเร็จ ควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการ
สอนด้วย โดยมีความเข้าใจและสามารถกระทำเกี่ยวกับสิ่งต่อไปน้ี  
 1) ประเมินผลการทำงานของครู  
 2) ต้ังความหวังที่สูงเกี่ยวกับนักเรียนและครู  
 3) เป็นรูปแบบของความมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูง  
 4) จัดให้มีและดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 5) คงความสัมพันธ์ภายในเชิงบวกกับบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน  
 6) จัดสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและคงความมีระเบียบ  

 
51 อุษณีย์  โพธิสุข,  กลยุทธ์ทางการศึกษาผู้เรียนสำคัญท่ีสุดในร่วมคิดร่วมเขียนปฏิรูปการ

เรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด , สำนักนายกรัฐมนตรี , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2543), 42.  

52 สุรศัก ด์ิ  ปาเฮ , “การนิ เทศภายในหั วใจของการปฏิ รูปการเรียนรู้ในโรงเรียน ,” 
วารสารวิชาการ 4, 8(มกราคม 2545) : 25 – 31.  
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 7) พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน  
 8) จัดให้มีระบบการสื่อสารภายในที่ดี  
 9) เข้มงวดต่อการคัดเลือกผู้จะมาดำรงตำแหน่งครู53              
 สำหรับพนัส หันนาคินทร์ ได้ให้ความเห็นว่าบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
โรงเรียนควรประกอบด้วย  
 1) รับผิดชอบทุกอย่างในโรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร  
 2) เป็นตัวแทน หรือสัญลักษณ์ของโรงเรียน กล่าวคือ เป็นตัวแทนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  
 3) เป็นผู้นิเทศหรือให้การแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในทักษะด้านเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำรับรู้พฤติกรรมหรือบทบาทน้ันในทางที่
แตกต่างกันไป และอาจแตกต่างไปจากบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในตำแหน่งด้วย54  
 สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ดังน้ี  
 1) บทบาทหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน  
 2) บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการบริหารต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 3) บทบาทหน้าที่ในการนำการปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  
 4) บทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากรใน
โรงเรียน  
 5) บทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือรวมสติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
เพื่อการบริหาร  
 6) บทบาทหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรและควบคุมกำกับติ ดตามบุคลากรในการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ55  

 
53 กิตติมา  ปรีดีดิลก, “บทบาทที่ไม่ควรถูกลืม,” ใน การบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ์, 2545),3. 
54 พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 59.  
55 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บ ริหารสถานศึกษา  เข้าถึ งเมื่อ 30 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://otepc.go.th/th/ 
content_page/item.html  
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 และ ไสว บำรุงธรรม ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องเป็นผู้นำ ซึ่ง
กำหนดไว้ 17 บทบาท คือ  
 1) บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทาง (Direction Setting) หมายถึง การเป็นผู้กำหนด นโยบาย
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา  
 2) บทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้กำลังใจในการเป็นผู้นำ (Leader Motivator) หมายถึง การเป็น
ผู้นำในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้  
 3) บทบาทเป็นนักวางแผน (Planner) เป็นผู้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกับ
คณะกรรมการของสถานศึกษา  
 4) บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) เป็นผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงานของสถานศึกษา 
 5) บทบาทเป็นนักจัดองค์การ (Organizer) เป็นผู้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานใน
สถานศึกษา  
 6)  บทบาทเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจูง
ใจในการเปลี่ยนแปลง  
 7) บทบาทเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา  
 8) บทบาทเป็นผู้สื่ อสาร (Communicator) เป็นผู้ที่บุคลากรในสถานศึกษาติดต่อและ
ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 9) บทบาทเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง (Conflict Manager) เป็นผู้คอยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา 
 10) บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา (Problem Manager) เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา  
 11) บทบาทเป็นผู้จัดระบบงาน (System Manager) เป็นผู้นำในการจัดระบบงานและพัฒนา
สถานศึกษา  
 12) บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) เป็นผู้นำด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา  
 13) บทบาทเป็นผู้บริหารงานบุคคล (Personnel Manager) เป็นผู้สรรหา คัดเลือกและ
รักษาพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
 14) บทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร (Resource Manager) เป็นผู้นำทรัพยากร ทั้งทรัพย์สิน 
สิ่งของ และบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  
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 15) บทบาทเป็นผู้ประเมินผล (Appraiser) เป็นผู้นำการประเมินผลการทำงานและโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
 16) บทบาทเป็นประธานในพิธี (Ceremonial Head) เป็นผู้นำทางด้านการจัดงานและพิธี
การต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
 17) บทบาทเป็นผู้ส ร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Public Relator) เป็นผู้นำในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ56  
 ส่วนธีระ รุญเจริญ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยกล่าวในส่วนของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี  
 1) การเป็นผู้นำทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งแสริมและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการนำไปปฏิบัติให้คำปรึกษาแนะนำ และสร้างความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  
 2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีอิสระ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครู
และบุคลากรภายในโรงเรียนบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน อาทิ ครู บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
 3) การเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การจัดหาสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา 
เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆตลอดจนการให้บริการและ
จัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้และ
รู้จักแสวงหาความรู้  

 
56 ไสว บำรุงธรรม, บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินใน

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสุรินทร์ , (มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 

2546), 11 – 12.  
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 4) การประสานความสัมพันธ์ ผู้บริหาสถานศึกษามีการประสานงานและความสัมพันธ์อันดี
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียน
ต้องการให้มาช่วยพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา สื่อ เกม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 5) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากร
ในโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองโดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และเพื่อสามารถนำมาประยุกต์และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
 6) การสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงานมีความ
ยืดหยุ่นในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ให้ความสำคัญใน
ความพยายามของทีมงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การแสดงความ
ขอบคุณการเผยแพร่ผลงานของทีมงานและการยกย่องให้รางวัล  
 7) การประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องจัดให้มีการประเมินผล โดยส่งเสริมการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการ
นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้กำหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นกระบวนการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบและครบวงจร  
 8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการวิจัย
และพัฒนาโดยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครู
และทีมงานรวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย  
 9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับงานด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น   
 10) การส่งเสริมเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้
ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับสังคมโลก57   

 

 57 ธีระ รุญเจริญ,  ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพ่ือการเรียนรู้,  (กรุงเทพฯ : 
ข้าวฟ่าง, 2545), 68.  
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 นอกจากน้ีสุวกิจ ครีปัดถา ยังกล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่
ผู้บริหารจะต้องทำให้ได้ผลและเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ ผู้บริหารที่ดีต้องมีทักษะในภารกิจดังกล่าวเป็น
อย่างดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1) บทบาทการกำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายทิศทาง
และเทคนิควิธีการทำงานให้บรรลุโดยนำเป้าหมายทิศทางไปวางแผนกิจกรรมกำหนดแนวทางการ
ทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม  
 2) บทบาทการอำนวยการและประสานงาน หมายถึง การกำกับดูแลคนทำงานให้ทำงานตรง
ตามแผนงาน เช่น การสั่งการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสื่อสารและการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 3) บทบาทการสนับสนุนแผนที่กำหนด หมายถึง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน
ที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับงาน  
 4) บทบาทการกำกับดูแล นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ หมายถึง การติดตามดูวิธีการทำงาน 
การตรวจสอบกระบวนการทำงาน การเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน เพื่อให้ความช่ วยเหลือ
สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน  
 5) บทบาทการประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลตามกำหนด หมายถึง การพิจารณา
ตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริง และการกระทำ ตามลักษณะการวัด มีการแยกแยะประเด็น
แต่ละเรื่อง จุดเด่น จุดด้อย โอกาสอุปสรรค ตามเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ58 
 ซึ่งบวร  ปภัสราทร ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติแห่งชาติ 1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ 
บริหารทั่วไป  2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 3) พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน 7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์59  
 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย

 
58 สุวกิจ ครีปัดถา,  ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ,  (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม, 2547), 325.  

 59 บวร  ปภัสราทร,  ผู้นําท่ีดีต้องนําให้ถูกทาง เข้าถึงเมื่อ  5 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้
จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/ 
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อำนาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงใน 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังน้ัน
ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทและภาระหน้าที่ ดังน้ี   
 1. บทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ 
  1) มีความรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ 
  2) มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหาร 
  3) เป็นผู้ใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหา 
  4) เป็นผู้นำในการสร้างวิสัยทัศน์ 
  5) เป็นผู้นำด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  6) เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
  7) เป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  8) บริหารงานโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา 
 2. บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
  1) เป็นผู้ทำความเข้าใจในนโยบาย อำนาจหน้าที่และกิจกรรมในหน่วยงาน 
  2) เป็นผู้นำระบบประมาณมาใช้ในการบริหาร 
  3) เข้าใจระเบียบการเงินการคลังและการพัสดุ 
  4) สร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้งบประมาณ 
  5) มีความละเอียดรอบคอบ 
  6) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
  7) หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
  8) รายงานการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
 3. บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล 
  1) มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
  2) เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  3) มีมนุษย์สัมพันธ์  
  4) มีอารมณ์ขัน 
  5) เป็นนักประชาธิปไตย 
  6) เป็นนักประนีประนอม 
  7) มีความอดทนอดกลั้น 
  8) เป็นนักพูดที่ดี 
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  9) มีความสามารถในการจูงใจคน 
  10) มุ่งพัฒนาองค์กร 
 4. บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป 
  1) เป็นนักวางแผนและกำหนดนโยบายที่ดี 
  2) เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 
  3) มีความรู้การบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
  4) เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร 
  5) รู้จักมอบอำนาจและรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
  6) เป็นผู้ควบคุมกำกับติดตามและนิเทศงานที่ดี 
 5) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีดังน้ี 
  1) การเป็นผู้นำทางวิชาการ 
  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  3) การเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
  4) เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
  5) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 
  6) การสร้างแรงจูงใจ 
  7) การประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
  9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์์ 
  10) การส่งเสริมเทคโนโลยี60 
 และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า บทบาทของนักการศึกษาไทยและผู้นำทางการ
ศึกษามี 4 ประการ ดังน้ี  
 1) บทบาทในเชิงเทคนิค/อนุรักษ์ เป็นบทบาทสภาพที่คงเดิมไว้โดยผู้บริหารหรือผู้นำวง
การศึกษาไทยจะบริหารและดำเนินการทางการศึกษาไทยใช้เทคนิคในเชิงกฎหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้อำนาจ ใช้การบังคับ ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลักและจะใช้ได้ดีตามกรอบและแนวทางที่ได้มี
การวางไว้ ซึ่งเป็นระเบียบและมาตรฐาน อันเชื่อว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วและ แบบอย่างเหล่าน้ี
มักจะเป็นแบบอย่างอันมีมาแต่อดีต ซึ่งเชื่อว่าคนสมัยก่อนได้เริ่มต้นมาด้วยดีแล้ว เราควรทำตามอย่าง

 

 60 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 
2563, เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu1.pdf  

https://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu1.pdf
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ในแนวทางน้ีมักยึดกฎเกณฑ์ของการศึกษาและแบบอย่างของนักการศึกษา รุ่นเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ความเหมาะสมและมีคุณค่า  
 2) บทบาทในเชิงแนวคิด/อนุรักษ์ ผู้บริหารมีภาระหน้าที่ในการรักษา ถ่ายทอดและส่งแสริม
แนวคิดความเชื่อ ค่านิยมประเพณีด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่หรือปรับเปลี่ยนน้อยที่สุด ทั้งน้ีเพราะแนวคิด
และค่านิยมดังกล่าว เป็นมรดกของสังคมที่จะต้องรักษาไว้ นักการศึกษาจึงต้องเน้นบทบาทให้ชัดเจน
และแน่นอน แต่ในบทบาทน้ีมีข้อที่แตกต่างจากบทบาทแรกที่ไม่ได้เน้นเทคนิคหรือวิธีการมากนัก แต่
เน้นในเชิงแนวคิดการมองไปข้างหน้ามากกว่าเน้นเทคนิคเกณฑ์ตัดสินความดีเลวจึงอยู่ที่วัฒนธรรม
ประเพณีมากกว่าความเหมาะสมของสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมและเวลา  
 3) บทบาทในเชิงเทคนิค/สร้างสรรค์ เน้นที่การสร้างสรรค์และมองหาคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ 
วิธีการสอน วิธีการบริหาร เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความคิด ทัศนะและความรู้สึกของตนเองให้คน
อื่นรู้ความเข้าใจตามที่คิด ในลักษณะน้ีเทคนิคและการสอนจึงมักจะสอดคล้องและตามอย่างสังคม
ปัจจุบันซึ่งอาจจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ได้  
 4) บทบาทในเชิงแนวคิด/สร้างสรรค์ เน้นบทบาทในลักษณะที่จะใช้การศึกษาเป็นอุปกรณ์ให้
เกิดแนวคิด ทัศนะใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด ค่านิยมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้ครูและผู้เรียนได้
อ่าน คิด วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นอยู่แล้ว ประเมินสภาพการณ์น้ันเพื่อสร้างความเป็นตัวของตัวเอง
ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็มุ่งศึกษาที่จะพัฒนาตัวเองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่ายิ่ง ๆ ขึ้นไป61 
 นอกจากน้ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ ประกอบด้วยหลักการ 10 ประการ คือ  
 1) การเป็นผู้นำทางวิชาการ แสดงการสนับสนุนส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกาวางแผน กำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำและสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้  
 2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
บุคคล และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  

 

 61 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ,  การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 เร่ือง 
"การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ,  (กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์ , 
2557), 5 – 6.  
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 3) การเป็นผู้อำนวยความสะดวก  โดยคอยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการด้านการจัดสภาพแวดล้อม การ
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 4) การประสานความสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องมีการประสานความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร โดยผู้บริหารต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา และไปทัศน
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อสามารถนำมาประยุกต์และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 6) การสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารต้องแสดงทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่นใน
การทำงาน สร้างความเชื่อมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่าย ต่าง ๆ ให้ความสำคัญในความ
พยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ
การเผยแพร่ผลงานของทีมงาน และการยกย่องให้รางวัล  
 7) การประเมิน ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผล โดยส่งเส ริมการประเมินผลภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการนำผลการ
ประเมินผู้เรียนมาใช้กำหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร  
 8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครู
และทีมงาน รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยด้วย 
  9) การเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบโดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น  
 10) การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้บริหารจัดหาส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้62 

 

 62 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  สำนักนายกรัฐมนตรี,  ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ,  (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2543), 8.  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญที่

ช่วยให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจการภายในและภายนอกสถานศึกษา  ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ บทบาทในขอบเขตของภารกิจต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินภารกิจ ปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด นำพาสถานศึกษาไปสู่

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และผู้ วิ จัยได้นำแนวคิดของมินทซ์ เบิ ร์ก 

(Mintzberg) เพื่อจะพัฒนาใหเกิดคุณภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา เพราะเป็นบทบาทที่

สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 10 บทบาทคือ 1) บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 

(Figurehead Role) 2) บทบาท เป็นผู้นำองค์การ (Leadership Role) 3) บทบาท เป็นผู้ส ร้าง

ความสัมพันธ์ (Liaison Role)  4) บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (Monitor Role) 5) บทบาทเป็นผู้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Disseminator Role) 6) บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (Spokesperson)    

7) บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Role) 8) บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (Disturbance 

Handler)  9) บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator Role)  และ 10) บทบาทเป็น

นักเจรจาต่อรอง (Negotiator Role) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเคร่ืองมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารว่า 
การบริหารองค์การหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดน้ัน และมักกล่าวถึงคำว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ควบคู่
กันไปด้วยเสมอ โดยมี นักวิชาการได้เปรียบเทียบให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประสิทธิผล          
กับ ประสิทธิภาพ เช่น รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร ได้เปรียบเทียบไว้ว่า ประสิทธิผล 
หมายถึงผลสำเร็จ หรือผลที่เกิดขึ้นของงาน ส่วนประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถที่ทำงานให้เกิด
ความสำเร็จ การที่จะกล่าวว่าองค์การมีประสิทธิผลโดยคำนึงถึงแต่ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของงานเพียง
อย่างเดียวย่อมไม่ถูกต้อง จะต้องพิจารณาลึกลงไปอีกว่าผลสำเร็จของงานน้ันสนองตอบหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ เพราะบางคร้ังพบว่าองค์การประสบความสำเร็จหรือมีผลงานชัดเจน
แต่ปรากฎว่า ผลสำเร็จน้ันมีการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านเงินลงทุน ระยะเวลา และบุคลากร มากเกิน
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ความจำเป็น ดังน้ัน การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาประสิทธิภาพควบคู่กัน
ไป63   

จากที่กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยมีความคิดว่า การบรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ ควรควบคู่ไปกับมีการ
ใช้ท รัพยากรอย่างคุ้มค่า ระยะเวลา และบุคลากร จึงถือว่าเป็นไปตามการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลน่ันเอง  

ประสิทธิผล มีความสำคัญยิ่งในการบริหารองค์การ เป็นการตัดสินใจว่าการบริหารองค์การ
จะสำเร็จหรือไม่เพียงใด สถานศึกษาถือเป็นองค์การในระบบสังคมหน่ึงที่ต้องจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งก็คือคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสูงกว่าหรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็แสดงว่าการบริหารสถานศึกษาน้ันมีประสิทธิผล 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในที่น้ีจะกล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาในความหมายเดียวกับประสิทธิผลองค์การ มี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของคำว่าประสิทธิผลองค์การ ประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้แตกต่าง
กัน ส่วนใหญ่มุ่งผลสำเร็จของงานหรือการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  จากการศึกษามีนักวิชาการใน
แต่ละสาขาได้ให้นิยามของประสิทธิผล (effectiveness) ไว้ต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังน้ี กิ๊บสัน (Gibson) ให้
ความหมายของประสิทธิผลว่า คือ effect ที่ใช้ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสามารถ
จำแนกประสิทธิผลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiviness) 
เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งใน
องค์การ โดยใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการขึ้นค่าตอบแทน หรือการให้
รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคลอันได้แก่ ความสามารถ (Ability) 
ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด 
(Stress) 2) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (Group Effectiviness) เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก
ในองค์การที่ทำงานตามหน้าที่และตำแหน่งในองค์การเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่ม อัน
ได้แก่ ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผู้นำ (Leadership) โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ 
(Status) บทบาท (Roles) และบรรทัดฐาน (Norms) 3) ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organizational  
Effectiviness) เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิด
ประสิทธิผลระดับองค์การ อันได้แก่ สภาพแวดล้อม (Environment)  เทคโนโลยี (Technology)   

 

 63 รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร , ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา หน่วยท่ี 11. (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), 160.  
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กลยุทธ์ (Stategy choices) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่าง ๆ (Process) และ วัฒนธรรม 
(Culture) โดยประสิทธิผลทั้ง 3 ประการ มีความสัมพันธ์กัน64   

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประสิทธิผลในเชิงการบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าในสภาพที่แท้จริงน้ันถือว่าสถานศึกษาก็เป็นองค์การหน่ึง ดังน้ันในที่น้ีจึงกล่าวถึง “ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา” ในความหมายเดียวกันกับประสิทธิผลขององค์การ ดังเช่นกลิคแมน (Glickman) ได้
ให้ความหมายของประสิทธิผล คือ สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ทดสอบ65 ส่วนอาจีรีส (Argyris) ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า คือ ผล
สภาวะที่องค์การสามารถเชื่อมผลผลิตขึ้นในขณะที่ปัจจัยการผลิตลดลงหรือคงที่ การปฏิบัติงานใน
องค์การน้ัน66 และยูคล์กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กรคือความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่รอดใน
ระยะยาวขององค์กร ขึ้นอยู่กับปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพได้แก่ (1) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการ (2) ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์และ (3) นวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม67 นอกจากน้ีบาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงประสิทธิผล โดยมองเป็นสองด้าน คือการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จสมตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งเรียกว่า ประสิทธิผล กับการ
ปฏิบัติที่ถือเอาความพึงพอใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับงานเป็นเคร่ืองวัด ซึ่งเรียกว่า
ประสิทธิภาพ 68 ส่วนเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผลสถานศึกษาว่า มี
ความหมาย 2 ประการ คือ ความหมายแบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทำให้
เกิดผลตามที่ปรารถนา ความหมายอีกประการคือ ความหมายเชิงเทคนิค  หมายถึง วัฏจักรของการ
บริหารการศึกษาโดยประสิทธิผลจะนำมาซึ่งความหมายเฉพาะหรือพิเศษในส่วนน้ีจะเน้นไปที่ความมี

 

 64 James L. Gibson, Organization : Behavior Structure  Process, 
International, 10th ed. (U.S.A. : Mcgraw – Hill lnc.,2000), 55.  
 65 Carl D. Glickman, Supervision of Instruction A Development Approach, 
2nd ed. (Boston : All).  
 66 Chris Argyris, Integrations The Individual and The Organization (New York 
: John Wiley , 1964), 123.  

67 Gary  Yukl, Leadership in Organizations (New York : Pearson Prentice  Hall, 
2006), 370. 
 68 Chester I. Barnard,  The Function  of  The  Executive  (Cambridge  :  
Harvard  University Press, 1966), 82.  
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สัมฤทธิผลที่ ดี ในทักษะพื้นฐานของนักเรียนที่ สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน69             
ดังเช่น ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับได้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี70 ส่วนชายน์ (Schein) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง  สมรรถนะขององค์กรใน
การที่จะอยู่รอดปรับตัว รักษาสภาพและเจริญเติบโต  ไม่ว่าองค์กรน้ันจะมีหน้าที่อะไร การดำเนินงาน
ก็จะดำเนินการในทำนองเดียวกัน71  ซึ่งสอดคล้องกับมอท (Molt) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลของ
องค์การในแง่ของความสามารถในการผลิต ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการ
ยืดหยุ่น72  ซึ่งฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy and Furguson) ได้อธิบายว่าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล อาจ
พิจารณาจากความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และความพึงพอใจในการทำงาน
ของครู73  นอกจากน้ีวอลซ์ (Walsh) กล่าวว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นที่ต้องการ หมายถึง การที่
โรงเรียนมี ระบบที่เอาใจใส่ต่อความอ่อนแอทั้งหลาย ที่ปรากฏออกมาโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ 
ผลการ เรียนการสอน การบริหารจัดการ และการจัดการของโรงเรียน74 
 สำหรับประสิทธิผลของสถานศึกษาของประเทศไทยน้ัน  ได้มีการศึกษาซึ่ง มีนักวิชาการ     
นักการศึกษาได้กล่าวถึง พอสรุปได้ดังน้ี รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร กล่าวถึงเร่ือง 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า ประสิทธิผลมีความเกี่ยวพันกับผลงานขององค์กรพึงประสงค์ หรือ 
หมายถึง ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

 

 69 Thomas J Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice 
Perspective. 2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1991) , 256.   
 70 Wayne K.  Hoy and Miskel, Educational Administration Theory Research 
and Practice, 4th ed.  (Singapore : McGraw – Hill,  lnc., 1991), 409 – 419.  
 71 Edgar H. Schein, Organizational Psychology, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice - Hall, 1970), 177. 
 72 Paul E.Mott, The characteristic of efficient organizations (New York : 
Harper & Row, 1972), 188. 
 73Wayne K. Hoy, and Judith. Furguson, Theoretical framework and 
exploration (Texas: Business Publication, 1985), 117 – 134. 
 74 Mike Walsh, Building a Successful School (London : Dogan Page Ltd, 
1999), 56. 
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องค์กร75 เช่นเดียวกับ ธร สุนทรายุทธ กล่าวว่า  ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทัศนคติทางบวกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก และรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาจนทำ
ให้เกิดความพอใจในการทำงาน76 และสมฤทธิ์ กางเพ็ง กล่าวว่า ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถในการดำเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีตัวบ่งชี้ความ
มีประสิทธิผลขององค์กร 4 อย่าง คือ 1) ความสามารถในการผลิต 2) การปฏิบัติตามแบบอย่าง       
3) การปรับตัว 4) ความเป็นปึกแผ่นขององค์กร77 และสันติ บุญภิรมย์ ให้ความหมายประสิทธิผล 
หมายถึง เป้าหมายขององค์การได้บรรลุผลสำเร็จ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติงานให้บังเกิดผลงานตามที่กำหนดไว้78 และภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า ประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่องค์กรได้ดำเนินการใด ๆ โดยใช้ทรัพยากร ๆ จน
เกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้79 ส่วนวรนารถ แสงมณี กล่าวว่า ประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง องค์กรที่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์
ของผู้บริหารซึ่งสามารถดูความสำเร็จได้จากความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์กร 80        
สอดคล้องกับเอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การได้ผลผลิตตรงตาม
ความ ต้องการหรือตรงตามจุดหมายที่กำหนดไว้ในการบริหารการศึกษา น่ันคือ การดำเนินงานที่ทำ
ให้ เกิดผลในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นสิ่งดีงามของการพัฒนา (Get The Right Things Done) 

 

 75 รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, “แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิผล
ขององค์กร”  ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 9-12, 
พิมพ์คร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2550), 169. 
 76 ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา. 
(กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด, 2551), 459.  
 77 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, ปัจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การ
พัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ. (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), 40.  
 78 สันติ บุญภิรมย์ , หลักการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด , 
2552), 81. 
 79 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพ์คร้ังที่  3 
(ชลบุรี : มนตรี, 2553), 203.  
 80 วรนารถ แสงมณี , องคการ : ทฤษฎีการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  
(กรุงเทพฯ : ดารณีสนามเตะ, 2553), 92.  
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ประสิทธิผลจึงเป็นการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ ต้องการได้อย่างครบถ้วน 
เหมาะสมและดีงามอย่างที่สุดแล้ว81 นอกจากน้ีอุทุมพร จามรมานและคณะ กล่าวว่า ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง การบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา คือ 
ผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลกระทบ ผลลัพธ์ได้ผลตรงตามผลที่คาดหวังไว้และเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้หรือผู้บริโภค82 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือ ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ในองค์การ ที่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ  

ความสำคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การนับว่า “ประสิทธิผล” มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการ 
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอดและมี 
ความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลขององค์การ ถ้าองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถ
ดำรงอยู่ต่อไปได้ จึงมีความสำคัญต่อองค์การ ดังน้ี 1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การ 
การจัดต้ังองค์การย่อมกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ความต้องการหรือไม่ 2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามความ
ต้องการหรือไม่ 3) ประเมินผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนด การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ย่อมต้องมีการวางแผน กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรร ทรัพยากรการใช้อำนาจหน้าที่การ
บริหาร การปฏิบั ติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  4) ประเมินผลสำเร็จกับ
วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ดำเนินการไว้ได้ตามแผนงานกับ วัตถุประสงค์ขององค์การที่
คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์การ แสดงว่าองค์การน้ันมี
ประสิทธิผล ประสิทธิผลอาจแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคล
ที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลสำเร็จทำให้บังเกิดผล
โดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง มีคุณค่า
เหมาะสมดีกับงาน ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของสังคม และผู้จะนำผลน้ันไปใช้เป็นผล
ที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปที่ผลรวมของ
องค์การ ซึ่ง กิ๊บสันและคณะ (Gibson and others) อธิบายถึงเกณฑ์ของความมี ประสิทธิผลของ

 

 81 เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ , การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 27. 
 82 อุทุมพร จามรมานและคณะ , การควบคุม การวัดประเมินผลและการจัดการความรู้ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 29. 
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องค์กรว่าประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้  5 ประการ คือ 1) การผลิต (Production) 2) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 4) การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) และ 5) การ
พัฒนา(Development)83 และนักการศึกษาในประเทศไทย เช่น ภารดี อนันต์นาวี ได้กล่าวถึง 
ความสำคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังน้ี  1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถานศึกษา การจัดต้ังสถานศึกษาย่อมกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดจน เพื่อดำเนินให้
เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 2) ประเมินผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนด การดำเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมย่อมต้องมีการวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร การใช้
อำนาจหน้าที่การบริหารการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 3) ประเมินผล
ความสำเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ดำเนินการได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาที่คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของสถานศึกษา 
แสดงว่าสถานศึกษามีประสิทธิผล84 ดังเช่น วรนารถ แสงมณี ได้กล่าวถึง ความสำคัญของประสิทธิผล
สถานศึกษาว่า ประสิทธิผลมีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและสถานศึกษานับว่าเป็น
การตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายว่าการบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด สถานศึกษาจะ
อยู่รอด และมีความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่สมารถบรรลุวัตถุประสงค์ สถานศึกษาจะล่มสลาย
ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไป85 นอกจากน้ีวีรยุทธ ชาตะกาญจน์  กล่าวถึง ความสำคัญของประสิทธิผล
สถานศึกษาว่าประสิทธิผลสถานศึกษามีความสามารถในการดำเนินการทำให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้86 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสำคัญในแง่ของการช่วย
ตรวจสอบ และวัดความสำเร็จของสถานศึกษา มีผลสะท้อนประเมินได้ว่า สถานศึกษาจะอยู่รอดหรือ
ล่มสลาย  

 

 83 James L. Gibson, John M. Ivancevich. and, James, H. Donnelly,. 
Organization: Behavior structure and process. 10th ed. (Boston, Mass. : McGraw-Hill, 
Inc., 2000), 15-17. 
 84 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ 3 
(ชลบุรี : มนตรี, 2553), 204. 
 85 วรนารถ แสงมณี, องคการ : ทฤษฎีการออกแบบและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
(กรุงเทพฯ : ดารณีสนามเตะ, 2553), 92.  
 86 วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ , เทคนิคการบริหารสำหรับการศึกษามืออาชีพ , (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 15.  
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แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในความหมายเดียวกันกับประสิทธิผลขององค์การ เป็นสิ่งสำคัญ
ต่อความสำเร็จขององค์การที่จะคงอยู่หรือก้าวหน้า ซึ่งมีผู้กล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลไว้หลาย
ทรรศนะ ดังน้ี  
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้เสนอรูปแบบทฤษฎี เป็นแนวในการประเมิ น
ประสิทธิผล ดังน้ี 
 1. ประสิทธิผลองค์การตามรูปแบบการบรรลุเป้าหมาย (goal model of organizational 
effectiveness) ประสิทธิผลองค์การในรูปแบบของการบรรลุเป้าหมายจะมีความแตกต่างกันของ
เป้าหมายในเชิงปฏิบัติการและเป้าหมายในเชิงหลักการ เป้าหมายในเชิงหลักการเป็นคำแถลงการณ์
ของคณะกรรมการการสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียนและจะปรากฎอยู่ในคู่มือของ
นักเรียน บางคร้ังอาจเป็นนามธรรมและเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น นักเรียนทุกคนจะต้อง
เข้าถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากน้ีเป้าหมายในเชิงหลักการมักจะสอดคล้องกับแนวคิดที่ 
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมากกว่าที่จะเป็นการชี้นำให้นักการศึกษา
นำไปปฏิบัติ ในขณะที่เป้าหมายเชิงปฏิบัติกาจะสะท้อนถึงภาระหน้าที่หรือกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน ดังน้ัน เป้าหมายในเชิงหลักการอาจจะอยู่ในเป้าหมายเชิงปฏิบัติการหรือไม่ก็ได้ 
 2. ประสิทธิผลองค์การตามรูปแบบระบบทรัพยากร (system resource model of 
organizational effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
องค์การตามสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่และการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีค่าและทรัพยากรที่
ขาดแคลนซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเกณฑ์ประสิทธิผล รูปแบบน้ีมุ่งให้ความสนใจต่อความสามารถ
ขององค์การเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ นอกจากน้ีการนิยามประสิทธิผลยังน้ันถึงความสำคัญของ
กระบวนการที่ต่อเน่ืองของการแลกเปลี่ยน การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลนและมีค่า
ตามรูปแบบระบบทรัพยากรโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากจะทำให้เกิดความเจริญเติบโตโดยการทำ
ผลประโยชน์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนหรือผู้ออกกฎหมาย ดังน้ันเกณฑ์การวัดประสิทธิผลจะ
กลายเป็นความสามารถที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรขององค์การ 
 3. ประสิทธิผลองค์การตามการบูรณาการรูปแบบการบรรลุเป้าหมายและรูปแบบระบบ
ท รัพ ยากร  (an integrated goal and system resource model effectiveness) มี ข้ อ ตกล ง
เบื้องต้นที่สำคัญร่วมกันอย่างหน่ึงของทั้งรูปแบบการบรรลุเป้าหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร คือ 
ความเป็นไปได้และเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาที่จะนำไปสู่เกณฑ์การประเมิน 1 ชุด และน่ันก็เป็น
ประสิทธิผลองค์การในรูปแบบการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิผลองค์การดูจากการบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมาย มีการจัดกระทำกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ นักเรียน บุคลากร เทคโนโลยี 
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และวัตถุอื่น ๆ เช่น เงินเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนรูปแบบระบบทรัพยากรเป็นระบบ
เปิดให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกลมกลืน (harmony) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในองค์การ 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และการใช้ภาวะผู้นำอย่างเหมาะสมในการบริหาร การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และการนำบุคลากรในองค์การ87 
 ต่อมาฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้เสนอว่าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรวัดจาก  
1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement) 2) ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน 
(absenteeism) 4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน (dropout rate) และ 5) คุณภาพ
โดยทั่วไป (overall quality)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ผลสัมฤทธิ์ (achievement)  เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา แสดงให้เห็น
คุณค่าของหลักสูตร ผู้บริหาร และครูผู้สอนอีกด้วย  การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควรพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (achievement)  ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็น
ระบบของนักเรียน ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนการสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้า
เรียนในสถานศึกษาอื่นได้ ผลงานเป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัล พัฒนาการของนักเรียน 

2) ความพึงพอใจในการทำงาน (job satisfaction)  เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่องาน ภาระงาน 
ผลตอบแทนของงาน สวัสดิการ ตัวงานเน้ืองาน ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา นโยบาย แผนงาน มาตรการ การอุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน การใช้ทักษะที่
หลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความสำคัญความพึงพอใจต่อโอกาสการเลื่อนตำแหน่ง 

3) การขาดงาน (absenteeism) วัดจากอัตราการขาดงานของบุคลากร อันมีสาเหตุ
เน่ืองมาจาก ภาวะผู้นำของผู้บริหาร บรรยากาศขององค์การ ทัศนคติของบุคลากรต่องานเจตคติต่อ
งานจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความเครียด ภาระงาน บรรยากาศการทำงาน การขาดแรงจูงใจและแรง
กระตุ้นในการทำงาน 

4) อัตราการลาออกจากการเรียนกลางคัน (dropout rate) การที่นักเรียนออกจากโรงเรียน
ก่อนที่จะจบหลักสูตร ด้วยสาเหตุดังต่อไปน้ี ความยากจน ย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว 
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว ต้องคดีหรือถูกจับ และการออกจากโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 

5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) ได้แก่ การตอบสนองต่อชุมชน และการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ สถานศึกษาสามารถปรับนโยบาย วิธีการดำเนินงานให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี 

 

 87 Wayne K.  Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory 
Research and Practice, 5th ed.  (New York : McGraw – Hill,  1991), 377. 
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สำหรับแนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้
ให้แนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์การสามารถประเมินได้จากสิ่งต่อไปน้ี 

1. ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ได้แก่ ความสามารถขององค์การที่จะ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงความสามารถของฝ่ายบริหารที่
จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและภายในองค์การเองด้วย
เพื่อให้องค์การสามารถทำหน้าที่และดำเนินการต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ความไม่มีประสิทธิผลในด้าน
การผลิตหรือการขาดประสิทธิภาพหรือความพอใจของบุคลากร ประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสัญญาณ
แสดงให้เห็นว่าองค์การจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การ 

2. ความสามารถในการผสมผสาน (integration) เป็นลักษณะทางสังคมขององค์การและ
บุคลากรที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล กล่าวคือ บุคลากรจะมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเป็นความพึง
พอใจในการทำงานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ความสำเร็จ การยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้า ความรู้สึกพอใจในงาน 

3. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (latency) เป็นเร่ืองบ่งชี้ความมีประสิทธิผลของ
องค์การอีกตัวหน่ึง การที่องค์การสามารถดำรงอยู่ ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมขององค์การน้ัน
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน (adaptation and development) และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนที่
เกิดขึ้น (solving school's problem) เพราะประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการ
แก้ปัญหาที่สนองตอบทั้งทางด้านเจตคติและด้านพฤติกรมที่มีต่อปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม88 

ส่วนยูคล์ (Yukl) กล่าวว่า ความมีประสิทธิผลขององค์การ ถือเป็นความเจริญรุ่งเรืองในระยะ
ยาวและความอยู่รอดขององค์การ เป็นความก้าวหน้าในระยะยาวและเป็นตัวช่วยให้องค์การน้ัน ๆ อยู่
รอด ความมีประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3 ประเภท คือ 

1) ประสิทธิภ าพและความ น่าเชื่ อถื อของกระบ วนการ (efficiency and process 
reliability) คือ การใช้คนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการออกแบบ
ขั้นตอนการทำงานใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และร่วมมือกันระหว่างองค์การเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่
จำเป็นและสูญเสียทรัพยากร ในส่วนขั้นตอนการทำงานที่เชื่อถือได้ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนที่เชื่อถือได้ จัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามความต้องการของนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน 

 
88 Wayne K.  Hoy and Cecil G.  Miskel,  Educational Administration Theory 

Research and Practice, 8th ed.  (Singapore : McGraw – Hill,  lnc., 2008), 291 – 322. 
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มีวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ การ
บริหารมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสวนร่วมในการบริหาร
และมีสวนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน ตลอดจนมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานของ
โรงเรียน 

 2) ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (human resources and relations) ทรัพยากร
บุคคลประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงานน้ัน ๆ ผลงาน
ของบุคลากรจะดีขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าต้องทำอะไรและต้องทำอย่างไร มนุษยสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้
เมื่อมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และความมุ่งมั่นขององค์กร สามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ บุคลากรใหม่
จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุม มีทักษะและแรงจูงใจในระดับสูง และทรัพยากรมนุษย์เป็น
เรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่องค์กรต้องพึ่งพาบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

3) นวั ตกรรมและการป รับ ตัวต่ อสิ่ งแ วดล้ อม  (innovation and adaptation) เมื่ อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกมีความผกผันสูงและไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การ
พัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งที่ สำคัญสำหรับองค์การ การที่บุคลากรในสถานศึกษารู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและบุคลากรสามารถสังเกตพบทั้งสิ่งที่เป็นผลกระทบและ
โอกาสแก่โรงเรียนแล้วสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีความเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน มีความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความรู้ในองค์กร สามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง89 

สอดคล้องกับแคทซ์และคาน (Katz and Kahn)  ได้เสนอว่า องค์การที่จะมีประสิทธิผลสูงสุด
น้ัน ควรมีลักษณะดังน้ี 1) องค์การมีความสามารถในการสรรหาและธำรงรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถไว้ได้ 2) องค์การสามารถทำให้บุคลากรปฏิบัติตนได้ตามบทบาทที่กำหนด และ 3) 
องค์การมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมสร้างสรรค์ และนอกจากน้ียังได้กล่าวว่าบุคลากรที่จะสามารถส่งผล
ต่อความสำเร็จและประสิทธิผลขององค์การจะต้องมี  1) ความผูกพันธ์ต่อองค์การ 2) การปฏิบัติงาน

 
89 Gary  Yukl, Leadership in Organizations (New York : Pearson Prentice  Hall, 

2012), 370.   
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ตามบทบาท และ 3) การจูงใจ 90 นอกจากน้ี เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้ส รุปลักษณะ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลว่าควรมีองค์ประกอบดังน้ี 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทาง
วิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษา
ทางบวก 5) ใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม 6) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 7) ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม91 และแฮนสัน (Hanson) กล่าวว่าสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังน้ี 
1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการ
ติดตามกำกับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน  5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน 
6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการการทำงาน92  อีกทั้งกิ๊บสันและคณะ (Gibson and others) 
ได้อธิบายคำว่า ประสิทธิผลในระดับองค์การ (organizational effectiveness) ว่าเป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ ได้แก่ 1) 
สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้าง 5) กระบวนการต่างๆ 6) วัฒนธรรม93 
เช่นเดียวกับมาโฮนีและอีทเซล (Mahoney and Eeitzel) ให้แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิทธิผลของ
องค์การธุรกิจและหน่วยงานวิ จัย โดยได้พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ ได้แก่  
ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช้การวางแผน  ความเชื่อถือได้และความคิดริเริ่ม ส่วน
เกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  ควรใช้ความน่าเชื่อถือได้ ความร่วมมือ และการ
พัฒนา94 ส่วนเอดมอน (Edmonds) เสนอว่าการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนควรจะประเมินจาก 
1) ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร 2) การให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐาน 3) ความคาดหวังให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์สูง 4) บรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่น 5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง 

 

 90 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations 
(New York : John Wiley and Sons, 1978), 114 -115.  
 91Sergiovanni Thomas J., The Principalship : A Reflective Practice 
Perspective, 2nd ed.(Boston, Mass :Allyn and Bacon, 1991), 258 - 263. 
 92 Mark E. Hanson,  Educational Administration, and Organization Behavior, 
4th ed.  (Boston : Allyn and Bacon, 1996), 35. 
 93 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations 
: Behavior Structure Process, 10th ed. (Boston, Mass : McGiraw  Hill, Inc., 2000), 15-
17. 
 94 Mahoney John H. and Eeitzel  Nigel R., Organization Behavior : Theory & 
Practice(Englewood Cliff: Prentice Hall, 2001), 142-144.  
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สม่ำเสมอ 6) สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย95  สำหรับออนสไตน์ (Ornstein) ได้เสนอว่า
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมี 12 ประการ คือ 1) ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ 2) คะแนน
จากการเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง 3) คะแนนจากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น เช่น การเขียน หรือการวัด
อย่างอื่นที่ไม่ได้กำหนดในวัตถุประสงค์ 4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 5) 
ความเห็นของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของนักเรียน 6) ความคิดของผู้ปกครอง
ชุมชน 7) การมีส่วนร่วมของนักเรียนใน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  8) รางวัลที่นักเรียนได้รับ 9) อัตรา
การมาเรียน 10) จำนวนวัสดุ สื่อ ที่นักเรียน ยืมจากห้องสมุด 11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรม
อื่น ๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง และ 12) การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อโรงเรียน96 
นอกจากน้ีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดประสิทธิผล
ของสถานศึกษาไว้ ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึงผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงและผลการ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากสิ่ง เสพติด 
อบายมุขรวมทั้งปัญหาการติดเกม และปัญหาทางเพศ นอกจากน้ีผู้เรียนต้องมีสุขภาพจิตที่ดีโดยดูจาก
ที่ผู้เรียนมีการฝึกฝน พัฒนาและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก 
หลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และนันทนาการ เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เช่น ผู้เรียนดูแลกตัญญู สร้างความสบายใจให้พ่อแม่ และช่วยทำกิจธุรการงานต่าง ๆ 
นอกจากน้ี ผู้เรียนต้องเป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาและเป็นคนดีของสังคม เช่น ผู้เรียนที่ไม่ขาด
เรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคัน รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดี ได้แก่สุภาพ อ่อน
น้อม ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย
และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นอกจากน้ี ผู้เรียนต้องบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน เป็นต้น 
 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง หมายถึงผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ในห้องสมุดหรือนอกสถานที่ โดยที่ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการที่บันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน 
ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการอ่าน การดู การฟังและการเขียน นอกจากน้ีผู้เรียนเรียนรู้    

 

 95Ronald Edmonds, “Effective School for the Urban Poor” Educational 
Leadership. (1979), 15 - 24 
 96 C. Allan, Ornstein, Educational Administration : Concepts And Practices 
(California : Wadsworth Publishing, 1996), 178-179. 
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ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ผู้เรียนร่วมกิจกรรม เทศกาลวัน
สำคัญ โครงการต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาจัดให้และนอกสถานศึกษา 
 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น หมายถึงผู้ เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิด 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ ที่นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาข้อมูลจากการบันทึก 
จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 นอกจากน้ีผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมโดย 
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ซึ่งเป็นสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การทำงานและการอยู่ 
ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 5. ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียน หมายถึง ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และมี 
พัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยพิจารณา
จากผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้อง
ศึกษา แนวทางในการวัดและประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวัดให้มีคุณภาพน้ัน ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะ ของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 
 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึงการดำเนินการ
ของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดกระบวนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพโดย
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภากำหนด  (ไม่ต่ำ
กว่า 20 ชม./ปี) สถานศึกษามีการประเมิน แผนการจดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมออย่าง
น้อย ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และสถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ทุกคนอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง นอกจากน้ี ครูต้องสามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น ครูต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วนํามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูต้องออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการระหว่างบุคคล  
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 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสำเร็จของ
การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกำหนด  เพื่ อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตาม
จุดหมายของการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า ตามแนวทางของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร จัดการ
ให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเช่น การใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาควรจัด ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการแบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การ 
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  หมายถึง การ 
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 ข้อที่ 18 ระบุว่า  “กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และ เอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ีตามกฎกระทรวงฯ  ซึ่งผลการประเมินภายใน
จากต้นสังกัดจะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ 
สถานศึกษาได้ ดังน้ันในการประเมินตัวบ่งชี้น้ีจะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
โดยต้นสังกัดไม่ต้องทำการประเมินใหม่  
 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
สถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ัง สถานศึกษากำหนดไว้ เป็นข้อมูล เบื้องตนและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดที่กำหนด เป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผู้บริหาร ครู
บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านผลผลิ ต โดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์และพันธกิจการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 
 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
หมายถึง ผลการดำเนินงานที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา เช่น 
จุดเน้นหรือจุดเด่นด้านกีฬา ศาสนา ภาษา สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และวิชาการ เป็นต้น 
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สามารถพิจารณาได้จาก ผู้บริหารครูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนด 
จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษารวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการสร้างระบบการมี 
ส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 11. ผลการดำเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเส ริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีการกำหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษาและ / 
หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษาโดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
และ การพัฒนาบุคลากร นอกจากน้ี พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ ดีขึ้น ในการ
แก้ปัญหา เช่น ปัญหาผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ปัญหาผู้เรียนขาดสารอาหาร ปัญหาทองวัยใส ปัญหาใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาการเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนด
มาตรการที่ นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ . และหรือหน่วยงานสนับสนุน เช่น สำนักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น การพิจารณาสามารถดูได้จากสถานศึกษา
มีแผนการดาเนินงานประจำปี ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มี 
คุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษาข้างต้น  โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม และผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามให้ใช้ ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด) นอกจากน้ีสถานศึกษามีการ
ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี97  
 ผลสำเร็จอันเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏิบั ติงานตามโครงการ หรือแผนงานน้ัน ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ังไว้ หรือได้คาดหวังไว้ ถือว่าเป็นประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
แสดงว่ามีประสิทธิภาพ โดยปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (output) ณ 

 

 97 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554 – 2558 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษาแก้ไขเพ่ิมเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 2555), 17-18. 
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ระดับหน่ึงระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (resources) หรือ
ปัจจัยนำเข้า (inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้ามาดำเนินการในโครงการ
หรืองานได้น้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนิน
โครงการน้ันจะมีประสิทธิผลสูงสุด  
 อย่างไรก็ตาม คำว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิชาการต่าง
สาขากัน สำห รับนักเศรษฐศาสตร์ห รือนักวิ เคราะห์ทางการเงิน ประสิทธิผลขององค์การ 
(organization effectiveness) มีความหมายอย่างเดียวกันกับผลกำไร (profit) หรือผลประโยชน์จาก
การลงทุน (return on investment) สำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ
หรือปริมาณของผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ  ดังเช่นมิลตัน (Milton) ได้เสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในองค์การ สรุปดังน้ี 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล (individual characteristic) ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลในองค์การน้ัน 
เป็นผลจากองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลเอง ซึ่งเมื่อบุคคลกระทำพฤติกรรม
หน่ึง ๆ แล้วย่อมส่งผลสืบต่อเน่ืองถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะของความพอใจหรือไม่พอใจ หาก
เกิดความพึงพอใจพฤติกรรมน้ัน ๆ ก็จะถูกกระทำอีก แต่หากพฤติกรรมใดที่ทำแล้วไม่เกิดความพึง
พอใจพฤติกรรมน้ัน ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก และนอกจากน้ียังหมายความรวมถึงความสนใจ เจตคติ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 2. ลักษณะของงาน (job characteristic) ซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของงาน ข้อมูล
ย้อนกลับ การให้รางวัล การลงโทษและความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ในการทำงาน 
 3 . ลั กษณ ะสิ่ งแ วดล้ อม  (environment characteristic) ซึ่ งหมายถึ ง  ลั กษณ ะของ
สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งที่อยู่ในองค์การ รวมทั้งบรรยากาศองค์การ98 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ประสิทธิผล  คือ ขีดความสามารถในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นไป
ตามเป้าหมาย และมักคิดว่าความมีประสิทธิผลขององค์การวัดจาก ผลกำไร แต่ไม่สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือวัดได้อย่างถูกต้องได้ เน่ืองจาก ไม่มีองค์การไหนอยู่รอดได้ในระยะยาว หากไม่สนใจต่อความ
ต้องการและเป้าหมายของคนในองค์กรและของสังคมส่วนรวมได้ เพราะยังมีองค์การหลายประเภทที่
ไม่ได้มุ่งเสาะแสวงหากำไร เช่น  หน่วยงานราชการ โดยมุ่งทำงานเพื่อเป้าหมายหลายประการ 
(multiple goals)  

 

 98 Charle R. Milton, Human Behavior in Organization (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice Hall, Inc., 1981), 76 - 77. 
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ดังน้ัน ความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กร จึงจำเป็นจะต้องครอบคลุมถึงตัว
แปรหรือบรรทัดฐาน (criteria) หลายประการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิผลของ
องค์กรอย่างแท้จริง  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นความสำเร็จของสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ ต้ั งไว้  ทั้ งน้ีเกิดจากบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถใช้ความสามารถและ
ประสบการณ์  การบริหารงานเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้  รวมไปถึงการที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน  ซึ่ง
จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานโดยเป็นการมองประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งระบบ 
 สำหรับแนวคิดที่ เป็นจุดเร่ิมต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของ
สถานศึกษาน้ัน สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของ
สถานศึกษาและองค์การโดยทั่ว ๆ ไป ในประเด็นมุมมองขององค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด เดนิสัน 
(Denison)  ได้อธิบายเรื่องน้ีโดยสรุปได้ว่า มุมมองขององค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิดเป็นการมองที่
ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมองค์การ โดยไม่เชื่อว่าองค์การจะแยกอยู่
อย่างโดดเด่ียวโดยปราศจากการรับอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกได้ อิทธิพลที่มากระทบต่อสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็นระบบเปิด ได้แก่ การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากร และแรงกดดันจากนโยบายและการเมือง 
รูปแบบองค์การในระบบเปิดน้ันไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ันแต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่ง
เหล่าน้ันอย่างแนบแน่นองค์การน้ันรับเอาสิ่งป้อนจากสิ่งแวดล้อมแล้วแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่าน้ันออกมา
เป็นผลผลิต ดังภาพประกอบ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงองค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด 
ที่มา : D. R. Denison, The Handbook of Organizational Culture (London: John Wiley 
and Sons, 2000), 25. 
 จากภาพอธิบายได้ว่า ระบบของโรงเรียนน้ันมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยป้อนเข้า ( input) 
กระบวนการ (process / transformation process) และผลผลิต (outputs) โดยในแต่ละส่วนยังมี 
องค์ประกอบย่อย ๆ อื่นอีก และจะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ส่วนของผลผลิต (outputs) ไปยังกระบวนการ ตัวอย่างขององค์การในระบบเปิดคือ โรงเรียนที่เป็น
ระบบหน่ึงของสังคมซึ่งรับทรัพยากร เช่น แรงงาน นักเรียน เงิน จากสิ่งแวดล้อมและวัตถุต่าง ๆ เข้า
มาสู่กระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้บุคคลมีความสามารถอ่านออกเขียน 
ได้ ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่มาจากระบบน่ันเอง โรงเรียน
ก็เช่นเดียวกันจะได้รับผลกระทบจากค่านิยมของสังคม นโยบายการเมืองและประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น คนในสังคมจะปฏิบัติตนอยู่ภายใต้บทบาทและสถานภาพของตน ระบบสังคมน้ันแต่ละส่วนมี 
ปฏิกิริยาต่อกันและกัน ระบบสังคมน้ันเป้าหมายเป็นสำคัญซึ่งในระบบจะมีเป้าหมายหลาย ๆ 
เป้าหมาย ในโรงเรียนที่มีระบบการเรียนและระบบควบคุมมีเป้าหมายมากมายเช่นกัน แต่เป้าหมายที่
เป็นหลักรวมคือ การที่ระบบโรงเรียนสามารถเตรียมนักเรียนเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ระบบสังคม
เป็นระบบที่มีโครงสร้าง แต่ละหน่วยของระบบต้องปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่เฉพาะ
ทาง (specialization) และการมีลำดับขั้นตอนที่ลดหลั่น (hierarchy) ระบบสังคมมีแบบแผนมี

ผลผลิต 

สิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 

ข้อมูลย้อนกลับ  



 55 
 

 
 

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ มีระบบแทรกแชงหรือบทลงโทษและให้รางวัล องค์การทางการทุก
องค์การเป็นระบบสังคมแต่ทุก ๆ หน่วยระบบสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นองค์การที่เป็นทางการ99 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลน้ัน จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลัก ๆ ได้แก่ 
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management) หรือที่นิยมเรียก
กันว่า 4 M’s ปัจจัยดังกล่าวแล้ว การบริหารสถานศึกษายังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่มี ส่วนสำคัญในการบริหาร ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย
และ ความสามารถของคน ความเชื่อและศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมและ
อุดมการณ์ ของสังคม การที่ผู้บริหารจะบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลได้น้ันจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีให้ถ่องแท้เสียก่อน การวิเคราะห์ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ องค์กร เป็นเร่ืองที่สำคัญและเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งน้ีเพราะองค์การจะคงอยู่หรือล่มสลายขึ้นอยู่กับผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การและความสามารถในการดำเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
วิเคราะห์ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นเหตุเป็นผล 
และน่าเชื่อถือ ผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงในการวิเคราะห์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  ซึ่งมีแนวทางในการประเมิน 2 แนวคิดดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวกลไกการควบคุมและการจัดต้ังองค์การ การ 
จัดต้ังองค์การย่อมมีวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดต้ังอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของ
รัฐ หรือเอกชน หรือองค์การเพื่อการกุศล ทั้งน้ีย่อมต้ังอยู่บนฐานของกลไกเดียวกัน โดยมีลักษณะของ
กลไก ดังน้ี 1) มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง 2) มีการกำหนดแผนงานและภาระงาน 3) มีการกำหนด
ทรัพยากร การบริหาร 4) มีอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ 5) มีการดำเนินงาน 6) มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ
น้ันจะเป็นการประเมินภาพรวมขององค์การ ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานจากโครงการและ
กิจกรรมตามข้อ 1.6 น้ันเป็นเพียงส่วนสนับสนุนปลีกย่อยของผลที่คาดหวังให้เกิดขององค์การเท่าน้ัน 
เช่น ความคาดหวังของกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์ใหม่ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้
โตไปไม่โกง ดังน้ันการ ประเมินประสิทธิผลของกรุงเทพมหานคร ต้องดูที่ผลสำเร็จ คือ นักเรียนเรียน
จบหลักสูตร แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมือนเช่นองค์การเอกชน เช่น 

 

 99 D. R. Denison, The Handbook of Organizational Culture (London: John 
Wiley and Sons, 2000), 25-27. 
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องค์การทางการเงิน เพราะหากองค์การไม่มีประสิทธิภาพก็อยู่ไม่ได้ เกิดการขาดทุน วิธิีวิเคราะห์
องค์การตามแนวคิด การใช้กำลังควบคุม คือ ความสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
งานว่างานที่ได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ เพียงไร องค์ประกอบทรัพยากร
เปรียบเทียบกับภาระงานว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่ากับงานที่ได้รับจากภาระงาน 
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) การ 
วิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การแนวน้ีอาศัย ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ทฤษฎีที่อธิบายว่าแต่ละ
สิ่งที่อยู่ในจักรวาล ไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่เพียงใดล้วนเป็น หน่ึงหน่วยระบบ มีคุณสมบัติความเป็น
ระบบ คือ เป็นหน่วยทำงาน มีผลผลิต มีกระบวนการ มีสิ่งป้อนเข้า มีขอบเขต เป็นส่วนย่อยของอภิ 
ระบบ ประกอบด้วยอนุระบบ ผลผลิตรวมของหน่วยระบบเกิดจากการทำงานประสานกันของอนุ
ระบบและแต่ละสิ่งมีความเป็นหน่วยระบบตามมิติต่าง ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎี
ที่มีการศึกษา ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การ กล่าวคือมีสิ่งป้อน มีกระบวนการ 
และมีผลผลิต ไม่ว่าจะมองในระดับโรงเรียน หรือระดับกระทรวง การที่มองว่าการศึกษาเป็นระบบการ
ทำงานทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเพิ่มผลผลิต ลดความสิ้นเปลืองและความสูญเปล่า น่ันคือ เป็น
การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพน่ันเอง สำหรับแนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษาน้ัน สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิง
ระบบ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสถานศึกษา และองค์การโดยทั่ว ๆ ไป100 
 ความหลากหลายของเกณฑ์ อยู่ในรูปแบบการประเมินประสิทธิผลขององค์การน้ันเกิดจาก 
ผู้วิจัยมีกรอบอ้างอิงที่แตกต่างกัน การที่ผู้วิจัยมีมโนทัศน์หรือกรอบอ้างอิงแตกต่างกัน ทำให้การ 
แสวงหาเกณฑ์ที่เป็นสากล (Universal Criterion) หรือชุดของเกณฑ์ที่ใช้ได้กับทุกองค์การน้ันทำได้
ยากตามเทคนิคที่ใช้ในการได้มาซึ่งเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล จำแนกได้ 2 วิธี ดังน้ี 1. รูปแบบ
อนุมาน (Deductive Models) เป็นรูปแบบที่ได้จากการพิจารณาหลักการทั่วไป ประกอบด้วยเกณฑ์
การประเมินผลซึ่งได้จากการตีความตามทฤษฎีแล้วก็นําเกณฑ์ดังกล่าวทำการศึกษาวิเคราะห์  
2. รูปแบบอุปมาน (Inductive Models) เป็นรูปแบบที่ได้จากการพิสูจน์จากกรณี เฉพาะ โดยผู้
ทำการศึกษาวิจัยพยายามสร้างเกณฑ์การประเมินผลที่มีความหมายอันเป็นผลจากการค้นคว้าวิจัย
รูปแบบประเภทน้ีหลายแบบได้จากการสำรวจการศึกษาวิจัย ที่ทำกันมาจากหลาย ๆ แห่ง และ
พยายามผสมผสานกันเข้าให้เป็นรูปแบบ (Unified) หรือเป็นการเสนอตัวแปรหรือเกณฑ์ได้จากวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative techniques) ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิจัยของผู้เสนอรูปแบบน้ัน  

 

 100 รุ่ง แก้วแดงและชัยณรงค์ สุวรรณสาร, แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของ องค์การ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 163-165. 
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ประสิทธิผลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การ  นับว่าเป็นการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหารสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใดหรือประสิทธิผล
เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ สถานศึกษาจะอยู่รอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  ถ้าสถานศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ก็จะล่มสลายไปในที่สุด  ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของยูคล์ (Yukl) ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
ขององค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3 ประเภท คือ 1) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการ 2) ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์  และ 3) นวัตกรรมและการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาในคร้ังน้ี  

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกอบด้วยท้องที่
จังหวัดนครปฐม มีสำนักงานเขตต้ังอยู่ที่โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มี
สถานศึกษา ในสังกัดท้องที่จังหวัดนครปฐมจำนวน 29 แห่ง  มีรายละเอียดดังน้ี 

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย      
  ที่อยู่  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม73000  

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 252 คน จำนวนนักเรียน 3,735 คน 
2. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

  ที่อยู่ หมู่ที่   1    ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 84 คน จำนวนนักเรียน 1,733 คน    

3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
  ที่อยู่  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 180 คน จำนวนนักเรียน 2,887 คน 

4. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม     
  ที่อยู่  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 96 คน จำนวนนักเรียน 2,124 คน 

5. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม       
  ที่อยู่ หมู่ที่   5    ตำบลโพรงมะเด่ืออำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 41 คน จำนวนนักเรียน 598 คน    

6. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม       
  ที่อยู่ หมู่ที่   3  ตำบลสระกะเทียมอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 37 คน จำนวนนักเรียน 402 คน 
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7. โรงเรียนแหลมบัววิทยา  
  ที่อยู่  หมู่ที่   6   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน จำนวนนักเรียน 111 คน 

8. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย      
  ที่อยู่ หมู่ที่   5    ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 189 คน จำนวนนักเรียน 2,772 คน 

9. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน    
  ที่อยู่  หมู่ที่   7   ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 168 คน จำนวนนักเรียน 2,630 คน   
10. โรงเรียนคงทองวิทยา   

 ที่อยู่  หมู่ที่   1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150  
 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 116 คน จำนวนนักเรียน 1,897 คน 

11. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา    
  ที่อยู่  หมู่ที่   2   ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน จำนวนนักเรียน 330 คน  

12. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา   
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยาอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน  
  จำนวนนักเรียน 128 คน 

13. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  
  ที่อยู่ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 41 คน จำนวนนักเรียน 526 คน 
14. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  

  ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   73140 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 128 คน จำนวนนักเรียน 1,936 คน 

15. โรงเรียนราชินีบูรณะ    
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 73000  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 151 คน จำนวนนักเรียน 2,870 คน   

16. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา         
  ที่อยู่  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
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  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 158 คน จำนวนนักเรียน 3,155 คน 
17. โรงเรียนสามพรานวิทยา       

  ที่อยู่  ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 64 คน จำนวนนักเรียน 1,365 คน 

18. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม      
  ที่อยู่  ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 คน จำนวนนักเรียน 269 คน 

19. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา        
  ที่อยู่  ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 71 คน จำนวนนักเรียน 1.185 คน 

20. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม      
  ที่อยู่  ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 คน จำนวนนักเรียน 482 คน 

21. โรงเรียนเพิ่มวิทยา       
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3  ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน จำนวนนักเรียน 230 คน    

22. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3  ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน จำนวนนักเรียน 219 คน 

23. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 183 คน จำนวนนักเรียน 2,518 คน 

24. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์    
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73110  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 88 คน จำนวนนักเรียน 836 คน 

25. โรงเรียนบางหลวงวิทยา     
  ที่อยู่  หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190 
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน จำนวนนักเรียน 271 คน 

26. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา     
 ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวปากท่า  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130  
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 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน จำนวนนักเรียน 275 คน 
27. โรงเรียนสถาพรวิทยา       

  ที่อยู่  หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 คน จำนวนนักเรียน 290 คน 

28. โรงเรียนบางเลนวิทยา    
  ที่อยู่  ตำบลบางเลน  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73130  
  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 46 คน จำนวนนักเรียน 718 คน 

29. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
    ที่อยู่   เลขที่ 92 หมู่ที่  3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
73170 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 85 คน จำนวนนักเรียน 1,586  คน101 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 อาทิตยา ศกุนะสิงห์ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01102 
 จิราภา เพียรเจริญ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า            
1) ผู้บริหารและครูมีระดับการรับรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ

 

 101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, รายงานผลบริหารจัดการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, (มัธยมศึกษาเขต 9 : กลุ่มนโยบายและแผน, 2562), 4. 

102 อาทิตยา ศกุนะสิงห์,  “บทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  1,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2, 1 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2555): 94-103. 
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กำหนด นโยบายและแผนการจัดการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนสูงสุด ด้านการจัดสรร
งบประมาณและจัดทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ส่วน
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาครูมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนต่ำสุด ตามลำดับ 2 ) ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการรับรู้ในการปฏิบัติของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามข้อมูล
ภูมิสังคมคือตำแหน่ง ที่ตั้งและขนาดของโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผลการเปรียบเทียบตาม
ขนาดโรงเรียนรายด้านพบว่าด้านการกำหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่มี ระดับการ
รับรู้ในการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการส่งเสริมการพัฒนาครู
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05103 
 วานิช บุญครอบ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้านสำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์รองลงมาคือ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ และด้านการทำงานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ 
ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากในทุกด้านสำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รองลงมาคือ ด้านความพอใจในการทำงานของครู และด้านความสามารถ
ในการผลิต นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ตามลำดับ104 
 ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 8 ด้าน 2) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) บทบาท

 
103 จิราภา เพียรเจริญ , “บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตาม

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี,” วารสารรามคำแหง ฉบับ
บัณฑิตวิทยาลัย 3, 3 (กันยายน 2556): 69-79.  

104 วานิช บุญครอบ,  “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลขอ ง
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20,” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
3, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556): 63-69. 
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ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01105 
 พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน 2) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับ
มากทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 4) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05106 

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ด้านการสื่อสารระหว่างกัน
อย่างเปิดเผย ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน และด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ ตามลำดับ ผลเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครู

 
105 ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ,  “บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

สถานศึกษา,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 5, 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2557): 36-44. 
 106 พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมป์ 10, 2 (พฤษภาคม 2558): 89-99. 
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ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการ
ทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05107 

อมรา ไชยดำ ได้ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการ
บริหารงานด้านหลักสูตรและการสอนแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการบริหารงานด้านหลักสูตรและการสอนมากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ108 

ปัทมา  โสภิตชาติ ได้ศึกษาทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ทักษะผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ทักษะด้านมโนภาพ ทักษะด้านความรู้ความคิด 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์ตามลำดับ 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ อัตราการลาออกจากการเรียน
กลางคัน คุณภาพโดยทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ตามลำดับ      
3) ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

 

 107 ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ , “บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,”   
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ 8, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559): 95-106. 

108 อมรา ไชยดำ, “ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27,” วารสารบัณฑิตศึกษา 13, 61 (เมษายน - มิถุนายน 2559): 209-223. 
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โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05109 
 ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม ได้ศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดสำ นักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษ ามั ธยม ศึกษ า เขต 9 ผลการวิ จั ยพ บว่ า                      
1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ จากมาก
ไปหาน้อย คือ ทักษะด้านการบริหารสถานศึกษา สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การบรรลุ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ความคาดหวังที่มีต่อนักเรียน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร 3) การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โดยร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 75.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05110 
 ปาริฉัตร ช่อชิต ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จากผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย ดังน้ี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารและจูงใจ การทำงานเป็นทีม และการวิเคราะห์
สังเคราะห์ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ความมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานที่ เชื่อถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร 
นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 3) สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ

 
109 ปัทมา  โสภิตชาติ, “ทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 7, 2 
(มกราคม - มิถุนายน 2560): 85-95. 

110 ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม, “การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,” วารสารศึกษาศาสตร์วิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560): 299-313. 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01111  
 อภิญญา กลิ่นถือศีล ได้ศึกษาบทบาทที่ เป็นจริงและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทที่ เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
บทบาทด้านผู้บริหารทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ีบทบาทด้านผู้กระตุ้นและแรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ส่วนบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดชลบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
บทบาทด้านนักวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งน้ีบทบาทด้านผู้บริหารทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด112 
 ดาราพร เชยเถื่อน ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์การ
บริการที่ดี การพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศน์ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของครูและความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อม 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจูงใจ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง และการมีวิสัยทัศน์ เป็น

 
111 ปาริฉัตร ช่อชิต,  “สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8,” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 8, 2 
(มกราคม - มิถุนายน 2561): 80-93. 

112 อภิญญา กลิ่นถือศีล , “บทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่พึ งประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18,” วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  9, 3 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2561): 447-460. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อรับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05113 
 วสิษฐ์พล รอบจังหวัด ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ด้าน และพบว่าอยู่ในระดับมาก 11 ด้าน  3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ
ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01114 
 ธัชพนธ์ ไสยาสน์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการเป็นผู้จัด
องค์กรและด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 2) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ            
3) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเป็นผู้จัดองค์กร ด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 
113 ดาราพร เชยเถื่อน, “สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10,” วารสารสังคมศาสตร์วิจัย 9, 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561): 25-45. 

114 วสิษฐ์พล รอบจังหวัด,  “บทบาทของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 7, 1 (มกราคม – เมษายน 2564): 226-240. 
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ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างบทบาทเหล่าน้ีกับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น .814115 
 ปวีณา รอดเจริญ ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัด
นครปฐมโดยภาพรวมและจำแนกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ด้านการ
สื่อสารและการจูงใจด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน
การบริการที่ดี 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 
จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและจำแนกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด้านความสามารถในการปรับตัว 3) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ  53.20 มี
ตัวแปรที่สามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษาคือการมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาตนเอง การบริการ
ที่ดีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การคิดวิเคราะห์ และการมุ่งผลสัมฤทธิ์116 
 สาวิตรี บุญนุกูล ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยครูผู้สอน ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและปัจจัยนักเรียน 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  6  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย  ได้แก่  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  การแก้ปัญหาภายใน

 
115 ธัชพนธ์ ไสยาสน์,  “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31,” สิกขาวารสาร
ศึกษาศาสตร์ 4, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563): 27-37. 

116  ปวีณา รอดเจริญ , “สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ,” วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย 10, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563): 62-82. 
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สถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก และการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง 3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  6 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของตัวพยากรณ์จำนวน   5  ตัวแปร  ประกอบด้วย   ปัจจัย
นักเรียน  ด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้นำ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยนักเรียน ด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว  ปัจจัยครูผู้สอน  ด้านพฤติกรรม
การสอน  ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านผู้นำแบบชี้นำมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6117 
         กมลพรรณ วุฒิอำพล ได้ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ี การระดม
ความคิดและการสืบค้น การถ่ายทอดจินตนาการ การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน การสังเคราะห์ การ
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการเปลี่ยนการทำงานเป็นเหมือนการเล่น ตามล ำดับ        
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากดังน้ี ความทุ่มเทเวลาในการ
ทำงาน ความคาดหวังที่สูง พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ภาวะผู้นำด้านวิชาการ และความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้ปกครองตามลำดับ 3) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01118   

งานวิจัยต่างประเทศ 

 เว็บบ์  (Webb) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บ ริหารในการบูรณาการการสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยี การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเป็นประเด็นที่สำคัญในโรงเรียนมาเป็นเวลานาน โดยใน
อดีต การบริหารโรงเรียนรัฐบาลมีการสนับสนุนครูที่มีการใช้เทคโนโลยีผ่านทางการบูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานต่าง ๆ ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มีการศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ 

 
117 สาวิตรี บุญนุกูล,  “ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6,” วารสารวิจัยรำไพพรรณี 14, 1 (มกราคม - เมษายน 2563): 5-14. 
118 กมลพรรณ วุฒิอำพล, “ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย 12, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563): 161-174. 
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ที่เกี่ยวกับการที่ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบูรณาการในห้องเรียน 
ผู้วิจัยได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อกำหนดและคาดคะเนผลการใช้เทคโนโลยีใน
การบูรณาการของครูใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างคือครูที่เร่ิมการสอนเป็นปีแรกโดยมีใบประกอบวิชาชีพ
และสอนอย่างเต็มเวลา โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี ทัศนคติต่อ
เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรในห้องเรียนของครูใหม่ ผลของการวิจัยได้
อธิบายเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารที่สามารถคาดคะเนและส่งเสริมการบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีของครูใหม่ที่มีต่อการจัดการชั้นเรียนของพวกเขา โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาที่อยู่ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มีการอภิปรายในลำดับต่อไป119 

เฟลตเชอร์ (Feltcher) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในรัฐเวอจิเนีย
พบว่า ส่วนมากได้ใช้เวลาในการบริหารจัดการ การวางแผนและควบคุมการประชุมเตรียมการ และ
ติดตามเกี่ยวกับงบประมาณ ตระเตรียมเกี่ยวกับการซ่อมแซมเคร่ืองมือ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี และจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังพบว่า ผู้บ ริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาต้องกระตุ้นครูให้มีความ
กระตือรือร้น และมีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ120 
 แมคคาร์ธี (McCarthy) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารวิชาการของผู้ บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอชี่ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและ
ครู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้บริหารและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับ
บทบาทในการปฏิบั ติงานวิชาการ เร่ือง การสังเกตการสอน การวัดผลประ เมินผล การจัดต้ัง
คณะกรรมการ นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรจะมี
บทบาทความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด121 

 

 119Lorrie Webb, Supporting Technology Integration : The school 
Administrator’s Role. (Assistant Professor, Texas A&M University – San Antonio, 
2011), 1.  

120 C. L. Feltcher, The Role Of High School Department Chairpersons in a 
Large Urban School System (Chicago,ILL: Ronald Mc Nelley, 2015), 1265. 

121 Robert McCarthy, Participation on Planned Development Influenced by 
Government of Developing Countries at Local Level in Rural Aress, Essay in Rural 
Sociology.  Wageningen. Department of Rural Sociology on The Tropics.  Wageningen 
Agricultured University, 2018. 
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 ฟาร์ฮาท (Farhat) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสำรวจความ
คิดเห็นของคุณครูนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ 1) ปัจจัยที่กำหนดประสิทธิผลของโรงเรียน 2) คุณครู
และผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียน 3) ตัวแปรที่สามารถนำมา
ปรับปรุงโรงเรียนคืออะไร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ประการ คือ 
สภาพแวดล้อมโรงเรียน การบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพที่เกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่ง
ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด คือความเป็นมือ
อาชีพ ซึ่งความเป็นมืออาชีพที่ได้ผลดีของการบริหารงานน้ันต้องมีการประสานงานและได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในโรงเรียน ส่วนสภาพแวดล้อม เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ห้องเรียน 
ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การศึกษามีคุณภาพ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จผู้บริหารต้อง
มีภาวะผู้นำที่ดีและมีคุณลักษณะที่ดีในการบริหารงาน จะเห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโครงสร้างที่ทำให้โรงเรียนเกิดประสิทธิผลที่ดี ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการ และคุณภาพ122 

วู้ดและออริค (Woods and Orlik) ได้ศึกษาวิจัยองค์ประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
และสรุปไว้ว่า เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถาบันที่มีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถ
กำหนดองค์ประกอบที่ชัดเจน แต่มีเกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างกว้าง ๆ 
โดยพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) คุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน 2) คุณภาพของโรงเรียนที่
ปรากฎผลต่อนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม 3) การเรียนการสอนของครูมีคุณภาพดีกว่าที่อื่น 4) โรงเรียนได้
มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน123 
 รุทเธอร์ (Rutter) กำหนดองค์ประกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลการ
ศึกษาวิจัย ดังน้ี 1) มีการกำหนดค่านิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 2) มีการบริหาร
ห้องเรียนที่ดี 3) มีการสอนของครูและกำหนดความคาดหวังสูง 4) มีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี 5) มีข้อมูล
ย้อนกลับในทางบวกต่อนักเรียน 6) มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและครู 7) มีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 8) มีการประสบผลสำเร็จของนักเรียน 9) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู
กับนักเรียน124 

 

 122 Saleem Farhat, Determinants of School Effectiveness: A Study at 
Punjablevel (Ed.D. Dissertation, University of Education Lahore, 2012), 248. 

123  D., Woods and S., Orlik, School Review and Inspection (London: Biddles 
Ltd.  Guildford and King's Lynn., 2012), 289-304. 

124  Rutter.  School Review and Inspection (London : Biddles Ltd.  Guildford 
and King's Lynn., 2012), 289-304. 
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 โมฮัน (Mohan)  ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของประสิทธิผลโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเทศมาเลเซีย กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้บริหาร และครู เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสำรวจ
ความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่าคุณสมบัติหลักที่ทำให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีในโรงเรียนมี 5 ประการสำคัญ 1) ผู้บริหารต้องมีความเข้มแข็ง มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน 2) การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและครู 
4) ความเข้มงวดระหว่างผู้บริหารและครู 5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียน125 
 เฟรดเดอร์ริคสัน (Frederickson) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การพบว่า 
บรรยากาศแบบมุ่งงาน (employee centered climate) ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารแบบเปิด มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มักนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีผลเพิ่มขึ้น
ของบุคลากร ดังน้ัน การสร้างบรรยากาศให้มีปฏิสัมพันธ์กัน เน้นความสำคัญของการบรรลุเป้าหมาย
และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมจะนำไปสู่ประสิทธิผลของ
องค์กร126 

สปิริโต (Spirito) ทำการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใหญ่ในฐานะผู้บริหารทางวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีผลต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนได้ผลที่น่าสนใจ
อย่างหน่ึงว่า การพัฒนาบุคลากรของครูใหญ่มีความสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน127 

บุซซี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับการเลือกมิติความ
เป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐคอนเนตทิคัต โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐคอนเนตทิคัต ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน128 

 

 125 Gopalaiyer Mohan, Current Views of the Characteristics of School 
Effectiveness in the Context of National Secondary Schools from the 
Perceptions of Principals, Heads of Department and Teachers in Kuala Lumpur, 
Malaysia (Ed.D.Dissertation, University of Leicester, 2008), iii. 

126 N. Frederickson, Some Effect of Organization Climate on Administration 
Performance (Princeton New Jersey : Educational Testing Service, 2013), 15. 

127 R.P.Spirito, Instructional leadership Behaviors of principals in middle 
school in California and the  impact of their implementation on academic 
achievement Dissertation Abstracts International,51,12 (June 2014) : 3986 - A. 

128 Michael Joseph, Buzzi.  The Relationship of School Effectiveness to 
Selected Dimensions of Principals' Instructional Leadership in Elementary 
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บอสตันไซ (Bostanci) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน
ในเร่ืองความแตกต่างของครู โดยจุดประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อกำหนดความสามารถในการจัดการ
ของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างของครู ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของครูเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่แตกต่างกันอยู่ในระดับสูง จากผลของการ
สัมภาษณ์ที่ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนได้รับการกล่าวถึงความสามารถใน
การจัดการความแตกต่างของครู พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและ
ครู จากการค้นพบเชิงคุณภาพของการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนแทบทุกคนชี้ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถ
จัดการความแตกต่างของครูและมอบหมายงานครูเพื่อโรงเรียนได้ ในทางตรงกันข้ามครูแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้  และผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักถึง
ความแตกต่างของครูเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน129 

ไอสิก (Isik) ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาท
การไกล่เกลี่ยของความผูกพันทางอารมณ์และความพึงพอใจในงานการศึกษาคร้ังน้ีตรวจสอบว่าผู้นำ
ทางจริยธรรมมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนผ่านบทบาทการไกล่เกลี่ยของความมุ่งมั่นทางอารมณ์
และความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่าทัศนคติในการทำงาน เช่น ความมุ่งมั่นทาง
อารมณ์และความพึงพอใจในงาน  เป็นสื่อกลางบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำทาง
จริยธรรมและมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยผู้นำทางจริยธรรมสามารถปรับปรุงความพยายาม
ของครูในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในพฤติกรรมของตนเอง
และในการสื่อสารกับครู เน่ืองจากความสำเร็จของนักเรียนถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญและความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นทางอารมณ์ของครูได้เป็นสื่อกลาง
ความสัมพันธ์น้ี ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญคือภาวะผู้นำทางจริยธรรมเป็นตัวแปรที่
ควรนำมาพิจารณาทั้งในแง่ของทัศนคติของครูที่มีต่องานของพวกเขาและในแง่ของประสิทธิผลของ
โรงเรียน130 

 

School in the State of Connecticut Dissection Abstracts International 51 ,12  ( June 
2014) : 3167 – A  
 129 Bostanci  Aynur B., School Administrator’s Management Capabilities of 
Teacher Differences.  (Usak University, 2020), 138 – 151.  
 130 Isik Ayse Negis, Ethical Leadership and School Effectiveness: The 
Mediating Roles of Affective Commitment and Job Satisfaction. (Cyprus 
International University, Turkey, 2020), 59 – 87.  
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สเตฟาโน่ (Stefano) ได้ศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทการนำครูใหญ่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือของครูใหญ่ที่พบบ่อยที่สุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การแบ่งอย่างเป็น
สัดส่วนน้ี ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการมีระเบียบวินัย การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รูปแบบภาวะ
ผู้นำของครูใหญ่และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย131 

สรุป 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้วิเคราะห์และอธิบาย สรุปได้ว่า บทบาท
ผู้บริหารเป็นภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่ ต้องปฏิบัติในการเป็นผู้บริหาร กล่าวคือ หาก
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) จะ
ได้รับการยอมรับจากวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 10 บทบาท ได้แก่    
1) บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (figurehead role) 2) บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (leadership 
role) 3) บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (liaison role) 4) บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (monitor 
role) 5) บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (disseminator role) 6) บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
(spokesperson role) 7) บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur role) 8) บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่ง
ก่อกวน (disturbance role) 9) บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (resource allocator role) และ
10) บทบาทเป็นนักเจรจาต่อรอง (negotiator role)  

ส่วนประสิทธิผลสถานศึกษา ถือเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่ ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประส งค์
หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้วิจัยทราบแนวทางการศึกษา
ประสิทธิผล ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ยูคล์ (Yukl) ซึ่งได้กล่าวว่าประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3 ประเภท คือ 1) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ 
(efficiency and process reliability) 2) ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (human resources 
and relations)  และ 3) นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (innovation and adaptation) 

 

 
131 Marcelo De Stefano, School Effectiveness : The Role of The Principal in 

a Leadership Public Secondary School in Santa Fe Province, accessed January 6,            
2021. available from http://digitalcommons. libraries. columbia.edu/dissertations/ 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ
คือ 1) เพื่อทราบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
2) เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม     
3) เพื่ อท ราบ ความสั มพั น ธ์ ระ หว่ า งบ ท บ าท ผู้ บ ริห ารกั บป ระสิท ธิ ผ ลขอ งสถ าน ศึก ษ า                     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
Analysis)   ประชากร คือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
จำนวน 29 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ 1) ผู้อำนวยการ 1 คน  2) รองผู้อำนวยการ 1 
คน และ 3) ครู 2 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผู้วิจัยได้กำหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ตำราต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทางวิชาการ รายงานการ
ประชุม รายงานประจำปี อินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ผลที่ได้จาก
การศึกษามาจัดทำโครงร่างงานวิจัยแก้ ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนท่ี 2  การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนำเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชื่อมั่น แล้วนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด แล้ว
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมาสรุป
เขียนร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะแล้วจัดทำเป็นรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

แผนแบบการวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive 
research) ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one 
shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 
   เมื่อ R  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
         X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา  
                  O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 29 แห่ง132 

 
132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 (พ.ศ. 2561 – 2563). (อัดสำเนา) 
 

        O 

 

 

R       X 
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กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ซึ่ง
ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยการเปิดตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan) ได้ 28 แห่ง  แล้วทำการสุ่มด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีกำหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการ 
จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน และ 3) ครู จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน    

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานกับตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี  
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ตำแหน่งปัจจุบัน  และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน  
 2.  ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) ตามแนวคิดของมินซ์เบิร์ก 
(Mintzberg) ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ดังน้ี  
  2.1 บท บาท เป็นสัญ ลั กษณ์ ขององค์การ (figurehead role) (X1) หมายถึ ง 
พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกในการเป็นตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประธานในการประชุม
และพิธีการต่าง ๆ เป็นผู้นำในการประชุม เป็นผู้ ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน เป็นตั วแทนของ
สถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก  
  2.2 บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (leadership role) (X2)  หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงออกในการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง
ความรักความผูกพัน สั่งการและควบคุมการดำเนินงาน  สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนดูแล
ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  2.3 บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (liaison role)  (X3) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงออกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา   ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายของข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายของข้อมูล
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสถานศึกษา 
  2.4 บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (monitor role) (X4) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงออกในการเป็นศูนย์กลางของข้อมูล เป็นผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม เหตุการณ์ภายนอก 
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ความคิดเห็นและแนวโน้มต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แสวงหาข้อมูลจากเค รือข่ายระหว่างบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 
  2.5 บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (disseminator role) (X5) หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา และทำการเผยแพร่หรือ
กระจายข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม และรวดเร็ว 
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  
  2.6 บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (spokesperson role) (X6) หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้บริหารที่แสดงออกในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
สถานศึกษาสู่หน่วยงานและชุมชนภายนอก รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการหรือ
กิจกรรม แสดงความสำเร็จของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  2.7 บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur role) (X7) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บ ริหารที่แสดงออกในการเป็นผู้ ริเร่ิมพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง  ออกแบบควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในสถานศึกษา แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษา  แสดงความใส่ใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา  
  2.8 บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (disturbance  handler role)  (X8) หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
ทุ่มเทความพยายามที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล  
  2.9 บทบาทเป็นผู้ จัดสรรทรัพยากร (resource allocator role)  (X9) หมายถึง
พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกในการเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม โดยจัดลำดับความสำคัญและยุติธรรม  
  2.10 บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง (negotiator role) (X10)  หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงออกในการเป็นตัวแทนสถานศึกษา สามารถเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา  
 3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ตามแนวคิดของยูคล์ 
(Yukl)  ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย 
  3.1 ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ (efficiency and process 
reliability)  (Y1) หมายถึง สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้ สามารถจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ การบริหารงานมีความโปร่งใส
และประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
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ปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา ตลอดจนมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานของสถานศึกษา  
  3.2 ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (human resources and relations) (Y2) 
หมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษามีความมุ่งมั่นสูง สามารถพัฒนาความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ให้
ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็นได้  สร้างแรงจูงใจและทักษะที่จำเป็นต่อการการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มี
ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรลาออกไป สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร จัด
บรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคมและการสร้างทีมสถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในการ
จัดอัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.3 นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ( innovation and adaptation) (Y3) 
หมายถึง สถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและบุคลากรสามารถสังเกต
พบทั้งสิ่งที่เป็นผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษาแล้วสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรได้
อย่างเหมาะสม มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นใน
ขั้นตอนการทำงาน มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ จัดการความรู้ในองค์กร 
สามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
บริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทัน
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) จำนวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังน้ี  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่       
1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการศึกษา 4) ตำแหน่งปัจจุบัน  และ 5) ประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  โดยผู้วิจัยนำมาจากแนวคิด          
มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg)  
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยผู้วิจัยนำแนวคิดมาจาก
แนวคิดของยูคล์ (Yukl)  
 ในแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3  เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ       
ลิเคิร์ท (Likert scale) มีความหมายและค่าน้ำหนักดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยู่ในระดับมากที่สุด ให้ค่าน้ำหนัก 5 คะแนน  
 ระดับ 4 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยู่ในระดับมาก ให้ค่าน้ำหนัก 4 คะแนน  
 ระดับ 3 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยู่ในระดับปานกลาง ให้ค่าน้ำหนัก 3 คะแนน  
 ระดับ 2 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยู่ในระดับน้อย ให้ค่าน้ำหนัก 2 คะแนน  
 ระดับ 1 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
    อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้ค่าน้ำหนัก 1 คะแนน  

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี  
 ขั้นที่  1 ศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องและนำผลการศึกษามาสร้างและพัฒนาเป็ น
แบบสอบถามภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5  คน พิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60 -  1.00 แล้วนำมาปรับปรุงข้อบกพร่องและเรียบเรียงให้สมบูรณ์  
 ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนำไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุ รี จำนวน 8 แห่ง รวม 32 ฉบับ โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน และ 3) ครู จำนวน 2 
คน  
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 ขั้นที่ 4 นำข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼- coefficient)133 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.973 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เพื่อให้การวิจัยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี  
1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความ 

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาการบริหารการศึกษาถึง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
3. ดำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
3. จัดทำตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับ แผนการ

วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้ 
4. นําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคำถามในการวิจัย ผู้วิจัย

ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนำเสนอ ดังน้ี  

 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวใช้การคำนวณหา ความถี่ (frequency) ร้อยละ 

(percentage)  

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตร

ส่วนประมาณ  5 ระดับ วิเคราะห์ โดยการหาค่ามัชฌิม เลขคณิต (arithmetic mean) และส่วน

 
133 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), 

190.   
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทั้งน้ีในแปลผลค่ามัชฌิมเลขคณิตใช้การเปรียบเทียบตาม

แนวคิดของเบสท์ (Best)134 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

 ค่ามัชฌิ ม เลขคณิต  4.50 – 5.00 หมายถึง แสดงว่า บทบาทผู้บ ริหารสถานศึกษา / 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา / ประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's product - moment correlation coefficient) โดยมีเกณฑ์

การแปลผล ตามแนวคิดของ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร ดังน้ี  

  0.00 - 0.29 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  

  0.30 - 0.69 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

  0.70 - 1.00 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง135  

สรุป 

การวิจัย เรื่องบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับ

 

 134 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 
1970), 190.   

135 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ , พิมพ์คร้ังที่  5 
(กรุงเทพฯ: ยูแอนไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553), 377. 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม การวิจัยคร้ังน้ี
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและ
ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 
study design) ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 29 แห่ง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางประมาณการ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 28 แห่ง  
และผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการ 
จำนวน 1 คน และ 3) ครู จำนวน 2 คน รวมทั้ งสิ้น 112 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาตามแนวคิดของยูคล์ (Yukl) แล้วนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต     

( 𝐗 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson's product - moment correlation coefficient) วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรม
สำเร็จรูป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม การวิจัยคร้ังน้ีผู้ให้ข้อมูลเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากร คือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 29 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการ 1 คน 2) รองผู้อำนวยการ 1 คน และ 3) ครู 2 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg)       
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของยูคล์ (Yukl) ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 112 ฉบับ 
จากสถานศึกษา 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย จำแนกออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยหาความถี่ ( frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
42 
70 

 
37.50 
62.50 

รวม 112 100 

2 

อายุ 
- 21 – 30 ป ี
- 31 – 40 ป ี
- 41 – 50 ป ี
- 51 – 60 ปี  

 
10 
41 
24 
37 

 
8.93 
36.61 
21.43 
33.03 

รวม 112 100 

3 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
35 
68 
9 

 
31.25 
60.71 
8.04 

รวม 112 100 

4 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการ 
- ครู 

 
28 
28 
56 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 112 100 

5 

ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 
- 1 - 5 ป ี
- 6 – 10 ป ี
- 11 – 15 ป ี
- 16 – 20 ป ี
- มากกว่า 20 ป ี

 
25 
24 
23 
16 
24 

 
22.32 
21.43 
20.54 
14.28 
21.43 

รวม 112 100 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า จากจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 112 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิงคือ จำนวน  70  คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  ส่วนเพศชายมีจำนวน  42  คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50  
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า มีอายุระหว่าง 31 - 40  ปี จำนวน  41 คน คิด
เป็นร้อยละ  36.61 รองลงมาคืออายุระหว่าง   51 - 60 ปีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03   
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  21.43  และน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง  20 - 
30  ปีจำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ  8.93 
 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาโท จำนวน 68  คน 
คิดเป็นร้อยละ   60.71   รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีจำนวน   35   คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
และน้อยที่สุดคือ ปริญญาเอกจำนวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ  8.04 
 ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ครู จำนวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ รองผู้อำนวยการ จำนวน  28  คน คิดเป็นร้อยละ  25.00  และ ผู้อำนวยการ    
จำนวน  28   คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า มี
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 1 - 5 ปีจำนวน   25  คน คิดเป็นร้อยละ  22.32   
รองลงมาคือ ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 6 – 10 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.43 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งมากกว่า 20 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 3
ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 11 - 15 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54  และ
น้อยที่สุดคือประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 16 - 20 ปีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.28 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) 

ในการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหาร วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝐗) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวม (Xtot) 

(n=112) 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 𝐗 SD ระดับ 

1. บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (X1)   
2. บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (X2)   
3. บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (X3)   
4. บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (X4)   
5. บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X5)   
6. บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6)   
7. บทบาทเป็นผู้ประกอบการ  (X7)   
8. บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8)   
9. บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (X9)   
10. บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง  (X10)   

4.63 
4.63 
4.54 
4.53 
4.50 
4.50 
4.58 
4.60 
4.53 
4.61 

0.35 
0.38 
0.45 
0.43 
0.40 
0.44 
0.38 
0.39 
0.42 
0.37 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม (Xtot) 4.57 0.28 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐗 =  
4.57  , SD = 0.28 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ ( 𝐗 =  4.63  , SD = 0.35 

) บทบาทเป็นผู้นำองค์การ ( 𝐗 =  4.63  , SD = 0.38 ) บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง  ( 𝐗 =  4.61  , 

SD = 0.37) บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน ( 𝐗 =  4.60  , SD = 0.39 ) บทบาทเป็นผู้ประกอบการ 

( 𝐗 =  4.58  , SD = 0.38) บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ ( 𝐗 =  4.54  , SD = 0.45 ) บทบาท

เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร ( 𝐗 =  4.53  , SD = 0.42 )  บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล ( 𝐗 =  4.53  , 

SD = 0.43 ) บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 𝐗 =  4.50  , SD = 0.40)  และบทบาทเป็นผู้

ประชาสัมพันธ์ ( 𝐗 =  4.50  , SD = 0.44) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.45 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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 ในการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรายด้าน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตารางที่ 3 – 12 

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 

(n=112) 
ข้อ บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (X1) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานในการลง
นามในสัญญาต่าง ๆ 

4.65 0.51 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารเป็นประธานในการประชุมและพิธีการต่าง ๆ 
เป็นผู้นำในการประชุมของสถานศึกษา 

4.63 0.48 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารเป็นผู้ ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน ดูงานของ
สถานศึกษา 

4.62 0.49 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

4.63 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.35 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =  4.63 , SD = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ผู้บริหารเป็นตัวแทนหรือ

หัวหน้าหน่วยงานในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ( 𝐗 =  4.65 , SD = 0.51) ผู้บริหารเป็นประธานใน

การประชุมและพิธีการต่าง ๆ เป็นผู้นำในการประชุมของสถานศึกษา ( 𝐗 =  4.63 , SD = 0.48) 

ผู้บริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก   ( 𝐗 =  4.63 , SD = 

0.48) และผู้บริหารเป็นผู้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน ดูงานของสถานศึกษา  ( 𝐗 =  4.62 , SD = 
0.49) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.51 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้นำองค์การ 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (X2) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.61 0.53 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการและควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

4.69 0.52 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.55 0.55 มากที่สุด 

4 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนดูแลช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

4.66 0.49 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.38 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้นำองค์การ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =   4.63 , SD = 0.38  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการและ

ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ( 𝐗 =   4.69 , SD = 0.52 ) ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริม 
สนับสนุนดูแลช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่

วางไว้ ( 𝐗 =   4.66 , SD = 0.49 ) ผู้บ ริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ( 𝐗 =   4.61 , SD = 0.53) และผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

( 𝐗 =   4.55 , SD = 0.55) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.55 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (X3) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลภายในสถานศึกษา 

4.61 0.51 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

4.50 0.55 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

4.51 0.57 มากที่สุด 

 รวม 4.54 0.45 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =  4.54 , SD = 0.45  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ผู้บริหารเป็นผู้สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในสถานศึกษา ( 𝐗 =  4.61 , SD = 0.51 ) ผู้บริหาร

เป็นผู้ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ( 𝐗 =  4.51 , SD = 

0.57) และผู้บริหารติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ( 𝐗 =  
4.50 , SD = 0.55) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.57 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (X4) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 

4.46 0.58 มาก 

2 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.54 0.58 มากที่สุด 

3 

ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม เหตุการณ์
ภายนอก ความคิดเห็นและแนวโน้ม ต่าง ๆ อย่าง
สม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.54 0.55 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากเครือข่ายระหว่าง
บุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
และการพัฒนาสถานศึกษา 

4.57 0.55 มากที่สุด 

 รวม 4.53 0.43 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =   4.53 , SD = 0.43  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ และระดับมาก จำนวน 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากเครือข่ายระหว่างบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อ

การดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา ( 𝐗 =   4.57 , SD = 0.55 ) ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูล
จากกิจกรรม เหตุการณ์ภายนอก ความคิดเห็นและแนวโน้มต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อ

การดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา ( 𝐗 =   4.54 , SD = 0.55 ) ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( 𝐗 =   4.54 , SD = 
0.58) และผู้บ ริหารเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนา

สถานศึกษา ( 𝐗 =   4.46 , SD = 0.58)  
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.58 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X5) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้อง 

4.53 0.54 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ 

4.47 0.55 มาก 

3 
ผู้บริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบด้วยวิธีต่าง ๆ ที่
เหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

4.48 0.58 มาก 

4 
ผู้บริหารเป็นผู้แจ้งข่าวหรือกระจายข้อมูลที่ได้รับจาก
แหล่งข้อมูลทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ 

4.52 0.52 มากที่สุด 

 รวม 4.50 0.40 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =  4.50  , SD = 0.40  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดจำนวน 2 ข้อ และระดับมาก จำนวน 2 ข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

หาน้อย ดังน้ี ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ( 𝐗 =  
4.53  , SD = 0.54  ) ผู้บริหารเป็นผู้แจ้งข่าวหรือกระจายข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ ( 𝐗 =  4.52  , SD = 0.52 ) ผู้บริหารเป็นผู้เผยแพร่
หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม และ

รวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ( 𝐗 =  4.48  , SD = 0.58 ) และผู้บริหารเป็นผู้เผยแพร่หรือ

กระจายข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ ( 𝐗 =  4.47  , SD = 0.55) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.52 – 0.58 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์  

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่
หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

4.42 0.59 มาก 

2 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่
ชุมชนภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

4.51 0.55 มากที่สุด 

3 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
โครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.52 0.57 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารเป็นผู้แสดงความสำเร็จของสถานศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

4.54 0.54 มากที่สุด 

 รวม 4.50 0.44 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 = 4.50  , SD = 0.44   ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ และระดับมากจำนวน 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี ผู้บริหารเป็นผู้แสดงความสำเร็จของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ( 𝐗 = 4.54  , 
SD = 0.54   ) ผู้บริหารเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ ยวกับการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.52  , SD = 0.57   ) ผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่ชุมชน

ภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.51  , SD = 0.55   ) และผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.42  , SD = 
0.59 ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.59 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้ประกอบการ 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (X7) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้นำริเร่ิมพัฒนาสถานศึกษา 4.54 0.55 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารเป็นผู้ออกแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา 

4.51 0.57 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนา
และปรับปรุงสถานศึกษา 

4.63 0.50 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารแสดงความใส่ใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา 

4.64 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.38 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้ประกอบการ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 = 4.58   , SD = 0.38  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ผู้บริหารแสดงความใส่ใจ

มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.64   , SD = 0.48  ) 

ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.63   , SD = 

0.50  ) ผู้บริหารเป็นผู้นำริเร่ิมพัฒนาสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.54   , SD = 0.55  ) และผู้บริหารเป็น

ผู้ออกแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.51   , SD = 0.57 ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.57 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน  

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 4.62 0.51 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

4.58 0.51 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารแสดงความทุ่มเทความพยายามที่จะขจัดปัญหา
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

4.63 0.48 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

4.59 0.55 มากที่สุด 

 รวม 4.60 0.39 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 = 4.60  , SD = 0.39  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ผู้บริหารแสดงความทุ่มเท

ความพยายามที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ( 𝐗 = 4.63  , SD = 0.48  ) 

ผู้บริหารเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษา  ( 𝐗 = 4.62  , SD = 0.51 ) ผู้บริหาร

แก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล ( 𝐗 = 4.59  , SD = 

0.55 ) และผู้บริหารแก้ปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.58  
, SD = 0.51 ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.55 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (X9) 𝐗 SD ระดับ 

1 ผู้บริหารเป็นผู้ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

4.54 0.50 มากที่สุด 

2 ผู้ บ ริหารจัดสรรท รัพ ยากรให้ แก่ ส่ วน ต่า ง ๆ  ใน
สถานศึกษาตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม 

4.56 0.50 มากที่สุด 

3 ผู้ บ ริหารจัดสรรท รัพ ยากรให้ แก่ ส่ วน ต่า ง ๆ  ใน
สถานศึกษาโดยจัดลำดับความสำคัญ 

4.49 0.52 มาก 

 รวม 4.53 0.42 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐗 = 4.53 , SD = 0.42  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ และระดับมาก จำนวน 1 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษาตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม 

( 𝐗 = 4.56 , SD = 0.50  ) ผู้บริหารเป็นผู้ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน

สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.54 , SD = 0.50  ) และผู้บ ริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน

สถานศึกษาโดยจัดลำดับความสำคัญ ( 𝐗 = 4.49 , SD = 0.52  ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.52 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง 

(n=112) 

ข้อ บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง (X10) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บ ริหารเป็ นตัวแทนสถานศึกษา เพื่ อให้ ได้ม าซึ่ ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา 

4.56 0.50 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
และผลประ โยชน์ ต่ าง ๆ ที่ จำเป็ นในการบ ริห าร
สถานศึกษา 

4.63 0.49 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
และผลประ โยชน์ ต่ าง ๆ ที่ จำเป็ นในการบ ริห าร
สถานศึกษา 

4.62 0.49 มากที่สุด 

4 
ผู้บ ริหารสามารถต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ  เพื่ อ
สถานศึกษา 

4.65 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.61 0.37 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 = 4.61   , SD = 0.37 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ผู้บริหารสามารถต่อรอง

ผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.65   , SD = 0.48 ) ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรอง

เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.63  , 
SD = 0.49 ) ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็น

ในการบริหารสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.62  , SD = 0.49 ) และผู้บริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษา เพื่อให้

ได้มาซึ่งทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.56  , SD = 
0.50 ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.50 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของยูคล์ (Yukl) 

ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝐗) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย
ภาพรวม (Xtot) 

(n=112) 

ด้าน ประสิทธิผลของสถานศึกษา 𝐗 SD ระดับ 

1 
2 
3 

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ  (Y1) 
ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (Y2) 
นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (Y3) 

4.54 
4.48 
4.50 

0.37 
0.37 
0.37 

มากที่สุด
มาก 

มากที่สุด 
 รวม (Ytot) 4.51 0.34 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐗 =  
4.51  , SD = 0.34   ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากที่สุด 
จำนวน 2 ด้าน และระดับมาก จำนวน 1 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี 

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ  ( 𝐗 =  4.54  , SD = 0.37   ) นวัตกรรมและ

การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ( 𝐗 =  4.50 , SD = 0.37   ) และทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์  

( 𝐗 =  4.48 , SD = 0.37   ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ที่  0.37 หมายความว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้าน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตารางที่ 14 – 16 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ 

(n=112) 

ข้อ ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของกระบวนการ  (Y1) 𝐗 SD ระดับ 

1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้ 4.47 0.54 มาก 

2 
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

4.39 0.54 มาก 

3 
สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ   

4.48 0.63 มาก 

4 
สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 

4.52 0.50 มากที่สุด 

5 
สถานศึกษามี การบ ริหารงานที่มีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

4.53 0.55 มากที่สุด 

6 สถานศึกษามีการบริหารที่มีผลลัพธ์ตรงตามวิสัยทัศน์ 4.63 0.48 มากที่สุด 

7 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4.61 0.49 มากที่สุด 

8 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4.63 0.49 มากที่สุด 

9 
สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยี ใหม่  ๆ มาใช้ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

4.51 0.55 มากที่สุด 

10 
สถานศึกษามี การควบ คุมความ เสี่ ย งที่ เกิ ดจากการ
บริหารงานของสถานศึกษา 

4.61 0.49 มากที่สุด 

 รวม 4.54 0.37 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ของกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 =  4.54  , SD = 0.37   ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 7 ข้อ และระดับมากจำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษามีการบริหารที่มีผลลัพธ์ตรงตามวิสัยทัศน์ ( 𝐗 =  4.63  , 

SD = 0.48   ) สถานศึกษามีการบ ริหารท รัพยากรอย่ าง คุ้ม ค่า  ( 𝐗 = 4.63  , SD = 0.49 ) 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

( 𝐗 = 4.61 , SD = 0.49 ) สถานศึกษามีการควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดจากการบริหารงานของ
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สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.61 , SD = 0.49 ) สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ ( 𝐗 = 4.53 , SD = 0.55 ) สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี

ประสิทธิภาพเชื่อถือได้  ( 𝐗 = 4.52 , SD = 0.50 )  สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา ( 𝐗 = 4.51 , SD = 0.55 ) สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ( 𝐗 = 4.48 , SD = 0.63 ) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่

เชื่อถือได้ ( 𝐗 = 4.47 , SD = 0.54 )  และสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ( 𝐗 = 4.39 , SD = 0.54 )    
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.63  หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา    
ด้านทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ 

(n=112) 
ข้อ ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (Y2) 𝐗 SD ระดับ 

1 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

4.51 0.55 มากที่สุด 

2 
ผู้ บ ริห าร  ค รู  แ ละ บุ ค ล ากรภ าย ในส ถ าน ศึก ษ ามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน   

4.33 0.58 มาก 

3 
สถานศึกษามีความมุ่งมั่นสูง สามารถพัฒนาความสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็น
ได้ 

4.50 0.60 มากที่สุด 

4 
สถานศึกษาสร้างแรงจูงใจและทักษะที่จำเป็นต่อการการจัด
การศึกษา 

4.46 0.55 มาก 

5 
สถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
สร้างแรงจูงใจบุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  

4.60 0.49 มากที่สุด 

6 
สถานศึกษาสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรลาออกไปได้ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

7 สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา 4.46 0.54 มาก 
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ข้อ ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (Y2) 𝐗 SD ระดับ 

8 
สถานศึกษาจัดบรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคมและการ
สร้างทีมที่เข้มแข็ง  

4.35 0.55 มาก 

9 
สถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ในการจัด
อัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง 

4.50 0.57 มากที่สุด 

10 
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4.46 0.54 มาก 

 รวม 4.48 0.37 มาก 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรและ

ทรัพยากร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( 𝐗 =  4.48  , SD = 0.37 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ข้อ และระดับมากจำนวน 5 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างแรงจูงใจบุคลากร

มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ( 𝐗 =  4.60  , SD = 0.49 ) สถานศึกษาสามารถสรรหา

บุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรลาออกไปได้ ( 𝐗 =  4.57  , SD = 0.50 ) 
ผู้บ ริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีทักษะและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา ( 𝐗 =  4.51  , SD = 0.55 ) สถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในการจัด

อัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง ( 𝐗 =  4.50  , SD = 0.57 ) สถานศึกษามีความมุ่งมั่นสูง สามารถ

พัฒนาความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ ( 𝐗 =  4.50  , SD 

= 0.60 ) สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ( 𝐗 =  4.46  , SD = 0.54 ) 

สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ( 𝐗 =  
4.46  , SD = 0.54 ) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน 

( 𝐗 =  4.46  , SD = 0.55 )  สถานศึกษาจัดบรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคมและการสร้างทีมที่

เข้ม แข็ง  ( 𝐗 =  4.35  , SD = 0.55) และผู้ บ ริหาร ครู และบุคลากรภาย ในสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ( 𝐗 =  4.33  , SD = 0.58) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.60 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา     
ด้านนวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 

(n=112) 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 𝐗 SD ระดับ 

นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (Y3) 
1 สถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 4.51 0.52 มากที่สุด 

2 
ผู้บ ริหารและบุ คลากรสามารถสังเกตพบทั้ งสิ่ งที่ เป็ น
ผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษา 

4.50 0.50 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

4.52 0.50 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.50 0.52 มากที่สุด 

5 สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน 4.51 0.54 มากที่สุด 

6 
สถานศึกษามีความพ ร้อมในการปรับ เปลี่ ยนวิธีก าร
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.48 0.50 มาก 

7 สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในองค์กร 4.53 0.50 มากที่สุด 

8 
สถานศึกษาสามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.47 0.54 มาก 

9 
สถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

4.44 0.57 มาก 

10 
สถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง 

4.57 0.51 มากที่สุด 

 รวม 4.50 0.37 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านนวัตกรรมและการปรับตัวต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 𝐗 = 4.50   , SD = 0.37  ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 7 ข้อ และระดับมาก จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง         

( 𝐗 = 4.57  , SD = 0.51  ) สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในองค์กร ( 𝐗 = 4.53   , SD = 0.50  ) 
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ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม  ( 𝐗 = 4.52 ,      

SD = 0.50  ) สถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  ( 𝐗 = 4.51  , SD = 0.52  ) 

สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน ( 𝐗 = 4.51  , SD = 0.54  ) ผู้บริหารและบุคลากร

สามารถสังเกตพบทั้งสิ่งที่ เป็นผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษา ( 𝐗 = 4.50  , SD = 0.50  ) 

ผู้บริหารและบุคลากรมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ( 𝐗 = 4.50  
, SD = 0.52  ) สถานศึกษามีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 𝐗 = 4.48  , SD 
= 0.50  ) สถานศึกษาสามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง ( 𝐗 = 4.47  , SD = 0.54  ) และสถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่าง

เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ( 𝐗 = 4.44  , SD = 0.57  ) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.57 หมายความว่ามีการ
กระจายของข้อมูลในระดับน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  

 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson's product - moment correlation coefficient)  ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 17 
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ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n=112) 
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บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (X1) .410** .372** .366** .423** 

บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (X2)   .402** .585** .606** .587** 
บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์  (X3) .365** .505** .527** .515** 

บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (X4) .145 .299** .344** .291** 
บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X5) .250** .357** .396** .370** 

บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6) .164 .318** .349** .306** 
บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (X7) .423** .630** .596** .608** 

บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8) .445** .581** .561** .585** 

บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (X9) .320** .404** .395** .412** 
บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง  (X10)   .515** .568** .642** .636** 

ภาพรวม (Xtot) .489** .663** .687** .678** 
**นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตารางที่ 17 พบว่า บทบาทผู้บริหารโดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมโดยภาพรวม (Ytot) มี
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .678**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหารรายด้าน (X1 - X10) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมรายด้าน (Y1 – Y3) พบว่าคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สู งที่สุด คือ บทบาทเป็นผู้ เจรจาต่อรอง (X10)  กับ นวัตกรรมและการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .642** ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อย
ที่สุด คือ บทบาทเป็นผู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X5) กับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการ  (Y1)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .250**  
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 เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมรายด้าน (Y1 - Y3) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กันทุกคู่ในลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ บทบาท
ผู้บริหาร (Xtot)  กับ นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.687**  ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ บทบาทผู้บริหาร (Xtot)  กับ ประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .489**   
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม (Ytot) กับ บทบาทผู้บริหารรายด้าน (X1 - X10) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 กันทุกคู่ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (Ytot) กับ 
บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง (X10) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .636**  ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม (Ytot) กับ บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .291**    
 สรุปผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พบว่า บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัย เรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บ ริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม การวิจัยคร้ังน้ี
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 112 ฉบับ 
จากสถานศึกษา 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้ให้ข้อมูล สถานศึกษาละ 4 คน  ประกอบด้วย               
1) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน และ 3) ครู จำนวน 2 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารตามแนวคิดของมินซ์เบิร์ก (Mintzberg) 
และประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของยูคล์ (Yukl) สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (frequency)    

ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝐗) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ดังน้ี 
 1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี บทบาทเป็น
สัญลักษณ์ขององค์การ บทบาทเป็นผู้นำองค์การ บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง   บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่ง
ก่อกวน บทบาทเป็นผู้ประกอบการ บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล 
บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
ตามลำดับ 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 
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มากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยได้ดังน้ี ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ  นวัตกรรมและการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ ตามลำดับ 
 3. บทบาทผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การอภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังน้ี  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ว่า 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม ตระหนักถึงบทบาทผู้บริหารทุก ๆ บทบาทในการบริหารงานสถานศึกษา มีความรับผิดชอบ
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถกำหนดนโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา การควบคุม 
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งชุมชน ผู้ปกครอง ดำเนินการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา ถือว่าเป็นผู้กุมบังเหียนแห่ง
ความสำเร็จนำการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถเข้าใจถึงหัวใจของการเรียนรู้ของเด็ก ดังน้ันผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องรู้จักแสดงออกเพื่อเป็นผู้นำในการบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  สั่งการและ
ควบคุมการดำเนินงาน สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนดูแลช่วยเหลือ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทุ่มเทความพยายามที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิผล  ใช้ศาสตร์และศิลป์ คือมีความรู้ความสามารถ แสดงบทบาทผู้บริหารในการบริหารงาน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดีจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ อิศรา ประหยัด
ทรัพย์ ที่ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  
 เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐม  เป็นรายด้านพบว่า ด้านบทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด
เป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารตระหนักในการเป็นสัญลักษณ์ที่ ดีของสถานศึกษา เป็น
ประธานในการประชุมและพิธีการต่าง ๆ เป็นผู้นำในการประชุม เป็นผู้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน 
และเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิญญา กลิ่นถือศีล ได้ศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
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โรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ที่พบว่า 
บทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารเป็นประธานในพิธี ประชุม
ครูเพื่อชี้แจงให้เข้าใจในวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา คอยต้อนรับแขก
ที่มาเยี่ยมเยือน และเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา  
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้นำองค์การ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับสอง ทั้งน้ี
เพราะ ผู้บริหารตระหนักในการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง
ความรักความผูกพัน สั่งการและควบคุมการดำเนินงาน  สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนดู แล
ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ วางไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวสิษฐ์พล รอบจังหวัด ที่ศึกษาบทบาทของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่พบว่าบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เน่ืองจาก ผู้บริหารรู้จัก สร้างความรักความผูกพัน สั่งการและควบคุม
การดำเนินงาน  สนับสนุนดูแลช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของครู จนสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้เจรจาต่อรอง  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับสาม ทั้งน้ี
เพราะผู้บริหารตระหนักในการเป็นตัวแทนสถานศึกษา ในการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา สอดคคล้องกับงานวิจัยของจิ
ราภา เพียรเจริญ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าผู้บริหารและครูมีระดับการ
รับรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจั ดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ
เป็นตัวแทน เจรจาจัดสรรงบประมาณและจัดทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจาก 
ผู้บริหารรู้จักแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ระดมทุนที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา 
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับสี่ ทั้งน้ี
เพราะผู้บริหารตระหนักในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ทุ่มเทความ
พยายามที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล  สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา 
ศกุนะสิงห์ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
ด้านเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารต้องทำหน้าที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษา และรองรับความท้าทายจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
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 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้ประกอบการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับห้า ทั้งน้ี
เพราะผู้บริหารตระหนักในการเป็นผู้ ริ เร่ิมพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง ออกแบบควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในสถานศึกษา แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษา  แสดงความใส่ใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบว่า บทบาทของ
ผู้บ ริหารต่อการพัฒนาการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผู้บริหารต้องแสวงหา
การพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับหก 
ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารตระหนักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายของข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายของ
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของธัชพนธ์ ไสยาสน์ ได้ศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านการเป็นผู้จัดองค์กรและด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 
เน่ืองจากผู้บริหารรู้จักหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ของสถานศึกษา 
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับเจ็ด 
ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารตระหนักในการเป็นผู้ ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม โดยจัดลำดับความสำคัญและยุติธรรม  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธัชพนธ์ ไสยาสน์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่พบว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  31 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
ด้านการเป็นผู้จัดองค์กรและด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ การจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญโดยมี
หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา  
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 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้กำกับติดตามผล มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับที่แปด 
ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารตระหนักในการเป็นศูนย์กลางของข้อมูล เป็นผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม เหตุการณ์
ภายนอก ความคิดเห็นและแนวโน้มต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ แสวงหาข้อมูลจากเครือข่ายระหว่างบุคคล
อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราภา เพียรเจริญ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า ผู้บริหารการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
การกำหนดนโยบาย กำกับติดตามผล มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารจะต้อง
เป็นศูนย์กลางข้อมูลแสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการการดำเนินงานและพัฒนาสถานศึกษา 
 บทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับที่
เก้า ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารตระหนักในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา และทำการเผยแพร่หรือ
กระจายข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม และรวดเร็ว 
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ที่พบว่าบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารทำหน้าที่แจ้งข่าว
หรือกระจายข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ครูได้ทราบและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ส่วนบทบาทผู้บริหารด้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์  ซึ่งพบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุ ดเป็น
อันดับสุดท้าย  อาจเป็นเพราะผู้บริหารยังไม่ได้คำนึงและให้ความสนใจในด้านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารสถานศึกษาสู่หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอาทิตยา ศกุนะสิงห์ ได้ศึกษาบทบาทผู้บ ริหารที่สัมพันธ์กับประสิ ทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยบทบาทด้านเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริหารต้องคอยแจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารโครงการกิจกรรมและความสำเร็จของสถานศึกษาให้ผู้อื่นได้รับทราบ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ว่า 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ทั้งด้านงานวิชาการ  
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การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงาน มีความเห็น
อกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังความคิดเห็น และผู้บริหารสามารถครองตน ครองคน ครองงานได้
เป็นอย่างดี จึงทำให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการทำงานสูง ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่
จนสามารถทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เพราะประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเป็นผลลัพธ์แสดงผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในองค์การ ที่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ 
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณทั้งความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการ ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงนวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา โสภิตชาติ ได้ศึกษาทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม  เป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่
เชื่อถือได้ สามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 
การบริหารงานมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา ตลอดจนมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานของ
สถานศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร ช่อชิต ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่พบว่าประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อย ดังน้ี ความมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการ
ทำงานที่เชื่อถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามลำดับ  
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านนวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุดเป็นอันดับสอง อาจเป็นเพราะสถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถสังเกตพบทั้งสิ่งที่เป็นผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษาแล้วสามารถ
เลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของดาราพร เชยเถื่อน ได้
ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและราย
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ด้าน ประกอบด้วย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างความพึงพอใจในการทำงานของครูและความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม  
  ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่
เป็นอันดับสุดท้าย เพราะผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีทักษะและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
สถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดอัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา รอดเจริญ ได้ศึกษาสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและจำแนกรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้านความมุ่งมั่นในชีวิต ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและด้านความสามารถในการปรับตัว  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ว่า บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
หรือคล้อยตามกัน กล่าวคือ หากผู้บริหารแสดงออกบทบาทผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามสถานภาพ และมี
ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การกำหนด
นโยบาย วางแผนการจัดการศึกษา การควบคุม การส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  
รวมทั้งชุมชน ผู้ปกครอง ดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะมีผลทำให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุดตามไปด้วยทั้งน้ีเพราะบทบาทผู้บริหารคุณภาพ  จนเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา ศกุนะสิงห์ ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่  1 ที่พบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 กันทุกคู่ใน
ลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ บทบาทผู้บริหาร กับ นวัตกรรม
และการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเพราะ ผู้บริหารต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
สังเกตพบเห็นสิ่งที่เป็นผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษาแล้วสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์กรได้อย่างเหมาะสม มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
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ยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ความรู้ในองค์กร สามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสถานศึกษา
สามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของเฟลตเชอร์ ศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในรัฐเวอจิเนียพบว่า ส่วนมากได้ใช้เวลาในการบริหาร
จัดการ การวางแผนและควบคุมการประชุมเตรียมการ และติดตามเกี่ยวกับงบประมาณ ตระเตรียม
เกี่ยวกับการซ่อมแซมเคร่ืองมือ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้าน
เทคโนโลยี และจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาต้องกระตุ้นครูให้มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจใฝ่ศึกษาหา
ความรู้อยู่เสมอ ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ บทบาทผู้บริหารกับ ประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารต้องบริหารงานมีความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา ตลอดจนมีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุทเธอร์ ที่ ต้องกำหนดองค์ประกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลการ
ศึกษาวิจัย ดังน้ี 1) มีการกำหนดค่านิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 2) มีการบริหาร
ห้องเรียนที่ดี 3) มีการสอนของครูและกำหนดความคาดหวังสูง 4) มีครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี 5) มีข้อมูล
ย้อนกลับในทางบวกต่อนักเรียน 6) มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและครู 7) มีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 8) มีการประสบผลสำเร็จของนักเรียน 9) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู
กับนักเรยีน 
 เมื่อพิจารณารายคู่ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐมกับ บทบาทผู้บริหารรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กัน
ทุกคู่ในลักษณะคล้อยตามกัน โดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กับ บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง 
ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนสถานศึกษา สามารถเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมกับ บทบาทเป็นผู้กำกับ
ติดตามผล ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารต้องคอยแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธัชพนธ์ ไสยาสน์ ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
ที่พบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเป็นผู้จัดองค์กร ด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอนแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมบทบาทผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และด้านบทบาทเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น จึงขอเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม ด้านบทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และด้านบทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น ซึ่งผู้บริหารควรพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา และทำการ
เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
และรวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เช่น ปรึกษาหารือมอบหมายงานกับฝ่ายบริหาร และประชุม
ชี้แจงกับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้บริหารควรถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร แจ้งข่าวหรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาสู่หน่วยงานและชุมชนภายนอก รายงานข่าวเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรม แสดงความสำเร็จของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
กระดานข่าวออนไลน์ การจัดทำสื่อออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมโครงการสถานศึกษา การจัดทำ
วารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  
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 2. จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ผู้บริหารควร
ให้ความสำคัญกับ ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการสร้าง
แรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อความร่วมมือ และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เช่น 
การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาปิดกล่องชอล์ก เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์แบบมี
ส่วนร่วมกับผู้ที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็นได้  มีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
สร้างแรงจูงใจตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรลาออกไป จัด
สวัสดิการให้กับบุคลากร จัดบรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคมและการสร้างทีม  มีการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดอัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. จากการศึกษาพบว่า บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มีความสัมพันธ์กัน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับบทบาท
ผู้บริหาร แสดงออกบทบาทตามตำแหน่งเพื่อผลักดันองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสถานศึกษา
ให้เกิดผลที่ เป็นรูปธรรม ครู นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รับรู้และเกิดทัศนะที่ ดีต่อ สถานศึกษา พร้อมให้ความช่วย เหลือกับ
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ทาง ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
และก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา มีนวัตกรรมและการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

 เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยคร้ัง
ต่อไปดังน้ี 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเป รียบ เทียบบทบาทผู้บ ริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา              
ในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน  
 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม  
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

และรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 ผู้วิ จัยได้เรียนเชิญผู้ เชี่ยวชาญประเมินค่าความตรงด้านเน้ือหา (content validity) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 5 คน ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ  
 ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 วุฒิการศึกษา  Ed.D. Northern University  of Philippines 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา  
 ตำแหน่ง   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร. สมชัย พุทธา  
 ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก 
 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 
 ตำแหน่ง   อาจารย์สาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทาง
    การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
 ตำแหน่ง   อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 



  

 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 
เร่ือง “บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม” 
 

คำช้ีแจง 

 1. วิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

2. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวิจัย โปรดพิจารณาความสอดคล้องข้อคำถามกับนิยามตัวแปรของเคร่ืองมือวิจัย แล้วเขียน
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุ
ลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวแปรที่ศึกษา ตามเกณฑ์ดังน้ี  

 -1 หมายความว่า คำถามไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

 0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

 1 หมายความว่า คำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

             นายอภิรัตน์  ช่างเกวียน 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือ 

บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ (X1) 

1 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานในการ
ลงนามในสัญญาต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2 
ผู้บริหารเป็นประธานในการประชุมและพิธีการ
ต่าง ๆ เป็นผู้นำในการประชุมของสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

3 
ผู้บริหารเป็นผู้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน ดูงาน
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 
ผู้บ ริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้นำองค์การ (X2) 

5 
ผู้บ ริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 
ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการและควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 
ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนดูแลช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ (X3) 

9 
ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลภายในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10 
ผู้บริหารติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

11 
ผู้บริหารเป็นผู้ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล (X4) 

12 
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

13 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

14 

ผู้บ ริหารเป็ นผู้ แ สวงหาข้ อมู ลจากกิ จกรรม 
เหตุการณ์ภายนอก ความคิดเห็นและแนวโน้มต่าง 
ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
และการพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

15 

ผู้บ ริหารเป็นผู้แ สวงหาข้อมูลจากเครือข่ าย
ระหว่างบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X5) 

16 
ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

17 
ผู้บริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

18 

ผู้บริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบด้วย
วิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

19 
ผู้บริหารเป็นผู้แจ้งข่าวหรือกระจายข้อมูลที่ได้รับ
จาก แ ห ล่ งข้ อมู ลทั้ งภ าย ในแ ล ะภ าย นอ ก
สถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (X6) 

20 
ผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษา
สู่ ห น่ วย งานภ ายนอก เพื่ อป ระ ชาสั ม พั นธ์

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

สถานศึกษา 

21 
ผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษา
สู่ชุมชนภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

22 
ผู้บริหารเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
โครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

23 
ผู้บริหารเป็นผู้แสดงความสำเร็จของสถานศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้ประกอบการ (X7) 

24 ผู้บริหารเป็นผู้นำริเร่ิมพัฒนาสถานศึกษา 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

25 
ผู้บริหารเป็นผู้ออกแบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินงานในสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

26 
ผู้บ ริหารเป็นผู้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 
ผู้บริหารแสดงความใส่ใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนา
และปรับปรุงเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน (X8) 

28 
ผู้บริหารเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 
ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 
ผู้บริหารแสดงความทุ่มเทความพยายามที่จะขจัด
ปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

31 
ผู้บริหารแก้ปัญหาที่ เกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร (X9) 

32 
ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

สถานศึกษาตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม 

34 
ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาโดยจัดลำดับความสำคัญ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง (X10) 

35 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

36 
ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ ได้มาซึ่ ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

37 
ผู้บ ริหารสามารถแก้ ไขปัญหาเพื่อให้ ได้มาซึ่ ง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

38 
ผู้บริหารสามารถต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของกระบวนการ (Y1) 

1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้ 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

2 
สถานศึ กษาสาม ารถ จัดก ารเ รียนการสอ น
สอ ดคล้ อ งกั บ คว าม ต้อ งก ารข อ ง นั ก เ รีย น 
ผู้ปกครองและชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

3 
สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ   

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4 
สถ าน ศึก ษ ามี ค รูแ ล ะบุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้  
ความสามารถ มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

5 
สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

6 
สถานศึกษามีการบริหารที่มีผลลัพธ์ตรงตาม
วิสัยทัศน์ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

7 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและมี ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

9 
สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

10 
สถานศึกษามีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการ
บริหารงานของสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ (Y2) 

11 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

12 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

13 
สถานศึกษามีความมุ่ งมั่นสูง สามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ให้ข้อมูลและ
ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

14 
สถานศึกษาสร้างแรงจูงใจและทักษะที่จำเป็นต่อ
การการจัดการศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

15 
สถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและสร้างแรงจูงใจบุคลากรมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

16 
สถ าน ศึก ษ าส าม ารถ ส รรห า บุ ค ล าก รที่ มี
ความสามารถมาปฏิบั ติหน้าที่แทนบุคลากร
ลาออกไปได้ 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

17 
สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

18 
สถานศึกษาจัดบรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคม
และการสร้างทีมที่เข้มแข็ง  

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

19 
สถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในการ
จัดอัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

20 
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม (Y3) 

21 
สถาน ศึกษ า รู้เท่ าทั นการเป ลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

22 
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถสังเกตพบทั้งสิ่งที่
เป็นผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษา 

1 1 -1 1 1 0.6 ใช้ได้ 

23 
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเลือกกลยุทธ์ในการ
พัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

24 
ผู้ บ ริห ารแ ละ บุ คล ากรมี ค ว าม เต็ ม ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี  ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

25 สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

26 

สถานศึกษามีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

27 สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในองค์กร 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

28 
สถานศึกษาสามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ม า ใช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า งา น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

29 
สถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

30 
สถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

และรายช่ือสถานศึกษาท่ีใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือสถานศึกษาท่ีใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 

ลำดับ ช่ือโรงเรียน สังกัด 

1 โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี 

2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม.สุพรรณบุรี 
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี 

4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุรี 
5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.สุพรรณบุรี 

6 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุรี 
7 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม.สุพรรณบุรี 

8 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม.สุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Try out) 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.973 68 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
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x1.1 299.9375 478.706 .192 .973 

x1.2 299.8438 477.233 .299 .973 

x1.3 299.9375 478.770 .189 .973 

x1.4 299.9375 469.480 .646 .972 

x2.1 300.0000 464.968 .614 .972 

x2.2 300.1563 472.846 .444 .973 

x2.3 300.1875 459.964 .730 .972 

x2.4 300.0938 460.152 .774 .972 

x3.1 300.2188 468.886 .512 .973 

x3.2 300.3125 472.415 .393 .973 

x3.3 300.1563 477.104 .250 .973 

x4.1 300.2188 469.531 .487 .973 

x4.2 300.2500 473.484 .428 .973 

x4.3 300.2813 470.209 .472 .973 

x4.4 300.2813 469.047 .517 .973 

x5.1 300.2500 464.452 .688 .972 

x5.2 300.1563 469.749 .521 .973 

x5.3 300.0313 468.934 .562 .973 

x5.4 299.9063 469.314 .587 .972 

x6.1 300.2188 470.241 .460 .973 

x6.2 300.3125 467.770 .641 .972 

x6.3 300.3750 470.177 .565 .972 
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x6.4 300.2500 469.677 .538 .973 

x7.1 299.8438 472.975 .533 .973 

x7.2 300.2813 477.757 .232 .973 

x7.3 300.3125 471.835 .529 .973 

x7.4 300.2813 472.983 .461 .973 

x8.1 300.2188 468.564 .578 .972 

x8.2 300.1875 469.964 .580 .972 

x8.3 300.3438 462.491 .678 .972 

x8.4 300.3125 464.738 .638 .972 

x9.1 300.0938 468.475 .645 .972 

x9.2 300.0625 462.319 .758 .972 

x9.3 300.0938 464.539 .737 .972 

x10.1 300.1563 475.362 .329 .973 

x10.2 300.2188 473.338 .428 .973 

x10.3 300.2813 468.144 .552 .973 

x10.4 300.1250 470.048 .571 .972 

y1.1 300.0000 469.806 .602 .972 

y1.2 299.9688 470.289 .591 .972 

y1.3 299.9063 469.959 .642 .972 

y1.4 299.7500 480.065 .184 .973 

y1.5 299.9375 472.254 .509 .973 

y1.6 300.1875 470.673 .547 .973 
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y1.7 300.2500 463.548 .580 .973 

y1.8 300.1250 462.758 .738 .972 

y1.9 299.9375 467.738 .733 .972 

y1.10 300.1875 468.028 .595 .972 

y2.1 300.2813 459.241 .771 .972 

y2.2 300.2500 468.516 .664 .972 

y2.3 300.0000 468.323 .673 .972 

y2.4 300.0313 468.289 .664 .972 

y2.5 299.9688 466.289 .785 .972 

y2.6 300.0625 465.738 .777 .972 

y2.7 300.4063 464.894 .618 .972 

y2.8 300.1563 468.265 .655 .972 

y2.9 300.0938 465.894 .765 .972 

y2.10 300.0625 465.738 .777 .972 

y3.1 300.2813 475.693 .331 .973 

3.2 300.2500 467.097 .731 .972 

y3.3 300.2188 466.951 .727 .972 

y3.4 300.1875 468.222 .661 .972 

y3.5 300.2188 466.757 .654 .972 

y3.6 300.2188 466.499 .749 .972 

y3.7 300.2500 467.161 .728 .972 

y3.8 300.2500 467.290 .722 .972 
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y3.9 300.1875 465.835 .687 .972 

y3.10 300.1250 466.113 .753 .972 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 
Items 

304.6250 482.887 21.97469 68 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และรายช่ือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูล 

ลำดับ อำเภอ ช่ือโรงเรียน 

1 เมืองนครปฐม 1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2. โรงเรียนราชินีบูรณะ 

3. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
4. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 

5. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
6. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 

7. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

2 กำแพงแสน 8. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
9. โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

10.โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
3 ดอนตูม 11. โรงเรียนคงทองวิทยา 

12. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
4 นครชัยศรี 13. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ 

14. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
15. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

16. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
17. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 

18. โรงเรียนเพิ่มวิทยา 

5 บางเลน 19. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
20. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 

21. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
22. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 

6 สามพราน 23. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
24. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 

25. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
26. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 

7 พุทธมณฑล 27. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ 
28. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

http://www.pt-lms.com/
http://www.rn.ac.th/
http://www.swc.ac.th/obeclms/
http://www.sktw.ac.th/maew/Joomla/index.php
http://www.wj.ac.th/web/
http://www.thaischool.in.th/73100237/
http://www.psc.ac.th/
http://www.teenpath.net/school.asp?ID=530
http://www.mtbk.ac.th/
http://www.salatuek.com/
http://school.esanpt1.go.th/ktw/
http://www.blws.ac.th/
http://www.schoolngbr.ac.th/
http://www.py.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/prokkaewwit/
http://www.school.obec.go.th/phloichaturachinda/indexploy.htm
http://www.laembua.ac.th/
http://www.thaischool.in.th/73100353/
http://bwschoool.tripod.com/
http://school.obec.go.th/blv2503/
http://stpsch.ac.th/
http://school.obec.go.th/buapakthawittaya/
http://ns2.spw.ac.th/xoops/
http://www.kc.ac.th/
http://www.wrk.ac.th/
http://www.preedaram.ac.th/
http://www.rsbs.ac.th/
http://www.kjn.ac.th/web/
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ภาคผนวก ฉ 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครปฐม 

 

คำช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำหรับการวิจัย เรื่อง บทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) เพื่อทราบประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับน้ี ประกอบด้วย 3 ตอน จำนวน 73  ข้อ ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ  
ตอนท่ี 2 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน 38 ข้อ 
ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา    จำนวน 30 ข้อ 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับน้ี สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการ   1  คน          
2. รองผู้อำนวยการ  1  คน  
3. ครู    2  คน   

4. โปรดใส่เคร่ืองหมาย หน้าคำตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบคำถาม
ทุกข้อ ข้อมูลที่ท่านตอบขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด โดย
ผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม  

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วโปรดแจ้งผู้วิจัยให้มารับแบบสอบถามเพื่อการวิจัยกลับคืน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี  

      นายอภิรัตน์  ช่างเกวียน 
      นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     โทรศัพท์ 081–915-0750 
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ตอนท่ี 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       หน้าข้อความที่ตรงตามสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

     ชาย                                   หญิง 

2 อายุ (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหน่ึงปี) 
     21 – 30 ปี                           31 – 40 ป ี
     41 – 50 ปี                           51 – 60 ป ี

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

4 ตำแหน่งปัจจุบัน 
     ผู้อำนวยการ 
     รองผู้อำนวยการ 
     ครู 

5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหน่ึงปี) 
     1 - 5 ป ี                              6 – 10 ป ี
     11 – 15 ปี                           16 – 20 ป ี
     มากกว่า 20 ปี  
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ตอนท่ี 2 : บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังน้ี  
 ระดับ 5   หมายถึง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4   หมายถึง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 

ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 

บทบาทเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ  

1 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานในการลงนามใน
สัญญาต่าง ๆ 

     

2 
ผู้บริหารเป็นประธานในการประชุมและพิธีการต่าง ๆ เป็น
ผู้นำในการประชุมของสถานศึกษา 

     

3 
ผู้บ ริหารเป็ นผู้ ต้อนรับแขกที่ ม าเยี่ ยม เยือน ดู งานของ
สถานศึกษา 

     

4 
ผู้บ ริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

     

บทบาทเป็นผู้นำองค์การ  

5 
ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

6 
ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

     

7 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา      

8 
ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนดูแลช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
บทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์  

9 
ผู้บ ริหารเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลภายในสถานศึกษา 

     

10 
ผู้บ ริหารติด ต่อประสานงานกับบุ คคลภ ายนอกห รือ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

     

11 
ผู้บริหารเป็นผู้ ติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

     

บทบาทเป็นผู้กำกับติดตามผล  

12 
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 

     

13 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

14 
ผู้บ ริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากกิจกรรม เหตุการณ์
ภายนอก ความคิดเห็นและแนวโน้มต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 

     

15 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาข้อมูลจากเครือข่ายระหว่างบุคคล
อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

บทบาทเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

16 
ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเพื่อให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง 

     

17 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบ 

     

18 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ เผยแพร่หรือกระจายข้อมูลแก่บุคคลที่
เกี่ ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบด้วยวิธี ต่าง ๆ ที่
เหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

     

19 
ผู้บ ริหารเป็ นผู้แ จ้งข่าวหรือกระจายข้อมูลที่ ได้รับจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับ 
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
 บัญชาได้ทราบ      

บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์  

20 
ผู้บ ริหารเป็ นผู้ถ่ ายทอดข้ อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่
หน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

     

21 
ผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาสู่ชุมชน
ภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

     

22 
ผู้บริหารเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ
หรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

23 
ผู้บริหารเป็นผู้แสดงความสำเร็จของสถานศึกษาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

     

บทบาทเป็นผู้ประกอบการ  

24 ผู้บริหารเป็นผู้นำริเร่ิมพัฒนาสถานศึกษา      

25 
ผู้บ ริหารเป็นผู้ออกแบบควบ คุมการเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา 

     

26 
ผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานศึกษา 

     

27 
ผู้บริหารแสดงความใส่ ใจมุ่งมั่นทุ่ม เทในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา 

     

บทบาทเป็นผู้ขจัดสิ่งก่อกวน  
28 ผู้บริหารเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา      

29 
ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

     

30 
ผู้บริหารแสดงความทุ่มเทความพยายามที่จะขจัดปัญหาต่าง 
ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

     

31 
ผู้บริหารแก้ปัญหาที่ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

     

บทบาทเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 
32 ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วน      
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ข้อท่ี บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
 ต่าง ๆ ในสถานศึกษา      

33 
ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษา
ตามจุดที่ต้องการอย่างเหมาะสม 

     

34 
ผู้บริหารจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในสถานศึกษา
โดยจัดลำดับความสำคัญ 

     

บทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง 

35 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา 

     

36 
ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา 

     

36 
ผู้บริหารสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา 

     

37 
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษา 

     

38 ผู้บริหารสามารถต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสถานศึกษา      
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ตอนท่ี 3 : ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังน้ี  
 ระดับ 5   หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4   หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1   หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 

ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของกระบวนการ  
1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้      

2 
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

     

3 
สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ   

     

4 
สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 

     

5 
สถานศึกษามีการบ ริหารงานที่ มีความโป ร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

     

6 สถานศึกษามีการบริหารที่มีผลลัพธ์ตรงตามวิสัยทัศน์      

7 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

     

8 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      

9 
สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยี ใหม่  ๆ มาใช้ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

     

10 
สถานศึกษ ามี การควบ คุมความ เสี่ ย งที่ เกิ ดจากการ
บริหารงานของสถานศึกษา 

     

ทรัพยากรมนุษย์และมนุษยสัมพันธ์ 

11 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีทักษะและ      
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ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 
 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา      

12 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันมีความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

     

13 
สถานศึกษามีความมุ่งมั่นสูง สามารถพัฒนาความสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็น
ได้ 

     

14 
สถานศึกษาสร้างแรงจูงใจและทักษะที่จำเป็นต่อการการจัด
การศึกษา 

     

15 
สถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
สร้างแรงจูงใจบุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  

     

16 
สถานศึกษาสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรลาออกไปได้ 

     

17 สถานศึกษาจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา      

18 
สถานศึกษาจัดบรรยากาศกิจกรรมการเข้าสังคมและการ
สร้างทีมที่เข้มแข็ง  

     

19 
สถานศึกษามีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ในการจัด
อัตรากำลังแทนอัตราที่ว่างลง 

     

20 
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

     

นวัตกรรมและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  

21 สถานศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม      

22 
ผู้บ ริหารและบุ คลากรสามารถสังเกตพบทั้ งสิ่ งที่ เป็ น
ผลกระทบและโอกาสแก่สถานศึกษา 

     

23 
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

     

24 ผู้บริหารและบุคลากรมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง      
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ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง      

25 สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการทำงาน      

26 
สถานศึกษามี ความพ ร้อม ในการป รับ เปลี่ ยนวิ ธีกา ร
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

27 สถานศึกษามีการจัดการความรู้ในองค์กร      

28 
สถานศึกษาสามารถเลือกและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

     

29 
สถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

     

30 
สถานศึกษาสามารถปรับตัวได้ทันและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ – สกุล  นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน 
ท่ีอยู่   โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง  
   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
 
ประวัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2552  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ป)ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม 
พุทธศักราช 2561 – ปัจจุบัน  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม 
  
ประวัติการทำงาน 
พุทธศักราช 2557 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม 
พุทธศักราช 2557 เข้ารับการบรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม จังหวัดนครปฐม 
พุทธศักราช 2560 – ปัจจุบัน ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม 



  
 
ประวัติผู้เ ขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กรกฎาคม 2533 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลนครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย  
พ.ศ. 2557   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน   ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จังหวัดนครปฐม 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73210 

รางวัลท่ีได้รับ 1. รางวัลครูดีเด่น เน่ืองในงานวันครู ประจำปี 2562  
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น   
3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เน่ืองในงานวันครู ประจำปี 2563   
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