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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 3) 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มากที่สุด รองลงมา จนไมมีความสัมพันธเลย 

 วิธีการศึกษา ใชการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey Research) ประชากรในการศึกษา

ครั้งนี้คือผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามโครงการพัฒนาผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลง ปการศึกษา 2550 จํานวน 463 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด ความ

แตกตางของรอยละ ไค-สแควร (Chi-Square)  Gamma (G) และ Multiple Regression  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญมีพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูในระดับสูง 2) ตัวแปร

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติคือ การมีวิสัยทัศน การมีสวนรวม และวัฒนธรรมองคการ เมื่อวัดดวยสถิติท่ีวัด

ความแกรงของความสัมพันธ G พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจคือ วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และการมี

วิสัยทัศน โดยมีคาความแกรงของความสัมพันธ คือ .77 .67 และ .65 ตามลําดับ 3) ตัวแปรที่ใชเปน

ตัวพยากรณในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 นั่นคือเมื่อวัด



 

(4) 

จากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (β) ซ่ึงพยากรณพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดดีท่ีสุด และมีผลในทางบวกตอพฤติกรรมการบริหาร

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดแก วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม 

และการมีวิสัยทัศน เรียงตามลําดับความสําคัญ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณ

ทํางาน ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ/ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจประมาณ รอยละ 64.4 (R2= .644) 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้คือ 1) กฎหมายที่เกี่ยวของตองไดรับการแกไขให

สอดคลองกับการกระจายอํานาจ เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและเกิดความคลองตัว 2) การ

จัดสรรงบประมาณควรไดรับเพิ่มเติมใหเพียงพอเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
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  The objectives of  the study are 1) to study the administration behaviors of 

transformational leadership for the educational decentralization. 2) to study factors that affect 

the administration behaviors of transformational leadership for the educational decentralization. 

3) to study factors that affect the administration behaviors of transformational leadership for the 

educational decentralization the most, the less, and no relationship. 

  The researcher employed a survey research and the people to study were the 

transformational leadership for the educational decentralization to follow the project of “The 

Development of  Transformational Leaders for The Educational Decentralization Year 2550”  

were 463 people. The data was collected by questionnaire. Data calculation included a 

descriptive statistic such as percentage, mean, standard deviation, minimum value, maximum 

value in addition  percentage different, Chi-Square, Gamma and Multiple Regression.  

The result of the research showed that 1) The majority of  the transformational 

leadership for the educational decentralization has the administration behaviors of 

transformational leadership for the educational decentralization in high level. 2) the factors that 

significant affected the administration behaviors of transformational leadership for the 

educational decentralization are as follow: vision, participation and organization culture. When 

the researcher mearsured the association (G), it was found that the factors that affected the the 

administration behaviors of transformational leadership for the educational decentralization are 



 

(6) 

organization culture, participation and vision with the relation strength at .77 .67 and 

.65 respectively. 3) three factors based on the prediction study at the significant statistic at .05 

level and has positively affected on the administration behaviors of transformational leadership 

for the educational decentralization from the most significant to the least significant are 

organization culture, participation and vision respectively. There are no relationship between 

sex, age, education, job and working experience. All independent variables explain  the 

administration behaviors of transformational leadership for the educational decentralization at 

64.4% (R2= .644) 

  Suggestions form the research are 1) The law have to do with decentralization must to 

revise and add up for the educational decentralization. 2) Increase the budget and allocate just 

enough for the educational decentralization. 
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ไดถายทอดองคความรูใหแกผูเขียน และขอขอบพระคุณเจาของแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย

ตางๆที่ผูเขียนไดนํามาอางอิงในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีใหทุนสนับสนุนในการทํา

วิทยานิพนธในคร้ังนี้ 

 ทายสุด ความสําเร็จทั้งหมดนี้ขอมอบใหคุณพอและคุณแมของผูเขียน ท่ีชวยสงเสริม 

สนับสนุน และเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งแกผูเขียน จนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดตามเปาหมายที่

วางไว 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 

 สถานการณของโลกในปจจุบันเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ท้ังทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สภาพแวดลอม ทรัพยากร และการเคลื่อนยายประชากร จึง

ทําใหประเทศตองเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  จึงจําเปนที่จะตอง

ปรับเปลี่ยนเรียนรู และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตอเนื่องตลอดเวลา 

ปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงไดแก การพัฒนาคนเพื่อใหมีคุณภาพ สามารถทันคน ทันโลก 

ทันเหตุการณ และทันสมัย 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในสังคมปจจุบันที่จะ

พัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ในทุกดาน เพื่อใหคนมีความรู คิด

เปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน ใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว บนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรม มีความเปนทองถิ่น เปนไทย และเปนสากล เพื่อสามารถ

ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข และเปนกําลังสําคัญในการนําประเทศสูการแขงขันในสังคม

โลก 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา

อบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม และจัดใหมีกฎหมาย

เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม สรางความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ

ตางๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการจัดการศึกษาของรัฐ ใหคํานึง

การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและใหความ

คุมครอง การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับของรัฐ จึงได
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กําหนด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เพื่อเปนกฎหมาย

แมบทใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ. 2545-2559) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในการจัดการศึกษาตอไป 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด 2  การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ ในมาตรา 16 และมาตรา 17 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัด

การศึกษาเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และหมวด 4 ไดกําหนดแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่นตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหตามความพรอม 

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 4 ไดกําหนด

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 30 (4) โดยตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายได

สุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ

สามสิบหา เพื่อใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอน

เพิ่มขึ้น 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 5 และมาตรา 37  และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 8 มาตรา 33 และมาตรา 76 ไดมีการ

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน 175 เขต 

 ตามมาตรา 5 และมาตรา 38 วรรคสอง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหเขต

พ้ืนที่การศึกษาประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา

สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา จึงไดมีการออกกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ออกเปน 4 ดาน 
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ซ่ึงประกอบไปดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ท่ัวไป 

 สําหรับจังหวัดเลยไดแบงเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน 2 เขต โดยเขตพื้นที่การศึกษาเลย 

เขต 1 ประกอบไปดวยทองที่ อําเภอเมืองเลย อําเภอปากชม อําเภอนาดวง อําเภอเชียงคาน อําเภอ

ทาลี่ อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว และ อําเภอภูเรือ สวนเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2  

ประกอบดวยทองที่ อําเภอวังสะพุง อําเภอผาขาว อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง กิ่งอําเภอเอาราวัณ 

และกิ่งอําเภอหนองหิน  

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนด

โครงการพัฒนาผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงประจําปการศึกษา 2550 เพื่อใหการกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตาม

หลักการขอ 2 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1)   ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตาม

ขีดความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)   ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ

เรื่องที่จะกระจายอํานาจ 

3)   ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 

4)   ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5)   มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 

6)   มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก

ท่ีสุด เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว 

7)   เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 

8)   เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้นๆโดยตรง 

และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง

คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2550 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อ

สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ซ่ึงไดรับการอบรมตามโครงการพัฒนาผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ป

การศึกษา 2550 จํานวน 609 แหง โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ไดรับการคัดเลือก  
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จํานวน 5 โรง คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนบานเชียงคาน 

“ปทุมสงเคราะห”  โรงเรียนเมืองเลย และโรงเรียนอนุบาลเลย สวนเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 

ไดรับการคัดเลือกจํานวน 2 โรง คือ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา การ

คัดเลือกเปนไปตามเกณฑดังนี้ 

1)    มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 500 คนขึ้นไป 

2)    มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ภายหลังจากการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทางดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานไดพัฒนาหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 2 หลักสูตร คือ 

1)    หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับผูบริหาร 

การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

2)    หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับ 

ศึกษานิเทศกและครู 

จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูแกนนําของเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และขยายผลไดเต็มพื้นที่เพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจดังกลาว โดยมีผูนําการเปลี่ยนแปลงเขารับการอบรมตามโครงการดังนี้ 

1)   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน และรองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน 

2)   หัวหนากลุมนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขตละ 1 คน 

3)   ศึกษานิเทศก เขตละ 10 คน 

4)   ผูบริหารสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ตามสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกและรอง

ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาละ 4 คน 

5)   ครูหัวหนากลุมสาระ สถานศึกษาละ 10 คน 

ตามหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดกําหนดการ

พัฒนาเปน 4 ระยะคือ 

 ระยะที่ 1  การศึกษาดวยตนเอง 

 ระยะที่ 2  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขม (Sensitivity Workshop) 
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 ระยะที่ 3  การเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน (Learning on the Job) 

 ระยะที่ 4  การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู (Seminar) 

 ภายหลังจากการผานการอบรมตามหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจและกลับมาปฏิบัติหนาที่คาดหวังวาผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผานการอบรมจะมีความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทั้ง 4 ดานเปนอยางดีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร 

ในทางที่ดีข้ึน อันเปนจุดสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อขยายผล และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจและเปนแบบอยางขยายผลเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของเขตพื้นที่การศึกษา 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติ

กรรมการบริหาร 4 ดาน เพื่อประโยชนตามโครงการผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแบบอยางและขยายผลตอไป ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับพันธกิจของคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ี

ตองการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1)   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ 

 2)   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

3)  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมากที่สุด รองลงมา จนไมมีความสัมพันธเลย 

 

 

 



บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  ในบทนี้จึงเปนการศึกษาเอกสารและ

บทความทางวิชาการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการศึกษาและวิเคราะห 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1   ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร  

2.2   ตัวแบบ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหาร 

2.3   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1  ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร  

  

  2.1.1   ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร 

พฤติกรรม (Behavior) มีผูอธิบายความหมายของพฤติกรรมไวดังนี้ 

   Wolman (1973:  41) ใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง ผลรวมทั้งหมดของการ

กระทําโดยตรงและเกี่ยวของกับบุคคล ท้ังที่เกิดขึ้นอยูภายในและที่แสดงออกตอสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและทางสังคม 

 Dubrin  (1998  อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548:  5) ใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยกระทํา ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการภายในของมนุษยดวย เชน ความรูสึก 

และ ความใฝฝน ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมทั้งสิ้น 

 Good  (1973:  58)  อธิบายพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงานได

กระทําทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นได กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในทางกายภาพ และทาง

อารมณและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ 
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ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2540:  9) ใหความหมายวา พฤติกรรม คือการกระทํา การ

แสดงออกของบุคคลที่สามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหาอยางชัดเจนและเปนปรนัย เชน 

พูด เดิน ทํางาน ความขยัน ความรับผิดชอบ เปนตน 

 ชัยพร วิชชาวุธ (2529 อางถึงใน ปราณี  เพ็ชรนวม, 2548: 9 ) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมวา หมายถึง การกระทําทุกสิ่งทุกอยางของมนุษยไมวาการกระทํานั้น ผูกระทําจะทําโดย

รูตัวหรือไมรูตัว และไมวาคนอื่นจะสังเกตเห็นการกระทํานั้นหรือไมก็ตาม 

 สรุป พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการภายในของคนและ

มีผลตอการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก ไดรับรูส่ิงที่ไดกระทําทั้งทางกายภาพ และทาง

อารมณ 

 การบริหาร (Administration) มีผูอธิบายความหมายของการบริหารไวดังนี้ 

 Drucker  (1974:  12)  ไดใหความหมายของการบริหารวา การบริหารคือศิลปะในการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน 

 ยงยุทธ  เกษสาคร (2546 อางถึงใน สุนันท ประสพผล, 2549: 17)  กลาววา การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบดวยเทคนิควิธีการปฏิบัติงานตางๆ 

อยางเหมาะสมโดยการใชทรัพยากรมนุษย (Human  Resource) เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ 

(Material) และระยะเวลาในการทํางาน (Critical  Moment) รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดวยจิต

รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางขององคการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2540:  3) ใหความหมายวา การบริหารเปนหนาที่ของผูบริหารที่

จะนําหนวยงานไปสูจุดมุงหมายที่หนวยงานวางไว เปนการทํางานกับบุคคลและกลุมบุคคล ใน

การที่จะทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จ จําเปนที่จะตองทําใหบุคคลในหนวยงานมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน และมีทักษะเยี่ยมยอดในการทํางาน ความสามารถในการทําใหหนวยงาน

ประสบผลสําเร็จ โดยผูบริหารใชภาวะผูนํา การบริหารจึงเปนทักษะพิเศษที่จําเปนอยางยิ่งของผูนํา 

 สมยศ  นาวีการ (2543: 14) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการของการทํางานใหสําเร็จ

โดยใชบุคคลอื่น 

 สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานของคนตั้งแต 2 คน ข้ึนไป ท่ีใช

กระบวนการจัดกิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบ มีจุดมุงหมายรวมกันในการที่จะทําใหงาน

ประสบความสําเร็จ โดยใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วัสดุอุปกรณ และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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 พฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behavior) นักวิชาการไดใหความหมายของพฤติ

กรรมการบริหารไวดังนี้ 

  Northcraft and Neale (1999 อางถึงในวันชัย  มีชาติ, 2548: 6) ใหความหมายพฤติ

กรรมการบริหารวา เปนการศึกษาพฤติกรรมในองคการซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการพฤติกรรม เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนจากผลงานของกลุมมากวาบุคคล 

 Good  (1973:  14)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริหารไววา การบริหารโรงเรียน

เปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม แนะนํา จัดการเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย

ปลายทางของการศึกษาที่ต้ังไว ภารกิจดังกลาวจะตองเก่ียวกับครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

โปรแกรมการสอน หลักสูตร วัสดุอุปกรณ และการแนะแนว 

  Hoy and Miskel (1982: 116) กลาววา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีความสําคัญ

และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในงานของผูบริหาร คือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การ

ติดตอสื่อสาร ภาวะผูนํา และความพึงพอใจในงาน 

  Knezevich (1975: 5) กลาวไววา พฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของนักวิชาการแตละ

คนตางกันไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) ของผูบริหารทุกคน คือ ตองมีพฤติ

กรรมการบริหารที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

 Stuat  and  Roskin  (1983  อางถึงใน ปราณี  เพ็ชรนวม, 2548: 9) กลาวไววา พฤติ

กรรมการบริหารที่สําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จทางการศึกษามีอยู 4 ประการคือ พฤติ

กรรมการบริหารดานผูนํา ดานการตัดสินใจ การจูงใจ และการติดตอสื่อสาร 

 สมภพ  ศักดิฐานนท (2532:  38) ไดให ความหมายพฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การ

ประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่แสดงออกในฐานะผูนําของครูในโรงเรียน เพื่อดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย ผูนําที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหเหมาะสมกับสถานการณ 

เงื่อนไข หรือสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได เพื่อใหงานสําเร็จ และผูรวมงานพึงพอใจในการ

ทํางาน จึงจะสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคได 

 สมพงษ  เกษมสิน (2521:  13) ไดกลาววา พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การใชศาสตร

และศิลป โดยนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกับกระบวนการบริหาร เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 สมชาย  ดํารงศิลป (2538:  29) พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําที่

เกิดจากผูบริหาร ท้ังที่เกิดอยูภายในและที่แสดงออกตอผูรวมงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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 พนัส  หันนาคินทร (2524:  3) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการบริหารวา เปนกระบวนการที่

ผูบริหารใชอํานาจ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูหรือคาดวาจะมีใหดําเนินสูจุดหมายที่ตองการ 

โดยเนนพฤติกรรมดานการวางแผน การจัดองคการ การอํานวยการและการควบคุม 

 ดังนั้น พฤติกรรมการบริหาร จึงสรุปไดวา  หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่

แสดงออกในฐานะผูนํา เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย ผูนําสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนใหเหมาะสมกับสถานการณ เงื่อนไข หรือ ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช

กระบวนการจัดกิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบ อยางเหมาะสมเพื่อใหงานสําเร็จ และผูรวมงาน

พึงพอใจในการทํางาน จึงจะสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคได 

 

2.1.2  บทบาทหนาที่และภารกิจของผูบริหาร 

Krajewski, Matin and Walden (1983 อางถึงใน ปราณี  เพ็ชรนวม, 2548) ไดกลาวถึง

หนาที่สําคัญของผูบริหารไวดังนี้ 

 1)   จัดหาคนมีความรู ความสามารถเขามาทํางานใหเพียงพอกับภารกิจของโรงเรียน 

 2)   เปนผูนําพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนาปรับปรุงครูใหเปนครู

มืออาชีพ 

 3)   เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประเมินหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหา 

ปรับปรุงครูใหเปนครูมืออาชีพ 

 4)   จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

 5)   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหมีความสามารถดานสังคม การทํางาน และ การ

เปนผูนํา 

 6)   มีการประเมินครู อาจารย เปนระยะ 

 7)   สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 8)   บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

 9)  ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณดวยการจัดขอ จัดหา และใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหมีผลตอคุณภาพการศึกษา 

 10)   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และปจจัยอื่นๆ ท่ีจะเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

พรนพ  พุกกะพันธ (2544:  14-15) ไดกลาวถึงหนาที่สําคัญของผูบริหารไวดังนี้ 1) การ

กําหนดวัตถุประสงค ผูบริหารเปนผูตัดสินใจวาวัตถุประสงคขององคการควรจะเปนอยางไร และ

จะทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น   2)  การจัดองคการ ผูบริหารจะตองวิเคราะหกิจกรรม

และความสัมพันธของกิจกรรมเหลานั้นแลวแบงแยกออกเปนแตละประเภท แยกงานที่เหมือนกัน 
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อยูในกลุมเดียวกัน โดยแบงออกเปนหนวยงานเพื่อจัดเปนโครงการขององคการ และขั้นสุดทาย

จัดหาคนที่เหมาะสมเขาทํางานในแตละตําแหนงงาน   3)  การจูงใจและสื่อความหมาย ผูบริหาร

จะตองสรางทีมงานใหรับผิดชอบงานที่มอบหมายใหทํา และจูงใจใหคนทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะตองสรางความสัมพันธอยางใกลชิด โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินงาน ท้ังเปนผูใหขอมูลและรับขอมูลจากผูปฏิบัติงาน  4)  การวัดผลการ

ดําเนินงาน เมื่อผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคข้ึนมาแลว ก็จะตองติดตามดูวาผลการดําเนินงานนั้น

เปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใดจะตองวิเคราะหประเมินและแปลความหมายของการปฏิบัติงาน

ของแตละคนตลอดจนหามาตรการแกไขใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  5)  

การพัฒนาคน ผูบริหารตองพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น ท้ังนี้เพราะประสิทธิภาพในการทํางานของ

คนมีอยูอยางไมจํากัด ข้ึนอยูกับสถานการณและลักษณะเฉพาะของงาน องคการตองการ

คุณลักษณะเฉพาะของแตละคนที่มีความแตกตางกันซึ่งความแตกตางเหลานั้น อาจนําไปใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานแตละอยางที่มีลักษณะไมเหมือนกัน โดยคณะทํางานสงเสริม

การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) จัดทํา

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน ดังนี้ 

1)   การบริหารวิชาการ 

2)   การบริหารงบประมาณ 

3)   การบริหารงานบุคคล 

4)   การบริหารทั่วไป 

ดิเรก  พรสีมา (2543:  41-166) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไวในหนังสือ “ปฏิรูปการศึกษาไทยทําอยางไร” สรุปความได

ดังนี้ 

 1)   ผูบริหารจะตองสรรสรางสภาพแวดลอมทุกดาน คือ ดานกายภาพ สังคม 

อารมณ จิตใจ และสติปญญา เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

2)  ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในบทบาทและภารกิจของตัวปอนเขาแตละตัวให

ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งผูบริหารจะตองรูวาจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูเรื่องใด เมื่อไร และอยางไร 

 3)   ผูบริหารจะตองสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองทาง

การเมือง สิทธิหนาที่ เสรีภาพ เคารพตอกฎหมาย ฯลฯ 
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 4)   ผูบริหารตองปรับกระบวนทัศนในการทํางานใหมตองดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อ

เชื้อเชิญใหชุมชน เอกชน ปราชญชาวบาน ผูรูในทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรชุมชน ฯลฯ เขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูบริหารตองดําเนินการใหมีทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาอยาง

เพียงพอ บริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชคน เงิน และเวลาจํานวนนอย แต

ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด 

 5)   ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูบริหารมืออาชีพใหสามารถ

บริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานกลาง 

 6)   ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 7)   ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี 

   8)  ผูบริหารตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic 

Vision) และสามารถแปลงวิสัยทัศนใหเปนพันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา 

 กลาวโดยสรุป บทบาทหนาที่และภารกิจของผูบริหารจะตองวางนโยบาย วางโครงสราง

การบริหารงานนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดาน ไดแก 1)  การบริหารวิชาการ  2)  การ

บริหารงบประมาณ  3)  การบริหารงานบุคคล 4)  การบริหารทั่วไป โดยการวางแผน ตรวจสอบ

ปรับปรุงแกไข วัดและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารวิชาการ 

 งานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการบริหารงาน

วิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนได

เรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบดวย 

การศึกษาปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปใช การ

จัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการ

สอน การสงเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด แหลงการ

เรียนรู การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินงานทางดานวิชาการ รวมถึงการ

ประชุมทางวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือ

โรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ

เปนหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหง  คือ การใหความรูทางดานวิชาการแกผูเรียน (ภิญโญ  สาธร, 

2523: 324)  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา  และปรับปรุงการเรียนการสอนให 
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ไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด หรือการบริหารที่ใหพลเมืองมีความรู  มีคุณธรรม  สามารถ

ประกอบสัมมาอาชีพ  ดํารงตนเปนพลเมืองดี  ชวยกันพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนาตอไป (อุทัย  

ธรรมเตโช, 2531: 6)  การบริหารวิชาการประกอบดวยงานหลายอยาง  ส่ิงสําคัญของงานดาน

วิชาการ คือ หลักสูตรเปนตัวกํากับงานดานวิชาการ  ข้ึนอยูกับความสามารถของผูนํา  ในการ

นําไปใชในแตละสถานศึกษาจึงแตกตางกันไป  การจัดโปรแกรมการศึกษาขึ้นกับปจจัยหลายอยาง 

เชน  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  รวมทั้งผูเรียนดวย (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, 2535: 133)  

การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง  การพัฒนาการ

เรียนการสอนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (ปรียาพร  วงศ

อนุตรโรจน, 2535: 16) 

 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารงานวิชาการจะประกอบดวย การดําเนินงาน

เกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายทางดานวิชาการ การจัดทํามาตรฐานทางดานวิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ การพัฒนาสื่อ

ตนแบบ การเผยแพรกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การนิเทศติดตามผล 

การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  

 การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ท้ังนี้เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ท่ีให

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเรื่อง

ท่ีสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองรู เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน

วิชาการ ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการทั้งทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึง

หมายความวา ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถ

นําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และใน

ขณะเดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถิ่น รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูท่ีเหมาะสม และการพัฒนาแหลง

การเรียนรูท่ีเพียงพอเหมาะสม 

  Smith and other (1961) ไดศึกษาและจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับ

แรกงานในความรับผิดชอบของผูบริหารแบงเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
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 งานบริหารงานวิชาการ    รอยละ 40 

 งานบริหารบุคลากร    รอยละ 20 

 งานบริหารกิจการนักเรียน  รอยละ 20 

 งานบริหารการเงิน    รอยละ 5 

 งานบริหารอาคารสถานที่    รอยละ 5 

 งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 5 

 งานบริหารทั่วไป   รอยละ 5 

 ดังนั้นอาจสรุปไดวา   งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ

จุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ  การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  ซ่ึงขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น  

งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  แบบเรียน  

งานการเรียนการสอน  งานสื่อการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานหองสมุด  งาน

นิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และงานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง 

 จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน  เปนหนาที่หลักของ

โรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของ

โรงเรียน ท่ีจะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู  มีจริยธรรม  และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อ

นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยางดี 

(1)  ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

  งานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร  และการเรียนการ

สอน  ต้ังแตการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินงาน  เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การ

จัดบริการการสอน  ตลอดจนการวัด และประเมินผล  รวมทั้งติดตามผล และสื่อการสอนรวมไป

ถึงการพัฒนาผูสอนตลอดจนการดําเนินกิจการของโรงเรียนจะตองเปนไปตามหลักสูตร  และ

ระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมทุกระยะ  ดวยการจัดเนื้อหาวิชาใหทันสมัย  บางครั้งก็มีการเพิ่มวิชาใหม ๆ เขา

ไปดวยผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางแทจริงนั้น เกิดจากการเรียนการสอน  ดังนั้น  เมื่อหลักสูตร

เปลี่ยนก็จําเปนตองอบรมครูตามไปดวย เพราะการใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเกี่ยวโยงไปถึง

การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน  วิธีสอน การใชอุปกรณการสอนและการประเมินผลดวย ถา

มองในดานของงานสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการ ไดแก  งานควบคุมดูแลหลักสูตร  การ

สอน  อุปกรณการสอน  การจัดการเรียน  คูมือครู  การจัดชั้นเรียน  การจัดครูเขาสอน  การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝกอบรมครู  การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ   
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การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย  การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  และ

ประสิทธิภาพสถานศึกษา (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2535: 59)    

  ดังนั้นจะเห็นไดวา  งานวิชาการเปนงานที่มีขอบขายครอบคลุมหลายดาน  อันจะ

กอใหเกิดประโยชนสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกดาน  ซ่ึงสามารถสรุปขอบเขตของ

งานวิชาการไดดังนี้  งานการจัดหลักสูตร  งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานการใชวิธีการ

สอน และการใชส่ือการเรียนการสอน  งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน 

(2) ปจจัยสูความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา 

ปญญา แกวกียูร และคณะ (2545) ไดประมวลสาระการดําเนินการเพื่อให

หลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จําเปนตองมีปจจัยที่

มีคุณภาพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ก.  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

โดยผูบริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดหมาย และโครงสรางสาระการเรียนรูตามหลักสูตร 

รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

ซ่ึงผูบริหารจะตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ

จัดทําเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เพื่อทําหนาที่

เปนผูนําการพัฒนางานตางๆ ในสถานศึกษา 

ข. บุคลากร 

หมายถึง ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารนอก

สถานศึกษา ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน รวมทั้งเจาหนาที่ของสํานักงานฯ 

เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเปนผูท่ีมีความพรอมในการเรียนรูและการพัฒนา

ไปสูบุคคลแหงการเรียนรู 

ค.  งบประมาณ 

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียนรูเต็ม

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีการระดมทุนและทรัพยากรมาใชจายอยางพอเพียง ท้ัง

การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในรูปของเงินอุดหนุน และทุนการศึกษา สถานศึกษาจะตองมี

อํานาจและโอกาสในการตัดสินใจใชจายงบประมาณตามความตองการของสถานศึกษา ภายใตการ

ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา และครูอาจารยมากขึ้น 
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ง.  แหลงการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สถานศึกษาจัดแหลงการเรียนรูใหกับผูเรียนทุกรูปแบบ เชน หองสมุด การ

จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดีภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเสริมความรูท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน การใชแหลงการเรียนรูชุมชน เชน พิพิธภัณฑ สวนสัตว สวนสาธารณะ ศูนย

การกีฬาและนันทนาการ เปนตน นอกจากนั้นจะตองมีการผลิต การจัดหาและการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษาใหพอเพียง สามารถนําไปใชประโยชนอยางคุมคา เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

จ.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ ผูเรียน 

ครู ผูบริหาร ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษา ส่ือ วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ เปนตน 

การพัฒนาศักยภาพครู ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหระบบการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูจัดการใหระบบการเรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตร ตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่จะนําไปพัฒนา

แนวทางปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

2) การบริหารงานบุคคล 

             การบริหารงานบุคคล เปนหัวใจสําคัญของการบริหารเพราะงานทุกชนิดของหนวยงานไม

วาจะเปนหนวยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมขึ้นอยูกับบุคคลทั้งสิ้น ในการพัฒนาประเทศก็

เชนเดียวกัน กําลังคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด (สมพงศ  เกษมสิน, 2521) 

 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การใชคนทํางานใหไดผลดีท่ีสุดภายในระยะเวลาที่ส้ัน

ท่ีสุด ส้ินเปลืองคาใชจายนอยที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใชนั้นก็มีความสุขและพึงพอใจในการ

ทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2528) โดยบุคลากรในสถานศึกษา

และพื้นที่การศึกษา ตองมีลักษณะสําคัญ คือ ประการหนึ่งตองเปนคนดีและเปนคนเกง โดยเฉพาะ

บุคลากรในสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และบุคลากรของ

เขตพื้นที่การศึกษาจะตองสนับสนุนงานของบุคลากรในสถานศึกษา จึงตองเปนผูท่ีมีความรูความ

ชํานาญ มีอุดมการณท่ีจะรับใชสังคม มีประสบการณพิเศษในลักษณะที่เรียกวา “มืออาชีพ” 

(ปญญา แกวกียูร และคณะ, 2545) นอกจากนั้น ดานกระบวนการบริหารบุคคลมีองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลที่ตองยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูคณะบุคคลทุกระดับ  



 

16

ท้ังองคกรกลางบริหารงานบุคคล ระดับนโยบายในสวนกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ

สถานศึกษาตามลําดับ 

 ในการบริหารบุคคลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ตองใหความสําคัญทุก

กระบวนการขั้นตอน ต้ังแตการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อการสรรหา การ

บริหารงานบุคคล และกระบวนการพัฒนา การสงเสริมขวัญกําลังใจ เพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่คาดหวัง ทุกขั้นตอนเปนลักษณะการบริหารโดยองคคณะบุคคลที่ประชาชนมีสวนรวม

มากขึ้น และยึดตามระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความสามารถ (Competence) หลักการ

เสมอภาค (Equality) หลักความมั่นคง (Security) และหลักความเปนกลางทางการเมือง (Political 

Neutrality) (ปญญา แกวกียูร และคณะ, 2545) 

(1)  แนวทางการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    

      พ.ศ.2542 

การบริหารบุคคล ควรยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

ก.  การรักษาความเปนมาตรฐาน ตองมีระบบคุณธรรมเปนหลักสงเสริม 

ข.  การสรางประสิทธิภาพ และความประหยัด 

        ค.  การมีสวนรวมของบุคลากรและประชาชน     

(2)  บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล 

เมื่อมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากกระทรวงไปยังสถานศึกษาและ

เขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของผูบริหารทั้งสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยจะเปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของผูบริหารจะมีมากขึ้น 

ซ่ึงนอกจากจะตองบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่คณะกรรมการกําหนด

แลว ยังจะตองบริหารหนวยงานใหเปนไปตามบทบาทหนาที่ท่ีกฎหมายกําหนด 

  การบริหารงานบุคคลตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษานั้น คณะกรรมการจะมีอํานาจการบริหารงาน

บุคคล โดยกํากับดูแลใหผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไป

ตามนโยบายและแนวทางที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด ท้ังนี้ข้ันตอนของการบริหารงาน

บุคคลในหลายเรื่อง เชน การสรรหาบุคลากร การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือการใหความดี

ความชอบ หรือการดําเนินการทางวินัย จะแลวเสร็จในระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่

การศึกษาเปนสวนใหญ 

  ดังนั้น คุณสมบัติของผูบริหารจึงตองสอดคลองกับบทบาทและพันธกิจดังกลาว 

เชน เปนนักบริหารมืออาชีพ ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการบริหาร 
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กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good  Governance) อันไดแก หลักนิติธรรม หลัดคุณธรรม หลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักความรับผิดชอบ 

(3)  เทคนิคการบริหารระบบเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ 

 ประโยชนเกื้อกูล 

  ปญญา แกวกียูร และคณะ (2545) การสรางแรงจูงใจเพื่อใหครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและคณะกรรมการมีความผูกพันตอสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา มีเทคนิคสําคัญใน

แตละดานดังนี้ 

ก.  ระบบเงินเดือน เปนแรงจูงใจสําคัญที่จะทําใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีกําลังในการปฏิบัติงาน มีหลักสําคัญ 6 ประการคือ 1) หลักความเพียงพอ 2) หลักความยุติ 

ธรรม ท้ังความยุติธรรมภายใน และความเปนธรรมเฉพาะบุคคล  3) หลักความสมดุล  4) หลัก

ความมั่นคง  5) หลักการจูงใจ และ 6) หลักการควบคุม 

ข.  คาตอบแทน มีท้ังรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ถาเปนตัวเงิน

ไดแก คาตอบแทนการเปนวิทยากร คาอาหาร  คาทําการลวงเวลา เปนตน สวนที่ไมเปนตัวเงิน 

ไดแก รางวัล เกียรติบัตรเพ่ือตอบแทนที่ทําคุณความดี เปนตน 

ค.  สวัสดิการ มีการบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนที่เกื้อกูลใหใน

ลักษณะจูงใจ เชน คาเชาบาน คารักษาพยาบาล การสงเสริมใหไปศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ เปนตน 

สรุป เทคนิคสําคัญเพื่อใหการบริหารระบบเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชนเกื้อกูล เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเดน ทําใหเกิดความ

ผูกพันและมีความเปนเจาของในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา คือใชหลักเพื่อใหแรงจูงใจ ซ่ึง

จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมาย 

(4)  ปจจัยความสําเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ 

 การศึกษา 

ปญญา แกวกียูร และคณะ (2545) ไดประมวลสาระการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจะประสบความสําเร็จ มีปจจัยที่ควรคํานึงถึง ดังนี้ 

ก. การยึดหลักการสําคัญตามระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความ 

สามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง 

ข.  การวางแผนกําลังคน โดยมีขอมูลบุคคลที่ทันสมัยเพื่อใหสถานศึกษาและ

เขตพื้นที่การศึกษาใชในการบริหารจัดการบุคคลใหบรรลุเปาหมาย 

 ค.  การพัฒนาบุคคล โดยกําหนดนโยบายเพื่อเนนการสรางคนเปนการ

ลงทุนระยะยาว มีการพัฒนาบุคคลอยางทั่วถึง ตรงความตองการเปนรายบุคคล ติดตามประเมินผล 
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อยางเปนระบบ ท้ังนี้มีเปาหมายเพื่อทํางานได ทํางานดี ทํางานเกง สอนงานได มีการเลื่อนขั้น 

เลื่อนตําแหนง การดูงาน การโยกยายงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

ง.  การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ และใหขวัญกําลังใจ 

จ.  การใหบุคลากรมีสวนรวมและปลูกฝงอุดมการณความเปนเจาของ 

3) การบริหารงบประมาณ 

 การจัดการดานงบประมาณและการเงิน มีแนวทางสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ

การบริหาร โดยใหเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงบประมาณ (Budgeting Entity) และหนวยบริหาร

การเงิน (Financial Entity) ใหสถานศึกษาเปนหนวยบริหารการเงินที่สามารถกําหนดความตองการ

งบประมาณของตนเอง โดยจัดทํางบประมาณผานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอิสระในการจัดการ

ทรัพยสินและหารายไดเพิ่มไดมากขึ้น ท้ังนี้มุงเนนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ ชวยระดม

ทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตางๆ โดยมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช

ทรัพยากรเพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบอีกดวย 

 ดังนั้น งานงบประมาณและการเงินจึงเปนไปในลักษณะของการใหความเปนอิสระ 

คลองตัวและเปนไปตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ควบคู

กับระบบการตรวจสอบ เพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ภายใตการบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(1) รูปแบบและแนวทางการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาและเขตพื้นที่ 

       การศึกษา 

ในการบริหารงบประมาณ สถานศึกษาจัดตั้งงบประมาณภายใตเขตพื้นที่

การศึกษา และขอรับงบประมาณโดยอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณโดยตรง ท้ังนี้

สถานศึกษาอาจไดรับมอบหมายใหเบิกจายจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรงก็ได (ปญญา แกวกี

ยูร และคณะ, 2545) 

ก.  รูปแบบของการจัดสรรเงินงบประมาณ  มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

     1.  ใหอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรแกสถาน 

ศึกษา ภายใตความรับผิดชอบ ความโปรงใสและตรวจสอบได 

      2.   จัดสรรผานดานอุปสงคหรือผูเรียน โดยลดงบประมาณที่จัดสรรผาน

ดานอุปทานหรือสถานศึกษาลงตามลําดับ เพื่อสนองความตองการของผูเรียนซึ่งถือวาสําคัญที่สุด 

สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษาไดแก 

 -   จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายรายบุคคล 
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 -   จัดสรรทุนการศึกษา ในรูปของกองทุนกูยืมแกผูเรียนที่มาจากครอบ 

ครัวที่มีรายไดนอย 

 -   จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาขึ้นเปนพิเศษสําหรับ

ผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษ 

 -   จัดสรรงบประมาณ เปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุน 

 -   จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ํา 

 -   จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

ข.   แนวทางการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ จะปรับเปลี่ยนใหสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

มีความเปนอิสระ คลองตัว พรอมทั้งมีกระบวนการตัดสินใจโดยผูบริหารสถานศึกษา ภายใตความ

รับผิดชอบเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ท้ังนี้จะตองใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหรัฐไมจําเปนตองจัดการศึกษาโดยตรง 

อาจใหบุคคล ครอบครัว สถาบัน องคกรตางๆ ในสังคมเขามามีสวนในการจัดการศึกษา 

ดวยเหตุนี้ สวนกลางจะทําหนาที่ดานกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลดานนโยบาย แผน และมาตรฐาน รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรโดย

สถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติ ซ่ึงเปนหนวยบริหารการเงินที่ทําหนาที่เสนอเปาหมายและความ

ตองการผานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

อนึ่ง งบประมาณของสถานศึกษากับของเขตพื้นที่การศึกษาจะแยกออกจาก

กัน หากเขตพื้นที่การศึกษาจะนํางบประมาณของสถานศึกษามาใชตองไดรับความยินยอม

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษากอน นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญในการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา เชน 

1.   บริหารและตัดสินใจบนฐานของขอมูลสารสนเทศดานการเงินที่

สัมพันธกับเปาหมายหรือผลผลิต เปนระบบ มีความถูกตอง นาเชื่อถือและไดมาตรฐาน 

2.   ใชระบบบัญชีตามเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ซ่ึงเปนการบันทึกการรับรู

รายไดและคาใชจาย ลักษณะเดียวกับระบบบัญชีธุรกิจ 

3.   จัดทํามาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการ ดังกลาวแลว 

เพื่อใหเกิดกระบวนการครบวงจรของการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

ค.  บทบาทของผูบริหารในการบริหารงบประมาณและการเงิน 

ปญญา แกวกียูร และคณะ (2545) ในดานการบริหารงบประมาณ ผูบริหาร

ควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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1.  การจัดทํางบประมาณ โดยสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาเสนอเปา 

หมายและความตองการงบประมาณ ในขั้นตอนนี้ ผูบริหารจะตองทําแผนงบประมาณระยะปาน

กลาง (3 ป) ประกอบดวย 

1)  การประมาณการเปาหมาย จํานวนนักเรียนลวงหนา 3 ป พิจารณา

จํานวนเด็กที่เกิดและจะเขาเรียนในแตละป จากทะเบียนสํามโนครัวในเขตทองที่บริการของ

โรงเรียน 

2)  การประมาณการงบประมาณ พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา

และแผนดําเนินการของโรงเรียน ตามกรอบนโยบายของรัฐ และความตองการของทองถิ่น 

3)  การกําหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ํา (Based Line Budget) ท่ีตองการ

ขอในแตละป 

2.  การจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณโดยแบงออกเปน 

2 ลักษณะ คือ 1) งบลงทุนและงบดําเนินการ 2) งบรายหัว  

3.  การบริหารและควบคุมงบประมาณผูบริหารตองรับผิดชอบงบประมาณ

อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และไดผลตามเปาหมาย ท้ังงบลงทุน งบดําเนินการ และงบรายหัว  

4.  การติดตาม ตรวจสอบและรายงาน ผูบริหารตองมีความสามารถสูงในการ

ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาได

รายงานผลดําเนินงาน (Performance  Report) โดยการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบกับเปาหมาย

และแผนงานที่วางไว และรายงานการเงิน (Financial Report) ซ่ึงเปนรายงานที่จัดทําจากขอมูลตาม

ระบบบัญชีของสถานศึกษา 

4) การบริหารทั่วไป 

 การบริหารทั่วไปของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตาม มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารทั่วไปจะเปนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา

และหนวยงานใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินกิจการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 สถานศึกษามักแบงการบริหารงานออกเปน 6 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน 

งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และความสัมพันธของชุมชน (ปราณี 

เพ็ชรนวม, 2548)  โดยจําแนกภาระงานยอยไดดังนี้ 

 (1)   งานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ การดําเนินการทั่วไป ของสถานศึกษา

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลักฐานตางๆ  
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 (2)   งานอาคารสถานที่ ประกอบดวย การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู หอง

พยาบาล หองประชุมและหองอื่นๆ การดูแลรักษา และ ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ให

อยูในสภาพเรียบรอย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณใหมีภูมิทัศนท่ีดี รมรื่น สะอาดและปลอดภัย 

 (3)   งานความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย การใหความรวมมือกับชุมชน เชน ให

ความรู ใหยืมอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหบุคลากรไปรวมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการรับความ

ชวยเหลือจากชุมชน เชน ใหชุมชนเขามารวมบริหารงานโรงเรียน เชิญมาเปนวิทยากรวิชาชีพ งาน

ความสัมพันธกับชุมชนจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดย

เปนกรรมการสถานศึกษา และการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องที่ตอง

ตระหนักตอความรวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนอยางดี 

 สําหรับการบริหารทั่วไปของสํานักงานฯ  เขตพื้นที่การศึกษาเปนงานประสานสงเสริม

สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบาย กฎเกณฑ มาตรฐานและเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงอาจประกอบดวย งานธุรการ งาน

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ  งานสงเสริมสนับสนุน งาน

ประกันโอกาสในการศึกษา งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ งานนโยบาย แผน และการ

จัดทํางบประมาณ งานสนับสนุนการประชุม งานพัฒนาการบริหาร งานพัฒนาโครงการ เปนตน  

ปจจัยความสําเร็จของการบริหารทั่วไปในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ปญญา แกวกียูร และคณะ (2545) ไดประมวลสาระปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จใน

การบริหารทั่วไปในสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้ 

(1)  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมี

ภาวะผูนําสูง 

  ปจจัยแรกของความสําเร็จขององคกรทั้งสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา คือ ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา มีความรู ทักษะ และความสามารถในเรื่องงานเปนอยางดี 

เปนผูมีวิสัยทัศน รูพันธกิจของหนวยงานชัดเจน เปนผูมีความสามารถครองตน ครองคน และ

ครองงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองใหทันสมัย ทันตอเหตุการณ และทันความ

เปลี่ยนแปลง สามารถติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงานและผูบริหารระดับสูงได เขาใจเพื่อนรวมงาน

ทุกระดับ และสามารถนําเสนองาน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดวยวาจาและเอกสารเปน

อยางดี 
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  ในภาวะที่การบริหารทั่วไปอยูในระยะการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองศึกษาทํา

ความเขาใจในภารกิจที่กําหนดให เพื่อการบริหารทั่วไป สามารถสงเสริมและสนับสนุนการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณไดเปนอยางดี 

  (2)  การจัดบุคลากรปฏิบัติงานใหตรงกับความสามารถและความถนัด 

  การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาจะตองมีบุคลากร เจาหนาที่ เจาพนักงานธุรการ

มาดําเนินงานบริหารทั่วไป ไมใชใหครูผูสอนมาทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลเสียมากกวาผลดี กลาวคือ ครูผูสอนจะไดมีเวลาปฏิบัติการสอนไดเต็มเวลา และเจาพนักงาน

ธุรการก็จะไดรับผิดชอบงานสารบรรณ การจัดสํานักงาน รวมถึงการใหบริการอื่นๆ 

  การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปเปนเรื่องสําคัญ จะตองจัดใหมี

บุคลากรที่รับผิดชอบงานนี้เปนการเฉพาะ จึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการ

ดําเนินงานในสํานักงานเปนไปไดดวยดี และบุคลากรดังกลาวควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(3)  การจัดระบบสํานักงานที่ดี 

  ปจจุบันมีการพัฒนาระบบการจัดสํานักงานใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวและลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณ สวนใหญ

งานเอกสารจะใชคอมพิวเตอรแทนพิมพดีด ซ่ึงทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และการจัด

แบบฟอรมการพิมพมีความสะดวกรวดเร็ว บางสํานักงานไดมีการตอเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร

เขาดวยกัน (ระบบ LAN) รวมทั้งการจัดระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตในสํานักงานดวย 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวเปนสวนสําคัญในการจัดระบบสํานักงาน ดังนั้นสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเปนสํานักงานที่ต้ังขึ้นใหม สามารถตั้งตนและจัดระบบสํานักงานให

ถูกตอง และเปนระบบที่มีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี 

  (4)   การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

  ทรัพยากรซึ่งรวมทั้งวัสดุอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค เชน 

ไฟฟา ประปา โทรทัศน กระดาษ เปนปจจัยหลักในการบริหารที่มักถูกละเลย สถานศึกษาและ

หนวยงานจึงควรสอดสองดูแล และสรางความตระหนักใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกเปน

เจาของและใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชนคุมคาและประหยัด 

  (5)   การประเมินตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง 

  การประเมินและตรวจสอบการดําเนินงานเปนวิธีการที่ถือวาเปนปจจัยแหง

ความสําเร็จขององคกร โดยเทียบเคียงกับเปาหมายที่กําหนดสถานศึกษาจําเปนตองประเมินและ

ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการทางวิชาการ วาสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากนอย 



 

23

เพียงใด แลวปรับปรุงเปนระยะๆ ใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่กําหนดมาก

ข้ึน 

  (6)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป 

  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไปนั้น มุงเพื่อใหเกิด

ความคลองตัว  สะดวกและรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาปจจุบันมีการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ ก็มุงเนน

ในการปรับบทบาท อํานาจหนาที่และขนาดขององคกรใหเล็กกะทัดรัดและคลองตัว การแกไข

และพัฒนาโดยนําผลการประเมินมาใชจะนําไปสูความสําเร็จขององคกรทั้งสถานศึกษาและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ปจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานใด มิไดหมายถึง คน เงิน วัสดุอุปกรณ 

และวิธีการเทานั้น แตตองหมายรวมถึงวัฒนธรรมขององคกร และวัฒนธรรมในการทํางานของ

บุคคลในองคกรนั้นๆ ดวย จึงจะประสบความสําเร็จ 

 

2.2   ตัวแบบ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหาร 

 

2.2.1  พฤติกรรมการบริหารตามแนวพฤติกรรมศาสตร 

การศึกษาพฤติกรรมการบริหาร แบงวิวัฒนาการออกได 3 ยุค  คือ การบริหารเชิง

วิทยาศาสตร (Scientific Management)  การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ (Human Relation) และ  การ

บริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร (Behavioral  Science) ในที่นี้จะพิจารณาตามแนวพฤติกรรมศาสตร   

ซ่ึงใหความสําคัญทั้งองคการและตัวบุคคลในองคการ โดยเชื่อวาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองคการจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ ซ่ึงเปน

หลักสําคัญของการบริหารเชิงพฤติกรรม นักทฤษฏีท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารนี้มีความ

เชื่อวาพฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและฝกฝนใหมีประสิทธิภาพได James 

Owen  (1973 อางถึงใน ปราณี  เพ็ชรนวม,  2548: 12) และแนวคิดนี้ก็ไดรับการยอมรับจากนัก

การศึกษาและนักบริหารโดยทั่วไป ซ่ึงนักทฤษฎีกลุมนี้ไดต้ังทฤษฎีไวหลายทฤษฎีดวยกัน 

ดังตอไปนี้ 

1)   พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State  

   Leadership Studies)  

Halpin (1959: 4) และวิจัยในสถาบันธุรกิจของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอไดเริ่ม

โครงการวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริงที่วา พฤติกรรมของหัวหนางานจะแสดงใหเห็นเพียงมิติเดียวได

หรือไมโดยกําหนดพฤติกรรมผูนําไวสองมิติดวยกัน คือ 
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  (1)  มิติกิจสัมพันธ (Initiating  Structure) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางเขากับสมาชิกของกลุมในการสรางรูปแบบ การจัดองคการที่ดี การทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จไดท้ังคุณภาพและปริมาณ นั่นคือ 

มุงผลของงานเปนสําคัญ 

  (2)  มิติมิตรสัมพันธ (Considertion  Dimension) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง

ถึงสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความไววางใจ ยกยองนับถือซึ่งกันและกัน มีความกลมเกลียวระหวาง

ผูนําและผูรวมงาน 

 ผลงานวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําเมื่อพิจารณาในสองมิตินี้ ผูนําบางพวกมีลักษณะมุงกิจ

สัมพันธระหวางผลงาน จึงเรงกลุมในการทํางาน ในขณะที่อีกพวกหนึ่งมุงในการสงเสริมและ

รักษาสัมพันธภาพในกลุมเปนสําคัญ และบางพวกก็แสดงพฤติกรรมสูงทั้งสองมิติ ขณะที่อาจมี

บางพวกที่แสดงพฤติกรรมนอยทั้งสองมิติเชนกัน ในปริมาณและอัตราสวนตางๆกัน ดังแสดงใน 

ภาพที่ 2.1 

     

 

       สูง 
  

 

 

 

แกนมิตรสัมพันธ 

 

 

 

           

          ตํ่า    แกนกิจสัมพันธ    สูง 

 

ภาพที่ 2.1  แกนพฤติกรรมทางการบริหาร (Ohio State Leadership Studies) 

แหลงที่มา: Halpin, 1959: 4. 
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2)   พฤติกรรมการบริหารตามตารางการบริหาร (Managerial Grid)  

Blake  and Mouton   (1964: 8-12)     ไดใหแนวคิดไววาเปนพฤติกรรมความเปน

ผูนําแบบสนใจบุคคล  และผลผลิต พฤติกรรมดังกลาวนี้มีลักษณะคลายพฤติกรรมความเปนผูนําที่

มุงมิตรสัมพันธ และพฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงกิจสัมพันธ  ตางกันแตเพียงวา พฤติกรรมตาม

ความคิดของ Blake and Mouton  มีการแจกแจงรายละเอียดยิ่งขึ้น โดยถือวาแตละมิติเปนอิสระแก

กัน ดังภาพที่ 2.2 

 

           สูง 

  9   1.9          

  8 

  7 

       6 

ชุมนุมสรางสรรค    ทํางานเปนทีม 

    สนใจคน 5 

  4 

         

         

    5.5      

   ทางสายกลาง 

  3 

   

         

              2 

  1   

               

ย่ําแย    งานข้ึนสมอง 

1.1          

          ตํ่า              สนใจผลผลิต          สูง 

 

ภาพที่ 2.2  ตารางการบริหาร (Managerial Grid) 

แหลงที่มา: Blake and Mouton, 1964: 10. 

 

  ผูนําแบบย่ําแย (1,1) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมการบริหารโดยไมสนใจทั้งคน

และไมหวังผลงาน บริหารแบบเนือยๆ เฉื่อยชา ทํางานแบบไดเทาไหรก็เทานั้น ทํางานประจําไป

เรื่อยๆ โดยไมมีจุดหมาย 

  ผูนําแบบงานขึ้นสมอง (9,1) ผูนําแบบนี้แสดงพฤติกรรมการบริหารที่มุงใหงาน

สําเร็จแตอยางเดียว โดยไมสนใจความตองการของบุคคล มุงแตประสิทธิภาพของการทํางาน โดย

ไมคํานึงถึงความเปนมนุษยของเพื่อรวมงาน 
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  ผูนําแบบทางสายกลาง (5,5) เปนผูนําที่ใหความสนใจทั้งคนและงานพอสมควร

และใหความสําเร็จแกท้ังคนและงานในระดับปานกลาง เพื่อนรวมงานมีความพอใจบาง ผลงานก็

สําเร็จตามสมควร 

 ผูนําแบบชุมชนสรางสรรค (1,9) ผูนําแบบนี้มุงที่ความสัมพันธกับบุคคลเปน

ใหญ พยายามใหเพื่อนรวมงานเกิดความพอใจสูงสุด โดยที่ทําใหผลผลิตของงานไดตํ่า พยายาม

สรางความเปนกันเอง เปนมิตรกับคนท้ังหลาย แตไมไดมุงที่จะเห็นผลผลิตของงานมากนัก 

  ผูนําแบบทํางานเปนทีม (9,9) เปนผูนําที่มีพฤติกรรมการบริหารที่มุงเนนทั้งคน

และงาน ทํางานเปนหมูคณะ เพื่อนรวมงานมีความพอใจในการทํางาน ใหความรวมมือรวมใจทํา

ใหงานประสบความสําเร็จสูง ทุกฝายมีความพอใจในผลงานท่ีทํา 

3)   พฤติกรรมทางการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (Social System) 

Getzels and Guba (1975: 429) มีความเชื่อวา การวิเคราะหกระบวนการทางการ

บริหารเกี่ยวของกับมิติสองมิติ ตอไปนี้ 

(1)  สถาบันมิติ (Nomothetic) ประกอบดวย สถาบัน (Institution) บทบาท 

(Role) และความคาดหวัง (Expectation) ซ่ึงในทุกสังคมจะตองมีการกําหนดหนาที่และชวงเวลา

สําหรับการปฏิบัติใหสําเร็จไปตามแผน มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตามเพื่อให

เกิดผลตามความคาดหวังขององคการ 

  (2)  บุคลามิติ (Idiographic Dimention) ประกอบดวยบุคคล (Individual) 

บุคลิกภาพ (Personality) และความตองการสวนตัว (Need-Disposition) พฤติกรรมในระบบสังคม

กําหนดขึ้นโดยสถาบันมิติ แตละคนในสังคมจึงตองปฏิบัติตนไปตามบทบาทที่มีอยูใหไปทํานอง

เดียวกัน เพื่อใหเปนไปตามความมุงหวังขององคการ ในขณะเดียวกันคนที่เขาไปอยูในองคการก็มี

บุคลิกภาพและความตองการเปนของตนเอง ซ่ึงระบบสังคมมิติท้ัง 2 มิตินี้ แสดงไดในภาพท่ี 2.3 
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สถาบันมิติ 

 
  วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม 

       
   สถาบัน  บทบาท  ความคาดหวัง 

ระบบสังคม        พฤติกรรมทางสังคม 

   บุคลากร  บุคลิกภาพ ความตองการ 

   

   วัฒนธรรม ธรรมเนียม คานิยม 

 

บุคลามิติ      

 

ภาพที่ 2.3  โครงสรางของระบบสังคม 

แหลงที่มา: Getzels and Guba, 1975: 429. 

 

4)   พฤติกรรมการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

     Likert (1967: 5-25) และเพื่อนรวมงานของเขาที่สถาบันแหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบของความเปนผูนํา โดยไดศึกษาผูนําทั้งในกิจการอุตสาหกรรม บริษัท 

ประกันภัย และหนวยงานของรัฐบาล หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหถึงขอมูลตางๆ ท่ีไดมาแลว ได

แบงแบบของผูนําออกเปนสองประเภท 

(1)  ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนเปนหลัก (Employee Centered) ผูนําแบบนี้

จะใหความสนใจในปญหาของผูอยูใตบังคับบัญชาและการสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ มี

เปาหมายของการปฏิบัติงานสูง สามารถที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยาง

ชัดเจน และการปลอยใหทุกคนมีเสรีภาพในการทํางาน 

(2)  ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (Job-Centered) เปนแบบที่มีการ

ควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด ใชส่ิงจูงใจตางๆ เพื่อที่จะกระตุนการผลิตและการกําหนด

อัตราของผลผลิตดวยการใชเทคนิคตางๆ เชน การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชในการทํางาน เปน

ตน 

  ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานที่ใหความสําคัญกับคนมักมีผลผลิตสูงกวาผล

คนพบจากการวิจัยแสดงไดดังแผนภาพ 4 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หัวหนางานเพียง 1 ใน 8 ท่ียึดงาน

เปนหลักจึงจะมีผลผลิตสูง ในขณะที่หัวหนางาน 3 ใน 9 ท่ียึดคนเปนหลักกลับมีผลผลิตต่ํา  
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ผลการวิจัยยังพบตอไปอีกวาหัวหนางานที่มีผลผลิตสูงจะอธิบายใหคนงานเขาใจอยางชัดเจนวา

อะไรคือวัตถุประสงคและอะไรที่จําเปนตองทําใหสําเร็จและใหอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

พบวาการควบคุมทั่วๆ ไปอยางหลวม ๆ  มากกวาการควบคุมอยางเขมงวดจะทําใหเกิดผลผลิตสูง

กวา 

 

จํานวนหัวหนางาน 

ยึดงานเปนหลัก    ยึดคนเปนหลัก    

 
  

  

   

มีผลผลิตสูง 1 6 

 

 3 7 
มีผลผลิตต่ํา 

 

ภาพที่ 2.4  เปรียบเทียบผลผลิตระหวางหัวหนางานซึ่งยึดคนเปนหลักกับหัวหนางานซึ่งยึดงาน 

     เปนหลัก 

แหลงที่มา: Likert, 1967: 7. 

 

2.2.2 พฤติกรรมการบริหารตามองคประกอบของ Likert 

ระบบการบริหาร 4 ระบบ (System 4) 

จากการศึกษาวิจัยของ Rensis Likert เกี่ยวกับผลผลิต (Productivity) อันเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน ซ่ึงมีแนวคิดมาจากการศึกษาวิจัยขางตน ทําใหเขา

ไดเสนอสิ่งที่เรียกวา เปนทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และเรียกวา การ

บริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย 

ระบบที่ 1: เผด็จการ (System 1: Exploitative Authoritative) 

ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยใหความ

ไววางใจตอผูรวมงานดวย การตัดสินใจใหทํางาน จะบีบบังคับ หรือสรางระเบียบกฎเกณฑข้ึน ให

เกิดความเกรงกลัว ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย และลักษณะการทํางานมักจะทําตาม

ความสามารถสวนบุคคลเปนรายคน เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหาร

ระดับสูงขององคการเทานั้น 
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ระบบที่ 2: เผด็จการแบบมีศิลป (System 2: Benevolent Authoritative) 

ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีท่ีไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธีการจูง

ใจผูรวมงานโดยรางวัล แตบางครั้งก็มีการบังคับ ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหาร

บาง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน 

แตจริงๆ แลว นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้นซึ่ง

ผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหาร

ไดวางไว 

ระบบที่ 3: การปรึกษาหารือ (System 3: Consultative) 

ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก มีความไววางใจและ

ยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือ หรือขอเสนอแนะ 

เพื่อประกอบเปนแนวทาง มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญการติดตอสื่อสาร

เปนแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวางๆ เพื่อเปนแนว

ในการทํางาน ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดท้ังผูบริหารและผูรวมงาน แตการ

ตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 

ระบบที่ 4: กลุมที่มีสวนรวม (System 4: Participative Group) 

ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมากมีการ

กระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ การติดตอสื่อสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีการ

ติดตอสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูท่ีเปาหมายและการพัฒนาองคการ

ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุง

ท่ีจะสนับสนุน ความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว  

จากระบบการบริหารระบบที่ 4 (System 4: Participative Group) Likert (1967: 223-233) 

เชื่อวาระบบนี้เปนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  คือ การบริหารที่ไดท้ังงานทั้งน้ําใจคนและ

ผลผลิตสูงซึ่งตองเกิดจากองคประกอบสําคัญ 8 ประการ ซ่ึงแบบบริหารทั้งสี่ระบบนั้น แบบ

บริหารใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยูกับลักษณะการปฏิบัติหรือสภาพการจัดองคการบริหาร

ขององคประกอบตอไปนี้ คือ 1) ดานภาวะผูนํา  2) ดานการจูงใจ  3) ดานการติดตอสื่อสาร  4) 

ดานการตัดสินใจ  5) ดานการกําหนดเปาหมายและนโยบาย  6)  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  7) 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม และ 8) ดานการปฏิสัมพันธและการมี

อิทธิพลตอกัน 
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2.2.3 ทฤษฎีการบริหารของ Gulick 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารองคการ POSDCORB  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ในการบริหารงานการศึกษา คือ กระบวนการบริหารของ Gulick and Urwick (1936 อางถึงใน 

ปราณี  เพ็ชรนวม, 2548: 16) ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอน 7 ประการ ดังนี้  

1)   Planning  หมายถึง  การวางแผน 

(1)  การวางแผนโครงการกวางๆ 

(2)  มีอะไรบางที่จะตองปฏิบัติตามความสําคัญ 

(3) วางแนวปฏิบัติและจุดประสงคการปฏิบัตินั้น ๆ กอนลงมือปฏิบัติการ 

2)   Organizing  หมายถึง จัดระบบกําหนดอํานาจหนาที่ 

(1)  การจัดรูปเคาโครงการบริหาร 

(2)  กําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของ

หนวยงาน 

(3)  กําหนดลักษณะ และวิธีคิดตอประสานงานสัมพันธกันตามลําดับขั้นแหง

อํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นกันไป 

3)   Staffing  หมายถึง  การจัดและพัฒนาบุคลากร 

(1)  การบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลหรือเจาหนาที่ทุกประเภทของหนวยงาน 

(2)  การแสวงหาคนมาทํางาน 

(3)  การบรรจุแตงตั้ง 

(4)  การฝกอบรมการพัฒนาบุคคลที่บรรจุแตงตั้งไวแลว 

(5)  การบํารุงขวัญ 

(6)  การเล่ือนขั้นและลดขั้นตอนจนพิจารณาใหพนจากงาน 

(7)  บํารุงรักษาสภาพของการทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป 

4)   Directing  หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการ 

(1)  การวินิจฉัยสั่งการหลังจากไดวิเคราะห และพิจารณางานโดยรอบคอบ 

(2)  การติดตามใหมีการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่มอบหมายงานนั้น ๆ ในฐานะ

ผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหนวยงาน 

5)   Co-ordinating  หมายถึง  การประสานงาน 

(1)  การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย หรือตําแหนงตางๆ 

(2)  เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิผล 

(3)  ไมใหซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน 
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(4)  ทํางานประสานกลมเกลียวกัน 

(5)  เพื่อจุดประสงครวมกัน 

6)   Reporting  หมายถึง  การเสนอรายงาน 

(1)  เสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งเบื้องลาง

และเบื้องบน 

(2)  ใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ 

(3)  สะดวกแกการประสานงานกับหนวยงานอื่น 

(4)  สรางความเขาใจอันดีรวมกัน 

(5)  เปนการบํารุงขวัญไปในตัว 

(6)  มีการบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานไวเปนระยะ จึงสามารถทํา

รายงานใหถูกตองรัดกุมและสมบูรณ 

7)   Budgeting  หมายถึง  งบประมาณ 

(1)  การจัดทํางบประมาณการเงิน 

(2)  การวางแผนโครงการใชจายเงิน การบัญชี 

(3)  ควบคุมการใชจายเงินโดยรอบคอบ และรัดกุม 

 

2.2.4  ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (Administrative Management) 

ประยูร  ศรีประสาธน (2536:  76) ไดสรุป ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (Administrative 

Management) มีหลักการใหนักบริหารเปนผูประสานกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการเขาดวยกัน 

ปฏิบัติหนาที่พ้ืนฐานดานการวางแผน การจัดองคการ และการควบคุม โดยมีนักทฤษฎีท่ีสําคัญ คือ 

Henry Fayol and Chester L. Bernard ซ่ึง Henry  Fayol เปนนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส มีความ

เชื่อวา ผูบริหารสามารถไดรับการฝกอบรมเพื่อเปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จได หากเขาใจ

หนาที่พ้ืนฐานและหลักการบริหารดีพอ และมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร คือ 1) กําหนดหนาที่ท่ี

จําเปนสําหรับองคการที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย   2) จัดกลุมงานเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตและ

ประสิทธิภาพการทํางาน แตชวยลดคาใชจายลง กรณีเกี่ยวกับหนาที่ (Function) Fayol เห็นวา

องคการควรมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม กรณี

เกี่ยวกับหลักการ (Principles) Fayol ไดพัฒนาหลักการบริหารขึ้น 14 ประการ ดังตอไปนี้ 

1)   หลักการแบงงานกันทํา (Division  of  Labour) ตามความถนัดหรือความ

ชํานาญ 
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2)   หลักการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา (Authority) ควบคูกับความ

รับผิดชอบ (Responsibility) 

3)   หลักการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) 

4)   หลักความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of  Command) ผูปฏิบัติรับ

คําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

5)   หลักความเปนเอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) ทุกกิจกรรมตองบรรลุ

จุดมุงหมายขององคการ 

6)   หลักผลประโยชนสวนตัวเปนรองผลประโยชนขององคการ (Subordination 

of Individual Interest to General Interest) 

7)   หลักความยุติธรรมตอทั้งนายจางและลูกจาง (Remuneration) 

8)   หลักการรวมศูนยอํานาจ (Centralization) ผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจ 

แตผูปฏิบัติก็ควรมีอํานาจอยางเพียงพอดวย 

9)   หลักการมีสายบังคับบัญชา (Hierarchy) จากบนลงลาง มีเสนทางการ

ติดตอสื่อสารดวย  

10)  หลักความเปนระเบียบแบบแผน วัสดุอุปกรณและผูปฏิบัติควรใหอยูในที่

เหมาะสมสะดวกตอการใชงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติควรรับผิดชอบงานหรืออยูในตําแหนงที่

เหมาะสม  

11)  หลักความเสมอภาค (Equity) เปนมิตรและมีความยุติธรรมตอผูปฏิบัติ 

12)  หลักความมั่นคงในการทํางาน (Stability of Staff) 

13)  หลักความริเริ่มสรางสรรค  (Initiative)  

14)  หลักความสามัคคีหรือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 

2.2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2.2.5.1  ความหมายของผูนํา 

Fielder (1983 อางถึงใน ประมวล  อินทรศรี, 2537: 10) อธิบายวา ผูนํา หมายถึง 

บุคคลที่ริเริ่ม หรือสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ผูสนับสนุน สงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดี 
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กวี วงศพุฒ (2539: 14-15) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผูนําไว 5 ประการ คือ 

1)  ผูนํา หมายถึงผูซ่ึงเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม 

เปรียบเสมือนแกนของกลุม เปนผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพล

ตอการ ตัดสินใจของกลุมสูง 

2)  ผูนํา หมายถึงบุคคลซึ่งนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือสูจุด 

หมายที่วางไว แมแตเพียงชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนําทั้งนี้รวมถึงผูนําที่

นํากลุมออกนอกลูนอกทางดวย 

3)  ผูนํา หมายถึงบุคคลซึ่งสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนํา

ของกลุมซึ่งเปนไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเปนฐานและสามารถแสดงพฤติกรรม

ของผูนําได 

4)  ผูนํา หมายถึงบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถ

สอดแทรกอิทธิพลบางประการอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากที่สุด 

5)  ผูนํา หมายถึงบุคคลผูซ่ึงสามารถนํากลุมไปในทางที่ตองการเปนบุคคล

ท่ีมีสวนรวมและเกี่ยวของโดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูนํา 

บุญทัน ดอกไธสง (2537 อางถึงใน พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ, 2548ข: 64) ไดสรุป

เกี่ยวกับผูนําไววา ผูนํา (Leader) หมายถึง  

          1)  ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่

จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ 

 2)   เปนผูนําและแนะนํา เพราะผูนําตองคอยชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปา 

หมายสูงสุดตามความสามารถ 

 3)   ผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่คอยแตวางแผนและผลักดันแต

ผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุม และนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

สรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม จะตองรูจักประสาน

ควบคุม และตัดสินใจ ตลอดจนรวมกําหนด วัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม และจะตองเปน

บุคคลที่กลุมมีความเชื่อถือศรัทธาไววางใจเปนศูนยกลางรวมแหงพฤติกรรมของกลุมสมาชิก 

2.2.5.2  ความหมายของภาวะผูนํา  

Koontz and Weihrich (1993) กลาววา ภาวะผูนําเปนเรื่องของศิลปะของการใช

อิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น เพื่อใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม 
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Fielder (1983 อางถึงใน พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ, 2548ข: 67) กลาววา ภาวะผูนํา 

หมายถึง การที่ผูนํามีอํานาจเหนือบุคคลอื่นๆ นี้จะชวยใหผูนําสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไมสามารถ

ปฏิบัติคนเดียวไดเปนผลสําเร็จ อยางไรก็ดี อํานาจเหนือบุคคลอื่นๆ ของผูนํานี้ยังรวมไปถึงการหา

มาตรการที่จะใหผูตามไดยอมรับหรืออยางนอยที่สุดก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความประสงคของ

ผูนําดวย 

วันชัย  มีชาติ (2548: 184) ไดใหความหมายภาวะผูนําวา ภาวะผูนําเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวยผูนําและผูตาม โดยที่ผูนํา

จะมีอิทธิพลเหนือผูตาม และพฤติกรรมเหลานั้นจะกอใหเกิดผลตามที่ผูนําตองการ 

ประพันธ  สุริหาร (2533) กลาวโดยสรุปวา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะของการมีอิทธิพล

เหนือคน และนําคน โดยคนเหลานั้นมีความเชื่อฟงอยางเต็มใจ มีความมั่นใจในผูนํา เคารพนับถือ 

และใหความรวมมือกับผูนําดวยความจริงใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

สรุปไดวา ภาวะผูนํา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ

มากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ช้ีนํา ผลักดัน ใหบุคคลอื่น หรือกลุม 

บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของ

กลุม หรือองคการเปนเปาหมาย 

2.2.5.3  บทบาทและหนาที่ของผูนํา 

Mintzberg (1973) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหลายสาขาอาชีพ 

แลวสรุปเปนบทบาทหนาที่การบริหารได 3 กลุมใหญ ๆ แตละกลุมก็จะประกอบไปดวยบทบาท

ยอย ๆ ดังตอไปนี้ 

1)  บทบาทในดานความสัมพันธระหวางกัน (Interpersonal Role) เปนบท 

บาทที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานตามอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 

    (1)  บทบาทเปนประธานในพิธีตาง ๆ (Figurehead Role) 

    (2)  บทบาทเปนผูนํา (Leader Role) 

    (3)  บทบาทเปนสื่อกลาง (Liaison Role) 

2)  บทบาทในดานขอมูล (Informational Roles) เปนบทบาทที่ตอเนื่องมา 

จากบทบาทแรก ท่ีตองมีการติดตอกับบุคคลตาง ๆ ประกอบไปดวย 

    (1)  บทบาทการรวบรวมขอมูล (Monitor Role) 

    (2)  บทบาทการกระจายหรือแจกจายขอมูล (Disseminator Role) 

            (3)  บทบาทการใหขอมูลหรือโฆษก (Spokeman Role) 
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3)  บทบาทในการตัดสินใจ (Decision Roles) บทบาทกลุมนี้ก็สืบเนื่องมา 

จากบทบาท 2 กลุมแรก ประกอบไปดวย 

    (1)  บทบาทเปนผูคิดเริ่มกิจการ (Entrepreneur Role) 

            (2)  บทบาทนักแกปญหา (Disturbance-Handler Role) 

            (3)  บทบาทเปนนักจัดสรรทรัพยากร (Resource allocator Role) 

            (4)  บทบาทเปนผูเจรจาขอขัดแยงหรือตอรอง (Negotiator Role) 

ผูบริหารจะปฏิบัติหนาที่ตามบทบาททั้ง 3 กลุมเสมอ ไมมากก็นอย แตจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม จากบทบาทหนึ่งไปสูบทบาทหนึ่ง เพื่อสนองตอบตอความ

ตองการที่แตกตางกันในที่นี้จะขยายความแตละบทบาท ดังนี้ 

1)  บทบาทเปนประธานในพิธีการ (Figurehead Role) เปนบทบาทที่สืบ 

เนื่องจากการมีอํานาจหนาที่ในฐานะผูนําขององคการ หรือหนวยงาน ผูบริหารจึงมีลักษณะเปน

สัญญลักษณขององคการหรือหนวยงานนั้นไป บทบาทนี้ประกอบไปดวยหนาที่ในการลงนาม

สัญญาตางๆ เปนประธานการประชุมและพิธีตาง ๆ ขององคการ รวมงานพิธีสําคัญตาของชุมชน 

และตอนรับแขกผูมาเยี่ยมชมดูงานขององคการ 

2)  บทบาทเปนผูนํา (Leader Role) ผูบริหารมีหนาที่ท่ีจะตองทําใหงานใน

หนวยงานของตนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสานกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อความสําเร็จ

ขององคการดังนั้น ผูบริหารจะตองทําหนาที่แนะนํา ส่ังการ สรางเสริมแรงจูงใจ และสรางเงื่อนไข

ตาง ๆ ท่ีจะทําใหลูกนองตั้งใจทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ หนาที่ในการเปนผูนํานี้ 

รวมไปถึงการวาจางบุคลากร การอบรมสัมมนา การสั่งการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

เลื่อนชั้นและการใหออกจากงาน 

3)  บทบาทเปนสื่อกลาง (Liaison Role) บทบาทนี้ผูบริหารจะตองทําหนา 

ท่ีในการสรางเครือขายความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ นอกหนวยงานของตนเอง ซ่ึงทําไดโดยเปน

แหลงขอมูลและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักทั่วไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล หรือติดตอกับ

ชุมชนสม่ําเสมอ นอกจากนั้นจะตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน การประชุมของกลุมอาชีพ

ตาง ๆของชุมชน ชวยงานของสมาคมบําเพ็ญประโยชนอยางสม่ําเสมอ และยินดีใหความรวมมือ

และชวยเหลือในดานขอมูลแกทุกคนและทุกกลุม 

4)  บทบาทเปนผูติดตาม (Monitor  Role) คือบทบาทในการเปนผูเสาะหา

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน จากการอานรายงานผลการดําเนินการ บันทึกขอความ บทสรุป 

เหตุการณตาง ๆ การรวมประชุม รวมทั้งการเปนผูสังเกตการณดวย ขอมูลที่ทราบบางสวนจะแจง

ใหลูกนองหรือบุคคลภายนอกรู แตอยางไรก็ตาม จะตองทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท้ังหมดถึง 
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เหตุการณท่ีเกิดขึ้น และผลของเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ของตนหรือองคการ 

5)  บทบาทกระจายหรือแจกจายขอมูล (Disseminator Role) ผูบริหารจะมี

โอกาสไดขอมูลตาง ๆ หลายทางที่ผูปฏิบัติ หรือลูกนองไมมีโอกาสจะทราบ ขอมูลบางสวนเปน

ขอเท็จจริงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ขอมูลบางอยางอยูท่ีความสนใจของผูบริหาร เชน 

ขอคิดเห็น หรือแนวคิดในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาระดับสูง ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงตาง ๆ 

จะถูกผานไปใหผูปฏิบัติงาน โดยผานตรงไปเลยหรือหลังจากผูบริหารตีความ และลําดับเรื่องให

งายตอการเขาใจสวนขอมูลที่สนใจ ผูบริหารจะเก็บเอาไว แลวอาจจะถายทอดใหลูกนองใน

รูปแบบตาง ๆ เชน นโยบาย กฎ เปาหมาย เปนตน หรือในกรณีท่ีตองตอบขอซักถามของลูกนอง 

6)  บทบาทในฐานะใหขอมูลหรือโฆษก (Spokeman Role) ผูบริหารมีหนา 

ท่ีในการสื่อสารขอมูล หรือขาวสารตาง ๆ ของหนวยงานใหบุคคลภายนอกทราบ ผูบริหารระดับ

ตนและกลางตองรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบตลอดเวลา ผูบริหารระดับสูงก็จะรายงานให

คณะกรรมการบริหาร หรือบอรดทราบตอไป ผูบริหารเหลานี้ถูกคาดหวังจากองคการวาจะเปนผูท่ี

ทําหนาที่เปนตัวแทนของหนวยงานในการชักจูง และสรางความสัมพันธกับชุมชน ดังที่มินท

ซเบิรก (Mintzberg,  1973:  76) ไดกลาววา การสื่อสารเกี่ยวกับหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ จะ

เพิ่มการยอมรับจากบุคคลภายนอก ในการนี้ผูบริหารจะตองใชเวลาไมยาวนักในการแสดงใหเห็น

วาตัวเองมีความเขาใจเกี่ยวกับงานตาง ๆ ของหนวยงานตัวเองและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางดียิ่ง 

7)  บทบาทเปนผูริเริ่มกิจการ (Entrepreneur  Role) ขององคการหรือ

หนวยงานจะตองทําหนาที่ในการเปนผูริเริ่ม หรือออกแบบการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อปรับปรุง

งานใหดีข้ึนและรับกับสถานการณตาง ๆ แผนงานที่เปลี่ยนแปลงสวนใหญอยูในรูปของโครงการ

การปรับปรุง เชนการพัฒนาสินคาตัวใหม การซื้อเครื่องจักรใหม หรือปรับปรุงโครงสรางงานให

คลองตัวขึ้นโครงการการปรับปรุงบางโครงการจะดําเนินการ หรือตรวจสอบโดยผูบริหารเอง บาง

โครงการก็อาจจะมอบหมายใหผูชวยหรือลูกนองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูดูแลแทน 

8)  บทบาทเปนนักแกปญหา (Disturbance-Handler  Role) ในบทบาทนี้ 

ผูบริหารจะตองเปนผูแกปญหาวิกฤตตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยไมสามารถจะเพิกเฉยได ปญหาประเภทนี้

สวนใหญไมใชหรือไมคอยเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจําวัน เปนปญหาที่มักไมคาดคิดมากอน 

เชน การขัดแยงระหวางลูกนอง การเกิดอุบัติเหตุไฟไหม การเดินขบวนของคนงาน เปนตน 

บทบาทนี้ ผูบริหารตองใหความสําคัญเหนือบทบาทใด ๆ ท้ังนั้น (เมื่อมีเหตุการณวิกฤตเกิดขึ้น) 
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9)  บทบาทนักจัดสรรทรัพยากร (Resource  Allocation  Role) ผูบริหารมี

อํานาจหนาที่ในการเปนผูแบงหรือจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ขององคการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ 

เครื่องมือ เครื่องอํานวยความสะดวก และบริการตาง ๆ การจัดสรรทรัพยากรจะเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจของผูบริหารวางานอะไรตองทําเอง งานอะไรที่ควรจะมอบหมายใหลูกนองกระทําการ

แทนได การจัดเตรียมงบประมาณ การจัดตารางเวลาทํางานของผูบริหารเอง ในการรักษาไวซ่ึง

อํานาจหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารจะตองเปนผูติดตามดูแลแผนกลยุทธ และเปนผู

ประสานงาน รวมทั้งจูงใจใหผูใตบังคับบัญชากระทําตาม เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคขององคการ

ท่ีต้ังไวใหประสบความสําเร็จ 

10)  บทบาทเปนผูเจรจาขอขัดแยงหรือตอรอง (Negotiator  Role) สําหรับ

บทบาทนี้สืบเนื่องมาจากความจริงที่วา เมื่อมีการเจรจาเกี่ยวกับขอขัดแยง การจัดสรรทรัพยากรตาง 

 ๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญ ๆ หรืออื่น ๆ ขององคการ ผูบริหารแตละหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบโดยตรง ก็จะตองเขารวมเพื่อหาขอยุติใหไดอยางดี บทบาทหนาที่นี้ก็จะเปนผูใหขอมูล

หรือความจริงตาง ๆ ของหนวยงาน ในฐานะที่เปนหัวหนาหรือตัวแทนของหนวยงานที่มีอํานาจ

เต็ม สําหรับผูบริหารสูงสุดขององคการ บทบาทหนาที่ในการเปนผูเจรจาตอรองอาจเกี่ยวของไป

ถึงการตอรองกับสหภาพแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาการวาจางตาง ๆ คาแรง การรองทุกข ตลอดจน 

สัญญากับลูกคารายยอย และผูสงวัตถุดิบตาง ๆ ใหกับองคการ ผูบริหารระดับตนและกลาง ก็จะมี

บทบาทในการตอรองกันเหมือนกัน แตเกิดภายในองคการเปนสวนใหญ ระหวางหนวยงาน

ดวยกัน เพื่อผลประโยชนตาง ๆ และมักไมเปนทางการ 

Krech, Crutchfield and Ballachey (1962 อางถึงใน ภิญโญ สาธร, 2523) ไดสรุป

บทบาทหนาที่ของผูนําไวดังนี้ 

1)  ผูนําในฐานะผูบริหาร (The Leader as Executive) บทบาทที่เห็นไดชัด

ท่ีสุดของผูนําก็คือบทบาทในฐานะผูบริหารซึ่งประสานงานระหวางกลุมตาง ๆ ในองคการ หรือใน

ฐานะผูประสานงานภายในกลุมที่ตนเปนผูบริหาร ผูนําประเภทนี้คอยชวยใหงานของบุคลากรทุก

คนดําเนินไปไดดวยดี ผูนําจะเปนผูคุมนโยบายและกําหนดวัตถุประสงคของกลุม และรับผิดชอบ

คอยดูแลนโยบายและวัตถุประสงคของกลุมใหมีการปฏิบัติโดยครบถวนถูกตอง 

2)  ผูนําในฐานะผูวางแผน (The Leader as Planner) โดยปกติผูนํามักทํา

หนาที่วางแผนการปฏิบัติงานทุกชนิด เปนผูตัดสินใจวาบุคลากรในหนวยงานของตน ควรใช

วิธีการอยางไร และใชอะไรมาประกอบบางเพื่อใหบรรลุผลตามความตองการ ผูนํามักทําหนาที่

เปนผูดูแลดวยวาแผนท่ีวางไวนั้นมีการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงคหรือไม ผูนํามักจะเปนผู 
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เดียวที่ทราบแผนทั้งหมด คนอื่นในกลุมอาจรูเรื่องเฉพาะสวนที่ตนไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ

เทานั้น 

3)  ผูนําในฐานะผูกําหนดนโยบาย (The Leader as Policy Maker) งาน

สําคัญ ท่ีสุดอยางหนึ่งของผูนําคือ การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหมูคณะ และการวาง

นโยบาย 

4)  ผูนําในฐานะผูชํานาญการ (The Leader as Expert)  ผูใตบังคับบัญชา

สวนมากหวังพึ่งผูนําเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ผูนําจะทํา

หนาที่เปนผูชํานาญการในสายวิชาชีพนั้นๆ แตผูนําจะรูเรื่องตางๆในดานเทคนิคไปเสียหมดทุก

อยางไมไดผูนําอาจอาศัยผูชวยและที่ปรึกษาตาง ๆ คอยทําหนาที่ใหคําแนะนําในดานเทคนิคแก

ผูนําอีกทอดหนึ่ง ในองคการนอกแบบหรือองคการอรูปนัย บุคลากรที่มีความรูความชํานาญใน

สายวิชาชีพมักจะมีบุคคลอื่นมาหา เพื่อปรึกษาหารือขอความชวยเหลืออยูเสมอ โดยเปนการขอ

ความชวยเหลือสวนตัวบุคคลผูนั้นก็จะเปนผูนําอยางไมเปนทางการอยูในองคการนั้นๆ 

5)  ผูนําในฐานะตัวแทนของกลุมเพื่อติดตอกับภายนอก (The  Leader  as 

External Group Representative) เนื่องจากสมาชิกของกลุมหรือขององคการ หรือหนวยงานใดก็

ตามจะพากันไปติดตอกับภายนอกหมดทุกคนโดยตรงไมได ผูนําจึงมักจะไดรับเลือกใหไปทํา

หนาที่แทน เขาก็กลายเปนเจาหนาที่ประชาสัมพันธของกลุม ไมเพียงแตผูนําจะมีหนาที่ติดตอกับ

บุคคลภายนอกแทนกลุมเทานั้น แตเมื่อบุคคลภายนอกมาเจรจาอะไรกับกลุม ก็ตองเขามาเจรจา

ผานเขาอีกดวย ผูนําประเภทนี้กลายเปนผูรักษาประตู (Gatekeeper) ของบุคลากรในกลุมหรือใน

องคการ หรือหนวยงานนั้น ๆ โดยปริยาย 

6)  ผูนําในฐานะผูควบคุมความสัมพันธภายใน (The Leader as Controller 

of Internal Relations) ผูนํามักจะทําหนาที่ควบคุมดูแลรายละเอียดตาง ๆ ภายในกลุม และเรื่อง

สําคัญมากเรื่องหนึ่งภายในกลุมก็คือ ความสัมพันธระหวางบุคลากรที่เปนสมาชิกของกลุมนั้นเอง 

ดังนั้น ในบางกลุมไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้น สมาชิกเปนตองเจรจาผานหัวหนาหรือผูนํา ในบางกลุม

ผูนําจะเจรจาใหหรือจะเอาใจใสเฉพาะสมาชิกบางคน ไมทุกคน แตในกลุมผูนําก็ไมสนใจเรื่อง

ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุมเลยก็มี ท้ังนี้แลวแตลักษณะของผูนําเปนคน ๆ ไป 

7)  ผูนําในฐานะผูใหคุณและใหโทษ (The Leader as Purveyor of Rewards 

and Punishments) บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการเสนอใหคุณและใหโทษแกบุคลากรอื่นหรือมี

อํานาจใหคุณใหโทษ จะกลายเปนผูทรงอํานาจสําคัญและกลายเปนผูนําในที่สุด คุณและโทษที่วานี้

อาจจะเปนการขึ้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือการมอบหมายงานใหมากใหนอยหรือใหงานท่ียากๆ 
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หรืองาย ๆ ทํา ก็ไดท้ังนั้น ผูบริหารที่ดีพึงระวังที่จะไมมอบอํานาจเชนนี้ใหแกบุคลากรคนใดมาก

เกินไป เพราะความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นกับองคการไดในภายหลัง 

8)  ผูนําในฐานะผูไกลเกลี่ย (The Leader as Arbitrator and Mediator) เมื่อ

มีการขัดแยงใด ๆ เกิดขึ้นในหนวยงาน ผูนําก็จะตองทําหนาที่เปนผูประนีประนอม ไกลเกลี่ย หรือ

บางทีก็อาจตองตัดสินความบางความดวยตนเอง บุคลากรคนใดคอยไกลเกลี่ยใหสงบและเขาใจกัน

ได บุคลากรผูนั้นมักจะกลายเปนผูนําในภายหลัง 

9)  ผูนําในฐานะที่เปนบุคคลตัวอยาง (The Leader as Exemplary) บุคลากร

ท่ีมีความประพฤติดีหรือปฏิบัติงานดีจนไดรับการยกยองอยูเสมอวา เปนตัวอยางที่ดีขององคการ 

มักจะกลายเปนผูนําของบุคลากรอื่นไดโดยงาย เพราะเปนคนที่ไดรับการนับถือจากบุคลากรสําคัญ

ในองคการ 

10)  ผูนําในฐานะสัญลักษณของกลุม (The Leader as Symbol of the 

Group) ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวของกลุมคนทุกชนิดมีความสําคัญตอการดํารงอยูของ

กลุม แตคนหมูมากอยูดวยกันจะใหสามัคคีกันตลอดเวลายอมลําบากมาก กลุมจึงมักมีคน ๆ หนึ่ง 

หรือบางคนที่ไดรับการยกยองจากบุคลากรทั้งหลายวาเปนตัวแทน และเปนคนดีท่ีหาที่ติไมไดของ

เขา ซ่ึงจะดีกับเขาเสมอไมวาจะในโอกาสใด และจะดีดวยกับคนทุกคน ขณะเดียวกันคน ๆ นี้รัก

และยึดกลุม ๆ นี้เปนสรณะของตนอยางที่สุดดวย ใคร ๆ ก็แนใจวาคน ๆ นี้จะไมมีทางกระทําการ

ใดอันจะเปนภัยตอกลุมโดยเด็ดขาด คน ๆ นี้จึงกลายเปนสัญลักษณของกลุม และมีอํานาจเหนือ

จิตใจคนภายในกลุมทุกคนและทุกฝาย 

  11) ผูนําในฐานะผูรับผิดชอบ (The Leader as Substitute for Individual 

Responsibility) ไมแปลกเลยที่กลุมคนบางกลุม หรือองคการ หรือหนวยงานบางแหง มีผูนํา คน

หนึ่งหรือหลายคนอาสาเขารับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําบางอยางของบุคคลบางคน

ในกลุม หรือรับผิดชอบตอกิจการทั้งหมดที่คนกลุมนั้นกระทําลงไป โดยเหตุนี้บางทีในโอกาส

ตอมา บุคลากรในกลุมจะมอบหมายใหผูนํามีอํานาจตัดสินใจกระทําการใด ๆ แทนตนไดเพื่อ

ปองกันความผิดพลาด ซ่ึงอาจเปนเหตุใหผูนําของตนตองพลอยรับผิด โดยไมไดกระทําผิดกับพวก

เขา 

 12)   ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) บางทีผูนําบางคน

เปนผูกําหนดอุดมคติ สรางความเชื่อหรือศรัทธาตาง ๆ ใหแกบุคลากรอื่น แมกระทั่งคุณธรรม

ประจําใจและขนบประเพณีตาง ๆ ของกลุม อุดมคติดังกลาว ในตอนแรกอาจเปนเพียงคําพูดของ

เขาที่ใคร ๆ พากันนิยมและปฏิบัติตาม ตอมาก็กลายเปนอุดมคติทางการ (Official  Ideology) ของ

กลุมไป ผูนําประเภทนี้มักเปน นักพูดและนักคิด ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุมใหความนับถือ 
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 13)  ผูนําในฐานะบิดาผูมีแตความกรุณา (The Leader as Father Figure) 

ผูนําประเภทนี้วางตัวเปนผูใหญ มีอาวุโสที่สุดในกลุม และมีบุคลิกลักษณะนานับถือในฐานะเปน

บิดาของกลุม ซ่ึงจะดุดาใครก็ตาม การดุดานั้นไมมีใครโกรธ เพราะทุกคนทราบดีวาเบื้องหลังคําดุ

ดาของคน ๆ นั้น เขามีความรักความหวังดีอยูดวยเสมอไป และเขาจะเปนที่พ่ึงทางใจใหแกคนทุก

คนเมื่อมีความทุกขไดเสมอ 

  14)  ผูนําในฐานะเปนผูรับความผิดแทน (The Leader as Scapegoat) ผูนําที่

รับผิดชอบและเปนบิดาของกลุมทุกคนยอมหวังไดวา เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้น ตนเองนั่น

แหละจะถูกลงโทษแทน บุคลากรจํานวนมากในกลุมคนทุกประเภทตางก็ไมตองการรับผิดเมื่อ

ความผิดเกิดขึ้น แตจะพากันซัดทอดบุคลากรคนใดคนหนึ่ง การซัดทอดเชนนี้ทําใหคนถูกซัดทอด

กลายเปนผูนําขึ้นมาในภายหลังไดเหมือนกัน เพราะเมื่อเหตุการณรายผานไป ผูคนพากันเห็นอก

เห็นใจที่เขาเคยไดรับเคราะหกรรมแทนพวกตนแตเพียงผูเดียว 

2.2.5.4   คุณลักษณะความเปนผูนํา 

Yukl (1992 อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2544: 114) ไดสังเคราะหผลงานวิจัย

ของนักวิจัยหลายทานเพื่อหาคุณลักษณะความเปนผูนําหรือภาวะผูนําดานการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผล สรุปได 8 ประการ ดังนี้ 

1)   การเปนผูท่ีมีระดับความมีพลังสูงทนตอความเครียดไดดี 

2)   ความมั่นใจในตัวเอง 

3)   มีความเชื่อมั่นตอความสามารถภายในตนเอง 

4)   การมีวุฒิภาวะดานอารมณ 

5)   ความสัตยซ่ือถือคุณธรรมยึดมั่นหลักการ 

6)   มีแรงจูงใจดานอํานาจสังคม 

7)   มีความตองการมุงความสําเร็จในระดับสูง 

8)   มีความตองการไดรับความรักผูกพันจากผูอ่ืนในระดับต่ําปานกลาง 

Chester I. Bernard  (1929 อางถึงใน ภาวัฒน  พันธแพ, 2546) บุคคลที่จะเปนผูนํา

นั้นตองมีคุณลักษณะที่ขาดไมได 5 ประการ คือ 

1)  ตองมีชีวิตชีวาและทนทาน สามารถทํางานตอเนื่องเปนเวลานานๆ และ

ทนตอความยากลําบากได 

2)  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

3)  มีความสามารถในการจูงใจ 

4)  มีความรับผิดชอบ 
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5)  มีความฉลาด มีไหวพริบ 

อานันท  ปนยารชุน (2535 อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543) กลาวถึง

คุณลักษณะของความเปนผูนําสําหรับสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)   มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2)   มีความสามารถทําใหผูอ่ืนคลอยตาม เพราะมีความศรัทธาหรือมีบารมี 

3)   มีความสามารถพูด หรือสื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจได 

4)   มีวิสัยทัศน 

5)   มีการเรียนรู และหาประสบการณอยางตอเนื่อง เทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

ธีระ  รุญเจริญ (2546: 19) ไดกําหนดลักษณะผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ แบง

เกณฑมาตรฐานออกเปน 2 สวน คือ 

สวนแรก เปนเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษา 

มี 10 เกณฑมาตรฐาน คือ 

1)  การเปนผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปน

แบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการ

สงเสริม และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการ

นําไปปฏิบัติ 

   2)  การบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและ

บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมทั้งครูและบุคลากร

ภายในโรงเรียน บุคคลและหนวยงานนอกโรงเรียน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

3)  การเปนผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารสถานศึกษา อํานวยความ

สะดวกใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทางดานวิชาการ อาทิ การจัดสื่อตางๆ เชน 

หนังสือ ตํารา เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ ตลอดจนการ

ใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู 

   4)  การประสานความสัมพันธ กับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายสนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ ไดแก ทรัพยากรงบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล 

 5)   การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมใหครู

เขารับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนา และไปทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
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ใหทันตอสถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสามารถนํามา

ประยุกตในการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

 6)   การสรางแรงจูงใจ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีทัศนคติในเชิงบวกกับ

ผูรวมงาน มีความยืดหยุนในการทํางาน สรางความเชื่อมั่น และเขาใจในความตองการของฝาย

ตางๆ ใหความสําคัญในความพยายามของทีมงาน และสรางแรงจูงใจในการทํางานดวยวิธีการ

ตางๆ 

7)  การประเมินผล ตองจัดใหมีการประเมินผล โดยสงเสริมการ

ประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก มีการ

นําผลการประเมินผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหเปนกระบวนการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ 

8)  การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของครูและทีมงาน รวมทั้งผูบริหารมี

สวนรวมในการทําวิจัยดวย 

9)  การเผยแพรประชาสัมพันธ ใหความสําคัญกับงานดานเผยแพรขอมูล

ขาวสารของโรงเรียนใชชุมชนและสาธารณชนรับทราบ โดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสรางความ

เขาใจซึ่งกันและกัน และสรางการมีสวนรวมเพิ่มขึ้น 

10)  การสงเสริมเทคโนโลยี เพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาทั้งในและ

ตางประเทศ ใหสอดคลองกับยุคสังคมแหงการเรียนรู 

สวนที่สอง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  

1)  คุณลักษณะทางวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะเปนผูนําที่

เขมแข็ง โดยเฉพาะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหมายถึง สามารถชักนําหรือสรางแรงจูงใจให

ผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทางการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย เปนผูมี

วิสัยทัศน มีเปาหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

ความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม มีการประเมินการทํางานอยางครบวงจร มีประสบการณ

ดานการบริหารเปนอยางดี และความตั้งใจจริงในการบริหารงานโรงเรียนดวยความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการตัดสินใจอยางมีสวนรวม และการ

บริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

2)  คุณลักษณะสวนบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรในสถานศึกษา มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแกปญหาไดดี มีมนุษยสัมพันธดี 

มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปดกวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความซื่อสัตยสุจริต  
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ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะวิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความกลาในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยูเสมอ 

มีสุขภาพดี เปนผูประสานงานที่ดี เปนนักพัฒนาและนักบริการสังคม รูจักพัฒนาตนเองและสังคม 

มีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนั้น ควรเปนผูไดรับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชนอีกดวย 

2.2.5.5  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

              (Transformational Leadership Theory) 

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) เปน

ทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวนทัศนใหม (New  Paradigm) ของภาวะ

ผูนําโดยมีเบอรน (Mosley and Migginson, 1996: 133)  และ Bass (1985) เปนสองทานแรกที่ได

กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนว

ใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm  Shift) 

ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ 

(Empowering) เปนผูมีคุณธรรม (Moral  Agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซ่ึงคําจํากัด

ความของภาวะผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น มีผูใหคํานิยามไว ดังนี้ 

Yukl and Fleet (1992) มีแนวคิดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการ

แสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการ ในทุกๆตําแหนงซึ่งอาจจะเปนผูนําหรือผูตาม และอาจจะ

เกี่ยวกับคนท่ีมีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวาหรือต่ํากวาก็ได เบอรนเห็นวาภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธ

ของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อนําไปสูจุดมุงหมาย

รวมกัน ซ่ึงเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ 

1)   ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership) เปนปฏิสัมพันธ

ท่ีผูนําติดตอกับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนอง

ความตองการและเพื่อแลกเปล่ียนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการ

อยูในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslows Need Hierachy 

Theory)  

2)   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) ผูนําจะ

ตระหนักถึงความตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันตามความ

ตองการซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก  
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(Conscious) และยกระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการของมาส

โลว และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณและยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ 

ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษยชน 

3)   ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral  Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ

เปลี่ยน เปนผูนําแบบจริยธรรม อยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของทั้งผูนําและผูตามใหสูงขึ้นและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของ

ผูนําจะเกิดขึ้นเมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยง

ระหวางคานิยมกับการปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงกวาเดิม

ตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรก แลวจึง

ดําเนินการเปลี่ยนสภาพ ทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น 

สภาวะผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน มีลักษณะเปนแกนตอเนื่องภาวะ

ผูนําการแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมุงเปลี่ยน

สภาพไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม 

Bass (1985:  11) กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูนําที่ทําใหผูตามอยู

เหนือกวาความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  Influence  or 

Charisma) การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุ

สัจการแหงตน (Self-Actualization) ความรุงเรือง (Well-Being) ของสังคม องคการ และผูอ่ืน 

นอกจากนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของ

ผูตามใหสูงขึ้น อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้น

ดวย 

Bass and Avolio (1994: 2) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาสามารถเห็นได

จากผูนําที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตามใหมอง

งานของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน 

(Vision) ของทีมและองคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับ

ความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความ

สนใจของพวกเขาเองไปสูส่ิงที่จะทําใหกลุมไดประโยชน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืนให

ทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตน และบอบครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวามันจะเปนไปไมได ผูนํา

จะมีการทาทายความคาดหวังและมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
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ในตอนเริ่มตนของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass ในป ค.ศ.1985 ได

เสนอภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) และ ภาวะ

ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership) ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ท่ีมีความ

ตอเนื่องกันตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 

โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่องจาก

ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม 

ภาวะผูนําทั้งสองประเภทนี้ผูนําคนเดียวกันอาจใชประสบการณท่ีแตกตางกันในเวลาที่แตกตางกัน 

อยางไรก็ตามที่ Bass วินิจฉัยวาความเปนภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนสามารถสงผลในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพขั้นต่ํากวา สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพใน

ข้ันที่สูงกวา สําหรับความแตกตางของภาวะผูนําทั้งสองแบบสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่  2.1  ความแตกตางของภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

ความแตกตาง ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ -มุงกระบวนการแลกเปลี่ยน

ความคิดเปนแบบคอยพัฒนาอยู

ภายใตสภาพการที่เปนการ

ตอบสนอง (Reactive) 

-มุงความสัมพันธ ความคิดเปน

แบบเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเกิดจาก

วิกฤตการณเปนลักษณะการริเริ่ม 

(Proactive) 

แรงจูงใจ -รางวัล (ภายนอก)  -การเห็นคุณคา (ภายใน) 

อํานาจ -ประเพณีปฏิบัติ -ความมีบุคลิกพิเศษ 

จุดเนน -เนนผลที่ได -วิสัยทัศน 

ผูนํา -เนนในกิจกรรม ช้ีบทบาท

ชัดเจนตระหนักในความ

ตองการจัดการแบบวางเฉย 

-เปนที่ปรึกษา ผูฝกสอนและครู มี

การกระจายอํานาจใหแตละบุคคล 

ใหอํานาจตัดสินใจ เขาถึงไดงาย 

เปนตัวอยางของคุณธรรม 

ผูใตบังคับบัญชา -แสวงหาความมั่นคง เนนความ

ตองการของตนเอง 

-ละเวนประโยชนสวนตนเพื่อ

องคการและทํามากกวาที่คาดหวัง 

ผลที่ได -การทํางานที่คาดหวัง -กาวกระโดดในการทํางาน 

 

แหลงที่มา: Mosley and Migginson, 1996: 415. 
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นอกจากนั้น Bass ยังไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนสวนขยายของ

ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเนนเฉพาะเรื่อง การจัดการหรือ

การแลกเปล่ียนซึ่งเกิดขึ้นระหวางผูนํา ผูรวมงานและผูตาม ซ่ึงการแลกเปลี่ยนนี้จะอยูบนพื้นฐานที่

ผูนําถกถียงพูดคุยกันวามีความตองการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตามและผูรวมงานจะ

ไดรับ ถาพวกเขาทําในสิ่งที่ตองการสําเร็จ แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตอผูรวมงาน

และผูตามมากกวาการกําหนดใหมีการแลกเปล่ียนหรือขอตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบัติใน

วิถีทางที่จะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองคประกอบใดองคประกอบ

หนึ่งหรือมากกวาที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน

ทางปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

จากคํานิยามของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจสรุปไดวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเปนการมีความสําคัญของผูรวมงานและผูตามใหมองเห็นงานในแงมุมใหม โดยมีการ

สรางแรงบันดาลใจ กระตุนทางปญญาหรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยผูนําจะ

ยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตาม กระตุน ช้ีนําและมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถ

ของผูตามและผูรวมงานไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้นนําไปสูการบรรลุถึง

ผลงานที่สูงขึ้น 

2.2.5.6 ผูบริหารการศึกษาและสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรอง 

รับการกระจายอํานาจ 

กระแสแหงการกระจายอํานาจทั้งดานการปกครอง การบริหารและการจัดการใน

ดานตางๆนําไปสูการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรระดับตางๆ รวมถึงองคกร

ทางดานการศึกษา ซ่ึงไดมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาจากรวมอํานาจเขาสู

ศูนยกลางใหกระจายอํานาจไปสูหนวยปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากแผนการศึกษาแหงชาติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 

การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา หมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานตางๆ กระจายจากสวนกลางไปยังหนวยงานรองลงไป มี 2 ลักษณะ คือ แบบมอบ

อํานาจ หมายถึง การมอบอํานาจตัดสินใจบางสวนใหแกหนวยงานรองลงไปตัดสินใจในการ

กระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ คือ หนวยงานยอยมีความเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจในการบริหารและ

รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติภารกิจของตนเอง มีอิสระในเชิงบริหารและรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติภารกิจของตนเอง มีอิสระในเชิงบริหารและการจัดการ สวนกลางควบคุมเชิงกฎหมายหรือ

เชิงนโยบายเทานั้น ในทางการศึกษาการกระจายอํานาจมีลักษณะการมอบอํานาจและความ

รับผิดชอบในการบริหารและจัดการจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสามารถตัดสินใจใน 
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ระดับของหนวยปฏิบัติ ไดแก เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา 

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2545) 

ตามเจตนารมณดังกลาว ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเพื่อใหมีความเปน

อิสระ คลองตัว สามารถบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารการศึกษาจะมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม โดยสถานศึกษาจะมี

อํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองมากขึ้น ทําใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม ท่ีนําแนวคิด

หลักของการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (SBM) ท่ีเนนในเรื่องของการกระจายอํานาจจาก

สวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 การทําใหสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นภายใตการบริหารในรูป

ของคณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ใชวิธีการบริหารแบบมี

สวนรวม (Participation) ของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ 

การกําหนดหลักสูตรทองถิ่น การรวมคิดรวมทํา ผูนําตองเนนการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวก เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสามารถ

บริหารคุณภาพใหสูงยิ่งขึ้น 

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การปรับตัวใหองคการและบุคลากรมี

ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญ การพยายามพัฒนาองคการใหเปนองคการสมัยใหม

ท่ีมุงเนนความสําคัญและถูกขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร (Strategy-Focused Organization) ท่ีดี มีการ

วิเคราะหอยางเปนระบบ แตการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใหเกิดผลนั้นเปนเรื่องที่มีความ

ยากลําบากมากและจําเปนตองอาศัย “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” อยางเปนระบบ ในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงใหบรรลุผลสําเร็จนั้น แตละหนวยงานจะตองดําเนินกิจกรรมที่มีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ท้ังในระดับองคการและระดับตัวบุคคล ซ่ึงในระดับบุคคลการสราง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ไดอยางชัดเจนเปนสิ่งสําคัญมาก 

ในการสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง Bass and Avolio (1994: 2-6) ไดเสนอ

โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะ

ผูนําที่เขาเคยเสนอไวในป ค.ศ. 1985 โมเดลนี้จะประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบใหญ คือ ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional 

Leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire  Leadership) หรือพฤติกรรมความ

ไมมีภาวะผูนํา (Non- Leadership Behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1)   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)  เปน

กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน

และผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู

ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและ

ขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสู

ประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะ

กระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา “4 l’s”  คือ 

(1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence of Charisma 

Leadership: II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม 

ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได

รวมงานกัน ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิง

ท่ีผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผู

ตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ

วิกฤต ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนํา

จะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแก

ผูอ่ืนและเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ 

ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะ

เสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม ทําใหผูตามมีความเปนพวก

เดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยการมีวิสัยทัศนและการมีวัตถุประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวย

สรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและ

พฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและการเคารพในตนเอง ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 

(2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM)หมายถึง

การที่ผูนําประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การ

ใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team  Spirit) 

ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก 

ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการ

อยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะ

แสดงความเชื่อมั่น และแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนํา

จะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยให 
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ผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้

เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และการกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับ

ปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง

และเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(3)  การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง 

การที่ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความ

ตองการหารแนวทางใหมๆมาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิด

ส่ิงใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับ

สถานการณเกาๆ ดวยวิธีทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการ

พิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหา

ดวยวิธีการใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผลและไมวิจารณความคิดของ

ผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของตนเอง ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่ง

ท่ีทาทาย และเปนโอกาสที่ดีท่ีจะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหา

ทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถ

เอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะ

ไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญา

เปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนักเขาใจและแกปญหา

ดวยตนเอง 

(4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( Individualized 

Consideration: IC) ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใส

ผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และ

เปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความ

ตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผู

ตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการ

เรียนรูส่ิงใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวย

ตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา ผูนํามีการ 
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สงเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ (Management  by  Walking 

Around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็น

ปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งหมด (As a Whole Person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัย

การผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการ

มอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษ

อยางเต็มที่และเรียนรูส่ิงใหมๆ ท่ีทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การ

สนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขา

กําลังถูกตรวจสอบ 

องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4 l’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะมี

ความสัมพันธกัน (Intercorrelated)  อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบเพราะเปน

แนวคิดที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตางๆ (Bass, 

1985) 

2)   ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการ

ท่ีผูนําใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนํา

ชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็น

คุณคาของผลลัพธท่ีกําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธท่ีตองการ 

ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปน

รางวัลภายนอก ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจบทบาท รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผู

ตาม ผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย และเขาใจวาความตองการหรือ

รางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมายอยางไร ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน

ประกอบดวย 

(1)  การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward: CR) ผูนําจะ

ทําใหผูตามเขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะ

จัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มขึ้น ได

โบนัส เมื่อผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจใหรางวัลเปนการตอบ

แทน และมักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

(2)  การบริหารแบบวางเฉย (Management-by  Exception) เปนการ

บริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status  Que) ไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน 

จะเขาไปแทรกตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นหรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะ 
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เปนทางลบ หรือใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

อะไร ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การบริหารงานแบบวาง

เฉยแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

  ก.  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by 

Exception: MBE-A) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําคอยสังเกตผลการปฏิบัติงาน

ของผูตาม และชวยแกไขใหถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 

  ข.  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by 

Exception: MBE-P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไป

แทรกแซงถาผลการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐานหรือถามีบางอยางผิดพลาด 

3)   ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire  Leadership:  LF) หรือ  

พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Non- Leadership Behavior)  เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม  

ขาดความรับผิดชอบ ไมมีการตัดสินใจ  ไมเต็มที่ท่ีจะเลือกยืนอยูฝายไหน  ขาดการมีสวนรวม  เมื่อ

ผูตามตองการผูนําผูนําจะไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ ไมมีความชัดเจนใน

เปาหมาย 

ลักษณะภาวะผูนําเต็มรูปแบบนี้ ผูนําจะแสดงคุณลักษณะของแตละคน

ตามลําดับ สําหรับรูปแบบโครงราง (Profile) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดแสดงในภาพที่ 2.5 

 

ภาพที่ 2.5  ลักษณะโครงรางผลลัพธท่ีดีท่ีสุด (Optimal profile) ของลักษณะผูนํา 

แหลงที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 11. 

Iûs 

CR 
 

MBE-A 

MBE-P 

LF 
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จากภาพที่  2.5  มิติท่ี 3 (ความลึก) ของโครงรางนี้แทนความถี่ (Frequency) 

ซ่ึงบุคคลแสดงลักษณะเฉพาะของภาวะผูนํา ในมิติของการกระทําคือกระตือรือรน (Active) 

หรือไมกระตือรือรน (Passive) ชวยใหรูปแบบภาวะผูนํามีความชัดเจนขึ้นในมิติความมี

ประสิทธิภาพ (Effective) เปนตัวแทนผลกระทบของรูปแบบภาวะผูนําตอผลการปฏิบัติงาน ใน

ภาพนี้ผูนําแสดงออกถึงภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (LF) ไมบอยนัก และเพิ่มความถี่ของ

รูปแบบภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน คือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ

และการใหรางวัลตามสถานการณหรือการเสริมแรงทางบวก (CR) ในลักษณะโครงรางผลลัพธท่ีดี

ท่ีสุดนี้แสดงใหเห็นวาองคประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

การแสดงออกมากท่ีสุด 

ในทางตรงกันขาม การแสดงภาวะผูนําที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํามีแนวโนม

ไปทางไมมีความกระตือรือรน และความไมมีประสิทธิภาพตรงกันขามกับภาวะผูนําที่มีลักษณะ

โครงรางผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงในภาพที่ 2.6 ท่ีแสดงโครงรางที่เปนผลลัพธระดับรองลงมา 

(Suboptimal Profile) ของลักษณะผูนํา 

 

Iûs 

CR 
 

MBE-A 

MBE-P 

LF 

 
ภาพที่ 2.6  ลักษณะโครงรางที่เปนผลลัพธระดับรองลงมา (Suboptimal Profile) ของลักษณะผูนํา 

แหลงที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 12. 
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)  หมายถึง ระดับ

พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอ

ผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความ

พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทํา

ใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความ

สนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุม หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอ

ผูรวมงานจะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่

ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ 

เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจในความสามารถของผูนํา มีความยินดีท่ีจะทุมเทการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละเพื่อ

ประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความ

ม่ันใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอด

วิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความมุงมั่นและทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถใน

การจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง มีการเห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม 

(2)  การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนํา

แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายในไม

เห็นแกประโยชนสวนตน แตอุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะ

สามารถบรรลุเปาหมาย มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการ

กระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงสิ่งสําคัญ โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสราง

แรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน มีการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก 

(3)  การกระตุนทางปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดง

ใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือ

แนวทางใหมในการแกปญหา มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดง

ความคิดเห็น มองปญหาในแงมุมตางๆ มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการคิดและการแกปญหาอยางเปน

ระบบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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(4)  การคํานึงถึงการเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรม

ท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการ

เอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและรายบุคคล เปนพี่เลี้ยงสอนและให

คําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมาย

งานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวาง

บุคคลและการเอาใจเขามาใสใจเรา ความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และเทคนิค

การมอบหมายงาน 

 

2.2.6  วิสัยทัศน 

 วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญเบื้องตนของผูนําหรือผูบริหาร เพราะการมีวิสัยทัศน คือการมี

แผนงานสําหรับอนาคต เปรียบเสมือนกุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จของความเปนผูนํา ผูนําที่มี

วิสัยทัศนจะมีแนวนโยบายในการบริหารงานที่แตกตางไปจากผูนําที่ไมมีวิสัยทัศน ซ่ึงทําใหแตละ

หนวยงานมีความแตกตางกัน Berlin  (1996 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) กลาววาวิสัยทัศน

ของผูบริหารหรือผูนําเปนภูมิปญญาเชิงปฏิบัติ (Practical  Wisdom) หรือความมีเหตุผลในเชิง

ปฏิบัติ (Practical Reason)  การมีวิสัยทัศนของผูบริหารที่เปนมืออาชีพจะตองมีความรู

ความสามารถในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตร การ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Techno Vision) ซ่ึง การุณ เลี่ยวศรีสุข (2532 อางถึงใน ดลพร  ทวา

โรจน, 2548) กลาววา การมีวิสัยทัศนท่ีบุคคลหรือองคกรทั่วไปยอมรับและเห็นความสําคัญบง

บอกถึงการที่บุคลากรทุกคนมีคํามั่นสัญญา มุงมั่น มีสวนรวม และรวมจมหัวจมทายซึ่งกันและกัน 

ในการใชทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งแรงกาย แรงใจเพื่อผลักดันใหองคกรมุงสูเปาหมายที่กําหนด 

ภายใตสภาวะแหงการแขงขันในทุกๆดาน ดังนั้น การมีวิสัยทัศนจึงจําเปนที่ผูนําจะตองมีเพื่อความ

อยูรอดขององคกรนั้นๆ ตอไป 

2.2.6.1  ความหมายของวิสัยทัศน 

 คําวาวิสัยทัศน (Vision) เปนคําที่ใชกันแพรหลายมีนักวิชาการใหความหมาย

แตกตางกัน ดังนี้ 

Bennis and Nanus (1985 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) อธิบายวา วิสัยทัศน 

คือภาพลักษณทางสมอง (Mental  Image) ของความเปนไปได และสภาพของอนาคตที่พึง

ปรารถนา ภาพลักษณทางสมองนี้อาจคลุมเคลือเหมือนความฝนหรืออาจแจมแจงเหมือนขอความ

ในวัตถุประสงค 
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Blumberg and Greenfield (1986 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) กลาวไววา 

วิสัยทัศนหมายถึง ความสามารถที่มองเห็นความแตกตางของสิ่งที่เปนอยูในขณะนี้กับสิ่งที่

แตกตางกันในอนาคตที่ตองการ และกระทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่

เปนอยูในปจจุบันไปสูสภาพท่ีตองการในอนาคตได 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538:  3) วิสัยทัศน หมายถึง ภาพขององคการในอนาคต

เปนภาพที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ (Unique) ท่ีพัฒนาแลว (Improved) และสามารถบรรลุได

ถึง (Attainable) ผูนําจะตองมองไปขางหนา มีทิศทางที่ชัดเจน เปนทิศทางที่ตองการจะใหองคการ

ไปทางนั้นและบรรลุสภาพการณท่ีปรารถนาได  

มารศรี  สุธานิธิ (2540:  17) กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลซึ่ง

สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององคการที่ตองการจะใหเปนไปอยางชัดเจน โดยภาพนั้นตอง

สอดคลองกับเปาหมายขององคการ มีความเปนไปได และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติท่ีจะนํา

องคการใหบรรลุความตองการนั้น 

รุง แกวแดง (2539: 129) กลาวไววา วิสัยทัศน หมายถึง ภาพในอนาคตขององคการ

ท่ีผูนําและสมาชิกในองคการรวมกันคาดฝนหรือจินตนาการขึ้น โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงใน

ปจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่นเขาดวยกัน พรอมทั้งพรรณนาให

เห็นทิศทางขององคการอยางชัดเจน มีพลังทาทาย ทะเยอทะยานมีความเปนไปได 

สรุปไดวา วิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารหรือผูนําที่สามารถ

กําหนดแผนงาน เปาหมาย และมองภาพในอนาคตขององคการที่จะใหเปนไดอยางชัดเจน โดยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจจุบันไปสูสภาพที่ตองการในอนาคต มีความชัดเจนและมีความ

เปนไปได ตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

2.2.6.2  โครงสรางของวิสัยทัศน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538) ไดกลาวถึงโครงสรางของวิสัยทัศน วามีประเด็นที่

ตองพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)   องคประกอบของวิสัยทัศน 

ช้ีใหเห็นวา วิสัยทัศน คือ การพัฒนาการสื่อสารหรือการเผยแพร และการ

นําไปปฏิบัติของภาพลักษณท่ีพึงปรารถนาในอนาคต ซ่ึงมีองคประกอบอยู 4 ประการ ท่ีมี

ปฏิสัมพันธกันของวิสัยทัศนของผูนํา ไดแก 

  (1)  วิสัยทัศนทางองคการ (Organizational  Vision) เปนวิสัยทัศนท่ี

เกี่ยวกับภาพกวางและสมบูรณของระบบองคการในปจจุบัน ซ่ึงอยูภายในสิ่งแวดลอม นั่นคือ  
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วิสัยทัศนทางองคการเปนการมององคการในปจจุบันในภาพรวม มิไดมองเฉพาะองคการเทานั้น 

แตมองสิ่งแวดลอมขององคการดวย 

  (2)  วิสัยทัศนทางอนาคต  (Future  Vision) เปนการสรางภาพของ

ระบบองคการภายในสิ่งแวดลอม ณ จุดๆ หนึ่งหรือเวลาไดเวลาหนึ่งในอนาคต นั่นคือ วิสัยทัศน

ทางอนาคตเปนการสรางภาพวาองคการในอนาคตควรจะเปนอยางไร 

  (3)  วิสัยทัศนทางบุคคล  (Personal  Vision)  เปนวิสัยทัศนท่ีเกี่ยวของ

กับกลยุทธในการพัฒนา การกําหนดตําแหนงของบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการ

เชื่อมโยงระหวางผูนํากับองคการ เปนความสามารถของผูนําที่จะระบุ ช้ีบง เคลื่อนยาย ประสาน

ทักษะ และทรัพยากรตางๆ 

  (4)  วิสัยทัศนทางกลยุทธ  (Strategic  Vision)  เปนวิสัยทัศนซ่ึงอยูบน

พ้ืนฐานของความเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยนวิสัยทัศนใหไปสูการปฏิบัติ 

เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่เปนจริงในปจจุบัน (Organization  Vision) กับความเปนไปไดในอนาคต 

(Future Vision) ในวิถีทางที่เฉพาะเจาะจง  (Personal  Vision)  ซ่ึงเหมาะสมกับองคการและผูนํา 

วิสัยทัศนทางกลยุทธก็คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง องคประกอบของวิสัยทัศนดังกลาวขางตน 

สามารถเขียนเปนแผนภูมิ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศนทางกลยุทธ 

วิสัยทัศนทางองคการ   วิสัยทัศนทางอนาคต    

วิสัยทัศนทางบุคคล 

 
ภาพที่ 2.7  องคประกอบของวิสัยทัศน 

แหลงที่มา: เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2538: 8-9. 
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 โดยสรุปแลว จะเห็นไดวาการเปลี่ยนวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัตินั้น ผูนํา

จะตองมีความรอบรูทักษะและประสบการณในวิสัยทัศนทางกลยุทธ และจะตองทําใหวิสัยทัศน

ทางบุคคล วิสัยทัศนทางอนาคต และวิสัยทัศนทางองคการ มีความกระจางและชัดเจน 

2)   มิติของวิสัยทัศน  

Braun (1991 อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2538: 9-10) ไดสรุป

แนวคิดเกี่ยวกับมิติของวิสัยทัศนออกไดเปน 3 มิติ คือ การสรางวิสัยทัศน (Formulating  Vision) 

การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating  Vision) และ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Operationalizing 

Vision)  

(1) การสรางวิสัยทัศน (Formulating Vision)  

เปนการสรางความฝนที่เปนจริงหรือเปนการสรางพิมพเขียว 

(Blueprint) ขององคกรที่มีความเปนเลิศในอนาคต เปนการสรางภาพอนาคตที่ผูนําปรารถนาจะให

องคการของตนเปนอยางนั้น การสรางวิสัยทัศนจะตองศึกษาองคการอยางลึกซึ้งมีขอมูลอยาง

ชัดเจนเกี่ยวกับจุดเดนและจุดดอยของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา วิสัยทัศนท่ีสรางจําเปน

จะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอม วิธีการที่ดีอยางหนึ่งในการสรางวิสัยทัศนก็คือ การมีสวนรวม 

(Shared Vision)  

Yukl (1989: 221) ไดกลาวไววา ในการสรางวิสัยทัศนนั้น ผูนําจะตอง

สรางเครือขายงานที่จะไดพบปะกับสมาชิกทั้งในองคการและนอกองคการ ท้ังแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการ โดยผูนําจะตองสนใจในความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยเฉพาะความคิดเห็นใหมๆ 

หรือที่แตกตางไปจากความคิดเห็นของตนเองและของคนอื่นๆ เพื่อที่จะไดเลือกเฉพาะความ

คิดเห็นที่ดีมาใชประกอบการตัดสินใจ  

Locke and other (1991: 53) ไดเสนอแนวความคิดไววา การสราง

วิสัยทัศนของผูนําไดมาจากวิธีการดังตอไปนี้ 

1.  โดยการเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึงการสนทนาพูดคุยและฟงความ

คิดเห็นจากบุคคลตางๆ ท้ังในองคการและนอกองคการ 

2.  โดยกระบวนการจัดทําขอมูล หมายถึง การวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลที่มีอยู เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศนของผูนําซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถของผูนําในเรื่อง

ตอไปนี้ คือ การมีสายตายาวไกล ความเขาใจในประเพณีและวัฒนธรรมองคการ ความเขาใจถึง

ผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและแนวโนมของโลกในอนาคต ความสามารถในการมองเห็น

ภาพรวมขององคการ ความสามารถในการคาดคะเนแรงตอตานอันอาจเกิดขึ้น การมีความพรอมที่

จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองไดตลอดเวลา 
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3. โดยการถายทอดวิสัยทัศนของตนเองออกมาเปนถอยคําไดอยาง

ชัดเจน มีพลังในการกระตุนใหสมาชิกทุกคนทํางานเพื่อเปาหมายขององคการ ท้ังนี้ถอยคําที่แสดง

วิสัยทัศนนั้น ควรมีลักษณะยนยอ ชัดเจน ทาทาย มุงอนาคต ม่ันคง ปรารถนาที่จะบรรลุใหได 

4.  โดยการประเมินผลเปนระยะ หมายถึง การทดสอบวาวิสัยทัศนนั้น

สอดคลองกับความรูความสามารถของสมาชิกในองคการหรือไม หากไดคําตอบปฏิเสธผูนําก็

จะตองนําวิสัยทัศนนั้นมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนตอไป 

มารศรี  สุธานิธิ (2540:  34-35) อธิบายวา การสรางวิสัยทัศน หมายถึง 

การที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถสรางภาพในอนาคตของโรงเรียนไดอยางชัดเจนวา ประสิทธิผลที่

ดีท่ีสุดของโรงเรียนที่ตองการอยางแทจริงคืออะไร ท้ังนี้โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล

และการสังเคราะหขอมูลของผูบริหารโรงเรียน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538:  26-27) ไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา

วิสัยทัศนมิใชส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตผูบริหารจําเปนจะตองสราง โดยมีแนวทาง

ดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารจะตองเขาใจองคการอยางลึกซึ้ง ผูบริหารจะตองเขาใจ

ภารกิจ (Mission) ขององคการ เขาใจเปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงคเดิม (Objectives) ของ

องคการ จะตองเขาใจวัฒนธรรม (Organization Culture) ขององคการ จะตองเขาใจสิ่งที่สมาชิกใน

องคการมีความเชื่อรวมกัน (Shared Beliefs) ผูบริหารจําเปนจะตองเขาใจความตองการและคานิยม

ของสมาชิกในองคการจะตองวิเคราะหองคการเพื่อหาจุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน 

(Weaknesses) ขององคการ จุดแข็งขององคการคือ คุณลักษณะที่สามารถนําไปใชเพื่อการบรรลุ

เปาหมายขององคการ สําหรับจุดออนนั้นคือ คุณลักษณะที่ไปขัดขวางการบรรลุเปาหมายของ

องคการ 

2.  ผูบริหารจะตองเขาใจสิ่งแวดลอม  เนื่องจากองคการทางการศึกษา

ต้ังอยูในสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอองคการ ผูบริหารจําเปนจะตองจัดดําเนินการ

ใหองคการสอดคลองกับสิ่งแวดลอม เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป องคการก็จําเปนจะตอง

เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นผูบริหารจําเปนจะตองศึกษาสภาพปจจุบันของสิ่งแวดลอมและศึกษา

แนวโนมของสิ่งแวดลอมดวย 

การที่ผูบริหารจะเขาใจองคการและเขาใจสิ่งแวดลอมนั้น จําเปน

จะตองหาขอมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได การแสวงหาขอมูลนั้น จําเปนจะตองหาขอมูลอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ เนื่องจากวิสัยทัศนเปนภาพอนาคตที่พึงปรารถนาขององคการและอยู

ในวิสัยที่จะบรรลุถึงได ดังนั้นการสรางวิสัยทัศนนั้นผูบริหารจําเปนจะตองรวบรวมขอมูล  
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วิเคราะหขอมูล โดยคํานึงถึงจุดแข็งและจุดออนขององคการ ตลอดจนคํานึงถึงเงื่อนไขตางๆ ของ

องคการ และประการสําคัญก็คือวิสัยทัศนท่ีสรางนั้นจะตองสอดคลองกับองคการและสิ่งแวดลอม 

ในการสรางวิสัยทัศนนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถในดานตอไปนี้ 

 1.   การมองการณไกล 

 2.   การมองยอนกลับไปขางหลัง 

 3.   การมองผลกระทบและแนวโนมตางๆ 

 4.   การมององคการในภาพรวม 

5.   การคาดคะเนแรงตอตานตางๆ 

6.   การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคการ 

7.   การมีความมุงมั่นหรือความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง 

8.   การทดสอบวาวิสัยทัศนท่ีสรางขึ้นนั้นสอดคลองกับเปาหมายของ

องคการและความสามารถขององคการหรือไม 

สรุปไดวา การสรางวิสัยทัศน    หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารมี

ความสามารถในการสรางภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตขององคการโดยใชทักษะการคิดอยาง

สรางสรรคและมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออนของบุคคล ทรัพยากรและเวลา ท้ัง

ภายในและภายนอกขององคการแลวนํามาสังเคราะหกําหนดภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตของ

องคการ 

(2)  การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating Vision)  

การเผยแพรวิสัยทัศนผูบริหารจําเปนตองประชาสัมพันธทําความเขาใจกับ

สมาชิกองคการไดรับรูมีสวนรวมและนําเอาวิสัยทัศนไปเปนแนวปฏิบัติ  

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538:  28) ไดกลาววาการเผยแพรวิสัยทัศน 

ผูบริหารจําเปนจะตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1.  ทักษะในการติดตอสื่อสาร ผูบริหารจําเปนจะตองพัฒนาทักษะใน

การพูด การฟง การเขียน และการแสดงภาษาทาทาง ท้ังนี้เพื่อที่จะใหสมาชิกขององคการเขาใจ

วิสัยทัศนขององคการที่สรางขึ้น 

2.  ทักษะในการทําตนเปนแบบอยาง (Role Model) เนื่องจากวิสัยทัศน

ท่ีสรางขึ้นจะกลายเปนภารกิจขององคการ และจะตองปฏิบัติตามภารกิจนั้น ดังนั้นผูบริหารจะตอง

แสดงใหเห็นวาวิสัยทัศนท่ีสรางขึ้นนั้นมีความเปนไปได และสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลไดโดย

การปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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มารศรี  สุธานิธิ (2540: 36)  สรุปวาการเผยแพรวิสัยทัศน หมายถึงผูบริหาร

โรงเรียนสามารถสื่อใหคณะครูมีความเขาใจวิสัยทัศนของตนเองไดอยางชัดเจน ยอมรับและเต็มใจ

ท่ีจะปฏิบัติงานทั้งหลายเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น โดยการใชคําพูด สัญลักษณการกระทําและการ

ใหรางวัล 

Bear and other (1989: 120-121) ไดกลาวถึงการเผยแพรวิสัยทัศนสามารถ

กระทําได 3 แนวทาง คือ 

1.  โดยคําพูด หมายถึง ท้ังโดยปากเปลาและโดยการเขียน เพื่ออธิบาย

ถึงความสําคัญและประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกังองคการหรือกับตัวสมาชิกในองคการ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในองคการ 

2.  โดยการกระทํา หมายถึง การจัดสถานที่ทํางาน การรับรองผูมา

เยี่ยมเยือน การเลือกเนนสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนพิเศษ พิธีการตางๆ และการจัดตารางปฏิบัติ

กิจกรรมประจําวัน 

3.  โดยการใหรางวัล หมายถึง โดยคําพูดและการกระทําของผูบริหาร

โรงเรียนที่เลือกใหรางวัลแกครู นักเรียน ผูปกครอง และสมาชิกอื่นๆ ของโรงเรียน โดยอาจเปน

คําพูดงายๆ ท่ีแสดงความขอบคุณ คํายกยองชมเชย การใหสิทธิพิเศษ การใหความสนับสนุน เปน

ตน 

Ellis and Joslin (1990: 8) มีความเชื่อวาการสรางวิสัยทัศนข้ึนมาไดนั้นยัง

ไมสําคัญเทากับความสามารถในการเผยแพรวิสัยทัศนไปยังสมาชิกทุกคนขององคการใหมี

ความเห็นคลอยตามและเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น ซ่ึง Ellis 

and Joslin เชื่อวาวิธีการที่ดีท่ีสุดคือการใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน 

เพื่อมุงไปยังวิสัยทัศนของโรงเรียนที่กําหนดไว 

สรุปไดวา การเผยแพรวิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารใน

การสื่อสารโนมนาวใหผูรวมงานเขาใจ ยอมรับ คลอยตาม และเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลาย

ใหบรรลุเปาหมายของภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตขององคการ 

(3)  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Operationalizing Vision) 

องคการจะบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวางไวก็

ตอเมื่อมีการนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติอยางจริงจัง ดังนั้นการปฏิบัติตามวิสัยทัศนจึงเปนภารกิจของ

ผูบริหาร ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความเห็นไวดังนี้ 

Trethowan (1991: 8) ไดใหขอเสนอแนะวาเพื่อใหการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

ไดผลดี ผูนําควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
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1.   ตองแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรนของตน 

2.   พยายามสรางจิตผูกพันใหเกิดขึ้นกับสมาชิก 

3.   จัดโครงสรางองคการ ใหสอดคลองตอการปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ี

สรางขึ้น 

4.   จัดงบประมาณสนับสนุน 

5.   มีความเชื่อถือและไววางใจในความสามารถของสมาชิก 

6.   อยากลาวอางในสิ่งที่ไมเปนความจริงเพียงเพื่อหวังใหงานสําเร็จ 

แตตองมีความจริงใจกับสมาชิก  

Locke and other  (1991: 63) ไดเสนอแนวทางในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

ใหบรรลุไวอยางชัดเจนดังนี้ 

 1.  ถายทอดวิสัยทัศนออกมาเปนบัญชีรายการที่จะตองปฏิบัติจริง 

เพื่อใหชองวางระหวางสภาพขององคการในปจจุบันกับสภาพขององคการในอนาคตขององคการ

ท่ีตองการใหเปนความใกลชิดเขาไปทุกที จนกระทั่งสามารถบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวไดใน

ท่ีสุด 

 2.  จัดโครงสรางองคการใหพรอมที่จะรับการนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ 

 3.  คัดเลือกบุคคลใหทํางานเหมาะกับความรูความสามารถและพัฒนา

บุคคลใหมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

 4.  สรางความกระตือรือรนในการทํางานใหเกิดแกสมาชิกโดยการใช

อํานาจหนาที่ตามระเบียบกฎเกณฑ การทําใหดูเปนแบบอยาง การสรางใหเกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง และการกระจายอํานาจ 

 5.  เก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลเปนอยางดี เพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจมิใหผิดพลาด 

6.  สรางทีมงานที่ดี ใหสมาชิกไดรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

อันจะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

7.  ริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนใหมีการใชนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาองคการไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538:  28-30)  ไดใหแนวทางสําหรับผูบริหารใน

การปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหไดผล จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1.  ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการสรางวิสัยทัศน

เปนการเปลี่ยนเปาหมายขององคการเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ดังนั้นการปฏิบัติตามวิสัยทัศนจึง 
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เปนการเปลี่ยนวิธีการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่แตกตางและสูงขึ้นกวาเดิม การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศนจึงจําเปนที่จะตองนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการ การเปลี่ยนแปลงมักจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอสมาชิกขององคการเกิดแรงตอตาน ความวิตกกังวล ความเครียด และความขัดแยง 

ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนนั้นผูบริหารจําเปนจะตองพัฒนาทักษะในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

2.  ทักษะในการทํางานกับคน ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนนั้นเปนการ

รวมพลังทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาการสื่อสารแบบสองทางระหวางผูบริหารกับสมาชิกของ

องคการใน 3 ประเด็นคือ ความไววางใจ ความเชื่อมัน และการยอมรับความคิดเห็น 

3.  ทักษะในการสรางแรงจูงใจ เนื่องจากการทํางานของบุคคลเปนผล

ของปฏิสัมพันธระหวางความสามารถและแรงจูงใจ และดวยเหตุท่ีการคัดบุคคลเขาทํางานใน

องคการอาศัยการพิจารณาความรูและความสามารถเปนประการสําคัญ ดังนั้นการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศนผูบริหารจึงควรมีทักษะในการสรางแรงจูงใจใหแกสมาชิกขององคการ 

4.  ทักษะในการมอบหมายงาน การปฏิบัติภารกิจขององคการจะบรรลุ

เปาหมายไดดวยการปฏิบัติงานของบุคคลและของกลุม ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนจะตองมีทักษะใน

การมอบหมายงาน ท้ังนี้เพราะการมอบหมายงานจะทําใหสมาชิกขององคการมีความรับผิดชอบ

มากขึ้น และมีอิสระในการทํางานมากขึ้น ในการมอบหมายงานนั้นอาจเปนการมอบ (Assign) การ

ใหมีสวนรวม (Participate) และการกระจายอํานาจ (Delegate) การมอบนั้นควรมอบงานใหแก

บุคคลที่หยอนหรือขาดประสบการณ การใหเขามามีสวนรวมนั้นควรกระทํากับบุคคลที่มี

ประสบการณบาง และการกระจายอํานาจนั้นควรกระทํากับบุคคลที่มีสมรรถภาพในการทํางานที่ดี

แลว 

5.  ทักษะในการปรับโครงสรางองคการ เนื่องจากโครงสรางองคการ

อาจเปนตัวสงเสริมหรือขัดขวางการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองปรับ

โครงสรางขององคการหรือจัดโครงสรางขององคการใหม เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภารกิจที่จะตองปฏิบัติ การปรับโครงสรางขององคการเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนา

องคการ 

สรุปไดวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน  หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

ในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติจริงไดเปนผลสําเร็จ ท้ังนี้โดยวิธีการหลอหลอมวิสัยทัศนไปสู

นโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานขององคการ โดยการชักจูง ริเริ่ม และเพิ่มอํานาจใหผู

ปฏิบัตินําวิสัยทัศนไปปฏิบัติไดตามบทบาทหนาที่และภารกิจ 
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3)  วิสัยทัศนกับผูบริหาร 

ส่ิงหนึ่งที่นักวิชาการทั้งหลายยอมรับตรงกันคือ วิสัยทัศนทําใหผูนํา

แตกตางจากผูบริหาร กลาวคือ ผูนําจะปฏิบัติงานนอกเหนือจากเหตุการณหรือกิจกรรมที่เปน

ภาระหนาที่ตามปกติ โดยจะเลือกกระทําบางอยางที่มีความสําคัญและมีคุณคาตอองคการ ขณะที่

ผูบริหารจะกระทําทุกอยางตามภารระหนาที่เพียงเพื่อใหถูกตองเทานั้น (Sergiovanni  and  other, 

1987) เชนเดียวกับที่ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538: 5) ไดยืนยันเรื่องนี้วา ผูนํากับผูบริหารแตกตาง

กันที่วิสัยทัศน ผูนําที่ดี คือ ผูนําที่มีวิสัยทัศนวาตองการจะใหองคการไปทางไหน และจะทําให

องคการบรรลุจุดหมายปลายทางไดอยางไร วิสัยทัศนจะชวยสรางความผูกพันและรอยรัดพลัง

ท้ังหลายของสมาชิกในองคการเพื่อบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้เพราะวิสัยทัศนจะทําใหผูนํามองเห็น

อะไรอะไรเปนสิ่งสําคัญที่แทจริงขององคการและสามารถกําหนดภาพในอนาคตขององคการได

วาตองการใหเปนอยางไรจึงสามารถกําหนดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามตองการ โดยไมตองเสียเวลากระทําการในสิ่งที่ไมเปนประโยชนหรือไมมีคุณคาตอองคการ  

สําหรับผูบริหารสถานศึกษานั้นจําเปนตองเปนผูมีวิสัยทัศนอยางยิ่ง เพราะ

การบริหารงานในสถานศึกษามีกิจกรรมและขอบขายงานอยางกวางขวาง ผูบริหารสถานศึกษา

จําเปนตองมีศักยภาพสูงในการคนหาสิ่งที่ตองการใหสถานศึกษาเปนไปในอนาคต ดังที่ 

Sergiovanni (1984: 7) เสนอความคิดวา ผูบริหารสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาสูความเปนเลิศได

นั้นจะตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถเลือกเนน สนใจสิ่งที่เปน

ความสําคัญและเปนคานิยมของสถานศึกษา ซ่ึงจะแสดงใหสมาชิกรับรูไดโดยการกระทํา และ

คําพูดที่จะทําใหสมาชิกมีความเขาใจตรงกันวาอะไรคือเปาหมายสําคัญของสถานศึกษาและทุกคน

จะปฏิบัติงานของตนเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น 

ในสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนนั้น วิสัยทัศนผูบริหาร

สถานศึกษาจะกอใหเกิดแนวนโยบายในการบริหารหรือแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ซ่ึง

อาจกําหนดเปนปรัชญาของโรงเรียน และอาจหลอหลอมสูแผนการปฏิบัติงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญ

ของการประสานกิจกรรมตางๆ ในอันที่จะบรรลุและตอบสนองตอเปาหมายที่วางไว สวน

สถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาไมมีวิสัยทัศนนั้น วิถีปฏิบัติในสถานศึกษาจะไมมีเปาหมาย

ชัดเจน จะสนใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทุกอยางภายในสถานศึกษาอยางทั่วถึงแตโดยผิวเผิน 

(Sergiovanni and Starratt 1993: 192-194) 

จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาวิสัยทัศนเปนคุณสมบัติสําคัญที่ทําให

ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําที่ดี และในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้นยอมตองการ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนผูนํา และเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน เพราะวิสัยทัศนจะทําใหผูบริหาร 
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สถานศึกษาสามารถตัดสินใจกระทําบางสิ่งบางอยางที่เห็นวามีความสําคัญและมีคุณคาตอ

สถานศึกษาอยางแทจริงและวิสัยทัศนจะชวยประสานพลังทั้งหลายของสมาชิกในองคการใหทํา

กิจกรรมทุกกิจกรรมไดสอดคลองสนองตอเปาหมายขององคการ ซ่ึงเปนผลใหผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถบริหารงานไดประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายที่ตองการได 

 

2.2.7  การมีสวนรวม 

 จากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 8  (2) การจัดการศึกษาใหยึดหลัก

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และในมาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสราง และ

กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถานบันสังคมอื่น ประกอบกับ ทิพาวดี เมฆสวรรค (2539 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) 

กลาวถึงหลักการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรจะตองมีลักษณะมีวัฒนธรรมและอุดมการณ

รวมกันในการทํางานที่สรางสรรคเปนองคการที่จะทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ไวเปนองคการที่เรียนรูและปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม Likert (1967: 19) มี

ความเห็นวา การใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการบริหารหรือตัดสินใจ เปนบรรยากาศที่จะ

นําความสัมฤทธิ์ผลมาสูหนวยงาน การบริหารแบบมีสวนรวม จัดวาเปนแนวคิดทางการบริหารที่

ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของบุคคลในองคการ ซ่ึงมีประโยชนตอ

องคการในการเพิ่มประสิทธิภาพ Anthony  (1978 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) กลาวไววา 

การบริหารแบบมีสวนรวมสมมารถทําใหคนประสบความสําเร็จในชีวิตและไดรับการยกยองจาก

สังคมดวย รวมทั้งเปนปจจัยจูงใจใหคนรับผิดชอบมากขึ้น โอกาสความกาวหนาในงานจึงสูงขึ้น 

การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหคนมีสวนรวมในองคการ และสามารถขจัดความขัดแยงสวน

บุคคลกับองคการได จากแนวคิดดังกลาวมีนักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมพอสรุป

ไดดังนี้ 

2.2.7.1  ความหมายของการมีสวนรวม 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537: 182-183) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม 

(Participation) วาเปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเรื่อง

ตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร 

ประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกังองคการนั้นในการปฏิบัติ 
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ภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปญญา ก็คือ การใหมีสวนรวม 

การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคลจะตองมีสวนเกี่ยวของ (Involvememt) ในการ

ดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ตอกิจกรรม

และองคการในที่สุด  

ปญญา  แกวกียูร (2541 อางถึงใน ลักขณา  พรมมินทร, 2546) กลาววา การจัดการ

ศึกษาจะตองเปดโอกาสใหท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการ 

เขามาเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานในทุกระดับ โดยเขามามีสวนรวมตั้งแตการรวมคิด 

วางแผน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผล และการฝกอบรม เพื่อใหการศึกษาเปนไปได

อยางมีประสิทธิภาพ 

Walsh (1999 อางถึงใน ลักขณา  พรมมินทร, 2546) กลาววา การรวมมือกันของ

บุคคลในการพัฒนาการศึกษามีเปาหมาย เพื่อการสงเสริมใหผูเรียนกาวไปสูอนาคตดวยการมี

ความรู ความสามารถ และมีส่ิงตางๆ ท่ีมีความสําคัญที่จะทําใหการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาเกิด

ความสําเร็จสูงสุด ดังเชน บุคคลจะตองมองเห็นถึงสิ่งที่เปนคุณประโยชนของการศึกษา ตองมี

ความเขาใจถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จทางการศึกษา ตองมีวิสัยทัศนท่ีสามารถนําพา

สถานศึกษาไปสูเปาหมาย 

Cunningham and Cordeiro (2000 อางถึงใน ลักขณา  พรมมินทร, 2546)  กลาววา 

การเขารวมมือกันของโรงเรียน สังคม และครอบครัว ในการพัฒนาการศึกษานั้นจะเปน

กระบวนการที่พยายามสรางความเจริญกาวหนาใหกับสถานศึกษาใหเร็วขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

ประเมินคุณภาพ การสอน ประเมินวัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพของ

การจัดการ 

สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ปจเจกชนหรือกลุมบุคคลในองคการ

รวมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามและประเมินผล และ

รวมปรับปรุงแกไข อยางเปนทางการและไมเปนทางการดวยความสมัครใจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ 

2.2.7.2  ความสําคัญของการมีสวนรวม 

มีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวนรวม พอสรุปไดดังนี้ 

Brown and Moberg (1986 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) ไดช้ีใหเห็นถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวม ดังนี้ 

1)  การมีสวนรวมของกลุมกอใหเกิดผลในทางบวกตอเปาหมาย ซ่ึงเกิด

จากการตัดสินใจรวมกัน 



 

66

2)  การมีสวนรวมทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ 

3)  การมีสวนรวมกอใหเกิดความคิดใหมๆเกี่ยวกับงานและองคการ 

รวมทั้งเปนการสรางภาวะผูนํา 

Derber and Schwartz (1983: 61-78) ไดใหความเห็นวา การจัดการแบบมีสวนรวม

เปนหัวใจสําคัญของการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยอันจะนําไปสูการหาพฤติกรรมองคการ 

2.2.7.3  ขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวม 

กระบวนการมีสวนรวมแตละขั้นตอน มีความสําคัญและแตกตางกันตามลักษณะ

กิจกรรมของแตละขั้น ซ่ึงมีนักวิชาการไดจําแนกไวดังนี้ 

Cohen and Uphoff (1980) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน 

1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision  Making) ประกอบดวย 3 

ข้ันตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การ

สนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือ 

3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) 

4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 91-95) ไดกลาวถึง

ข้ันตอนที่สําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ไวดังนี้ 

1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนเริ่มดําเนินการ ข้ันตอนนี้สวนใหญ

ประธานกรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ ภายใตเงื่อนไขที่วา ตองการ

รวมกันคิดที่จะดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตยังไมมีขอมูลเพียงพอ หรือยังไมแนใจวาจะ

ดําเนินการอยางไร เชน ในการตั้งกองทุนการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจจะนําคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาเรื่องนี้จากโรงเรียนที่ดําเนินการอยูแลวประสบผลสําเร็จ แลว

นํามาประยุกตดําเนินการในโรงเรียน 

2)  การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหารโรงเรียนตองสราง

ความสัมพันธกับคนในชุมชน โดยเริ่มจาการติดตอพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

หลังจากนั้นจึงเริ่มทําความคุนเคยกับคนในชุมชนทั่วไป อาศัยคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผู

เชื่อมโยงความสัมพันธจากการเปนคนรูจักกัน จนใกลชิดและเปนเพื่อนรวมงานที่สนิทสนมกันไป

ในที่สุด 

3)  การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม กลุมของผูมีสวนรวมมีหลาย

กลุม เชน กลุมคณะครู กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
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(อบต.) กลุมวิทยากรภายนอก กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน และกลุม

ผูสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ ซ่ึงแตละกลุมแมจะไมมีบทบาทที่เดนชัดในการมีสวนรวมกับ

การมีสวนรวมกับโรงเรียนดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็จะมีบทบาทรวมในกลุมอื่นดวย หรือ

บางครั้งก็มีบทบาทที่เดนชัดในหลายกลุม ข้ึนอยูกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

4)  การสรางกิจกรรม เปนขั้นตอนที่ผูเขารวมกันคิด รวมกันวางแผนจาก

หลายๆ ฝายในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา และเครือขายของผูมีสวนรวม 

เพราะการที่มีผูรวมคิดรวมสรางกิจกรรมรวมกันหลายฝาย ต้ังแตข้ันตอนของการเริ่มคิด ริเริ่มทําจะ

ทําใหผูรวมงานมีความรูสึกเปนเจาของงาน และมีความเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมในขั้นตอน

ตอไป 

5)  การตอรองเพื่อการดําเนินกิจกรรม ข้ันตอนนี้มักจะสอดแทรกอยูในการ

ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานของชุมชนและโรงเรียนทุกขั้นตอน 

ซ่ึงมักจะเปนไปในรูปของการรวมกันอภิปรายเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน หรือดําเนินกิจกรรม 

6)  การรวมกันดําเนินงาน ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่แสดงถึงบทบาทของผูมี

สวนรวมชัดเจน ซ่ึงบางครั้งแสดงถึงแบบแผนการมีสวนรวมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่รวมกัน

ดําเนินการดวย โดยลักษณะของการมีสวนรวมดําเนินการของกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาจะมีความแตกตางกัน  

7)  การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ หลังจากดําเนินกิจกรรมตางๆ 

แลว ผูท่ีมีสวนรวมกันดําเนินงานจะประเมินผลการดําเนินงานรวมกัน เพื่อปรับปรุงขอบกพรอง 

ลักษณะของการประเมินผลที่โรงเรียนดําเนินการอยู คือ การสอบถามความคิดเห็นจากผูท่ีเขามามี

สวนรวม เชน จากผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน และผูท่ีเกี่ยวของ แตพบวาเรื่องการประเมินผล

การมีสวนรวมของประชาชนที่นํามาใชมากที่สุด คือ การประเมินจากจํานวนของผูมารวมงานหรือ

ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่ดําเนินการ 

8)  การรวมกันรับผลจากการดําเนินการ ผลจากการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการในกิจกรรมและการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน สวนมากเปน

ผลประโยชนทางดานจิตใจมากกวาจะเปนสิ่งตอบแทนที่เปนผลทางดานวัตถุส่ิงของจากโรงเรียน

และชุมชน ผลจากการมีสวนรวมที่โรงเรียนนํามาใชในการแสดงความขอบคุณตอคนในชุมชนจึง

เปนความรูสึกทางดานจิตใจ คือ การแสดงความคุนเคย การทักทาย การเยี่ยมเยือน การมอบเกียรติ

บัตร การยกยองชมเชยดวยการประกาศคุณงามความดี การตั้งชื่ออาคารเรียนตามชื่อของผูบริจาค

รายใหญและการไปรวมงานตางๆ ในชุมชนของผูปกครองนักเรียน และผูมีสวนรวมกับโรงเรียน

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะทําใหเครือขายของผูมีสวนรวมมากขึ้นและมี 
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จํานวนผูเต็มใจมามีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมหรือการสนับสนุนงานดานตางๆ ของ

โรงเรียนมากขึ้น 

เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) ไดสรุปการมีสวนรวม

ไว 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหา 

2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน 

3)   การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

4)   การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2545:  12) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมใน

สถานศึกษาไวดังนี้ เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะปฏิบัติงานไดตามลําพังคนเดียว 

กอปรกับในปจจุบันมีกระแสของการมีสวนรวม การตรวจสอบและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน ตลอดจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและ

สถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนในการจัดการศึกษา โดยควรใหมีสวนรวมในทุก

ข้ันตอนของการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบและเปนเจาขององคการ อันจะ

กอใหเกิดความรวมมือในการบริหาร ท้ังยังเปนการแบงเบาภาระโรงเรียนไดอีกดวย ซ่ึงมี

กระบวนการดําเนินงาน ตามแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 2.8  กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา 

แหลงที่มา:  สัมฤทธิ์  กาเพ็ง, 2545: 12. 

 

2.2.7.4  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537:  19) ไดศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติและระเบียบ

ของสถาบันการศึกษาตางๆ ในสวนที่ใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาที่ภาครัฐจัด

ดําเนินการ ปรากฏวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาจะมีอยูในลักษณะเดียว

คือ “คณะกรรมการ” การเขารวมในคณะกรรมการก็จะอยูในลักษณะของ “ผูทรงคุณวุฒิ” ซ่ึง

ผูทรงคุณวุฒิมีความหมายรวมถึงขาราชการในหนวยงานอื่น ขาราชการที่เกษียณแลว หรือ

ประชาชนท่ัวไป 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2547:  35) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกร

การบริหารที่มีเจตนาใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกํากับดูแลและมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่ตนสังกัดกําหนด มีรูปแบบในการบริหารและ 

วิเคราะหสภาพโรงเรียน/ชุมชน 

กําหนดเปาหมาย 

กระบวนการบริหาร 

- การบริหารงานวิชาการ 

- การบริหารงบประมาณ 

   - การบริหารงานบุคคล 

  -  การบริหารงานทั่วไป 

ผลการดําเนินงาน 

 
ครู นักเรียน 

ผูปกครอง 

ชุมชน ฯลฯ 
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การจัดการศึกษา ท่ีเปนไดท้ังรูปแบบที่มีการตรวจสอบได (Accountable Governing Body) 

รูปแบบของการเปนคณะที่ปรึกษา (Advisory Governing Body) ในรูปแบบของการเปนผูใหการ

สนับสนุน (Supportive Governing Body) และรูปแบบของการเปนสื่อประสาน (Mediating 

Governing Body) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวา

ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 นี้ มีหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2545 มาตรา 40) เปนการบูรณาการบริหารอีกรูปแบบหนึ่ง เปนบูรณาการในการปฏิบัติท่ี

ระดับสถานศึกษา ท่ีคณะบุคคลซึ่งไดรับอํานาจการบริหาร (Executive Board) มีบทบาทกึ่ง

นโยบายและกึ่งการบริหาร แตเนนการทํางานรวมกับฝายบริหาร ในขณะที่มีบทบาทกํากับไปดวย

ในตัว เปนการทํางานรวมกันเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะของความ

เปนหุนสวน บูรณาการในการปฏิบัติท่ีระดับสถานศึกษานี้ จะชวยใหสถานศึกษามีระบบการ

บริหารและการจัดการที่ลดความเปนระบบราชการลง เปนบูรณาการในการปฏิบัติท่ีผูปกครอง 

ชุมชน และทุกฝายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดมีโอกาสมีสวนรวม ไดรวมกัน

กําหนดนโยบาย กลยุทธ กําหนดวิธีดําเนินงานและเปาหมายของการจัดการศึกษาของแตละ

สถานศึกษาจากการศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมกับสังคมไทยและโรงเรียนไทย ได

พบวา การใชการบริหารแบบฐานโรงเรียน (SBM) กับการปฏิบัติการบริหารที่สถานศึกษาแบบนี้

สอดคลองกับที่ไดกําหนดไวในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2545 คือ ตามรูปแบบที่ไดเคยเสนอไวถึง 5 รูปแบบนั้น (อุทัย  บุญ

ประเสริฐ, 2545: 15- 21) จะเห็นไดวา แนวปฏิบัติดังกลาวนี้ ใกลเคียงกับรูปแบบที่มี การบริหาร

จัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก คือมีการจัดการใหชุมชน ซ่ึงหมายถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ในรูปคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในในการ

ดําเนินงานของโรงเรียนที่มีผลตอตัวนักเรียน ตอชุมชนและตอทองถิ่น ทําใหโรงเรียนสามารถ

ตอบสนองผูเรียน ชุมชนและทองถิ่นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น และดวยแนวคิดการบริหารแบบฐาน

โรงเรียน เมื่อประกอบกับขอกําหนดในมาตร 39 จะชวยทําใหการบริหารโรงเรียนมีความคลองตัว

ในการตัดสินใจทั้งในดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

มากยิ่งขึ้น ชวยใหโรงเรียนสามารถรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนของตนไดดวยตนเองได

ดียิ่งขึ้น ตอบสนองผูเรียน ชุมชนและทองถิ่นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สําหรับการศึกษา

ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดยึดตามแนวระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 



 

71

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2543 ขอ 13  (7) คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมเสนอ

แนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  

 

2.2.8  วัฒนธรรมองคการ  

 วัฒนธรรมองคการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงอยู

ในสังคมของมนุษย องคการอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะ

เปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทางเทคโนโลยี ถาองคการตองการที่จะอยู

รอดในยุคที่เต็มไปดวยความไมแนนอนอยางนี้ องคการจะตองสรางวัฒนธรรมขึ้นมาในองคการ 

วัฒนธรรมองคการที่คนในองคการสรางขึ้นมาจะชวยใหพวกเขาไดความคิด ในการปรับตัวของแต

ละคนไปถึงกลุมทั้งหมดซึ่งเปนองคการ ใหเขากันไดกับความไมแนนอนของสิ่งแวดลอมใหได 

คนในองคการก็เชนเดียวกับมนุษยในสังคมทั่วไป ยอมสรางอุดมการณข้ึนมาเปนความเชื่อวา

ปรากฏการณ หรือสิ่งนี้คืออะไร เปนอยางนี้ไดอยางไร และเปนคานิยมวาความเชื่อนี้ดี รวมทั้ง

บรรทัดฐานซึ่งเปนแนวทางควบคุมใหคนทําตาม ความคิดที่เปนอุดมการณนี้เองที่กอตัวขึ้นมา เปน

แกนของวัฒนธรรมองคการ การกอตัวเปนรูปแบบขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาอยางเงียบๆ และสมาชิกใน

องคการเองก็รับแกนของวัฒนธรรมนี้เขามาอยางไมรูตัว (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2540: 9-11) 

2.2.8.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปนศาสตรท่ีไดรับความสนใจอยางมากในยุคปจจุบัน 

จึงมีนักวิชาการใหความหมายของวัฒนธรรมองคการ ดังนี้ 

Arroba and Kim (1992: 212-213) วัฒนธรรมองคการถือเปนหัวใจของการทํางาน 

กลาวคือ เปนการรวมของคานิยมหลักอันจะสงผลไปยังโครงสรางขององคการ และการออกแบบ

งาน รวมถึงแบบแผนในการประพฤติของสมาชิกองคการ 

Schein (1997 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549: 184) กลาววา 

วัฒนธรรมองคการ คือ  รูปแบบฐานคติพ้ืนฐาน ซ่ึงสราง คนพบ หรือพัฒนาขึ้นโดยคนกลุมหนึ่ง 

เพื่อใชในการแกปญหาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกหรือการประสานงาน

ภายใน และสามารถใชงานไดดีจนกระทั่งไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งที่ถูกตอง จึงไดรับการกําหนด

ไปยังสมาชิกใหม เพื่อใหเปนแนวทางในการรับรู การคิด และรูสึกตอปญหาตางๆ ท่ีกลาวมา 

Hofsted (1991: 179) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง รูปแบบของความรูสึก

นึกคิดของสมาชิกในองคการ ท่ีใชเปนตัวกําหนดความแตกตางของสมาชิกในแตละองคการ ซ่ึง

รวมถึงคานิยม ซ่ึงเปนแกนสําคัญของวัฒนธรรมในทุกระดับ และครอบคลุมสิ่งที่เขาสามารถวัดได 
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ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2549: 179) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 

ความคิดหรือความเช่ือรวมกัน (Shared Values or Shared Beliefs) ของสมาชิกในองคการ ซ่ึงจะทํา

หนาที่เสมือนกับกาวทางสังคม (Social  Glue) ท่ีเชื่อมประสานคนกลุมตางๆ ภายในองคการเขา

ดวยกัน และเปนเสมือนกฎที่ไมมีการเขียนบัญญัติไว (Unwritten Rule) แตมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของสมาชิกในองคการอยางยิ่ง วัฒนธรรมองคการจะเปนเสมือนจิตวิญญาณขององคการที่จะชี้นํา

องคการในการดําเนินการ 

สุนทร  วงศไวศยวรรณ (2540:  11) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ส่ิงตางๆ 

อันประกอบดวยสิ่งประดิษฐ แบบแผน พฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความ

เขาใจ และขอสมมติพ้ืนฐานของคนจํานวนหนึ่ง หรือสวนใหญภายในองคการ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541:  211) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ขอ

สมมติ คานิยม ประเพณี และพฤติกรรม ซ่ึงกําหนดการกระทําของบุคคลภายในองคการ 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติรวมกันในองคการซึ่ง

รวมถึง พฤติกรรม คานิยม บรรทัดฐาน อันสงผลตอการแสดงออกของคนในองคการ โดย

พฤติกรรม คานิยม และบรรทัดฐานเหลานี้ เปนผลจากการเรียนรู และพัฒนาจากอดีตและถายทอด

มาสูปจจุบัน เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตอไป 

2.2.8.2  ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ 

สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540:  37) กลาววาวัฒนธรรมองคการสามารถเปน

เครื่องมือทางการบริหารไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงผูบริหารสามารถประยุกตใชวัฒนธรรมองคการ โดย

การสอดแทรกคานิยม ความเชื่อ และแนวทางการทํางานที่หนวยงานคาดหวังลงไปในพิธีการ งาน

ฉลอง เพลงประจําหนวยงาน เกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือแมแตการประพฤติ

ปฏิบัติของผูบริหารเอง เพื่อเปนแบบอยางแกบุคลากร 

Hellrigel (1995 อางถึงใน จันทรา พักตรเพียงจันทร, 2547: 25) กลาววา 

ความสําคัญของวัฒนธรรมและการปฏิบัติของสมาชิกในองคการได 4 ประการ คือ สมาชิกใน

องคการสามารถรับรูวัฒนธรรมองคการ ไดจากประวัติศาสตร เรื่องราว องคการในอดีต เพื่อนํามา

เปนบรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัติงานตอไปในอนาคต วัฒนธรรมองคการชวยสงเสริมความ

ผูกพันของสมาชิกในองคการ มีความรูสึกรวมภายใตปรัชญา และคานิยมที่ทุกคนยอมรับ และ

พยายามปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ในที่สุดวัฒนธรรมองคการเปนการเปนการกําหนดมาตรฐานใน

การควบคุมสมาชิกในองคการใหมีพฤติกรรม และการปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา 

วัฒนธรรมองคการจะมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ

การผลิตโดยตรง 
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ดังนั้นความสําคัญของวัฒนธรรมองคการจึงเปนสิ่งที่ทุกคนในองคการรับรูเพื่อเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติรวมกัน โดยการสรางคานิยม ความเชื่อ ในการปฏิบัติงาน ช้ีนํา

ความคิดเห็น เขาใจความสําคัญของการทํางานรวมกันคนอื่นในองคการ 

2.2.8.3  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 

สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540:  14-20) ไดสรุปถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรม

องคการ ไวดังนี้ 

1)  เปนความคิด ความเชื่อ และคานิยม ท่ีสมาชิกสวนใหญขององคการ

ยอมรับและเห็นพองตองกัน ทําใหสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูในองคการเดียวกันได 

2)  เปนประสบการณรวมกันของคนกลุมหนึ่งที่ทํางานดวยกันมานาน

พอสมควร นั่นคือ ความคิด ความเชื่อ คานิยม และแนวการปฏิบัติตางๆ จะตองอาศัยเวลาในการสั่ง

สม ทดสอบ และพิสูจนจนสามารถยอมรับรวมกันวาสามารถชวยแกปญหา และสนองความ

ตองการขององคการได 

3)  เปนสิ่งที่สมาชิกขององคการเรียนรูผานทางการติดตอสัมพันธกับ

บุคคลอื่นโดยกระบวนการที่เรียกวา การขัดเกลาทางสังคม 

4)  เปนสิ่งที่ฝงอยูในสวนลึกของจิตใจ และหลอมรวมอยูในสามัญสํานึก

ของสมาชิกองคการ โดยปกติสมาชิกองคการจะคิด และกระทําไปโดยอัตโนมัติ 

5)  เปนสิ่งที่ส่ือสารผานทางสัญลักษณ ไดแก ภาษา พิธีการ เรื่องเลา เพลง

ประจําองคการ ท้ังนี้เพราะเนื้อหาสวนใหญของวัฒนธรรมองคการเปนนามธรรม 

6)  เปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม

หรือสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะวัฒนธรรมองคการจะตองสอดคลองกับการแกปญหา 

และสนองความตองการขององคการ 

Holmes and Suchada Tangtongtavy (1995: 45-59) ไดกลาวถึง วัฒนธรรมองคการ 

ดังนี้ 

1)  เกรงใจ ไดแก ลักษณะของการพยายามทําตามความปรารถนาของผูอ่ืน 

ไมแสดงออกถึงความตองการ หรือความจําเปนของตน ถาสิ่งนั้นมีความขัดแยงกับผูอ่ืนหรือเลี่ยง

การรักษาสิทธิของตน เก็บกดความไมสบายใจไวคนเดียว ซ่ึงการกระทําหลายแบบที่มีลักษณะ

ทํานองเดียวกันนี้ คนไทยมักใหเหตุผลของการกระทําวา “เกรงใจ” 

2)  ใหเกียรติ ไดแก ลักษณะการใหความสําคัญ ใหคุณคา โดยพนักงาน

ไทยมีความรูสึกถึงการใหเกียรติ เชน หัวหนาแนะนําเขากับแขกหรือลูกคา หัวหนากลาวชมผลงาน

เขาตอหนาคนอื่นๆ 
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3)  น้ําใจ ไดแก การอาสาชวยเหลือผูอ่ืน การทําขนมหรืออาหารมาฝากเพื่อ

รวมงาน การมีของฝากเมื่อเดินทางกลับจากหยุดพักผอน 

4)  เห็นใจ ไดแกการเอาใจเขามาใสใจเรา มีความสงสาร และเขาใจอยาง

ลึกซึ้ง ซ่ึงหัวหนาคนไทยมักมีความสงสารเห็นใจลูกนอง เมื่อลูกนองทําผิดพลาดก็ใหโอกาสใน

การอธิบาย รวมทั้งมีความพรอมที่จะยืดหยุนในกฎระเบียบ 

5)  สํารวม ไดแก การระมัดระวังในการแสดงออก โดยมีการแสดงออก

อยางสุภาพ มีการควบคุมตนเอง ไมใหแสดงออกมากเกินไป ท้ังความโกรธ ความคับของใจ 

ความสุข และความเสียใจ  ดังนั้น ลักษณะของวัฒนธรรมองคการจึงมีหนาที่สําคัญในการ

แกปญหา และตอบสนองความตองการพื้นฐานขององคการ จัดระเบียบภายในองคการ ช้ีแนวทาง

ในการทํางาน และการปฏิบัติตัว สรางเอกลักษณรวมกันระหวางสมาชิก และชวยลดความจําเปนที่

ตองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเสมอ  

2.2.8.4  วัฒนธรรมโรงเรียน 

ในฐานะที่โรงเรียนเปนองคการหนึ่งซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่สําคัญมากมาย 

ไดแก ครู อาจารย และเจาหนาที่ตางๆ ซ่ึงแตละคนจะมีแนวคิด คานิยม ความเชื่อ  และพฤติกรรม

ปฏิบัติท่ีติดตัวมาแตกตางกันไป ตามลักษณะของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู และเมื่อบุคลากร

ดังกลาวไดเขามาอยูรวมกันในโรงเรียน ทุกคนจะหลอหลอมความคิด คานิยม ความเชื่อ และ

พฤติกรรมการปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันที่ทุกคนยอมรับ และปฏิบัติติดตอกันจนกลายเปน

วัฒนธรรมโรงเรียนที่มีผลตอการบริหารภายในโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยจํานําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมโรงเรียน เปนพื้นฐานดังนี้ 

2.2.8.5  ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียน 

Owens and Steeinhoff (1989: 17)  กลาววา วัฒนธรรมโรงเรียน เปนแนวปฏิบัติท่ี

เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย สม่ําเสมอ และกลายเปนสิ่งหลอหลอมพฤติกรรมของบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

Sergiovanni and other (1988: 103)   กลาววา วัฒนธรรมโรงเรียนเปนตัวกําหนด

แนวทางการพิจารณาถึงสัญลักษณ กฎเกณฑของพฤติกรรม พิธีการ และแมแตเรื่องราวที่เลาสูกัน

ฟง ซ่ึงเนนถึงคานิยม และความเชื่อวา สมาชิกขององคการจะตองมีสวนรวมดวย 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2531:  40) ไดใหความหมายวา วัฒนธรรมโรงเรียนหมายถึง

แนวปฏิบัติในการแกปญหาทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ซ่ึงเคยใชปฏิบัติติดตอกันมาเปน

เวลานานพอสมควร และไดรับการถายทอดสูสมาชิกใหมของโรงเรียน เพื่อเปนแนวปฏิบัติอันเปน

ท่ียอมรับ ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวการคิด ความรูสึก และการรับรูปญหาตางๆ 
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สรุปไดวา วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง คานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม ท่ี

ไดรับการถายทอดสืบตอกันมาภายในโรงเรียน จะเปนแนวทางของการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียน 

2.2.8.6  ลักษณะของวัฒนธรรมโรงเรียน 

Sergiovanni and other (1988: 104-105) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม

โรงเรียน (Dimensions of School Culture) วามี 4 ระดับ คือ 

1)  ระดับที่สามารถสัมผัสและสังเกตได ซ่ึงปรากฏจากสิ่งที่มนุษยไดสราง

ข้ึนมาเปนวัฒนธรรม เชน ส่ิงที่ปรากฏอยูในลักษณะคําพูด วิธีการปฏิบัติ และสิ่งที่ปรากฏแก

สายตา พฤติกรรมที่มนุษยสรางขึ้นมานี้จะปรากฏใหเห็นไดจากระเบียบแบบแผน พิธีการ และ

สัญลักษณอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติกันในโรงเรียน 

2)  ระดับที่เปนทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน ทัศนะนี้เกี่ยวของถึง

ระเบียบปฏิบัติรวมกัน และปทัสถานที่บุคลากรในโรงเรียนยอมรับ 

3)  ระดับที่เกี่ยวกับคานิยม คานิยมนี้แสดงใหเห็นถึงขอตกลงที่ครูรวมกัน

ปฏิบัติ ขอตกลงนี้อาจอยูในรูปแบบของการศึกษา หรือเปนนโยบาย หรือปรัชญาของโรงเรียน 

4)  ระดับที่เกี่ยวกับสมมติฐาน ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมมากกวาระดับ

อ่ืนๆ เพราะเปนสัญลักษณเฉพาะที่แอบแฝงหรือปรากฏใหเห็นได 

ซ่ึงระดับของวัฒนธรรมโรงเรียนทั้ง 4 ระดับนี้ จะเปนตัวกําหนดรูปแบบที่สําคัญ

ของวัฒนธรรมโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ประวัติประเพณีของโรงเรียน คานิยม ความเชื่อ 

ปทัสถาน และพฤติกรรม 

Owens and Steeinhoff (1989: 12-15) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 6 มิติ คือ  

1)  ประวัติความเปนมาขององคการ  

2)  เรื่องราวหรือเรื่องเก่ียวกับองคการ 

3)  บุคคลดีเดนหรือบุคคลตัวอยางที่เปนสัญลักษณขององคการ 

4)  บรรทัดฐานของพฤติกรรม หรือความคาดหวังในพฤติกรรมของ

องคการ 

5)  คานิยมที่ยอมรับและความเชื่อขององคการ 

6)  ประเพณีและพิธีการที่แสดงถึงคานิยมทางสัญลักษณขององคการ 

องคประกอบเหลานี้เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน 
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Patterson, Purkey and Parker (1986 อางถึงใน จันทรา  พักตรเพียงจันทร, 2547) ได

กลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนวามีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรใน

โรงเรียน 10 ประการ คือ 

1)  ความมุงประสงคของโรงเรียน (School Purpose) ภายองคการควรมีการ

ประชาสัมพันธช้ีแจงถึงความมุงประสงคของโรงเรียน โดยคํานึงถึงความสําคัญที่บุคคลใน

สถานศึกษาจะตองเขาใจความมุงประสงคของโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางและพื้นฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

2)  การเพิ่มอํานาจ (Empowerment) ในการปฏิบัติงานผูบริหารจะตองเห็น

ความสําคัญของการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจแกบุคคลในโรงเรียนในบางสถานการณ พรอมทั้ง

ใหโอกาสในการรับรูขาวสาร และการไดรับปจจัยตางๆ ในการปฏิบัติงานแกบุคคลในองคการ

บางอยางเทาเทียมกัน 

3)  การตัดสินใจ (Decision Making) ในการตัดสินใจผูบริหารควรคํานึงถึง

ความเปนไปไดและผลกระทบที่เกิดขึ้นแกองคการ พรอมทั้งการมีขอมูล สารสนเทศที่เปน

องคประกอบในการตัดสินใจมากที่สุด 

4)  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน (Sense of Community) ผูบริหาร

ควรดําเนินการโดยยึดองคการเปนหลัก โดยใหความชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง

กระตุนใหบุคลากรในองคการเห็นความสําคัญของการเปนเจาของหนวยงานใหมากที่สุด 

5)  ความไววางใจ (Trust) ผูบริหารควรใหความไววางใจในการตัดสินใจ

ปฏิบัติงานตางๆ ของบุคลากรในองคการ 

6)  ความมีคุณภาพ (Quality) องคการควรคํานึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงาน 

และการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เพื่อพัฒนาใหสมาชิกขององคการมีคุณภาพมากขึ้น 

7)  การยอมรับ (Recognition) องคการควรยอมรับ และเห็นคุณคาของ

บุคลากร พรอมทั้งสงเสริมบุคคลในองคการในการแสวงหาแนวคิดที่ดีและความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

8)  ความเอื้ออาทร (Caring) องคการควรเอาใจใสดูแลในเรื่องความเปนอยู 

และสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในองคการ 

9)  ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) องคการควรเห็นคุณคาของความเปน

เอกภาพ และความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรในองคการ พรอมทั้งรักษาไวซ่ึงมาตรฐานและ

คุณภาพของบุคลากร 
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10)  ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) องคการควรเห็น

ความสําคัญของความแตกตางระหวางบุคคลในทักษะ และวิธีปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ 

พรอมทั้งมีการยืดหยุนและผสมผสาน ความแตกตางในรูปแบบ และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกันของแต

ละบุคคลใหเขากับความมุงประสงคและคานิยมขององคการ 

 

2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2540 อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, 2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัด

การศึกษาในสวนกลาง อํานาจในการบริหาร การกระจายอํานาจในการบริหารคน การกระจาย

อํานาจในการบริหารเงิน และการกระจายอํานาจการบริหารวัสดุอุปกรณ พบวา  

การกระจายอํานาจในการบริหาร อาจไดมาโดย 

1)  อํานาจตามกฎหมาย  

2)  การแบงอํานาจซึ่งระบุไวในกฎหมาย และ 

3)  การมอบอํานาจ 

แตการมอบอํานาจมีขอจํากัดอยูท่ีวา อํานาจที่รับมอบจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารง

ตําแหนงอื่นตอไปไมได จึงทําใหการกระจายอํานาจในการบริหารสูทองถิ่นหรือสถานศึกษาจะ

กระทําไดในขอบเขตจํากัด เวนแตหนวยงานที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะของตนเอง 

การกระจายอํานาจในการบริหารคน  

ท้ังขาราชการพลเรือนและขาราชการครูนั้น อาจทําไดโดยการแบงอํานาจใหโดยระบุใน

กฎหมาย และกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจ แตการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจมี

ขอจํากัดหลายประการ เชน ขอบเขตและปริมาณของอํานาจที่มอบให การเรียกคืนอํานาจที่มอบให 

เจตจํานงในการมอบอํานาจ อํานาจที่ไดรับมอบมาจะมอบตอไดหรือไม ขอจํากัดเหลานี้ทําใหการ

กระจายอํานาจในการบริหารคน ซ่ึงเปนขาราชการครูไปสูภูมิภาคนั้นเปนไปดวยความลําบาก แต

หากกรมใดมีพระราชบัญญัติของตนเอง การกระจายอํานาจในการบริหารคนไปสูทองถิ่นยอม

กระทําไดโดยไมยากนัก 

การกระจายอํานาจในการบริหารเงิน กระทําใน 2 ลักษณะคือ 

1)  การแบงอํานาจ เปนอํานาจหนาที่ท่ีแบงใหแกหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการระดับชาติ คณะกรรมการระดับจังหวัด อํานาจในการบริหารเหลานั้นระเบียบหรือ

พระราชบัญญัติระบุวาอํานาจอะไรเปนอํานาจของใคร  
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2)  การมอบอํานาจ โดยมากแลวการมอบอํานาจนั้นเปนการมอบตามสายบังคับ

บัญชา หรือมอบใหผูวาราชการจังหวัด นอกจากจะมีพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง เชน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มอบอํานาจใหคณะกรรมการการประถมศึกษา ขอจํากัด

ของการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจนั้น สามารถมอบลงไปไดถึงบางระดับขั้นขององคการ

เทานั้น อาจมอบถึงระดับสถานศึกษาไมได และอํานาจบางอยางที่ไดรับมอบนั้นไมสามารถมอบ

ตอไปได ขอจํากัดที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ลักษณะและขอบเขตของอํานาจที่มอบให และอํานาจที่

มอบนั้นจะมอบใหมากนอยเพียงใด มอบแลวเรียกคืนหรือไม 

การกระจายอํานาจในการบริหารวัสดุ อุปกรณ สามารถมอบอํานาจไปถึงทองถิ่นและ

สถานศึกษาได  

โดยสรุปวิธีการกระจายอํานาจที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆมี 2 ลักษณะ 

คือ   

1)  การแบงอํานาจ เปนการที่พระราชบัญญัติและระเบียบกําหนดวาอํานาจอะไร

เปนของใครในสายบังคับบัญชา  

2)  การมอบอํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงในสายบังคับบัญชา และมอบอํานาจให 

แกผูวาราชการจังหวัด 

ขอจํากัดของการกระจายอํานาจ ท้ัง 2 ลักษณะ มีดังนี้ 

1)  การแบงอํานาจยังไมไดแบงไปยังระดับลางสุดขององคการหรือระดับผูปฏิบัติ 

งาน เมื่อแบงอํานาจไปยังจุดใดขององคการ ก็จะทําใหจุดนั้นบริหารงานแบบรวมอํานาจตอไปอีก  

2)  การมอบอํานาจก็คลาย ๆ กับการแบงอํานาจ คือ มอบอํานาจลงไปไดถึงระดับ

หนึ่งขององคการ เมื่อมอบอํานาจใหแลวผูรับมอบอํานาจไมสามารถมอบตอไปไดอีก  

3)  การมอบอํานาจมักมอบอํานาจตามแนวตั้ง คือมอบอํานาจลงไปตามสายบังคับ

บัญชา เปนการมอบอํานาจภายในกรม แตไมคอยปรากฏการมอบอํานาจตามแนวทแยง คือ การ

มอบอํานาจขามกรมและลงไปตามสายบังคับบัญชาของอีกกรมหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีหนวยปฏิบัติของแต

ละกรมอยูในพื้นที่เดียวกัน จึงมักกอใหเกิดปญหาในการประสานงาน ปญหาในการใชทรัพยากร

รวมกัน  

4)  ในกรณีท่ีสวนราชการมีพระราชบัญญัติเฉพาะของตนเองจะชวยทําใหการ

แบงอํานาจและการมอบอํานาจสามารถกระจายอํานาจไปยังทองถิ่น และสถานศึกษาไดงายขึ้น  

5)  ไมวาจะกระจายอํานาจโดยการแบงอํานาจหรือมอบอํานาจ ขอจํากัดที่ควรจะ 

ตองตระหนัก คือ ความพรอม ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูไดรับมอบหมาย 



 

79

โอวาท สุทธนารักษ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด

การศึกษา ภายใตโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาที่ไมกระจายอํานาจ กรณีศึกษาภาค

กลางพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาจะบังเกิดขึ้นไดตอเมื่อสามารถสราง

เงื่อนไขที่มีลักษณะสากลขึ้นมาในสถานศึกษา และชุมชนที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู เงื่อนไขสากล

ดังกลาว ไดแก  

1)   เงื่อนไขดานผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนเห็นความสําคัญของการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดการศึกษา และการมีความสัมพันธแบบแนวราบกับชุมชน  

2)   เงื่อนไขดานการทํางานของครู ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมการรักเด็ก รัก

โรงเรียน ความตั้งใจสอน และการมีกลุมแกน (Core group) ในการทํางาน  

3)   เงื่อนไขดานความรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียน  

4)   เงื่อนไขดานผูนําชุมชน ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

5)   เงื่อนไขดานความสอดคลองของกิจกรรมกับความตองการและบริบทของ

ชุมชน และ  

6)   เงื่อนไขดานการทํางานดวยความโปรงใส  

 โอวาท สุทธนารักษ (2540) ไดเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา คือ  

1)   ใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปสูชุมชน ทองถิ่น ใหเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ท้ังดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ / วัสดุอุปกรณ 

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

2)   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน ให

เกิดวิสัยทัศนทางการศึกษา ท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดการศึกษา สามารถทํางานรวมกับชุมชน โดยใชความสัมพันธแบบแนวราบ และ  

3)   การสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนมีขีดความสามารถในการ

แกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนดวยตนเองมากที่สุด  

สมาน อัศวภูมิ (2537) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับ

จังหวัด ไดเสนอรูปแบบบริหารการศึกษา โดยกําหนดใหหนวยที่กํากับดูแลและการจัดการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัด เปนหนวยงานสังกัดสวนกลาง แตกํากับดูแลการจัดการประถมศึกษาในระบบ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทั้งหมดทุกประเภททั้งของรัฐและเอกชน ภายใตการควบคุมกํากับของ

คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด 
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ชัยฤกษ  วงศเจริญ (อางถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2537) ไดศึกษาบทบาทของ นักบริหาร

การศึกษาเทศบาล ในทัศนะของปลัดเทศบาล นักบริหารเทศบาลและผูบริหารโรงเรียน เทศบาล 

โดยศึกษาเทศบาลทั่วประเทศ 117 เทศบาล พบขอสรุปสําคัญ 3 ประการ คือ  

1)   เทศบาลมีรายไดไมเพียงพอที่จะจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขต

เทศบาล  

2)   คณะเทศมนตรีขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน และ  

3)   คณะเทศมนตรีมักจะแทรกแซงการปฏิบัติงานมากกวาการกําหนดนโยบาย  

ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจวา เทศบาลควรใหความสนใจตอการจัดการศึกษา

อยางจริงจัง โดยเฉพาะดานการวางแผนพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการใหการ

สนับสนุนอยางมีเปาหมายชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

รุง แกวแดง (2540) ไดกลาวไวในหนังสือปฏิวัติการศึกษาไทยวา หากจะใหการศึกษาของ

ไทยเจริญกาวหนาทัดเทียมกับตางประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกระจายอํานาจใหคนทุกคนรวม

รับผิดชอบ เพราะยิ่งรวมอํานาจมากเทาไร ผูรับผิดชอบก็จะมีจํานวนนอย แตการกระจายอํานาจทํา

ใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบตอการศึกษา มิใชกลุมใดกลุมหนึ่งรับผิดชอบอยางที่

เปนอยูปจจุบัน 

ลิขิต ธีรเวคิน (2533) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระทรวงศึกษาธิการ : ปญหาและการ

ปฏิรูป” พบวา ปญหาตางๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเผชิญอยูนั้น มีท้ังปญหาเรื่องโครงสราง กฎ 

ระเบียบ ปญหาเรื่องการบริหารภายใน ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ปญหาเรื่องงบประมาณ 

แผนงานและการนําไปปฏิบัติ มีสาระบางประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

ปญหาที่เกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคกรภายในกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก 

1)   ความใหญเทอะทะของกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หนวยงานระดับกรม 15 กรม ซ่ึงเปนจํานวนที่สูงมากซึ่งยากตอการบังคับบัญชาและประสานงาน

ของรัฐมนตรี ซ่ึงมีเลขานุการรัฐมนตรีเปนศูนยกลางการบริหาร ส่ังการกระทรวงศึกษาธิการ

เปรียบเสมือน 14 องคชาย (ไมนับเลขานุการรัฐมนตรี) ทําใหกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ครอบคลุม เนื้อหาและขอบเขตกวางไกล ประกอบกับการขาดกฎหมายหลักซึ่งเปนกฎหมายแมบท 

เชน สํานักงานปลัดกระทรวง ซ่ึงมีหนาที่ในการประสานงานและบังคับบัญชาใหการดําเนินงาน

กระทรวงเปนไปตามกฎหมาย ไมสามารถจะกระทําหนาที่ไดสัมฤทธิ์ผล เพราะในความเปนจริง 

สํานักงานปลัดกระทรวงไมมีอํานาจบังคับบัญชาอยางแทจริง  

2)   ความอิสระของกรม กระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะเปน 14-15 กระทรวง ซ่ึง

รวมกันอยางหลวม  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่ไมไดเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  
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ไมสามารถมีแผนกลางที่สัมฤทธิ์ผล กองแผนงานของกรมตาง ๆ มี 9 กอง ใน 9 กรม กรมแผนของ

สํานักงานปลัดก็ทําหนาที่ไดดีเฉพาะแผนของสํานักงานซึ่งเปนงานในฐานะกรม สวนงานในฐานะ

กระทรวงทําไดไมดีนัก ขอสําคัญคือ หลายกรมมีกฎหมายของตนเองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

เชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยครู 36 แหง หรือไมตางก็บัญญัติอํานาจกันเอง เพราะไมมีกฎหมายที่แนชัดใน

เรื่องอํานาจ 

3)   โครงสรางและการจัดองคกรที่ไมสอดคลองกัน กระทรวงศึกษาธิการมีเพียง

สํานักงานปลัดเทานั้นที่มีหนวยงานสวนภูมิภาค คือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงาน

ศึกษาธิการอําเภอ สวนกรมอื่น ๆ นั้น ไมมีหนวยงานสวนภูมิภาค แมจะมีกิจกรรมที่อยูในภูมิภาค 

รวมทั้งมีสถานศึกษาที่สวนภูมิภาคก็ตาม  

4)   ปญหาการซ้ําซอนของหนวยงานและกิจกรรม กรมตาง ๆ ขยายกิจกรรมของ

ตนโดยมีเหตุผลมาสนับสนุน เพราะงานอันใดก็ตามที่มีสวนเสริมสรางความเจริญใหแกชาติใน

ดานการศึกษา การศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ยอมยากที่จะคัดคาน ดังนั้น การเพิ่มกิจกรรมเพื่อ

ผลทางงบประมาณและบุคลากร และเปนการสรางความเบ็ดเสร็จใหแกองคกร ผลที่ตามมาก็คือ 

การขาดการประสานงาน การสิ้นเปลืองงบประมาณ บุคลากร เวลา ขอสําคัญที่สุดคือ นําไปสู

ความคิดการแยกตัวออกเปนอิสระ  

5)   ปญหา เรื่องการประสานงาน การประสานงานในระดับตั้งภายในกรมไมมี

ปญหามากนัก แตการประสานงานระดับแนวนอน ระหวางกรมนั้นยังไมดีเทาที่ควร และสํานัก

ปลัดก็ไมสามารถทําหนาที่นี้ไดเพราะในแงโครงสรางทําใหอํานาจของศึกษาธิการจังหวัดและ

ศึกษาธิการอําเภอทําหนาที่ดังกลาวไดดวยความลําบาก  

6)   ปญหาเรื่องแรงหนีศูนยกลาง (Centrifugal  Force) เนื่องจากความมีอิสระของ

กรม โดยเฉพาะกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาที่มีการสอน ขณะเดียวกันความเบ็ดเสร็จในตัวและการ

ขยายงานโดยไมมีการขีดเสนจํากัด ทําใหเกิดความพยายามแยกตัวออกจากกระทรวงศึกษาธิการ  

7)   ปญหาเรื่องระบบบริหารบุคลากร ปญหาเรื่องบุคลากรที่เปนครู แตอยูภายใต

กฎหมายหรือระบบบริหารบุคลากรที่ตางกันนั้น เปนเรื่องของระบบการศึกษาทั้งระบบ กลาวคือ 

ครูอยูภายใตระบบศึกษาธิการนั้น มีระบบ ก.ค. (2523) ก.พ. (2518) ก.ม. (2507) ก.ท. (2507-2518)  

8)   ปญหาเรื่องขอมูลรวม ขอมูลที่ดีตองเริ่มจากการเสนอขอมูลพื้นฐาน ขอมูล

จากการวิจัย การเก็บรักษาขอมูล และการดึงขอมูลมาใชเพื่อประกอบในการบริหาร การวาง

นโยบาย และการตัดสินใจ กระทรวงศึกษาธิการมีศูนยสารสนเทศ และมีความพยายามเชื่อมขอมูล 
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ของกรมตาง ๆ แตปญหาอยูท่ีตัวขอมูลที่ใหมาโดยกรมถูกตองใกลเคียงความจริงแคไหนเพียงใด 

เพราะปรากฏขอมูลที่ขัดแยงกันระหวางหนวยงาน เชน สปช. และกรมสามัญศึกษา 

9)   ปญหา เรื่องปรัชญาและอุดมการณการศึกษา นักการศึกษาตางความเห็น ตาง

ทฤษฎี ตางสํานัก มีมากคําถามสําคัญคือ การศึกษาเพื่อใครและทําอะไร เปนเรื่องสําคัญ การศึกษา

เพื่อสังคม เพื่อระบบราชการ เพื่อพัฒนาสรางปจเจกบุคคลหรือเปนผลรวมทั้งหมด เปนเรื่องที่

ถกเถียงกันไมส้ินสุด การหาดุลยภาพเปนเรื่องยาก และหาขอยุติเปนเรื่องที่แทบจะเหลือวิสัย   

ประเวศ วะสี (2539) ไดเสนอยุทธศาสตรและมาตรการการปฏิรูปการศึกษาไทย โดย

สรุปวา สังคมไทยไดเติบโตมาถึงภาวะใหมท่ีจะตองมีการยกเครื่องทางปญญาเพื่อการเติบโตใน

สถานการณใหมแลว การยกเครื่องทางปญญา หมายถึง การสรางความเขมแข็งทางปญญาในทุก

สวนของสังคมอยางกาวกระโดดโดยเร็ว 

เริ่มดวยการปฏิรูปความเขาใจ (สัมมนาทรรศนะ) ใน 4 ประเด็น คือ 

1)   มนุษยมีศักดิ์ศรีของความเปนคนและมีศักยภาพในการเรียนรูสูงยิ่ง  

2)   การเรียนรูสําคัญกวาความรู สําคัญกวาการทองจํา สําคัญกวาการสอน  

3)   การศึกษาไมใชเรื่องของครูและโรงเรียนเทานั้น แตเปนเรื่องของทุกสวนใน

สังคม  

4)   การวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา และเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดความ

เขมแข็งทางปญญา  

วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา 

1)   เปนการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education for All) หมายถึง การศึกษาตองเปน

เครื่องมือสงเสริมการเรียนรูของคนทุกคนในสังคม ต้ังแตแรกเกิดจนตายอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม ฯลฯ  

2)   สังคมทั้งมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) 

หมายถึง การศึกษามิใชเรื่องของครู โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตทุกสวนของสังคม

ตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา นั่นคือ เปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) เชน 

ครอบครัว ชุมชน วัด กองทัพ หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่ือและสื่อสาร-มวลชน ฯลฯ  

3)   การศึกษาที่แกปญหา ท้ังมวล (Education for All Problem) โดยตองเปลี่ยน

จินตนาการจากการศึกษา คือ การทองหนังสือมาเปนการศึกษา คือ การเรียนรูท่ีแกปญหาทั้งมวล 

ไมวาจะเปนปญหาความยากจน ปญหาสุขภาพ ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวด-ลอม ฯลฯ  
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การปฏิรูป 3 อยาง คือ 

1)   ปฏิรูประบบการศึกษาใหมีความทั่วถึง ความหลากหลาย ความยืดหยุน ความ

สอดคลอง ความเชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพ  

2)   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็งทางปญญา ควรมีการปฏิรูป

การเรียนรูท่ีลดการเรียนในหองเรียนแบบเกา เพื่อความหลากหลายของการจากการสัมผัสจริง ฝก

ทักษะการเผชิญและแกปญหาจากสถานการณกดดันรอบตัว ฝกวิธีคิดนําไปสูปญญา ฝกการ

คนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ  

3)   ปฏิรูปการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทุกวันนี้ใชระบบราชการที่เนนการ

บังคับบัญชารวมศูนย ขาดการเปดโอกาสใหมีการริเริ่มสรางสรรคดวยตนเอง การสนับสนุนใหเกิด

ความเขมแข็งทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ระบบบริหารจัดการที่มีความ

บกพรองเชนนี้เปนตนเหตุสําคัญของความออนแอของการศึกษาไทย  

ท้ังนี้ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ไดเสนอยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร คือ  

1)   การมีสวนรวมของคนท้ังประเทศ  

2)   เปดโอกาสและสรางโอกาสการเรียนรูท่ัวประเทศ  

3)   สงเสริมบทบาทของชุมชน ประชาคม และการสรางประชาคม (Civil 

Society)  

4)   สงเสริมบทบาทของวัดและกองทัพ  

5)   สงเสริมสื่อเพื่อการศึกษา  

6)   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งทางปญญา  

7)   สงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการการศึกษา  

8)   บทบาท ภาคธุรกิจในการศึกษา  

9)   ปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา และ  

10)  ปฏิรูปการศึกษาเปนรายจังหวัด  

ในสวนของขอเสนอปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา มี 4 ประการ คือ 

1)   กระจายอํานาจการศึกษา โดยกระจายอํานาจการศึกษาไปสูสถาบันการศึกษา 

ชุมชน ทองถิ่นและจังหวัด ใหสามารถริเริ่มสรางสรรคการเรียนรูเองและจัดการการศึกษาเอง ท้ังนี้ 

โดยมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) โดยมีกลไกการตรวจสอบที่เขมแข็ง ใน

การนี้ใหมีการปรับบทบาทของหนวยงานที่ทําหนาที่บังคับบัญชาอยางสลับซับซอนอันไมมีความ

จําเปนอีกตอไป มาเปนทําหนาที่สรางวิชาการเพื่อไปสนับสนุนผูปฏิบัติ  
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2)   ต้ังองคกรอิสระจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษา โดยการปฏิรูป

การงบประมาณจากการควบคุมกอน (Pre-Check) มาเปนการควบคุมทีหลัง (Post-Check) นั่นคือ 

ให  เงิน อุดหนุนทั่วไป ท่ีใหคิดเอง ทําเอง เพื่อการเคลื่อนไหวทางปญญาไดอยางรวดเร็ว  

3)   ต้ังกองทุนสนับสนุนการสรางสรรคทางปญญาและปฏิรูปการศึกษา หรือ 

“กองทุนปญญา” เพื่อทําหนาที่อัดฉีดทางปญญาโดยสงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรคในการเรียนรู 

ซ่ึง ควรเปนองคกรอิสระและมีอิสรภาพ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  

4)   สรางกลไกการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เปนอิสระและมีประสิทธิภาพ 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร ดังนี้ 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

การมีวิสัยทัศน 

การมีสวนรวม 

พฤติกรรมการบริหาร 

สรางวัฒนธรรมองคการ 



บทที่ 3  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงในบทนี้

ประกอบไปดวย ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การประมวลผล

ขอมูล ตัวแปรและนิยามปฏิบัติ สมมติฐานการวิจัย และการวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

3.1  ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  ใชวิธีการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey 

Research)  
 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ จํานวนทั้งหมด 497 คน และไดทําการศึกษาทั้งหมด 497 คน 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทของประชากร 

 

                                                                               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย 

ประชากร                                                               เขต  1                                                  เขต  2 

1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    1                                                         1 

2.   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              4                                                         4 

3. หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล                    1                                                         1 

       การจัดการศึกษา                                           

4. ศึกษานิเทศก                                                              10                                                        10 

5. ผูบริหารสถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง                             5                                                         2 

6.    รองผูบริหารสถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง                     20                                                         8 

7. ครูหัวหนากลุมสาระ                                                   40                                                       20   

8.    ครู                                                                             200                                                     170 

        รวม                                                                         281                                                      216    

 

3.3  การรวบรวมขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจ เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  ได

กําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามใหผูตอบคําถามไดกรอกคําตอบดวยตัวเอง 

(Self-Administered Questionnaire) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ขอความรวมมือและประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒  

และโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกตามประกาศสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง โครงการพัฒนาผูนําแหง

การเปลี่ยนแปลง ปการศึกษา 2550 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

2) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตางๆ โดยใชแบบสอบถาม ดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวลักษณะสวนบุคคล 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยการมีวิสัยทัศน ปจจัยการ

มีสวนรวม และปจจัยวัฒนธรรมองคการ  
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สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 การรวบรวมขอมูล จากกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจทั้งหมด 

497 คน ไดจํานวน 463 คน ซ่ึงคิดเปน 93.16 จากประชากรท้ังหมด 

 

3.4 การประมวลผลขอมูล 

 
นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลไดมาตรวจสอบทบทวนความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม และใหคาคะแนนพรอมทั้งลงรหัส (Coding) แลวนํามาประมวลผลโดยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  

 

3.5  ตัวแปรและนิยามปฏิบัติ 

 

3.5.1  ตัวแปรในการวิจัย  ประกอบไปดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 

ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการบริหาร  

ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ประกอบดวย 

1)   ลักษณะสวนบุคคล 

2)   การมีวิสัยทัศน 

3)   การมีสวนรวม 

4)   วัฒนธรรมองคการ 

 

3.5.2  นิยามปฏิบัติ 

1)  การมีวิสัยทัศน  ไดแบงออกเปน 3 มิติ คือการสรางวิสัยทัศน (Formulating 

Vision) การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating Vision) และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

(Operationalizing Vision)  

(1)  การสรางวิสัยทัศน (Formulating Vision)  หมายถึง ผูนําสามารถสรางภาพ

อนาคตของสถานศึกษาที่พึงปรารถนาไดอยางชัดเจนวา ประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดของสถานศึกษาที่

ตองการอยางแทจริงคืออะไรโดยใชทักษะการคิดอยางสรางสรรคและมีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออนของบุคคล ทรัพยากรและเวลา ท้ังภายในและภายนอกขององคการแลว

นํามาสังเคราะหกําหนดภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตขององคการ 

(2)  การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating Vision) หมายถึง ผูนําสามารถสื่อสาร

ใหผูรวมงานมีความเขาใจวิสัยทัศนของตนเองไดอยางชัดเจน ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน

ท้ังหลายเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น โดยการใชคําพูด สัญลักษณ การกระทํา และการใหรางวัล 

(3)  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Operationalizing Vision) หมายถึงความสามารถ

ของผูนําในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติจริงไดเปนผลสําเร็จ ท้ังนี้โดยวิธีการหลอหลอม

วิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานขององคการ โดยการชักจูง ริเริ่ม พรอม

ท้ังการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน และเพิ่มอํานาจใหผูปฏิบัตินําวิสัยทัศนไปปฏิบัติได

ตามบทบาทหนาที่และภารกิจ 

โดยการสอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศนจะปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม LVQ – P 

(Leadership Vision Questionnaire – Principal) ของ Braun (1991: 78) และจากขอบขายการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ดาน ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) 

การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงบประมาณ และ 4) การบริหารทั่วไป ซ่ึงครอบคลุมวิสัยทัศน

ท้ัง 3 ดาน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน  2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

2)   การมีสวนรวม  หมายถึง การที่ปจเจกชนหรือกลุมบุคคลในองคการรวมกัน 

แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามและประเมินผล และรวม

ปรับปรุงแกไข อยางเปนทางการและไมเปนทางการดวยความสมัครใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ 

 โดยการสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเขต

พ้ืนที่การศึกษานั้น จะยึดตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กลาวคือ การสอบถามเกี่ยวกับ

การมีสวนรวม ในการบริหารงาน 4 ดาน ดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 

3) การบริหารงบประมาณ และ 4) การบริหารทั่วไป 

 3)  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติรวมกันในองคการซึ่งรวมถึง 

พฤติกรรม คานิยม บรรทัดฐาน อันสงผลตอการแสดงออกของคนในองคการ โดยพฤติกรรม 

คานิยม และบรรทัดฐานเหลานี้ เปนผลจากการเรียนรู และพัฒนาจากอดีตและถายทอดมาสู

ปจจุบัน เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตอไป 

โดยการสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการนั้น ผูวิจัยจะยึดตามแนวคิดของ 

Patterson, Purkey and Parker (1986 อางถึงใน จันทรา  พักตรเพียงจันทร, 2547) ท่ีไดกลาวถึง 
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องคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนวามีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 

ประการ คือ 1)  ความมุงประสงคของโรงเรียน (School  Purpose)  2)  การเพิ่มอํานาจ 

(Empowerment) 3)  การตัดสินใจ (Decision Making) 4)  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 

(Sense of Community) 5)  ความไววางใจ (Trust)  6)  ความมีคุณภาพ (Quality)  7)  การยอมรับ 

(Recognition) 8)  ความเอื้ออาทร (Caring)  9)  ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)  10) ความ

หลากหลายของบุคลากร (Diversity) 

4)  พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้น 

ฐาน จากขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 (1)   การบริหารงานวิชาการ หมายถึงงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถาน 

ศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุง

ใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณท่ีจะให

สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน

สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทํา

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 (2)   การบริหารงบประมาณ หมายถึงการมุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหาร

จัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้ง

จัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดี

ข้ึนตอผูเรียน 

 (3)  การบริหารงานบุคคล หมายถึงภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล

ใหเกิด ความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยก

ยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียนเปนสําคัญ 

 (4)  การบริหารทั่วไป หมายถึงงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร 

ใหบริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี

บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการให 
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บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การ

มีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

3.6  สมมติฐานวิจัย 

 

1)  เพศชายนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาเพศหญิง 

2)  อายุท่ีมากขึ้นนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีข้ึน 

3)  ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา 

4)  ผูท่ีมีตําแหนงงานระดับสูงนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาผูท่ีมีตําแหนงงานระดับ

ตํ่า 

5)  ประสบการณทํางานที่มากขึ้นนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีข้ึน 

6)  ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนมากนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาผูบริหารที่มีวิสัยทัศนนอย 

7)  ผูท่ีมีสวนรวมในการบริหารงานมากนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาผูท่ีมีสวนรวม

ในการบริหารงานนอย 

8)  องคการที่มีการสรางวัฒนธรรมองคการมากนาจะมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีกวาองคการ

ท่ีมีการสรางวัฒนธรรมองคการนอย 

 

3.7 การวิเคราะห 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอในรูปของตาราง พรอมการพรรณนาและแปล

ความหมายจากสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 

ความแตกตางของรอยละ  χ2- test  Gamma ∗ และ Multiple Regression  

 

                                                        
∗
 Gamma เปนสถิติท่ีใชวัดคาความสัมพันธของตัวแปรระดับกลุมและอันดับ (พิชิต  พิทักษเทพ

สมบัติ, 2550: 486) 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ เปนการวิจัยเพื่อทดสอบในเรื่องของปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ท่ีกําหนดขึ้น

เปนกรอบในการวิเคราะหวามีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจหรือไม เพียงใด ท้ังนี้ ผูวิจัยไดพรรณนา อธิบาย และวิเคราะหปจจัยดังกลาว 

โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

4.1 การพรรณนาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานตางๆ และพฤติกรรมการบริหารของผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

4.2 ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

การกระจายอํานาจ 

4.3 ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

การกระจายอํานาจตามลําดับความสําคัญ 

 

4.1  การพรรณนาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานตางๆ และพฤติกรรมการบริหารของ  

       ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ” สถิติท่ีใชคือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด ดังนี้ 
 

 

 

 

 



 

92 

4.1.1  ลักษณะสวนบุคคล 

ขอมูลในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ จังหวัดเลย จํานวน 463 คน ไดแก เพศ พบวาใน

การศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนหญิง รอยละ 66.5∗ รองลงมาเปนชาย รอยละ 33.5  อายุ พบวาสวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 51-59 ป รอยละ 45.1 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 34.1 อายุ

ระหวาง 31-40 ป รอยละ 13.8 และนอยที่สุดมีอายุตํ่ากวา 30 ป รอยละ 6.9 ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 47.33 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.52   คาต่ําสุด 24  คาสูงสุด 60 ระดับการศึกษา พบวาในการศึกษาครั้งนี้สวน

ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 77.8 รองลงมามีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 21.2 

และนอยที่สุดมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 1.1 ตําแหนงงาน ในการศึกษาครั้งนี้สวน

ใหญเปนครู รอยละ 76.0 รองลงมาเปนครูหัวหนากลุมสาระ รอยละ 10.4 รองผูบริหารสถานศึกษา 

รอยละ 5.2 ศึกษานิเทศก รอยละ 4.3 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอยละ 1.7 

ผูบริหารสถานศึกษา รอยละ 1.5 นอยที่สุดเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอยละ 0.4   ประสบการณทํางาน ใน

การศึกษาครั้งนี้สวนใหญมีประสบการณทํางานระหวาง 21-30 ป รอยละ 41.0 รองลงมามี

ประสบการณทํางาน 31 ปข้ึนไป รอยละ 29.4 ประสบการณทํางานระหวาง 11-20 ป รอยละ 15.6 

และนอยที่สุดมีประสบการณทํางานระหวาง 1-10 ป รอยละ 14.0 ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 24.57 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 10.02 คาต่ําสุด 1 คาสูงสุด 44  ดังตารางที่ 4.1  
 

ตารางที่  4.1  รอยละของลักษณะสวนบุคคลของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย  

                       อํานาจ 

 

ลักษณะปจจัยสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

เพศ  

     ชาย            33.5 (155) 

     หญิง 66.5 (308) 

        รวม 100.0 (463) 

อายุ  

     ตํ่ากวา 30 ป 6.9 ( 32 ) 

                                                           
∗
 ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเปนครูท่ีเปนหญิงจํานวนมาก 
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ตารางที่  4.1  (ตอ)  

 

ลักษณะปจจัยสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

      31-40  ป     13.8 ( 64 ) 

      41-50  ป 34.1  (158) 

      51-60  ป 45.1  (209) 

         รวม 100.0  (463)  

X = 47.33        S.D. = 8.52        Min =  24        Max =  60 

ระดับการศึกษา 

     ตํ่ากวาปริญญาตรี   1.1 (  5  ) 

     ปริญญาตรี 77.8  (360) 

     สูงกวาปริญญาตรี 21.2 ( 98 ) 

         รวม 100.0  (463)  

ตําแหนงงาน 

     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 0.4 (  2  ) 

     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.7 (  8  ) 

     หัวหนากลุมนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0.4 (  2  ) 

     ศึกษานิเทศก     4.3 ( 20 ) 

     ผูบริหารสถานศึกษา 1.5 (  7  ) 

     รองผูบริหารสถานศึกษา 5.2 ( 24 ) 

     ครูหัวหนากลุมสาระ 10.4 ( 48 ) 

     ครู 76.0  (352) 

        รวม 100.0  (463)  

ประสบการณทํางาน 

     1-10  ป 14.0 ( 65 ) 

     11-20  ป 15.6 ( 72 ) 

     21-30  ป 41.0  (190) 

     31  ปข้ึนไป 29.4  (136) 

        รวม 100.0  (463)  

X = 24.57        S.D. = 10.02        Min =  1         Max =  44 
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4.1.2  การมีวิสัยทัศน 

 ในการวัดการมีวิสัยทัศน ผูวิจัยไดถามคําถาม 15  ขอ เพื่อวัดการมีวิสัยทัศน พอจะสรุปได

วา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวา ผูบริหารผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศนมาก

ท่ีสุด คือ การสนับสนุนใหใชนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงาน รอยละ 89.8 รองลงมาไดแก ใน

องคการมีการกําหนดความเปนเลิศขององคการในอนาคต รอยละ 85.7  มีการชี้แจงใหบุคลากรใน

องคการเขาใจในวิสัยทัศน รอยละ 84.5   มีการชี้แจงใหบุคลากรทุกฝายมองเห็นความเปนไปได

ของวิสัยทัศน รอยละ 81.9  มีการสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหใชความสามารถ อยางเต็มศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน รอยละ 81.4  จัดใหมีการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยขององคการ รอยละ 81.2  มี

การใชขอมูลเพื่อการวางแผนและจัดโครงสรางองคการใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

รอยละ 81.0 ตามลําดับ และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวาผูบริหาร

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศนนอยที่สุดแตก็ยังคงอยูในระดับสูง 

คือ รอยละ 70.6 ในเรื่องการเปดใจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ดังตารางที่  4.2 
 

ตารางที่ 4.2  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

                      รองรับการกระจายอํานาจ 

 

การมีวิสัยทัศน มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด        รวม 

ผูบริหารสนับสนุนใหใชนวัตกรรม 

    ใหมๆในการปฏิบัติงาน 

38.2         51.6 

89.8 

9.1  0.9  0.2  100.0(463) 

ในองคการมีการกําหนดความเปนเลิศ 

    ขององคการในอนาคต 

24.4         61.3 

85.7 

13.2  

 

0.9  

 

0.2  

 

100.0(463) 

 

ผูบริหารชี้แจงใหบุคลากรในองคการ 

    เขาใจในวิสัยทัศน 

35.0         49.5 

84.5 

13.2  1.3  1.1  100.0(463)  

ผูบริหารชี้แจงใหบุคลากรทุกฝายมอง 

    เห็นความเปนไปไดของวิสัยทัศน 

27.7         54.2 

81.9 

15.6  1.5  1.1  100.0(463)  

 

ผูบริหารสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหใช 

    ความสามารถ อยางเต็มศักยภาพใน 

    การปฏิบัติงาน 

33.0         48.4 

81.4 

15.8 

 

1.9 

 

0.9 

 

100.0(463) 
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ตารางที่  4.2  (ตอ)  

 

การมีวิสัยทัศน มากที่สุด    มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด       รวม 

ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดน 

    และจุดดอยขององคการ 

21.2         60.0 

81.2 

18.4 0.4   - 100.0(463) 

ผูบริหารจัดใหมีการใชขอมูล เพื่อการ 

    วางแผน 

27.4         53.6 

81.0 

17.9 0.9 0.2 100.0(463) 

ผูบริหารจัดโครงสรางองคการใหสอด 

    คลองกับการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

25.3         55.7 

81.0 

16.4 

 

2.2 

 

0.4 

 

100.0(463) 

 

ผูบริหารใหบุคลากรทดลองใชวิธีการ 

    ใหมๆในการปฏิบัติงาน เพื่อการ   

     เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 25.9        54.0 

79.9 

17.7 

 

1.9 

 

0.4 

 

100.0(463) 

 

ผูบริหารขอความรวมมือกับเจาหนาที่ 

    ทุกฝายในการชี้แจงวิสัยทัศน 

21.8        53.6 

75.4 

20.3 

 

3.5 

 

0.9 

 

100.0(463) 

 

ผูบริหารมีความเชื่อใจและไววางใจ 

    บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

25.3        49.5 

74.8 

19.4 

 

4.1 

 

1.7 

 

100.0 (463) 

 

ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดน 

    และจุดดอยของทรัพยากร 

19.2        54.4 

73.6 

23.3 2.4 0.7 100.0 (463) 

ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดน 

    และจุดดอยของบุคลากร 

   19.7        53.3 

73.0 

23.5 2.6 0.9 100.0 (463) 

ผูบริหารอธิบายวิสัยทัศนใหผูมีสวน 

    เกี่ยวของจากภายนอก 

19.0        53.4 

72.4 

22.5 4.3 0.9 100.0 (463) 

ผูบริหารเปดใจรับฟงความคิดเห็น 

    ของบุคลากร 

22.2        48.4 

70.6 

20.7 6.3 2.4 100.0 (463) 

 

นอกจากการถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานคิดวา

ผูบริหารในองคการของทานมีวิสัยทัศนมากนอยเพียงใด”  คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบคําถามทั้ง 

15 ขอขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 81.3 ตอบวา

ผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศน มีเพียงรอยละ 18.7 ท่ีตอบ 
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วานอยหรือผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไมมีวิสัยทัศน ดังตารางที่ 

4.3 
 

ตารางที่ 4.3  รอยละของการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 

                       อํานาจ 

 

การมีวิสัยทัศน รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด     0.6 (  3  ) 

นอย   1.9 (  9  ) 

ปานกลาง 16.2 ( 75 ) 

มาก 56.2  (260) 

มากที่สุด 25.1  (116) 

     รวม 100.0  (463) 

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ 0-10 ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญให

คะแนนการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 9 คะแนน 

รอยละ 33.0 รองลงมาคือ 8 คะแนน รอยละ 27.6 และนอยที่สุดคือ 1 คะแนน รอยละ 0.4  คะแนน

การมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจโดยเฉลี่ย เทากับ 

8.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 คํ่าต่ําสุด 1 คาสูงสุด 10  ดังตารางที่  4.4 
 

ตารางที่ 4.4  รอยละของคะแนนการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

                       กระจายอํานาจ 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

1     0.4 (  2  ) 

4   1.9 (  9  ) 

5 3.2 ( 15 ) 

6 8.0 ( 37 ) 

7 12.5 ( 58 ) 
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ตารางที่  4.4  (ตอ)  

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

8  27.6 (128) 

9  33.0  (153) 

10 13.2 ( 61 ) 

     รวม 100.0  (463) 

X  =  8.10    S.D. = 1.45    Min =  1    Max =  10 
 

4.1.3  การมีสวนรวม 

 ในการวัดการมีสวนรวมของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการ

บริหารงาน 4  ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารงานทั่วไป  พอจะสรุปไดดังตอไปนี้  

ดานงานวิชาการ ผูวิจัยไดถามคําถาม 8 ขอ เพื่อวัดการมีสวนรวมในดานงานวิชาการของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีสวนรวมในดานงานวิชาการ (วัดจากการรวมคําตอบ 

มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีสวน

รวมในดานงานวิชาการมากที่สุด คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รอยละ 74.7 

รองลงมาไดแก มีสวนในการพิจารณาเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร รอยละ 73.8  มีสวนใน

การพัฒนาจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียน รอยละ 69.3  มีสวนกําหนดเปาหมายการ

พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน รอยละ 68.9  มีสวนประสานความรวมมือในการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น รอยละ 60.9  มีสวนในการศึกษาความตองการของทองถิ่น

ในการจัดทําหลักสูตรและการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการจัด

กระบวนการเรียนรูในชุมชน รอยละ 56.6  และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจเห็นวามีสวนรวมในดานงานวิชาการนอยที่สุดคือ รอยละ 47.1  ในเรื่องมีสวนในการ

วางแผนพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน ดังตารางที่  4.5 
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ตารางที่ 4.5  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมดานงานวิชาการของผูนําการเปลี่ยน             

                     แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 

การมีสวนรวม มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด        รวม 

ดานงานวิชาการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

   โรงเรียน 

 

19.0         55.7 

74.7 

 

21.8 

 

2.6 

 

0.9 

 

100.0 (463) 

 

มีสวนในการพิจารณาเห็นชอบในการ 

   จัดทําสาระหลักสูตร 

17.9         55.9 

73.8 

20.3  4.5  1.3  100.0  (463)  

มีสวนในการพัฒนาจัดหาอุปกรณการ 

   เรียนการสอนของโรงเรียน 

14.7         54.6 

69.3 

22.7  6.7  1.3  100.0  (463)  
 

มีสวนกําหนดเปาหมายการพัฒนางาน 

   วิชาการของโรงเรียน 

14.7        54.2 

68.9 

25.3  3.9  1.9  100.0  (463)  

 

มีสวนประสานความรวมมือในการ 

   พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา 

   และองคกรอื่น 

10.6         50.3 

60.9 

31.5  6.5  1.1  100.0  (463)  

 

 

มีสวนในการศึกษาความตองการของ 

   ทองถิ่นในการจัดทําหลักสูตร 

  9.7        46.9 

56.6 

34.3  7.1  1.9  100.0  (463) 

การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

   ทางวิชาการโดยการจัดกระบวนการ 

   เรียนรูในชุมชน 

   6.9       49.7 

56.6 

32.8  8.9  1.7  100.0  (463)  

 
 

มีสวนในการวางแผนพัฒนาหองสมุด 

   ของโรงเรียน 

12.5       34.6 

47.1 

36.5 12.5 3.9 100.0 (463) 
 

 

ดานงบประมาณ ผูวิจัยไดถามคําถาม 8 ขอ เพื่อวัดการมีสวนรวมในดานงบประมาณของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีสวนรวมในดานงบประมาณ (วัดจากการรวมคําตอบ 

มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีสวน

รวมในดานงบประมาณมากที่สุด คือ มีสวนสนับสนุนชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

รอยละ 63.3 รองลงมาไดแก มีสวนในการวางแผนการใชงบประมาณของโรงเรียน รอยละ 53.7   
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มีสวนกําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รอยละ 51.8  มีสวนเสนอ

ขอคิดเห็นในการพิจารณาใชงบประมาณของโรงเรียน รอยละ 49.9  และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวมในดานงบประมาณนอย คือ มีสวนตรวจสอบการ

ใชจายงบประมาณประจําปของโรงเรียน รอยละ 46.9  มีสวนระดมทรัพยากรในทองถิ่นมา

สนับสนุนในการจัดการศึกษา รอยละ 46.7  มีสวนประเมินผลการใชงบประมาณของโรงเรียน 

รอยละ 40.9  และมีสวนกํากับติดตามใหโรงเรียนใชจายงบประมาณตามแผนของโรงเรียน รอยละ 

39.9  ดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมดานงบประมาณของผูนําการเปลี่ยน 

                     แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 

การมีสวนรวม มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด     รวม 

ดานงบประมาณ 

มีสวนสนับสนุนชวยเหลือเด็กนักเรียน 

    ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

 

15.6        47.7 

63.3 

 

27.0 

 

6.9 

 

2.8 

 

100.0(463) 

 

มีสวนในการวางแผนการใชงบประมาณ   

    ของโรงเรียน 

14.0        39.7 

53.7 

26.1  14.5  5.6  100.0(463)  

 

มีสวนกําหนดแนวทางการระดม 

   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

12.7        39.1 

51.8 

31.5  12.5  4.1  100.0(463)  
 

มีสวนเสนอขอคิดเห็นในการพิจารณา 

   ใชงบประมาณของโรงเรียน 

13.2        36.7 

49.9 

30.0  15.3  4.8  100.0(463)  
 

มีสวนตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

   ประจําปของโรงเรียน 

 9.7       37.2 

46.9 

25.9  18.1  9.1  100.0(463)  

 

มีสวนระดมทรัพยากรในทองถิ่นมา 

   สนับสนุนในการจัดการศึกษา 

 10.4       36.3 

46.7 

36.3  12.1  5.0  100.0(463)  

มีสวนประเมินผลการใชงบประมาณ 

   ของโรงเรียน 

 10.2       30.7 

40.9 

30.5  18.4  10.4  100.0(463)  

 

มีสวนกํากับติดตามใหโรงเรียนใชจาย 

   งบประมาณตามแผนของโรงเรียน 

  9.7       30.2 

39.9 

32.2  18.1  9.7  100.0(463)  
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ดานการบริหารงานบุคคล ผูวิจัยไดถามคําถาม 6 ขอ เพื่อวัดการมีสวนรวมในดานการ

บริหารงานบุคคลของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวาไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมนอย

ในดานการบริหารงานบุคคล ยกเวนเรื่องการมีสวนเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ รอยละ 59.0  

ท่ีตอบวามากที่สุด และมาก เรื่องที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญ

เห็นวาไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมนอยที่สุด คือ มีสวนในการวางแผนอัตรากําลัง รอยละ 26.4  

และรองลงมาคือ มีสวนในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 26.6  มีสวน

ประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ของบุคลากรโรงเรียน รอยละ 42.2  มีสวนในการวางแผนการ

จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน รอยละ 44.9  และมีสวนในการ

จัดประชุมบุคลากรทางการ รอยละ 48.5 ดังตารางที่  4.7 
 

ตารางที่ 4.7  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคลของผูนํา  

                     การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

การมีสวนรวม มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด     รวม 

ดานการบริหารงานบุคคล 

มีสวนเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ  

 

16.0        43.0 

59.0 

 

30.2 

 

8.6 

 

2.2 

 

100.0(463) 

 

มีสวนในการจัดประชุมบุคลากรทางการ 

    ศึกษา 

11.4        37.1 

48.5 

32.0 12.3 7.1 100.0(463) 
 

มีสวนในการวางแผนการจัดการฝก        

    อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา  

    บุคลากรของโรงเรียน 

  9.7       35.2 

44.9 

34.6 15.6 5.0 100.0(463) 

มีสวนประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

    ของบุคลากรโรงเรียน 

11.7        30.5 

42.2 

33.0 16.8 8.0 100.0(463) 
 

มีสวนในการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

    บุคลากรทางการศึกษา 

  5.6        21.0 

26.6 

25.9 20.5 27.0 100.0(463) 

 

มีสวนในการวางแผนอัตรากําลัง   6.5       19.9 

26.4 

24.8 20.5 28.3 100.0(463) 
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ดานการบริหารงานทั่วไป ผูวิจัยไดถามคําถาม 10 ขอ เพื่อวัดการมีสวนรวมในดานการ

บริหารงานทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีสวนรวมในดานการบริหารงาน

ท่ัวไป (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจมีสวนรวมในดานการบริหารงานทั่วไปมากที่สุด คือ มีสวนในการ

สงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน รอยละ 76.5  รองลงมาไดแก มีสวนในการประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของโรงเรียนสูชุมชน รอยละ 59.4  มีสวนดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม รอย

ละ 59.0  มีสวนในการประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใน

การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 51.0  มีสวนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รอยละ 50.2  และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวมในดาน

การบริหารงานทั่วไปนอย คือ มีสวนในการดําเนินงานธุรการ รอยละ 45.4  มีสวนจัดระบบการ

บริหารและพัฒนาองคการ รอยละ 44.3  มีสวนพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ รอยละ 43.8  มี

สวนวางแผนการบริหารงานการศึกษา รอยละ 42.3  และมีสวนในการวิจัยพัฒนานโยบายและแผน 

รอยละ 38.9 ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไปของผูนําการ 

                      เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

การมีสวนรวม มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด     รวม 

ดานการบริหารงานทั่วไป 

มีสวนในการสงเสริมงานกิจกรรม 

    นักเรียน 

 

21.6        54.9 

76.5 

 

21.2 

 

2.2 

 

0.2 

 

100.0(463) 
 

มีสวนในการประชาสัมพันธการดําเนิน 

    งานของโรงเรียนสูชุมชน 

14.0        45.4 

59.4 

32.2  6.5  1.9  100.0(463)  
 

มีสวนดูแลอาคารสถานที่และสภาพ- 

    แวดลอม 

15.8        43.2 

59.0 

31.1  7.1  2.8  100.0(463)  

 

มีสวนในการประสานความรวมมือกับ 

    หนวยงานราชการสวนภูมิภาคและ  

    สวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนา 

    การศึกษาของสถานศึกษา 

10.6        40.4 

51.0 

37.4  9.1  2.6  100.0(463)  
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

 

การมีสวนรวม มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด     รวม 

มีสวนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8.9        41.3 

50.2 

38.0  9.1  2.8  100.0(463)  
 

มีสวนในการดําเนินงานธุรการ 9.1       36.3 

45.4 

34.1 14.5 6.1 100.0(463) 
 

มีสวนจัดระบบการบริหารและพัฒนา 

    องคการ 

7.8        36.5 

44.3 

36.3 11.4 8.0 100.0(463) 
 

มีสวนพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ 8.4        35.4 

43.8 

36.5 12.7 6.9 100.0(463) 
 

มีสวนวางแผนการบริหารงานการศึกษา 9.3        33.0 

42.3 

38.9 11.9 6.9 100.0(463) 

 

มีสวนในการวิจัยพัฒนานโยบายและ 

    แผน 

7.6        31.3 

38.9 

40.2 13.2 7.8 100.0(463) 

 

 

นอกจากการถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีสวนรวม

ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มากนอย

เพียงใด”  คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบคําถามทั้ง 32 ขอขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด 

มาก เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 51.4  ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมี

สวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

มีถึงรอยละ 48.6 ท่ีตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีสวนรวมนอย

หรือไมมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  รอยละของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงาน 

                    บุคคลและการบริหารงานทั่วไป ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 

                     อํานาจ 

 

การมีสวนรวม รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด     1.1 (  5  ) 

นอย   10.4 ( 48 ) 

ปานกลาง 37.1  (172) 

มาก 43.8  (203) 

มากที่สุด 7.6 ( 35 ) 

     รวม 100.0  (463) 

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ 0-10 ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญใหคะแนน

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ท่ัวไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 8 คะแนน รอยละ 28.9 รองลงมาคือ 

7 คะแนน รอยละ 23.3 และนอยที่สุดคือ 2 คะแนน รอยละ 0.2  คะแนนการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจโดยเฉลี่ย เทากับ 7.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.56 คํ่า

ตํ่าสุด 2 คาสูงสุด 10  ดังตารางที่ 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  รอยละของคะแนนการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ   

                       การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

                       รองรับการกระจายอํานาจ 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

2     0.2 (  1  ) 

3   2.2 ( 10 ) 

4 3.7 ( 17 ) 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ)   

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

5 8.9 ( 41 ) 

6 11.7 ( 54 ) 

7  23.3 (108) 

8  28.9  (134) 

9 17.5 ( 81 ) 

10  100.0  (463) 

     รวม  

X  =  7.24        S.D. = 1.56          Min =  2        Max =  10 

 

4.1.4  วัฒนธรรมองคการ 

 ในการวัดวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

ผูวิจัยไดถามคําถาม 10 ประเด็นในเรื่อง ความมุงประสงคของโรงเรียน การเพิ่มอํานาจ การ

ตัดสินใจ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  ความไววางใจ   ความมีคุณภาพ  การยอมรับ  

ความเอื้ออาทร ความหลากหลายของบุคลากร และความซื่อสัตยสุจริต เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการ

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ซ่ึงพอจะสรุปไดดังตอไปนี้ 

 ในดานความมุงประสงคของโรงเรียน ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอ ในเรื่องการเห็นดวยกับ

ความมุงหมายของโรงเรียน การประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจถึงความมุงหมายของโรงเรียน 

และการมีสวนรวมในการกําหนดความมุงหมายของโรงเรียน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดาน

ความมุงหมายของโรงเรียน พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

สวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมุงหมายของโรงเรียน (วัดจากการรวมคําตอบ 

มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมุงหมายของโรงเรียนมาก

ท่ีสุด คือ  การเห็นดวยกับความมุงหมายของโรงเรียน รอยละ 85.5 รองลงมาไดแก การ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจถึงความมุงหมายของโรงเรียน รอยละ 71.5 และนอยที่สุดแต

ยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 62.0 ในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดความมุงหมายของ

โรงเรียน ดังตารางที่  4.11 
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ตารางที่ 4.11  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความมุงประสงคของ 

                        โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความมุงประสงคของโรงเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

เห็นดวยกับความมุงหมายของโรงเรียน 27.6        57.9 

85.5 

13.8 0.4 0.2 100.0(463) 
 

มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

    ถึงความมุงหมายของโรงเรียน 

20.7        50.8 

71.5 

23.3 4.3 0.9 100.0(463) 
 

มีสวนรวมในการกําหนดความมุงหมาย 

    ของโรงเรียน 

14.3        47.7 

62.0 

29.6 6.0 2.4 100.0(463) 

 

 

ในดานการเพิ่มอํานาจ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3  ขอในเรื่องการรับรูขาวสารในการใช

ทรัพยากรของโรงเรียน สามารถใชทรัพยากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และ

การกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรตามความสามารถ เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการใน

ดานการเพิ่มอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญ

เห็นวามีวัฒนธรรมองคการในดานการเพิ่มอํานาจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานการเพิ่มอํานาจมากที่สุด คือ สามารถใชทรัพยากร

ของโรงเรียนในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม รอยละ 71.1 รองลงมาไดแก การรับรูขาวสารในการ

ใชทรัพยากรของโรงเรียน รอยละ 66.3 และนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 65.0 

ในเรื่องการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรตามความสามารถ ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่  4.12  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานการเพิ่มอํานาจของผูนํา 

                        การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
 

การเพิ่มอํานาจ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

สามารถใชทรัพยากรของโรงเรียนใน 

    การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

17.7         53.4 

71.1 

24.2  4.3  0.4  100.0  (463)  

 

รับรูขาวสารในการใชทรัพยากรของ 

    โรงเรียน 

15.8        50.5 

66.3 

27.0  6.1  0.7  100.0  (463)  

 

มีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงาน 

    แกบุคลากรตามความสามารถ 

16.4        48.6 

65.0 

29.4  5.0  0.6  100.0  (463)  

 

 

ในดานการตัดสินใจ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเรื่องการมีสวนรวมในการศึกษาปญหา

ของการปฏิบัติงาน การมีโอกาสกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาของการปฏิบัติงาน และมีการ

ใชขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานการตัดสินใจ พอจะ

สรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรม

องคการในดานการตัดสินใจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามี

วัฒนธรรมองคการในดานการตัดสินใจมากที่สุด คือ มีการใชขอมูลสารสนเทศประกอบการ

ตัดสินใจ รอยละ 66.3 รองลงมาไดแก มีสวนรวมในการศึกษาปญหาของการปฏิบัติงาน รอยละ 

59.0 และที่นอยที่สุด คือ รอยละ 57.5 ในเรื่องการมีโอกาสกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา

ของการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.13 
 

ตารางที่  4.13  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานการตัดสินใจของผูนํา 

                        การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
 

การตัดสินใจ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

มีการใชขอมูลสารสนเทศประกอบการ 

    ตัดสินใจ 

14.5         51.8 

66.3 

29.6 4.1      - 100.0(463) 

 

มีสวนรวมในการศึกษาปญหาของการ 

    ปฏิบัติงาน 

13.0         46.0 

59.0 

33.0  7.8  0.2  100.0(463)  

 

มีโอกาสกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา 

    ของการปฏิบัติงาน 

14.3         43.2 

57.5 

32.2 9.7 0.7 100.0(463) 
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ในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเรื่องรูสึกเปนคน

สําคัญของโรงเรียน การเต็มใจที่จะชวยเหลือและรวมกันพัฒนางานที่รับผิดชอบ และรูสึกภูมิใจใน

ความสําเร็จของโรงเรียน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน

พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรม

องคการในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนมากที่สุด คือ 

รูสึกภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน รอยละ 93.7 รองลงมาไดแก การเต็มใจที่จะชวยเหลือและ

รวมกันพัฒนางานที่รับผิดชอบ รอยละ 92.2 และที่นอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 

68.3 ในเรื่องรูสึกเปนคนสําคัญของโรงเรียน ดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง 

                          ของโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

มีความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของ 

    โรงเรียน 

52.7         41.0 

93.7 

6.1 0.2    - 100.0 (463) 
 

เต็มใจที่จะชวยเหลือและรวมกันพัฒนา 

    งานท่ีรับผิดชอบ 

45.1         47.1 

92.2 

7.8  -  -  100.0  (463)  
 

รูสึกเปนคนสําคัญของโรงเรียน 19.9         48.4 

68.3 

27.0 4.1 0.6 100.0 (463) 

 
 

ในดานความไววางใจ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเรื่องโอกาสเลือกทํางานตามความ

ตองการ เห็นความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของแตละบุคคล และเชื่อมั่นในความสามารถ

ของเพื่อนรวมงาน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานความไววางใจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรมองคการในดานความ

ไววางใจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดาน

ความไววางใจมากที่สุด คือ เห็นความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของแตละบุคคล รอยละ 

95.4 รองลงมาไดแก เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนรวมงาน รอยละ 90.5 และที่นอยที่สุดแต

ยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 66.5 ในเรื่องโอกาสเลือกทํางานตามความตองการ ดังตารางที่ 

4.15 
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ตารางที่ 4.15  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความไววางใจของผูนํา 

                           การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความไววางใจ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

เห็นความสําคัญในการแสดงความคิด- 

    เห็นของแตละบุคคล 

30.2         65.2 

95.4 

11.5 1.7 0.4 100.0(463) 
 

เชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อน   

    รวมงาน 

29.8         60.7 

90.5 

8.9  0.4  0.2  100.0(463)  
 

มีโอกาสเลือกทํางานตามความตองการ 20.1         46.4 

66.5 

27.2 4.8 1.5 100.0(463) 

 
 

ในดานความมีคุณภาพ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเรื่องเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีคุณภาพ เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย และสรางบรรยากาศของการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานความมีคุณภาพ 

พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรม

องคการในดานความมีคุณภาพ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามี

วัฒนธรรมองคการในดานความมีคุณภาพมากที่สุด คือ เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย รอยละ 

95.0 รองลงมาไดแก สรางบรรยากาศของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ

ของโรงเรียน รอยละ 92.7 และที่นอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 90.0 ในเรื่องเชื่อ

วาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความมีคุณภาพของผูนํา 

                           การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
 

ความมีคุณภาพ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย 42.3         52.7 

95.0 

4.5  0.2  0.2  100.0  (463)  

 

สรางบรรยากาศของการมีสวนรวมในการ 

    ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพของ 

    โรงเรียน 

30.5         62.2 

92.7 

7.1  -  0.2  100.0  (463)  

 

เชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยาง 

    มีคุณภาพ 

27.4        62.6 

90.0 

9.5  0.2  0.2  100.0  (463)  

 

 

ในดานการยอมรับ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเรื่องการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน ใหการยอมรับเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถ และการเห็นคุณคาของการสรางการ

ยอมรับนับถือกันใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานการยอมรับ 

พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรม

องคการในดานการยอมรับ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามี

วัฒนธรรมองคการในดานการยอมรับมากที่สุด คือ ใหการยอมรับเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถ 

และเห็นคุณคาของการสรางการยอมรับนับถือกันใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน รอยละ 95.5 

รองลงมาไดแก ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน รอยละ 94.6  ดังตารางที่ 4.17 
 

ตารางที่ 4.17  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานการยอมรับของผูนําการ 

                           เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
 

การยอมรับ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

ใหการยอมรับเพื่อนรวมงานที่มีความ 

    สามารถ 

46.7         48.8 

95.5 

4.5  -  -  100.0(463)  

 

การเห็นคุณคาของการสรางการยอมรับนับถือ 

    กันใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 

40.6         54.9 

95.5 

4.5  -  -  100.0  (463)  

 

การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

    รวมงาน 

41.5         53.1 

94.6 

5.4  -  -  100.0  (463)  
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ในดานความเอื้ออาทร ผูวิจัยไดถามคําถาม 3  ขอในเรื่องการเอาใจใสดูแลในความเปนอยู

ของเพื่อนรวมงาน การเอาใจใสและใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน และการ

ไดรับสวัสดิการของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานความเอื้ออาทร 

พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรม

องคการในดานความเอื้ออาทร(วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามี

วัฒนธรรมองคการในดานความเอื้ออาทรมากที่สุด คือ การเอาใจใสและใหการชวยเหลือในการ

ปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน รอยละ 92.4 รองลงมาไดแก การเอาใจใสดูแลในความเปนอยูของ

เพื่อนรวมงาน รอยละ 90.1 และที่นอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 68.2 ในเรื่องการ

ไดรับสวัสดิการของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดังตารางที่  4.18 
 

ตารางที่ 4.18  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความเอื้ออาทรของผูนํา 

                           การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความเอื้ออาทร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

เอาใจใสและใหการชวยเหลือในการ 

    ปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน 

32.4         60.0 

92.4 

7.6 -  - 100.0 (463) 
 

เอาใจใส ดูแลในความเปนอยูของเพื่อน 

    รวมงาน 

28.5         61.6 

90.1 

9.9 -   - 100.0 (463) 
 

ไดรับสวัสดิการของโรงเรียนอยาง 

    สม่ําเสมอ 

18.1         50.1 

68.2 

25.1 5.2 1.5 100.0 (463) 

 

 

ในดานความหลากหลายของบุคลากร ผูวิจัยไดถามคําถาม 3  ขอในเรื่องความเชื่อวา

วิธีการสอนมีความหลากหลายแลวแตครูจะเลือกใชใหเหมาะสม มีการสงเสริมใหบุคลากรปรับ

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน และมีการใชความสามารถอัน

หลากหลายของบุคลากรแตละคนมาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการ

ในดานความหลากหลายของบุคลากร พอจะสรุปไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรมองคการในดานความหลากหลายของบุคลากร (วัดจาก

การรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความหลากหลาย

ของบุคลากรมากที่สุด คือ ความเชื่อวาวิธีการสอนมีความหลากหลายแลวแตครูจะเลือกใชให

เหมาะสม รอยละ 90.7 รองลงมาไดแก มีการใชความสามารถอันหลากหลายของบุคลากรแตละคน 
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มาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน รอยละ 81.7  และที่นอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ 

รอยละ 80.2  ในเรื่องมีการสงเสริมใหบุคลากรปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ

แตกตางของนักเรียน  ดังตารางที่ 4.19 

 

ตารางที่ 4.19  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความหลากหลายของบุคลากร 

                       ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความหลากหลายของบุคลากร มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

ความเชื่อวาวิธีการสอนมีความหลาก 

  หลายแลวแตครูจะเลือกใชใหเหมาะสม 

39.5        51.2 

90.7 

8.2  0.9  0.2  100.0(463)  
 

มีการใชความสามารถอันหลากหลาย 

    ของบุคลากรแตละคนมาใชในการ  

    ดําเนินงานของโรงเรียน 

25.3        56.4 

81.7 

17.1 1.1 0.2 100.0(463) 
 

มีการสงเสริมใหบุคลากรปรับการเรียน 

    การสอนใหสอดคลองกับความ 

    แตกตางของนักเรียน 

28.1        52.1 

80.2 

18.8 0.6 0.4 100.0(463) 

 

 

ในดานความซื่อสัตยสุจริต ผูวิจัยไดถามคําถาม 3  ขอในเรื่องการมาทํางานตรงตาม

กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ บุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในแนวทางแหง

คุณธรรม    และจริยธรรม และบุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถกับงานที่

ไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ เพื่อวัดวัฒนธรรมองคการในดานความซื่อสัตยสุจริต พอจะสรุป

ไดวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีวัฒนธรรมองคการใน

ดานความซื่อสัตยสุจริต (วัดจากการรวมคําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกัน) ท่ีตอบวามี

วัฒนธรรมองคการในดานความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด คือ การมาทํางานตรงตามกําหนดเวลาเปน

ส่ิงสําคัญ รอยละ 98.3 รองลงมาไดแก บุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในแนวทาง

แหงคุณธรรมและจริยธรรม รอยละ 94.0 และที่นอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 

90.2  ในเรื่องบุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถกับงานที่ไดรับมอบหมาย

อยางสม่ําเสมอ ดังตารงที่ 4.20  
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ตารางที่ 4.20  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในดานความซื่อสัตยสุจริตของผูนํา 

                        การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

ความซื่อสัตยสุจริต 

 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น    ไมเห็นดวย    ไมแนใจ/           รวม 

  ดวย         อยางยิ่ง        ไมทราบ 

การมาทํางานตรงตามกําหนด 

    เวลาเปนสิ่งสําคัญ 

65.0         33.3 

98.3 

1.5 0.2       - 100.0(463) 
 

บุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติ 

    งานโดยยึดมั่นในแนวทางแหง 

    คุณธรรมและจริยธรรม 

43.0        51.0 

94.0 

4.3  0.9  0.9  100.0(463)  
 

บุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติ 

  หนาที่เต็มความสามารถกับงาน  

  ท่ีไดรับมอบหมายอยาง

สม่ําเสมอ 

34.3       55.9 

90.2 

6.3  0.9  2.6  100.0(463)  

 

 

นอกจากการถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปในองคการของ

ทานมีการสรางวัฒนธรรมองคการมากนอยเพียงใด”  คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบคําถามทั้ง 30 ขอ

ขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 81.5 ตอบวาผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีการสรางวัฒนธรรมองคการ มีเพียงรอยละ 18.6 ท่ี

ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไมมีการสรางวัฒนธรรมองคการหรือมี

การสรางวัฒนธรรมองคการนอย ดังตารางที่ 4.21 
 

ตารางที่ 4.21  รอยละของการสรางวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

                      กระจายอํานาจ 
 

วัฒนธรรมองคการ รอยละ (จํานวน) 

นอย      1.3 (  6  ) 

ปานกลาง   17.3 ( 80 ) 

มาก 61.6  (285) 

มากที่สุด 19.9 ( 92 ) 

     รวม 100.0  (463) 
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นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ 0-10 ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญให

คะแนนวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 8 คะแนน รอย

ละ 39.1 รองลงมาคือ 9 คะแนน รอยละ 29.6 และนอยที่สุดคือ 2 และ3 คะแนน รอยละ 0.2  

คะแนนวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจโดยเฉลี่ย 

เทากับ 8.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 คํ่าต่ําสุด 2  คาสูงสุด 10  ดังตารางที่ 4.22 

 

ตารางที่ 4.22  รอยละของคะแนนวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

                        กระจายอํานาจ 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

2     0.2 (  1  ) 

3   0.2 (  1  ) 

4 0.6 (  3  ) 

5 1.9 (  9  ) 

6 6.3 ( 29 ) 

7  13.2 ( 61 ) 

8  39.1  (181) 

9  29.6  (137) 

10 8.9 ( 41 ) 

     รวม 100.0  (463) 

X  = 8.10          S.D. = 1.19          Min =  2           Max =  10 

 

4.1.5  พฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 ในการวัดพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจใน

การบริหารงาน 4  ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ 

 ในการบริหารงานวิชาการ ผูวิจัยไดถามคําถาม 10 ขอ เพื่อวัดพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 
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ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหาร

งานวิชาการมากที่สุด คือ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร รอยละ 82.7 รองลงมาไดแก มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวและปรับแผนการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม รอยละ 81.4  ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใช

ปรับปรุงการเรียนการสอน รอยละ 78.4  มีการประเมินผลงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ รอยละ 77.3  

ตามลําดับ และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติกรรมการบริหาร

งานวิชาการนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยูคือ รอยละ 68.9 ในเรื่องมีการวางแผนและอํานวย

ความสะดวกใหแกครูนักเรียนในการใชหองสมุด ดังตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูนําการเปลี่ยน 

                         แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

การบริหารงานวิชาการ 

สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนให  

   สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตร 

 

27.0         55.7 

82.7 

 

15.6 

 

1.1 

 

0.6 

 

100.0(463) 
 

มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวและ 

   ปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสม 

16.0         65.4 

81.4 

16.2 2.2 0.2 100.0(463) 
 

ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผล 

   การประเมินมาใชปรับปรุงการเรียน 

   การสอน 

17.7         60.7 

78.4 

19.0 2.4 0.2 100.0(463) 

 

มีการประเมินผลงานวิชาการอยาง 

   สม่ําเสมอ 

14.7         62.6 

77.3 

19.9 2.4 0.4 100.0(463) 
 

สงเสริมใหครูวางแผนการประเมินและ 

   พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

18.1         56.8 

74.9 

22.9 0.9 1.3 100.0(463) 
 

มีการวางแผนพัฒนาในดานวิชาการ  

     

18.4         55.9 

74.3 

22.2 2.8 0.6 100.0(463) 

 

มีการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อ 

   การศึกษาในทุกกลุมประสบการณ 

 17.3        57.0 

74.3 

24.0 1.1 0.6 100.0(463) 
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ตารางที่ 4.23  (ตอ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

มีการพัฒนาหลักสูตรกับความตองการ 

   ของโรงเรียนและทองถิ่น 

16.4        56.8 

73.2 

23.5 2.8 0.4 100.0(463) 
 

ดําเนินการนิเทศภายในติดตามดูแลการ 

   สอนของครูใหมีลักษณะเนนนักเรียน 

   เปนสําคัญ 

17.7        55.1 

72.8 

22.3 3.2 1.7 100.0(463) 

 

มีการวางแผนและอํานวยความสะดวก 

   ใหแก ครูนักเรียนในการใชหองสมุด 

15.3        53.6 

68.9 

23.8 6.0 1.3 100.0(463) 
 

 

ในการบริหารงานบุคคล ผูวิจัยไดถามคําถาม 10  ขอ เพื่อวัดพฤติกรรมการบริหารงาน

บุคคลของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหาร

งานบุคคลมากที่สุด คือ  มีการกระตุน สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

รอยละ 85.6 รองลงมาไดแก มีการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรทาง

การศึกษา รอยละ 85.1  มีการสงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ รอยละ 83.6  มีการ

ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด รอยละ 80.2  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

รอยละ 77.1  ตามลําดับ และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติ

กรรมการบริหารงานบุคคลนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยูคือ รอยละ 67.6 ในเรื่องจัดใหมีการ

ทัศนศึกษาเพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4.24 
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ตารางที่ 4.24  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผูนําการเปลี่ยน 

                        แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

การบริหารงานบุคคล 

มีการกระตุน สงเสริมสนับสนุนใหครูมี 

   ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

 

32.2         53.3 

85.6 

 

13.4 

 

0.6 

 

0.4 

 

100.0(463) 
 

มีการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริย- 

   ธรรมสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 

28.9         56.2 

85.1 

13.6 1.3   - 100.0(463) 
 

มีการสงเสริมมาตรฐานและจรรยา- 

    บรรณวิชาชีพ 

26.8         56.8 

83.6 

16.0 0.4   - 100.0(463) 

 

มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 17.3         62.9 

80.2 

19.0 0.6 0.2 100.0(463) 
 

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

    อยางสม่ําเสมอ 

15.1         62.0 

77.1 

21.2 1.8   - 100.0(463) 
 

จัดใหมีแผนภูมิการบริหารงานบุคคล 

    และกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจน 

23.3         51.8 

75.1 

20.1 3.9 0.9 100.0(463) 

 

มีการชี้แจงนโยบายแผนงาน โครงการ 

    ใหบุคลากรทราบวัตถุประสงคอยาง 

    ชัดเจน 

19.7         54.0 

73.7 

19.7 6.5 0.2 100.0(463) 
 

มีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรโดย 

    ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผน 

    บริหารงานบุคคล 

14.9         57.5 

72.4 

20.3 6.5 0.9 100.0(463) 
 

มีการสํารวจความรู ความสามารถ ความ 

   ตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

17.9         51.4 

69.3 

24.0 6.0 0.6 100.0(463) 

 

จัดใหมีการทัศนศึกษาเพื่อนําความรูและ 

   ประสบการณมาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

15.8         51.8 

67.6 

26.6 5.2 0.6 100.0(463) 
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ในการบริหารงานงบประมาณ ผูวิจัยไดถามคําถาม 10  ขอ เพื่อวัดพฤติกรรมการบริหาร

งานงบประมาณของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงาน

งบประมาณ ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ (วัดจากการรวมคําตอบ มาก

ท่ีสุด มาก เขาดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติ

กรรมการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด คือ มีการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช

งบประมาณ รอยละ 78.2 รองลงมาไดแก มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 69.9 มี

การติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชงบประมาณ รอยละ 65.9  มีการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา รอยละ 63.9  มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชผลผลิตจาก

งบประมาณ รอยละ 63.7 ตามลําดับ และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็น

วามีพฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณนอยที่สุดคือ รอยละ 59.6 ในเรื่องมีการควบคุม ดูแล 

บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ ดังตารางที่ 4.25 

 

ตารางที่ 4.25  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณของผูนําการ 

                        เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

การบริหารงานงบประมาณ 

มีการจัดทําแผนงบประมาณและแผน 

    ปฏิบัติการใชงบประมาณ 

 

27.7         50.5 

78.2 

 

16.2 

 

5.4 

 

0.2 

 

100.0(463) 
 

มีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 22.2         47.7 

69.9 

21.2 6.9 1.9 100.0(463) 
 

มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการ 

    ใชงบประมาณ 

20.1         45.8 

65.9 

25.7 5.4 3.0 100.0(463) 

 

มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ 

    การศึกษา 

17.7         46.2 

63.9 

26.8 7.6 1.7 100.0(463) 
 

มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการ  

    ใชผลผลิตจากงบประมาณ 

19.0         44.7 

63.7 

28.1 5.2 3.0 100.0(463) 
 

มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 

    การจัดทําและจัดหาพัสดุ 

15.6         47.1 

62.7 

29.6 5.0 2.8 100.0(463) 
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ตารางที่ 4.25  (ตอ) 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการ 

    ศึกษา 

20.1         42.5 

62.6 

29.2 6.7 1.5 100.0(463) 

 

มีการจัดรายงานทางการเงินและงบ 

    การเงิน 

21.0         40.4 

61.4 

25.9 7.3 5.4 100.0(463) 
 

มีการจัดทํากองทุนเพื่อการศึกษา 17.5         42.8 

60.3 

27.4 6.5 5.8 100.0(463) 

 

มีการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและ 

    จําหนายพัสดุ 

18.1         41.5 

59.6 

30.0 7.6 2.8 100.0(463) 
 

 

ในการบริหารงานทั่วไป ผูวิจัยไดถามคําถาม 10 ขอ เพื่อวัดพฤติกรรมการบริหารงาน

ท่ัวไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ พอจะสรุปไดวา ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานทั่วไปของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขา

ดวยกัน) เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหาร

งานมากที่สุด คือ มีการสงเสริมงานกิจการนักเรียน รอยละ 81.6 รองลงมาไดแก ใหคําปรึกษา 

แนะนํา สงเสริม และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน และ

หนวยงานที่จัดการศึกษา รอยละ 72.8  ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน รอยละ 71.0  มีการ

วางแผนงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม รอยละ 70.6  มีการจัดระบบการ

ใหบริการที่เกี่ยวกับงานธุรการ แกครูและผูมาติดตอใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ 70.4  

ตามลําดับ และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติกรรมการบริหาร

งานทั่วไปนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยูคือ รอยละ 65.8  ในเรื่องมีการจัดระบบการบริหาร

และพัฒนาองคการ ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานทั่วไปของผูนําการเปลี่ยน 

                        แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 

 

พฤติกรรมการบริหาร มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย   นอยที่สุด    รวม 

การบริหารงานทั่วไป 

มีการสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

 

27.6         54.0 

81.6 

 

16.2 

 

1.5 

 

0.6 

 

100.0(463) 
 

ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม และ 

   ประสานความรวมมือในการจัดการ 

   ศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน และ 

   หนวยงานท่ีจัดการศึกษา 

20.7         52.1 

72.8 

21.6 4.8 0.9 100.0(463) 
 

ประสานความรวมมือกับหนวยงาน 

   ราชการสวนภูมิภาคและองคกร 

   ปกครองสวนทองถิ่นในการจัด 

   และพัฒนาการศึกษารวมกัน 

18.1         52.9 

71.0 

24.0 4.1 0.9 100.0(463) 

 

มีการวางแผนงานอาคารสถานที่ และ 

   สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

20.7         49.9 

70.6 

24.2 4.5 0.6 100.0(463) 
 

มีการจัดระบบการใหบริการที่เกี่ยวกับ 

   งานธุรการ แกครูและผูมาติดตอให 

   ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 

18.6         51.8 

70.4 

24.6 3.0 1.9 100.0(463) 
 

มีการประชาสัมพันธงานการศึกษาให   

 ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

18.8         51.6 

70.4 

24.2 4.3 1.1 100.0(463) 

 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 16.9         52.9 

69.8 

26.3 3.2 0.6 100.0(463) 
 

มีการพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล 

   สารสนเทศ 

15.6         50.8 

66.4 

29.2 3.7 0.9 100.0(463) 
 

มีการจัดระบบการควบคุมภายในหนวย  

   งาน 

17.5         48.6 

66.1 

26.8 5.6 1.5 100.0(463) 

 

มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนา 

   องคการ 

15.3         50.5 

65.8 

28.3 4.5 1.3 100.0(463) 
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นอกจากการถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูในระดับใด”  คําตอบ

ท่ีไดก็ยืนยันคําตอบคําถามทั้ง 40 ขอขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก เขาดวยกัน) 

นั่นคือ รอยละ 71.3   ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติ

กรรมการบริหาร มีเพียงรอยละ 28.7  ท่ีตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

ไมมีพฤติกรรมการบริหารหรือมีพฤติกรรมการบริหารนอย ดังตารางที่ 4.27 

 

ตารางที่ 4.27  รอยละของพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 

                          อํานาจ 

 

พฤติกรรมการบริหาร รอยละ (จํานวน) 

นอย     3.2 ( 15 ) 

ปานกลาง   25.5 (118) 

มาก 57.7  (267) 

มากที่สุด 13.6 ( 63 ) 

     รวม 100.0  (463) 

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ 0-10 ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญให

คะแนนพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 9 คะแนน 

รอยละ 39.1 รองลงมาคือ 10 คะแนน รอยละ 29.6 และนอยที่สุดคือ 3 และ4 คะแนน รอยละ 0.2  

คะแนนพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจโดยเฉลี่ย 

เทากับ 7.89  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34  คํ่าต่ําสุด 3  คาสูงสุด 10   ดังตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28  รอยละของคะแนนพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

                       กระจายอํานาจ 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

3     0.2 (  1  ) 

4   0.2 (  1  ) 

5 0.6 (  3  ) 

6 1.9 (  9  ) 

7 6.3 ( 29 ) 

8  13.2 ( 61 ) 

9  39.1  (181) 

10  29.6  (137) 

    รวม 100.0  (463) 

  =  7.89         S.D. =   1.34        Min =  3        Max =  10 X

 

และผูวิจัยยังไดถามคําถามวา “โครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะ

รองรับการกระจายอํานาจไดมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดคือ รอยละ 72.5  ตอบวาโครงสรางการ

บริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะรองรับการกระจายอํานาจไดมาก มีเพียงรอยละ 27.4 

ตอบวาโครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะรองรับการกระจายอํานาจได

นอย ดังตารางที่ 4.29 

 

ตารางที่ 4.29  รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของผูนําการ  

                        เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 

โครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูปจจุบัน รอยละ (จํานวน) 

นอย     3.9 ( 18 ) 

ปานกลาง   23.5 (109) 

มาก 58.5  (271) 

มากที่สุด 14.0 ( 65 ) 

      รวม  100.0 (463) 
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4.2  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ   

       รองรับการกระจายอํานาจ 

 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2  ท่ีวา “เพื่อศึกษาปจจัยที่มี

ผล มีอิทธิพล  และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ”  สถิติท่ีใชคือ  ความแตกตางของรอยละ  χ2- test  เพราะตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระมีการวัดอยูท่ีระดับกลุมหรืออันดับเทานั้น  ซ่ึงตัวแปรที่นํามาหาความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  ตําแหนงงาน  ประสบการณทํางาน  การมีวิสัยทัศน  การมีสวนรวม  และวัฒนธรรม

องคการ 

1)  เพศกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.30 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ชายมีพฤติกรรมการบริหาร

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 74.8 มากกวาหญิงที่มีพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจระดับเดียวกันนี้ รอยละ  

69.5 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 5.3 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แสดงวาเพศไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมีความสัมพันธตํ่า คา G =  -.13 ดูตารางที่ 4.30 

2)  อายุกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.30 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่อายุ 51-59 ป มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 71.8 มากกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

ท่ีอายุนอยกวา (41-50  ป) ท่ีมีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการระจาย

อํานาจระดับเดียวกันนี้ รอยละ 71.5 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 0.3 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย 

χ
2- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาอายุไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมี

ความสัมพันธเพียงเล็กนอย คา G =  .03 ดูตารางที่ 4.30 
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3) ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

        กระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.30 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 74.5 มากกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา ท่ีมีพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการระจายอํานาจระดับเดียวกันนี้ รอยละ 70.4 ซ่ึงแตกตางกัน รอย

ละ 4.1 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาระดับ

การศึกษาไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมีความสัมพันธตํ่า คา G =  .10 ดูตารางที่  4.30 

4) ตําแหนงงานกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

        กระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.30 พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่เปนผูบริหาร มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 75.7 นอยกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจที่เปนครู ท่ีมีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการระจายอํานาจ

ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 69.9 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 5.8 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test 

พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตําแหนงงานไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมี

ความสัมพันธตํ่า คา G =  -.15 ดูตารางที่ 4.30 

5) ประสบการณทํางานกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

        การกระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.30 พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีประสบการณทํางาน 31 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 69.9 นอยกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจที่มีประสบการณทํางาน 21-30  ป รอยละ 71.6 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 1.7 ความ

แตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาประสบการณทํางานไม

มีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ และมีความสัมพันธเพียงเล็กนอย คา G =  -.03 ดูตารางที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.30  รอยละของพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย        

                        อํานาจ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 

ลักษณะสวนบุคคล นอย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด รวม 

เพศ    

    ชาย 25.2 74.8  33.5 (155) 

    หญิง 30.2 69.5  66.5 (308) 

       รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  1.446                df.  =  1                p  =  .229                G =  -.13 

อายุ    

    ไมเกิน 30 ป 31.3 68.8 6.9 ( 32 ) 

    31-41  ป 29.7 70.3 13.8 ( 64 ) 

    41-50  ป 28.5  71.5  34.1  (158) 

    51-59  ป 28.2  71.8  45.1  (209) 

       รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  .158                df.  =  3                p  =  .984                G =  .03 

ระดับการศึกษา    

    ตํ่ากวา ป.ตรี ปริญญาตรี∗ 29.6 70.4  78.8 (365) 

   สูงกวาปริญญาตรี 25.5 74.5  21.2 (  98) 

       รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  .628                df.  =  1                p  =  .428                G =  .10 

ตําแหนงงาน    

    ผูบริหาร 24.3 75.7  24.0 (111) 

    ครู 30.1 69.9  76.0 (352) 

       รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  1.381                df.  =  1                p  =  .240                G =  -.15 
 

 

                                                           
∗ เปนการรวมระหวางผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางที่  4.30  (ตอ)  

 

ลักษณะสวนบุคคล นอย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด รวม 

ประสบการณทํางาน    

    1-10  ป 29.2 70.8 14.0 ( 65 ) 

    11-20  ป 26.4 73.6 15.6 ( 72 ) 

    21-30  ป 28.4  71.6  41.0  (190) 

    31  ป  ข้ึนไป 30.1  69.9  29.4  (136) 

       รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  .343                df.  =  3                p  =  .952                G =  -.03 

 

6) การมีวิสัยทัศนกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

        กระจายอํานาจ  

ผลจากตารางที่ 4.31 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีวิสัยทัศนมาก มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 76.2 มากกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

ท่ีมีวิสัยทัศนนอย รอยละ 34.5 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 41.7 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- 

test พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาการมีวิสัยทัศนมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมีความสัมพันธมาก 

คา G =  .65 ดูตารางที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.31  รอยละของพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย        

                         อํานาจ จําแนกตามการมีวิสัยทัศน 

 

การมีวิสัยทัศน นอย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด รวม 

นอยที่สุด  นอย  ปานกลาง 65.5 34.5 18.8 ( 87 ) 

มาก 23.8  76.2  56.2  (260) 

มากที่สุด 12.1  87.9  25.1  (116) 

     รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  76.262                df.  =  2                p  =  .000                G =  .65 

  

7) การมีสวนรวมกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

        กระจายอํานาจ  

 ผลจากตารางที่ 4.32 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานทั่วไปมาก มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ รอยละ 86.7 มากกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจที่มี

สวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

นอย รอยละ 35.8 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 50.9 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test พบวามี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาการมีสวนรวมมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และมีความสัมพันธมาก 

คา G =  .67 ดูตารางที่ 4.32 
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ตารางที่ 4.32  รอยละของพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย        

                        อํานาจ จําแนกตามการมีสวนรวม 

 

การมีสวนรวม นอย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด รวม 

นอยที่สุด  นอย 64.2 35.8 11.4 ( 53 ) 

ปานกลาง 40.7  59.3  37.1  (172) 

มาก 13.3  86.7  43.8  (203) 

มากที่สุด   5.7 94.3 7.6 ( 35 ) 

     รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  77.171                df.  =  3                p  =  .000                G =  .67 
 

8) วัฒนธรรมองคการกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 

        กระจายอํานาจ  

 ผลจากตารางที่ 4.33 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจที่มีวัฒนธรรมองคการมาก มีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ รอยละ 78.6 มากกวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจที่มีวัฒนธรรมองคการนอย รอยละ 25.6 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 53 ความ

แตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ2- test พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาวัฒนธรรมองคการมีผล มี

อิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ และมีความสัมพันธสูงมาก คา G =  .77 ดูตารางที่ 4.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

ตารางที่  4.33  รอยละของพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย        

                        อํานาจ จําแนกตามวัฒนธรรมองคการ 

 

วัฒนธรรมองคการ นอย  ปานกลาง มาก  มากที่สุด รวม 

นอย  ปานกลาง 74.4 25.6 18.6 ( 86 ) 

มาก 21.4  78.6  61.6  (285) 

มากที่สุด   8.7 91.3 19.9 ( 92 ) 

     รวม           28.7 (133)           71.3 (330) 100.0 (463) 

χ2   =  113.190                df.  =  2                p  =  .000                G =  .77 

 

4.3  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ   

       รองรับการกระจายอํานาจตามลําดับความสําคัญ 

 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 ท่ีวา “เพื่อศึกษาปจจัย 

ท่ีมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจมากที่สุด รองลงมา จนไมมีความสัมพันธเลย” สถิติท่ีใชคือ Multiple 

Regression ซ่ึงมีหลักการที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทดสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันมาก

นอยเพียงใด (Multicollinearity) เพื่อลดความไมนาเชื่อถือของคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ พบวา ท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติตํ่ากวา .05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน คือ ประสบการณทํางานกับอายุ 

วัฒนธรรมองคการกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ วิสัยทัศนกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

วัฒนธรรมองคการกับการมีวิสัยทัศน การมีสวนรวมกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมกับการมีวิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการ

กับการมีสวนรวม ตําแหนงงานกับการศึกษา ตําแหนงงานกับเพศ การมีสวนรวมกับตําแหนงงาน 

เพศกับการศึกษา การมีสวนรวมกับเพศ การมีสวนรวมกับการศึกษา ตําแหนงงานกับอายุ 

ประสบการณทํางานกับตําแหนงงาน วัฒนธรรมองคการกับตําแหนงงาน วัฒนธรรมองคการกับ

อายุ และตําแหนงงานกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ โดยมีคาความสัมพันธเทากับ .917 .738 .661 .661 .651 .596 .575 -.365 .352 .272   -.204 -

.188 .167 -.155 -.154 -.129 .119 -.104  ตามลําดับ ซ่ึง ประสบการณทํางานกับอายุ มีความสัมพันธ 
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กันสูง คือ .917 ผูวิจัยจึงขอใชอายุมาวิเคราะห เนื่องจากอายุ มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมากกวาประสบการณทํางาน นอกจากนี้ยังพบวา 

วัฒนธรรมองคการกับการมีวิสัยทัศน  การมีสวนรวมกับการมีวิสัยทัศน และวัฒนธรรมองคการ

กับการมีสวนรวม มีความสัมพันธกันสูง คือ .661 .596 .575 ตามลําดับ แตผูวิจัยไมสามารถตัดตัว

แปรการมีวิสัยทัศน การมีสวนรวม หรือวัฒนธรรมองคการออกได เนื่องจากตัวแปรทั้ง 3 ตัว มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสูง 

และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจเปนไปตามทฤษฎี  ดังตารางที่ 4.34  

 

ตารางที่ 4.34  Correlation Matrix 

 
ตัวแปร    S1         S2         S3         S4          S5        S6        S7      S8      S9 

พฤติกรรมการบริหาร ฯ(S1)  1       

เพศ (S2)   -.022     1     

อายุ (S3)    .078 -.005            1     

การศึกษา (S4)    .063 -.204*      .034     1    

ตําแหนงงาน (S5) -.104*  .352*    -.155*  .365*     1   

ประสบการณทํางาน (S6)   .035  .018        .917*  .062 -.154*    1  

การมีวิสัยทัศน (S7)   .661*  .000        .072 -.017 -.035 .015    1 

การมีสวนรวม (S8)   .651* -.188*      .068  .167* -.272* .037 .596*       1 

วัฒนธรรมองคการ (S9)   .738* -.023       .119*  .071 -.129* .040 .661*    .575*      1 

หมายเหตุ * P < .05 

 

ผลจากตารางที่ 4.35 ตัวแปรที่ใชเปนตัวพยากรณในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 จากการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (β) ซ่ึงพยากรณพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดดีท่ีสุด และมีผลใน

ทางบวกตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดแก 

วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน เรียงตามลําดับความสําคัญ เพศ อายุ 

การศึกษา และตําแหนงงาน ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ/ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายพฤติกรรมการบริหาร 
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ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจประมาณ รอยละ 64.4 (R2= .644) ดังตาราง

ท่ี 4.35 
 

ตารางที่ 4.35  สรุปตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยน 

                        แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ โดยใช Multiple Regression 

 

ปจจัย b  Beta  t  Sig  

เพศ 1.716  .034  1.118  .264  

อายุ -.012  -.004  -.146  .884  

การศึกษา .159  .003  .089  .929  

ตําแหนงงาน 1.609  .029  .879  .380  

การมีวิสัยทัศน .530  .191  4.710  .000  

การมีสวนรวม .313  .294  7.581  .000  

วัฒนธรรมองคการ .774  .448  11.388  .000  

R2= .644 

 

หากผูวิจัยใชประสบการณทํางานมาวิเคราะหแทนอายุ เนื่องจากในทางปฏิบัติ

ประสบการณทํางานนาจะมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจมากกวา ซ่ึงผลที่ไดมีดังนี้  

 ผลจากตารางที่ 4.36 ตัวแปรที่ใชเปนตัวพยากรณในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 จากการตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (β)ซ่ึงพยากรณพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดดีท่ีสุด และมีผลใน

ทางบวกตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดแก 

วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน เรียงตามลําดับความสําคัญ เพศ 

ประสบการณทํางาน การศึกษา และตําแหนงงาน ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ / ตัวแปรอิสระทั้งหมด

อธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจประมาณ รอย

ละ 64.4 (R2= .644) ดังตารางที่ 4.36 
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ตารางที่ 4.36  สรุปตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยน 

                        แปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ โดยใช Multiple Regression 

 

ปจจัย b  Beta  t  Sig  

เพศ 1.734  .034  1.128  .260  

ประสบการณทํางาน -.017  -.007  -.246  .805  

การศึกษา .169  .003  .095  .924  

ตําแหนงงาน 1.581  .028  .864  .388  

การมีวิสัยทัศน .529  .191  4.703  .000  

การมีสวนรวม .313  .294  7.582  .000  

วัฒนธรรมองคการ .774  .448  11.408  .000  

R2= .644 
 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจโดยการสุม

ตัวอยาง (Survey  Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล 

มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหาร

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มากที่สุด รองลงมา จนไมมีความสัมพันธ

เลย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนากลุมสาระ และ

ครู จํานวน 463 คน ซ่ึงไดรับการอบรมตามโครงการพัฒนาผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ปการศึกษา 

2550 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ไดรับการคัดเลือก จํานวน 5 โรง คือ โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนบานเชียงคาน “ปทุมสงเคราะห”  โรงเรียน

เมืองเลย และโรงเรียนอนุบาลเลย สวนเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ไดรับการคัดเลือกจํานวน 2 

โรง คือ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบไปดวยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ ตัวแปรตาม คือ พฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจใน 4 ดานคือ การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตัว

แปรอิสระ 4 ตัว คือ ลักษณะสวนบุคคล การมีวิสัยทัศน การมีสวนรวม และวัฒนธรรมองคการ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

1)  การศึกษาปจจัยตางๆ และพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

      การกระจายอํานาจ 

 ลักษณะสวนบุคคล ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเปนหญิง 

รอยละ 66.5 อายุอยูระหวาง 51-59 ป รอยละ 45.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 77.8 

ตําแหนงงาน ในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนครู รอยละ 76.0 และมีประสบการณทํางานระหวาง 

21-30 ป รอยละ 41.0 

 การมีวิสัยทัศน เรื่องที่ตอบวาผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

มีวิสัยทัศนมากที่สุด คือ การสนับสนุนใหใชนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงาน รอยละ 89.8 และที่

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวาผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศนนอยที่สุดแตก็ยังคงอยูในระดับสูง คือ รอยละ 70.6 ในเรื่อง

การเปดใจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร จากการถามคําถามทางตรงวา “โดยสรุปทานคิดวา

ผูบริหารในองคการของทานมีวิสัยทัศนมากนอยเพียงใด” รอยละ 81.3 ตอบวาผูบริหารผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศน นอกจากนี้ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจสวนใหญใหคะแนนการมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจอยูท่ี 9 คะแนน รอยละ 33.0 

 การมีสวนรวม ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 

4  ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน

ท่ัวไป  พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ ดานงานวิชาการ เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจมีสวนรวมในดานงานวิชาการมากที่สุด คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน รอยละ 74.7 และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวม

ในดานงานวิชาการนอยที่สุดคือ รอยละ 47.1  ในเรื่องการมีสวนในการวางแผนพัฒนาหองสมุด

ของโรงเรียน ดานงบประมาณ เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมี

สวนรวมในดานงบประมาณมากที่สุด คือ มีสวนสนับสนุนชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย รอยละ 63.3 และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวมใน

ดานงบประมาณนอยที่สุด คือ รอยละ 39.9 ในเรื่องการมีสวนกํากับติดตามใหโรงเรียนใชจาย

งบประมาณตามแผนของโรงเรียน ดานการบริหารงานบุคคล ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวมในดานการบริหารงานบุคคลเพียงเรื่องเดียว คือ การมีสวนเขารวม

ในการสัมมนาทางวิชาการ รอยละ 59.0  สวนที่เหลือผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย 
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อํานาจเห็นวาไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมนอยในดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน

ท่ัวไป เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีสวนรวมในดานการ

บริหารงานทั่วไปมากที่สุด คือ มีสวนในการสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน รอยละ 76.5  และที่ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีสวนรวมในดานงบประมาณนอยที่สุด คือ 

รอยละ 38.9 ในเรื่องการมีสวนในการวิจัยพัฒนานโยบายและแผน จากการถามคําถามทางตรงวา 

“โดยสรุปทานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป มากนอยเพียงใด”  รอยละ 51.4  ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญให

คะแนนการมีสวนรวมของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูท่ี 8 คะแนน รอย

ละ 28.9 

วัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มี 10 ประเด็น

ดังตอไปนี้ 1) ในดานความมุงประสงคของโรงเรียน ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมุง

หมายของโรงเรียนมากที่สุด คือ  การเห็นดวยกับความมุงหมายของโรงเรียน รอยละ 85.5 และที่

ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมุงหมายของโรงเรียนนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู 

คือ รอยละ 62.0 ในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดความมุงหมายของโรงเรียน 2) ในดานการ

เพิ่มอํานาจ ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานการเพิ่มอํานาจมากที่สุด คือ สามารถใชทรัพยากร

ของโรงเรียนในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม รอยละ 71.1 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการใน

ดานการเพิ่มอํานาจนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 65.0 ในเรื่องการกระจายอํานาจ

ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรตามความสามารถ  3) ในดานการตัดสินใจ ท่ีตอบวามีวัฒนธรรม

องคการในดานการตัดสินใจมากที่สุด คือ มีการใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ รอยละ 

66.3 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานการตัดสินใจนอยที่สุด คือ รอยละ 57.5 ในเรื่องการ

มีโอกาสกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาของการปฏิบัติงาน 4) ในดานความรูสึกเปนสวน

หนึ่งของโรงเรียน ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนมาก

ท่ีสุด คือ รูสึกภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน รอยละ 93.7 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการใน

ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู คือ รอยละ 68.3 ใน

เรื่องรูสึกเปนคนสําคัญของโรงเรียน 5) ในดานความไววางใจ ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการใน

ดานความไววางใจมากที่สุด คือ เห็นความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของแตละบุคคล รอยละ 

95.4 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความไววางใจนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู 

คือ รอยละ 66.5 ในเรื่องโอกาสเลือกทํางานตามความตองการ 6) ในดานความมีคุณภาพ ท่ีตอบวา 
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มีวัฒนธรรมองคการในดานความมีคุณภาพมากที่สุด คือ เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย รอย

ละ 95.0 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมีคุณภาพนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูง

อยู คือ รอยละ 90.0 ในเรื่องเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 7) ในดานการ

ยอมรับ ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานการยอมรับมากที่สุด คือ ใหการยอมรับเพื่อนรวมงาน

ท่ีมีความสามารถ และเห็นคุณคาของการสรางการยอมรับนับถือกันใหเกิดขึ้นทั้งในและนอก

โรงเรียน รอยละ 95.5  8) ในดานความเอื้ออาทร ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความเอื้อ

อาทรมากที่สุด คือ การเอาใจใสและใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานแกเพื่อนรวมงาน รอยละ 

92.4 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความเอื้ออาทรนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยู 

คือ รอยละ 68.2 ในเรื่องการไดรับสวัสดิการของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 9) ในดานความ

หลากหลายของบุคลากร ท่ีตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความหลากหลายของบุคลากรมาก

ท่ีสุด คือ ความเชื่อวาวิธีการสอนมีความหลากหลายแลวแตครูจะเลือกใชใหเหมาะสม รอยละ 90.7 

และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความหลากหลายของบุคลากรนอยที่สุดแตยังคงอยูใน

ระดับสูงอยู คือ รอยละ 80.2   ในเรื่องมีการสงเสริมใหบุคลากรปรับการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน 10) ในดานความซื่อสัตยสุจริต ท่ีตอบวามีวัฒนธรรม

องคการในดานความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด คือ การมาทํางานตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ 

รอยละ 98.3 และที่ตอบวามีวัฒนธรรมองคการในดานความซื่อสัตยสุจริตนอยที่สุดแตยังคงอยูใน

ระดับสูงอยู คือ รอยละ 90.2  ในเรื่องบุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถกับ

งานท่ีไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ จากการถามคําถามทางตรงวา “โดยสรุปในองคการของทาน

มีการสรางวัฒนธรรมองคการมากนอยเพียงใด”  รอยละ 81.5 ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจมีการสรางวัฒนธรรมองคการ นอกจากนี้ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจสวนใหญใหคะแนนวัฒนธรรมองคการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจอยูท่ี 8 คะแนน รอยละ 39.1 

พฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการ

บริหารงาน 4  ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 

และการบริหารงานทั่วไป พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ การบริหารงานวิชาการ เรื่องที่ตอบวาผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ 

สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร รอยละ 82.7 และที่

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการนอย

ท่ีสุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยูคือ รอยละ 68.9 ในเรื่องมีการวางแผนและอํานวยความสะดวก

ใหแกครูนักเรียนในการใชหองสมุด การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
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รองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลมากที่สุด คือ  มีการกระตุน สงเสริม

สนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ รอยละ 85.6 และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลนอยที่สุดแตยังคงอยูใน

ระดับสูงอยูคือ รอยละ 67.6 ในเรื่องจัดใหมีการทัศนศึกษาเพื่อนําความรูและประสบการณมา

พัฒนาการปฏิบัติงาน การบริหารงานงบประมาณ เรื่องที่ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด คือ มีการจัดทําแผน

งบประมาณและแผนปฏิบัติการใชงบประมาณ รอยละ 78.2 และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจเห็นวามีพฤติกรรมการบริหารงานงบประมาณนอยที่สุดคือ รอยละ 59.6 ใน

เรื่องมีการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ การบริหารงานทั่วไป เรื่องที่ตอบวาผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงานมากที่สุด คือ มีการสงเสริม

งานกิจการนักเรียน รอยละ 81.6 และที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจเห็นวามี

พฤติกรรมการบริหารงานทั่วไปนอยที่สุดแตยังคงอยูในระดับสูงอยูคือ รอยละ 65.8  ในเรื่องมีการ

จัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ จากการถามคําถามทางตรงวา “โดยสรุปทานมีพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูในระดับใด”  รอยละ 

71.3 ตอบวาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหาร นอกจากนี้

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญใหคะแนนพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยูท่ี 9 คะแนน รอยละ 39.1 และจากการถาม

คําถามวา “โครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะรองรับการกระจายอํานาจได

มากนอยเพียงใด” รอยละ 72.5  ตอบวาโครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะ

รองรับการกระจายอํานาจไดมาก  

2)  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

      การกระจายอํานาจ 

 จากทดสอบดวยความแตกตางของรอยละ และ χ2- test พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแปร การมี

วิสัยทัศน การมีสวนรวม และวัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อวัด

ดวยสถิติท่ีวัดความแกรงของความสัมพันธดวยคา G พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดแก วัฒนธรรมองคการ 

การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน โดยมีคาความแกรงของความสัมพันธ คือ .77  .67 และ .65 

ตามลําดับ 
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3)  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ  

      การกระจายอํานาจตามลําดับความสําคัญ 

 ตัวแปรที่ใชเปนตัวพยากรณในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํา

กวา .05 นั่นคือเมื่อวัดจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (β) ซ่ึงพยากรณพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจไดดีท่ีสุด และมีผลในทางบวกตอพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดแก วัฒนธรรมองคการ 

การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน เรียงตามลําดับความสําคัญ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน 

และประสบการณทํางาน ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ / ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายพฤติกรรมการบริหาร

ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจประมาณ รอยละ 64.4 (R2= .644) 

 

5.2  อภิปรายผล  

  

 การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 

1) เกี่ยวกับผลการศึกษาปจจัยตางๆ และพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจ 2) เกี่ยวกับผลการศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และ 3) เกี่ยวกับผลการศึกษาตัวแปรหรือปจจัย

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามลําดับ

ความสําคัญ ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ 

1) การศึกษาปจจัยตางๆ และพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 

        การกระจายอํานาจ 

 ผูวิจัยไดอภิปรายผลไว ดังนี้  

(1)  การมีวิสัยทัศน ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญเห็น

วา ผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศน เนื่องจาก ผูบริหาร

สนับสนุนใหใชนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงาน ในองคการมีการกําหนดความเปนเลิศของ

องคการในอนาคต ผูบริหารชี้แจงใหบุคลากรทุกฝายมองเห็นความเปนไปไดของวิสัยทัศน 

ผูบริหารจัดใหมีการใชขอมูลเพื่อการวางแผน ผูบริหารจัดโครงสรางองคการใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ผูบริหารใหบุคลากรทดลองใชวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงานเพื่อการ 
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เปลี่ยนแปลงในอนาคต และผูบริหารเปดใจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร เปนตน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538) และมารศรี  สุธานิธิ (2540) ท่ีไดศึกษา

เรื่องการสรางวิสัยทัศน การเผยแพรวิสัยทัศน และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

(2)  การมีสวนรวม  ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญมี

สวนรวมดานงานวิชาการ ในเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การจัดทําสาระ

หลักสูตร การพัฒนาจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียน การพัฒนางานวิชาการ จนถึง

การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน เนื่องจาก

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตร และให

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาอยูภายใตคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา กําหนดหนาที่ไวชัดเจน ไดแก การวางแผนการดําเนินงานวิชาการ การ

จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร การประสานความรวมมือ

จากบุคคล หนวยงาน องคกรตางๆ และชุมชน การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูท่ีเกี่ยวของ การ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหาร

หลักสูตรตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและใหมีคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา 

กําหนดหนาที่ปฏิบัติอยางชัดเจน โดยกําหนดคําสั่งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและมอบอํานาจ

เกี่ยวกับการจัดฝกอบรม จึงทําใหผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสามารถมี

สวนรวมในดานงานวิชาการ อยางครอบคลุมและครบถวน ดานงบประมาณ ผูนําการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญมีสวนรวมในดานงบประมาณในเรื่อง การสนับสนุน

ชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย การวางแผนการใชงบประมาณของโรงเรียน การ

กําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และการเสนอขอคิดเห็นในการ

พิจารณาใชงบประมาณของโรงเรียน เนื่องจาก การมอบอํานาจ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการเลขาธิการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เต็มตามวงเงินที่เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ เชน การพัสดุ การ

อนุมัติเบิกจายเงินจากคลัง การอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของสวนราชการ 

และการอนุมัติเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน เปนตน และกรมบัญชีกลาง

อนุมัติใหโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 149 โรง เปนหนวยเบิกจายกับ

กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง

ตามโครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ปการศึกษา 2550 มีจํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน 
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เมืองเลย และโรงเรียนศรีสงคราม ท่ีไดดําเนินการวิจัย และบางสถานศึกษามีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

เฉพาะดวย สําหรับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณประจําป การระดมทรัพยากรในทองถิ่น

มาสนับสนุนในการจัดการศึกษา การประเมินผลการใชงบประมาณของโรงเรียน การกํากับติดตาม

ใหโรงเรียนใชจายงบประมาณตามแผนของโรงเรียน ท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจมีสวนรวมนอย อาจเนื่องมาจาก การตรวจสอบภายใน เปนหนาที่ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่ และการตรวจสอบประจําป เปนหนาที่ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สวนการระดม

ทรัพยากรในทองถิ่นมาสนับสนุนในการจัดการศึกษา มีสวนรวมนอย เนื่องจาก ความแตกตางทาง

รายไดในแตละทองถิ่น และความจํากัดของภาคเอกชน  ดานการบริหารบุคคล ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญมีสวนรวมนอยในดานการบริหารงานบุคคล 

ในเรื่อง การจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา การวางแผนการจัดการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน การประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ของบุคลากรโรงเรียน การสรร

หาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา และการวางแผนอัตรากําลัง อาจเนื่องมาจาก ขอจํากัด

ในเรื่องงบประมาณ ขอจํากัดในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติครอบคลุมอยู และขอจํากัดในเรื่องการ

มอบอํานาจ โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับมอบอํานาจในเรื่อง การบรรจุและ

การแตงตั้ง การยาย การเลื่อนและแตงตั้ง การโอน การเลื่อนขั้นและระดับ การลาออกจากราชการ 

และการบรรจุกลับเขารับราชการสําหรับขาราชการครู สวนผูบริหารสถานศึกษา ไดรับมอบอํานาจ

ในเรื่อง การสั่งจาง เลิกจาง ของลูกจางชั่วคราว การจางลูกจางตางประเทศ และการปฏิบัติงานนอก

เวลาปกติของลูกจางชั่วคราว สําหรับการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ ท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจสวนใหญมีสวนรวม อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีหนาที่จัดทําสาระ

หลักสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาสามารถอนุญาตให

บุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาได รวมถึงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการจัด

สัมมนาทางวิชาการมาก  ดานการบริหารทั่วไป ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

สวนใหญมีสวนรวมในดานการบริหารทั่วไป ในเรื่อง การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน การ

ประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนสูชุมชน การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

การประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาจเนื่องมาจาก กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได

กําหนดบทบาทและหนาที่ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน 

วางแผนการประชาสัมพันธงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน  
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องคกร สถาบันและสื่อมวลชนประเภทตางๆ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดูแล

รักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาประสาน

ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา รวมถึง ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

ใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา และมีการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการในสวนงานที่เกี่ยวของ สําหรับเรื่อง การดําเนินงาน

ธุรการ การบริหารและพัฒนาองคการ การพัฒนาเครือขายสารสนเทศ การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา และการวิจัยพัฒนานโยบายและแผน ท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจมีสวนรวมนอย อาจเนื่องมากจาก ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ และการขาดอัตรากําลัง 

(3) วัฒนธรรมองคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสวนใหญ

เห็นวามีวัฒนธรรมองคการในดานความมุงหมายของโรงเรียน การเพิ่มอํานาจ การตัดสินใจ 

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ความไววางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอื้ออาทร 

ความหลากหลายของบุคลากร ความซื่อสัตยสุจริต เนื่องจาก มีความเห็นดวยกับความมุงหมายของ

โรงเรียน สามารถใชทรัพยากรของโรงเรียนใน การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีการใชขอมูล

สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มีความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน เห็นความสําคัญ

ในการแสดงความคิด    เห็นของแตละบุคคล เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย ใหการยอมรับ

เพื่อนรวมงานที่มีความ    สามารถ เอาใจใสและใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานแกเพื่อน

รวมงาน ความเชื่อวาวิธีการสอนมีความหลากหลายแลวแตครูจะเลือกใชใหเหมาะสม และเห็นวา

การมาทํางานตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Patterson, 

Purkey and Parker (1986 อางถึงใน จันทรา  พักตรเพียงจันทร, 2547) ท่ีไดกลาวถึงองคประกอบ

ของวัฒนธรรมโรงเรียนวามีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 ประการ 

(4)  พฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจใน

การบริหารงาน 4  ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป  ในการบริหารงานวิชาการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เนื่องจาก มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวและปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสม มีการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน มีการ

ประเมินผลงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ และมีการวางแผนพัฒนาในดานวิชาการ เปนตน ในการ

บริหารงานบุคคล ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติกรรมการบริหารงาน 
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บุคคลของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ เนื่องจาก มีการกระตุน สงเสริม

สนับสนุนใหครูมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ มีการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

สําหรับบุคลากรทางการศึกษา มีการสงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินงาน

ตามแผนที่กําหนด และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เปนตน  ในการ

บริหารงานงบประมาณ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีพฤติ

กรรมการบริหารงานงบประมาณ ของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

เนื่องจาก มีการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใชงบประมาณ มีการรายงานผลการ

เบิกจายงบประมาณ มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชงบประมาณ มีการระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา และมีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชผลผลิตจาก

งบประมาณ เปนตน  ในการบริหารงานทั่วไป ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

มีพฤติกรรมการบริหารงานทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

เนื่องจาก มีการสงเสริมงานกิจการนักเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม และประสานความ

รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน และหนวยงานที่จัดการศึกษา ประสานความ

รวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนา

การศึกษารวมกัน มีการวางแผนงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม และมีการ

จัดระบบการใหบริการที่เกี่ยวกับงานธุรการ แกครูและผูมาติดตอใหไดรับความสะดวกและ

รวดเร็ว เปนตน  

2) การศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง   

        เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจ คือ วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน ซ่ึงผูวิจัยขอ

อภิปรายผลดังตอไปนี้ 1) วัฒนธรรมองคการมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ กลาวคือ วัฒนธรรมองคการเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมในสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูในสังคมของมนุษย องคการอยูทามกลาง

ส่ิงแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และทางเทคโนโลยี ถาองคการตองการที่จะอยูรอดในยุคที่เต็มไปดวยความไมแนนอน

อยางนี้ องคการจะตองสรางวัฒนธรรมขึ้นมาในองคการในการปรับตัวของแตละคนไปถึงกลุม

ท้ังหมดซึ่งเปนองคการ ใหเขากันไดกับความไมแนนอนของสิ่งแวดลอมใหได (สิทธิโชค  วรานุ

สันติกูล, 2540: 9-11) นอกจากนี้ Hellrigel (1995 อางถึงใน จันทรา พักตรเพียงจันทร, 2547: 25) 

ไดกลาวถึง ความสําคัญของวัฒนธรรมและการปฏิบัติของสมาชิกในองคการวา วัฒนธรรม 
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องคการเปนการเปนการกําหนดมาตรฐานในการควบคุมสมาชิกในองคการใหมีพฤติกรรม และ

การปฏิบัติในแนวทางที่พึงปรารถนา วัฒนธรรมองคการจะมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการผลิตโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Sergiovanni 

and other (1988: 104-105) และ Patterson, Purkey and Parker (1986 อางถึงใน จันทรา  พักตร

เพียงจันทร, 2547) ท่ีกลาววาวัฒนธรรมองคการมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของบุคลากรใน

โรงเรียน 2) การมีสวนรวมมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ กลาวคือ จากบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงกําหนดใหการจัดการศึกษาใหยึดหลักให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด

การศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน สอดคลองกับ ทิพาวดี เมฆ

สวรรค (2539 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) และ Likert (1967: 19) ท่ีกลาววา การให

ผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการบริหารหรือตัดสินใจ เปนบรรยากาศที่จะนําความสัมฤทธิ์ผล

มาสูหนวยงาน การบริหารแบบมีสวนรวม จัดวาเปนแนวคิดทางการบริหารที่ใหความสําคัญกับ

การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของบุคคลในองคการ จะมีประโยชนตอองคการในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์  กาเพ็ง (2545: 12) ท่ีไดกลาวถึงกระบวนการ

บริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา และจากการกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น

และสถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนในการจัดการศึกษา จึงควรใหมีสวนรวมในทุก

ข้ันตอนของการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบและเปนเจาขององคการ อันจะ

กอใหเกิดความรวมมือในการบริหาร ท้ังยังเปนการแบงเบาภาระโรงเรียน และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537: 19) และ อุทัย  บุญประเสริฐ (2547: 35) อีกดวย ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาของเขาเหลานั้น พบวา การมีสวนรวมมีผลในทางบอกกับพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 3) การมีวิสัยทัศนมีผลตอพฤติ

กรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของ Berlin  (1996 อางถึงใน ดลพร  ทวาโรจน, 2548) ท่ีกลาววาวิสัยทัศนของผูบริหารหรือผูนํา

เปนภูมิปญญาเชิงปฏิบัติ (Practical  Wisdom) หรือความมีเหตุผลในเชิงปฏิบัติ (Practical Reason)  

การมีวิสัยทัศนของผูบริหารที่เปนมืออาชีพจะตองมีความรูความสามารถในการคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ (Sergiovanni and other, 1983: 73) และ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2538: 

5) ไดยืนยันเรื่องนี้วา ผูนํากับผูบริหารแตกตางกันที่วิสัยทัศน ผูนําที่ดี คือ ผูนําที่มีวิสัยทัศนวา

ตองการจะใหองคการไปทางไหน และจะทําใหองคการบรรลุจุดหมายปลายทางไดอยางไร  
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วิสัยทัศนจะชวยสรางความผูกพันและรอยรัดพลังทั้งหลายของสมาชิกในองคการเพื่อบรรลุ

เปาหมาย ท้ังนี้เพราะวิสัยทัศนจะทําใหผูนํามองเห็นอะไรอะไรเปนสิ่งสําคัญที่แทจริงขององคการ

และสามารถกําหนดภาพในอนาคตขององคการไดวาตองการใหเปนอยางไรจึงสามารถกําหนด

กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามตองการ โดยไมตองเสียเวลากระทําการใน

ส่ิงที่ไมเปนประโยชนหรือไมมีคุณคาตอองคการ ดังนั้น การมีวิสัยทัศนของผูบริหารผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจจะมีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจในทางที่จะกอใหเกิดแนวนโยบายในการบริหารหรือ

แนวคิดใหมๆ ในการพัฒนา รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 

3) การศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

        เพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามลําดับความสําคัญ 

 จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้ง 8  ตัว ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน 

ประสบการณทํางาน การมีวิสัยทัศน การมีสวนรวม และวัฒนธรรมองคการ สามารถรวมกัน

พยากรณพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ไดรอยละ 

64.4 โดยตัวแปรที่พยากรณพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจไดดีท่ีสุด คือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมาคือ การมีสวนรวม และการมีวิสัยทัศน 

ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจที่ดีข้ึนเปนผลมาจากตัวแปรดังกลาว ดังนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจควรใหความสําคัญกับตัวแปรเหลานี้ ซ่ึงจากผลการวิจัย ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจมีวัฒนธรรมองคการสูง มีสวนรวมในการบริหารงานไมวาจะเปนการ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และ

ผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจมีวิสัยทัศน ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจและมีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจที่ดีข้ึนตามไปดวย 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 



 

144 

1)  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 ระดับนโยบาย 

(1)  กฎหมายที่เกี่ยวของตองไดรับการแกไขใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ เพื่อ 

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและเกิดความคลองตัว 

(2)  การจัดสรรงบประมาณควรไดรับเพิ่มเติมใหเพียงพอเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจ 

 (3)   ควรตระหนักและสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การการบริหารงานงานบุคคล และการการบริหารงานทั่วไป เปนการเตรียมความ

พรอมเพ่ือรองรับการถายโอนสูทองถิ่น 

 (4)   ควรสงเสริมและพัฒนาใหผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  

สามารถที่จะสรางวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน และเผยแพรวิสัยทัศนใหบุคลากรในองคการมี

ความเขาใจในทิศทางเดียวกันเพื่อนําองคการไปสูความสําเร็จในอนาคต 

 (5)   ควรเตรียมความพรอมและขยายผลสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลงใหเพิ่มมากขึ้น 

ระดับปฏิบัติ 

 (6)  สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษารูปแบบ SBM และผานการประเมิน

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีศูนยขอมูลระบบ

สารสนเทศ 

 (7)   สถานศึกษาควรวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 (8)   ควรระดมทรัพยากรและแสวงหาความรวมมือจากองคกรและหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการศึกษา 

 (9)   สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาทั้ง 4 ดานใหสอดคลองกับนโยบาย รวมทั้ง

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น และประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

 (10)   ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจควรมีสวนรวมในการกํากับ 

ติดตาม นิเทศ และประเมินผลในการบริหารงาน 4 ดาน 

 (11)   สถานศึกษาควรกระตุนใหเห็นความสําคัญของการเปนเจาขององคการรวมกัน 

เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ 
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 2)  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรนําปจจัยอื่นๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เชน การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน การมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขวัญกําลังใจของครู และคุณภาพของนักเรียน  
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3. เปนการบริหารที่ใชบุคลากรมืออาชีพ (Professional)  มีลักษณะเฉพาะ เชน วิสัยทัศน  

เปนผูนํามนุษยสัมพันธ  ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มี

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. เปนการบริหารที่ตองมีการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานภายในโดย

หนวยงานภายนอกโดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

5. เปนการบริหารที่เนนเปนพิเศษที่สถานศึกษา/โรงเรียนใชการกระจายอํานาจการ

บริหาร 4 ดาน คือ บริหารทั่วไป งบประมาณ บุคลากร วิชาการ เนนการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (School Based Management: SBM) 

6. เปนการบริหารที่เนนการกระจายอํานาจไประดับทองถิ่น คือ เขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 

7. เปนการบริหารที่อาศัยองคกรวิชาชีพ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรกลาง

บริหารงานบุคคล 

8. เนนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมากขึ้น 

9. เปนการบริหารที่เนนความทัดเทียมกันในดาน 

ปริมาณ : ประชากร จํานวนโรงเรียน ภูมิประเทศ  การคมนาคม 

งบประมาณ : คาใชจายรายหัว 

10.  เปนการบริหารที่ตองประกันคุณภาพใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

10.1  นักเรียน 

10.2  ผูปกครอง 

10.3  ชุมชน สังคม 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถหรือ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะตองเปน

ผูนําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม

แนวทางและหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
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1.  ท่ีมาของการกระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและ

มีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และเปนไปตามหลักการของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ซ่ึงใหมีการ

จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏ

ในบทบัญญัติมาตรา 39 ท่ีวา 

 

“มาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  

  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” 
 

การกระจายอํานาจดังกลาวทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ 

เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based  Management: 

SBM) ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานความเข็มแข็งใหกับสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

  

อํานาจการบริหารและจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา 

การบริหารวิชาการ การบริหางบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

 
 

ภาพที่ ก.1  การกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาตามบทบัญญัติมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ 

                    การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
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2.  ท่ีมาของความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาของรัฐ 

 จากแนวคิดทั้งในและตางประเทศในการกําหนดสภาพความเปนนิติบุคคลใหแกองคการ

ท่ีรับการกระจายอํานาจเพื่อใหเกิดความคลองตัว มีอิสระ และมีความเขมแข็ง รัฐจึงใหสถานศึกษา

เปนนิติบุคคล ซ่ึงเกี่ยวเนื่องจากความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 59 ท่ีวา 

 

“มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล

บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังที่เปนที่ 

ราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหา 

รายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือ 

แยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดย 

มีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ 

ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา  

 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล  

รวมทั้งผลประโยชนของรัฐที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา 

การศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของที่

ดําเนินการโดยใชงบประมาณ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม 

กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ” 

 

ความในมาตราดังกลาว ปรากฏในหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สงผล

กระทบตอการบริหารจัดการทรัพยสิน ทรัพยากร รายได ผลประโยชนของสถานศึกษา การเปน

นิติบุคคลของสถานศึกษาจึงตองมีความชัดเจนวา สถานศึกษารัฐประเภทใดที่ตองเปนนิติบุคคล

และไมเปนนิติบุคคล  จึงเปนที่มาของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 ท่ีระบุไวอยางชัดเจนถึงสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาตองเปนนิติบุคคล ดังปรากฏในหมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่

การศึกษา มาตรา 35 ท่ีวา 
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“มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เปน 

โรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให 

ความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง” 

 

3.   ความหมายของนิติบุคคล 

ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาของรัฐที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั้นจําเปนตอง

ตีความ ใหชัดเจนวา มีความเหมือนและแตกตางอยางไรจากความเปนนิติบุคคลของธุรกิจ ของ

สถาบันอุดมศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงความหมายไดปรากฏอยางชัดเจนใน “คูมือการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล”  ท่ีออกโดยกระทรวงศึกษาธิการภายหลังที่ไดมีการ

ผานพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดังกลาววา 

 นิติบุคคล เปนบุคคลที่กฎหมายสมมติข้ึนเพื่อใหมีสิทธิ หนาที่ และสามารถทํากิจการอัน

เปนกอนิติสัมพันธกับบุคคลอื่นไดภายในวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 นิติบุคคล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

     3.1  นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมบุคคลธรรมดาทํากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง 

และเพื่อใหดําเนินกิจการนั้นๆได นิติบุคคลจําเปนตองมีทรัพยสินและสามารถทํานิติกรรมตางๆได 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการดําเนินกิจการ กฎหมายจึงกําหนดใหบุคคลดังกลาวจดทะเบียนเพื่อ

จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายและดําเนินกิจการภายใตนิติบุคคลเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เปน

การรวมทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง เชน เพื่อการศึกษา 

ศาสนา หรือเพื่อสาธารณะประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาประโยชน และเมื่อไดจดทะเบียนตาม

กฎหมายแลวยอมเปนนิติบุคคล เชน สมาคม มูลนิธิ เปนตน 

   นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนนิติบุคคลที่ดําเนินกิจกรรม

เพื่อประโยชนของเอกชนและไมมีการใชอํานาจมหาชน 

      3.2  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายมหาชน 

กลาว คือมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติกําหนดให

จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงดําเนินกิจกรรมที่เปนบริการสาธารณะ 

และมีการใชอํานาจมหาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการมหาชนของรัฐ เทศบาล วัด เปนตน 

     ในกรณีสถานศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ไดรับสถานภาพเปนนิติบุคคล โดยบทบัญญัติในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
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       สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึงหมายถึง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมาย

กําหนดใหสามารถกระทํากิจการใดๆ ไดดวยตนเองภายในขอบเขตวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยและกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ 

 
 



ภาคผนวก ข 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 
 

 1.  ความหมายของการกระจายอํานาจ 

              สถาบันภาษาศาสตร (2538 อางถึงใน ดํารงศักดิ์ บุญลา, 2540: 19) กลาวถึง ความหมาย

ของการกระจายอํานาจวา มีอยู 2 นัย คือ 

               1) ความหมายตามนัยการปกครอง สถาบันภาษาศาสตรใหความหมายการ กระจาย-

อํานาจวา เปนหลักการปกครองที่รัฐบาลแหงชาติหรือรัฐบาลกลางไดมอบอํานาจทางการ-ปกครอง

บางอยาง ซ่ึงสวนกลางไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนการไมทําลายความมั่นคงของชาติ และ

เห็นสมควรใหทองถิ่นรับไปดําเนินการ โดยเชื่อวาเมื่อทองถิ่นรับอํานาจไปบริหารแลวจะสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความตองการของประชาชนไดเทากับรัฐบาลกลาง การ

ดําเนินการมอบอํานาจดังกลาวใหนั้น เปนการมอบอํานาจการปกครองใหแกองคการปกครอง

ทองถิ่น ซ่ึงเปนนิติบุคคล 

               2) ความหมายตามนัยการบริหาร สถาบันภาษาศาสตรไดใหความหมายวา หมายถึง 

การมอบอํานาจในการบริหารงานใหผูปฏิบัติงานหรือใหบุคลากรไปปฏิบัติในทุกระดับชั้นของ

องคการ การกระจายอํานาจในทางราชการนั้น ไดมอบอํานาจการตัดสินใจสั่งการจากสวนกลาง

ไปสูสวนทองถิ่น เพื่อใหแตละทองถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยการกระจายอํานาจ

จากสวนกลางไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

           ประยูร กาญจนดุล (2505 อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ, 2540: 6) กลาวถึงการกระจาย

อํานาจวา การกระจายอํานาจการปกครองเปนวิธีการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหแก

องคการอื่นๆ เพื่อจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง โดยมีความเปนอิสระตามสมควร ไมตองขึ้นอยู

ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง เพียงแตอยูในความควบคุมเทานั้น 

           โกวิท กระจาง (2540:  123) กลาวถึงการกระจายอํานาจวา การกระจาย-อํานาจโดยทั่วไป

อาจหมายถึง การถายโยงอํานาจในการวางแผน การตัดสินใจ หรือหนาที่ในการจัดการจากรัฐบาล

สวนกลางไปสูหนวยงานยอย ๆ ในทองถิ่นองคกรบริหารสวนทองถิ่น /หนวยงานหรือองคกร

ระดับรองลงไป หรือองคกรเอกชน 
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อลงกต วรกี (2537 อางถึงใน โกวิท กระจาง, 2540: 123) กลาวถึงการกระจายอํานาจวา เปนการ

บริหารราชการที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการปกครองบางสวนหรือ

การบริหารสาธารณะบางอยางใหแกทองถิ่น เจาหนาที่ของทองถิ่นมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล

กลาง องคกรทองถิ่นนั้นมีอิสระในการปกครองตามสมควร มีเขตการปกครองที่ชัดเจน มี

งบประมาณหรือรายได และมีเจาหนาที่หรือบุคลากรเปนของตนเอง รัฐบาลกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน แตไมไดเขาไปบังคับบัญชาหรือสั่งการ 

           กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจเปนการถายโอนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจทางการบริหารจากองคกรบริหารในสวนกลางไปสูองคกรหนวยงานระดับลางหรือสวน

ทองถิ่น 

2.  วัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ 

             Rondinelli,  Nellis  and  Cheema (1983 อางถึงในโกวิท กระจาง, 2540: 122) ไดกลาว

เกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจไววามีหลายประการดวยกัน เชน เพื่อที่จะลด

ภาระงาน ลดขั้นตอนในการบริหาร ในขณะเดียวกันเปนการเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน และหวังวาจะทําใหงานลาชานอยลง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สามารถตอบสนอง

ความตองการไดทันตอเหตุการณและความเรงดวนของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยสรุปก็คือ 

สามารถเพิ่มในการบริการของรัฐดานตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น ท้ังในดานปริมาณและดานคุณภาพ 

ในขณะที่ Meatz, Materne and Quleti, F. (1987) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ

ของประเทศตาง ๆ ไวหลายประการดวยกัน คือ 

                  1)  เพื่อสงเสริมความสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ 

      2)  เพื่อสามารถจัดทําโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังในดาน

ศักยภาพและขอจํากัดของทองถิ่น 

      3)  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังในดาน

การวางแผนโครงการ และการดําเนินโครงการ 

      4)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันทางการเมืองระดับทองถิ่น และเพื่อให

ประชาชนในทองถิ่น และองคกรประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองมาก

ยิ่งขึ้น 

      5)  เพื่อสงเสริมการระดมทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

พัฒนาทองถิ่น  

           อยางไรก็ตาม Rondinelli, Nellis and Cheema (1983 อางถึงใน โกวิท กระจาง, 2540 : 

123) ไดสรุปแนวคิดและวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจไววา “ตามอุดมคติแลว การกระจาย 



 

165 

อํานาจนั้นประกอบดวยหลักการ อันประกอบดวยอุดมการณเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง การตัดสินใจ

ตามครรลองแหงประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบ การดําเนินงานของ

รัฐ โดยประชาชน ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาวมีนัยแหงการสงเสริมอยูในตัวเองดวยแลว” 

3.  รูปแบบของการกระจายอํานาจ 

           การกระจายอํานาจอาจจะแบงไดออกเปน 4 รูปแบบ ตามระดับของอํานาจและหนาที่ 

(Degree of Authority and Power) และขอบขายของหนาที่ (Scope of Function) ซ่ึงสวนกลางได

แบงสรรความรับผิดชอบใหกับองคกรตาง ๆ โดยความชอบธรรมตามที่กฎหมายกําหนด อันไดแก 

(Rondinelli, 1983 อางถึงใน โกวิท กระจาง, 2540: 189-190) 

                 1)  การแบงอํานาจ (Deconcentration) ซ่ึงหมายถึงการถายโอนบทบาทหนาที่ของสวน 

กลางใหกับสวนทองถิ่นตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชาจากระดับกระทรวงสูสวนทองถิ่น หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การแบงมอบอํานาจจากระดับเบื้องบนไปสูระดับลางๆ ตามลําดับสายการ

บริหารภายในองคกรนั้น ๆ 

                 2) การใหอํานาจอิสระ (Deligation) หมายถึง การถายโอนความรับผิดชอบในหนาที่

ใหกับหนวยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับทองถิ่น หรือหนวยงานเฉพาะกิจใหรับผิดชอบดําเนิน

โครงการพิเศษ ซ่ึงมีอิสระจากสวนกลางในการกําหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการตาง ๆ ไดดวย

ตนเอง เชน ในดานการรับคนเขาทํางาน การเซ็นสัญญา การจัดสรรงบประมาณ การจัดหาจัดซื้อ

และดานอื่น ๆ ในฐานะที่เปนหนวยงานหรือองคกรของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง 

ในขณะที่ความรับผิดชอบสูงสุดก็ยังคงอยูท่ีสวนกลาง 

                 3)  การมอบอํานาจใหแกทองถิ่นอยางเต็มที่ (Devolution) ไดแกการถายโอนความรับ 

ผิดชอบในหนาที่ หรืออํานาจในการตัดสินใจใหกับหนวยงานรัฐบาลในทองถิ่นภายใตขอบขายที่

กฎหมายกําหนดใหหนวยงานระดับทองถิ่น จังหวัด อําเภอ หรือองคกรบริหารสวนทองถิ่นตาง ๆ 

การถายโยงอํานาจหนาที่ดังกลาว หนวยงานในระดับทองถิ่นจะอยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรง 

(Direct Control) ของสวนกลาง คือมีความเปนตัวของตัวเอง มีกฎหมายรองรับในความชอบธรรม 

สวนที่มีความแตกตางจากสวนกลางก็คือ สวนกลางจะทําหนาที่ใหการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะ 

และควบคุมในทางออม ในทางปฏิบัติท่ัวไปแลว หนวยงานระดับทองถิ่นจะมีสิทธิในการจัดการ

เกี่ยวกับงบประมาณ เชน การจัดเก็บภาษีและเงินคงคลังของตนเอง เพื่อจะไดนํามาพัฒนาให

สอดคลองกับความตองการและความ เรงดวนของประชาชนในทองถิ่นตอไป 

4)  การใหภาคเอกชน/องคกรเอกชนดําเนินการ (Privatization/Non-Government 

Institutions) คือ การใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนรับผิดชอบกิจกรรมที่รัฐบาลเคยทําใหแก 
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ภาคเอกชน/องคกรเอกชนหรือองคกรประชาชนไปดําเนินการ เชน หอการคา สมาคมนักธุรกิจ 

สมาคมวิชาชีพ สหกรณ สหภาพแรงงาน หรือองคกรประชาชน เปนตน  

           อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึง “แนวคิดในการกระจายอํานาจ” โดยทั่วไปแลวมีนัยของ “การ

ลดขั้นตอนการบริหารจัดการ” (Debureaucratization) รวมอยูดวย 

           เพื่อใหมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง Meatz and Quleti (1987: 6)  ไดเสนอวา ส่ิงที่

จําเปนจะตองจัดใหมีข้ึนกอนมีการกระจายอํานาจ (Precondition) คือ  

      1) การผูกพันและอุทิศตนตอการกระจายอํานาจและการมอบหมายอํานาจของสวน 

กลางใหแกหนวยงานระดับลาง หรือหนวยงานอ่ืนรับผิดชอบในระดับทองถิ่น 

      2) ความเปนอิสระของหนวยงานหรือองคกรระดับทองถิ่นที่สามารถระดมทรัพยากร 

และตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 

      3)  มีการกําหนดความรับผิดชอบในการวางแผนอยางชัดเจน ในลักษณะของผูแทนที่

ไดรับมอบอํานาจ (Deligation) และเปนประชาธิปไตยใหแกหนวยงานระดับลางหรือองคกรระดับ

ทองถิ่น 

      4) มีการสนับสนุนทางการเมืองในระดับทองถิ่น (Local  Political  Backing) แก

หนวยงานระดับลางหรือองคกรระดับทองถิ่น หากขาดการสนับสนุนดังกลาวก็จะทําใหการ

กระจายอํานาจเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ  

4.  การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 

                    4.1  ความหมายของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 

                     เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540:  15) ไดใหความหมายของการกระจายอํานาจทาง

การศึกษาวา เปนการถายโอน (Transfer) อํานาจ (Power) อํานาจหนาที่ (Authority) และความ

รับผิดชอบจากศูนยกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ ๆ จากระดับบนไปสู

ระดับลาง หรือจากระดับชาติไปสูทองถิ่น เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทั้งหมด

หรือบางสวนก็ได 

                    Brown (1944 อางถึงใน โกวิท กระจาง, 2540) ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจทางการ

บริหารการศึกษาวา เปนการถายโอน (Transfer) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ

จากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตาง ๆ ขององคการหรือตามระดับขั้นขององคการ 

โดยใหทุกสวนขององคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ท้ังนี้การใหบุคคล คณะบุคคล หรือ

ทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารนั้น เปนรากฐานที่สําคัญของสังคมประชาธิปไตย การ กระจาย

อํานาจทางการบริหารการศึกษา จะทําใหบางสวนขององคการมีความเปนอิสระ (Authonomy)  
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จุดมุงหมายที่สําคัญของการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา คือ การปรับปรุงหรือพัฒนา

สถานศึกษา 

                    Robson and Mathews (1995 อางถึงใน โกวิท กระจาง, 2540) ไดกลาวถึงการกระจาย

อํานาจ (decentralization) วาหมายถึง การมอบอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจจาก

สวนกลางไปสูระดับภูมิภาคและระดับโรงเรียน โดยหลักการแลว เปนอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

                    กลาวโดยสรุป การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา เปนการถายโอนอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษาจากสวนกลางไปสูระดับลางหรือระดับ

ปฏิบัติ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนในทองถิ่น หนวยงานและสถานศึกษา 

    4.2  หลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 

             องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO, 1985: 9-

11) ไดใหเหตุผลไววา 

                     1)   การจัดการศึกษาในหลายประเทศไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจอยูท่ีสวนกลาง ซ่ึงเปนการตัดสินใจดังกลาวโดยใชมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังประเทศ ทําใหขาดความยืดหยุนและไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของแตละทองถิ่น ซ่ึงแตกตางกัน 

                     2)  จากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นการกระ 

จายอํานาจทางการศึกษาจะชวยตอบสนองความแตกตางดังกลาวได ท้ังยังสามารถระดมทรัพยากร

บุคคลและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในทองถิ่นมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาในขณะเดียวกันก็เปน 

การกระจายการลงทุนทางการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 

                     3)  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนรากฐานของการสงเสริมประชาธิปไตย ท้ัง 

นี้เพราะการกระจายอํานาจทางการศึกษานั้นใหโอกาสประชาชนในระดับทองถิ่นมีสวนรวมใน

การพัฒนาการศึกษาในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการจัดการการศึกษา และ

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่วา “การจัดการศึกษาของ

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” 

                     4)  จากที่แมวาในประเทศเดียวกันก็ยังมีความแตกตางกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม การกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงเปนการลดชองวางระหวางทองถิ่นหรือภูมิภาคใน

ประเทศนั้น ๆ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

                     5)  จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การกระจายตัวของประชากรทําใหเกิด

ความตองการการบริการทางการศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาอยาง 
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เหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองความตองการและความเรงดวนของแตละทองถิ่น และ

แตละกลุมเปาหมายก็มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นดวย การกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงเปน

หนทางที่นอกจากจะเปนการสงเสริมใหเกิดการตอบสนองดังกลาวไดอยางสอดคลองและ

เหมาะสมแลว การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นยังเปนการสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเองของ

ประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปอีกดวย 

                     6)  จากการที่ประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดย 

ตรงนั้น นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาดังที่กลาวมาแลว ยังกอใหเกิดการพัฒนาดาน

คุณภาพของการศึกษาอีกดวย การใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่จึงเปนสิ่งที่

รัฐบาลควรสงเสริมเปนอยางยิ่ง 

                     7)  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการเสริมสรางความสามารถใหกับทองถิ่น 

(Capacity-Building) อันหมายถึง การใหประชาชนไดตระหนักถึงความสามารถในการกําหนด

ชีวิตความเปนอยูและจุดหมายปลายทางแหงชีวิตของตนและชุมชนของตนเอง อันจะนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

                     8)  การกระจายอํานาจเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสิน 

ใจ อันจะนําไปสูอุดมการณทางประชาธิปไตยสูระบบ และโครงสรางที่ใกลชิดประชาชนไดมาก 

กวา โปรงใสกวา ประชาชนไดมีสวนรวมและมีโอกาสในการตรวจสอบไดมากกวาระบบรวมศูนย

อํานาจอยูท่ีสวนกลาง 

 4.3  การกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาของตางประเทศ 

 พิณสุดา สิริธรังศรี (2541) จากการศึกษาการกระจายอํานาจทางการบริหาร

การศึกษาของตางประเทศ พบวาประเทศตาง ๆ ท้ังในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย 

ตางมีความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารการศึกษาที่เคยรวมอํานาจเขาสู

สวนกลาง เปนการ กระจายอํานาจทางการบริหาร ท้ังนี้เพราะประเทศเหลานี้ประสบกับ

แรงผลักดันใหญ ๆ 2 ประการ คือ ประการแรก เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนท่ีโลกมีความเจริญและ

มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม วิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีและการสื่อสาร เกิดการแขงขันกันอยางเสรี ทําใหประเทศตาง ๆ 

จําตองพัฒนาตนเองเพื่อกาวใหทัน และใหสอดคลองกับกระแสความเจริญและการเปลี่ยนแปลง

นั้น และการที่จะพัฒนาประเทศใหทันกับความเจริญกาวหนาดังกลาวนั้น จําตองพัฒนา “คน” ของ

ประเทศใหมีคุณภาพ ประการสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพคนก็คือ การพัฒนาดานการศึกษา 

ประการที่สอง เกิดจากความตองการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากประสบกับปญหาทางการบริหาร

การศึกษา ท้ังในเรื่องของคุณภาพการศึกษา การที่ประชาชนไมมีโอกาสเขามารวมจัดการศึกษาเพื่อ 
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จัดการตอวิถีชีวิตและชุมชนของตนเอง สถานศึกษาไมสนองตอบความตองการชุมชน การ

บริหารงานลาชา เหลานี้เปนตน ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้ 

 1)   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

        (1) สภาพกอนการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา 

       กอนการปฏิรูปทางการศึกษาสูการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา

ใหแกทองถิ่นและสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สหรัฐอเมริกาไดมีการกระจายอํานาจ

การจัดการศึกษาใหแกมลรัฐ เปนผูดําเนินการจัดการศึกษาเปนของตนเองโดยเฉพาะ จึงเปนหนาที่

ของมลรัฐนั้น ๆ ท่ีจะบริหารการศึกษาภายใตนโยบายจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแตละมลรัฐมี

วิธีการบริหารที่แตกตางกัน บางรัฐดําเนินการโดยสภาการศึกษาของมลรัฐ (State Board of 

Education) ซ่ึงเปนการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง บางมลรัฐไดกระจายอํานาจการตัดสินใจใหเปน

ภาระหนาที่ของเขตการศึกษาหรือสภาการศึกษาของเขต เรียกวา School Board โดยที่ยังมิไดมีการ

กระจายอํานาจใหกับสถานศึกษาเทาที่ควร (กมล สุดประเสริฐ, 2540ก: 1) อยางไรก็ตามมลรัฐก็ยัง

ทําหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณและการชวยเหลือดานวิชาการเปนดานหลัก 

                 กรณีตัวอยางของมลรัฐฟลอริดา กอนป ค.ศ.1991 ในชวงเกือบสองทศวรรษที่

ผานมา มลรัฐฟลอริดาตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ในดานหนึ่งเปนความทาทายทาง

เศรษฐกิจ ในลักษณะที่มีอาชีพหลากหลายหลั่งไหลเขามาทั้งในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

ขณะเดียวกันก็ไดเกิดการปรับองคกรทางธุรกิจอยางขนานใหญ เปนสัญญาณบอกเหตุวา ทักษะที่

คนรุนตอไปจะตองมีจะเปลี่ยนไปจากเดิม ในอีกดานหนึ่งเปนความทาทายทางสังคมและ

วัฒนธรรม โดยที่รัฐฟลอริดาเปนแหลงที่มีการอพยพเขาของกลุมคนที่มาจากสังคมและวัฒนธรรม

แตกตางกัน และมีความหลากหลาย ท้ังเอเชีย ยุโรป และอาฟริกา ดั้งนั้นประเด็นที่ตองพิจารณาก็

คือวา จะจัดบริการดานตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาอยางไรจึงจะเกิดความเปนธรรม และธํารงไวซ่ึง

อุดมการณท่ีมุงอนุรักษวัฒนธรรมอันหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ยังคงความเปน “คนอเมริกัน” อยู

ได การจัดการศึกษาจะตองมีการปรับโครงสรางอยางไรที่จะสามารถเตรียมคนใหพรอมสําหรับ

โลกของงานในศตวรรษที่ 21 ไดอยางแทจริง ในป 1991 จึงมีการเคลื่อนไหวของทั้งสหภาพ

ครูผูสอนและบุคคลภายนอกวงการศึกษาที่ตองการใหบุคคลที่นอกเหนือจากผูบริหารการศึกษาเขา

มามีสวนในการบริหารโรงเรียน จากกระแสความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมดังกลาว มลรัฐฟลอริดาจึงไดมีการออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาขึ้น เรียกวา 

“พิมพเขียว 2000” (Blue Print 2000) ภายใตกฎหมายการศึกษาแหงชาติ “Goals 2000: Educate 

America Act” ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาที่ชัดเจนบน

พ้ืนฐานหลักการที่วา (กมล สุดประเสริฐ, 2540ก: 5) 
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                          1.  สังคมถือวาเด็ก เยาวชน และผูใหญ เปนทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน 

           2.  ปจเจกชนเหลานี้ถือวาจะเปนผูท่ีมีผลผลิตเปนประโยชนแกชุมชน จําตอง

ไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 

          3.  เพื่อใหไดการศึกษาที่มีคุณภาพ จําเปนตองตั้งระบบการปรับปรุงโรงเรียน 

และมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันวานักเรียนจะบรรลุความสําเร็จและมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

          4.  ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาจะตองมอบคืนใหแกบุคคลที่

อยูใกลชิดที่สุดกับผูเรียน  

        (2)  ประเด็นสําคัญของการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาของมล  

                          รัฐฟลอริดา 

                  1.  การปรับเปลี่ยนบทบาทของมลรัฐจากหนวยบริหาร 

                            เปนเสมือนผูอํานวย-ความสะดวก (State as Facilitator) เจาหนาที่ของรัฐ

จะทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวกใหระดับลางมีภาวะเปนผูนํามากขึ้น รวมทั้งมีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ ตาง ๆ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปใหเขตการศึกษาโดยสภา

การศึกษาของเขต (District School Board) เปนผูดําเนินการ 

                                          สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจจากมลรัฐมากขึ้นทั้งในเรื่องการ

บริหารงบประมาณในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน การจางครูและบุคลากร ภายใตการให

คําปรึกษาของสภาที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Advisory Council) 

               2.  มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาของโรงเรียน 

                                         (School  Advisory  Council) ในทุกโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนชุมชน นักธุรกิจ ผูบริหาร ผูแทนครู และผูแทนนักเรียน (ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) มีหนาที่ในการชวยเตรียมและประเมินแผนพัฒนาโรงเรียน การใหความชวยเหลือ

อาจารยใหญตามที่ไดรับการรองขอในการจัดทํางบประมาณ (กมล สุดประเสริฐ, 2540ก: 71) ดูแล

ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานของโรงเรียนและรายงานผลลัพธตอชุมชน  

  3.  เกิดนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

                                     ไดแก การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับชุมชน การ

จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนภายในโรงเรียน (School within School) การสรางกิจกรรม

สังคมจําลองบูรณาการกับหลักสูตรชาติ (Micro Society) การจัดหลักสูตรโดยเนน School to Work 

คือ การนํานักเรียนใหรูจักโลกของงาน มีการสรางหลักสูตรดานอาชีพ โดยประสานความรวมมือ

กับภาคธุรกิจ เปนตน โดยยึดวิธีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง (Student  
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Centered Approach) เชน การเรียนแบบประสบการณ (Experimental  Learning) การเรียนแบบ

กลุม (Group Learning) เหลานี้เปนตน บทบาทของครูเปลี่ยนเปนผูกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูให

เกิดความสนใจรวมกัน ประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

4. มีโรงเรียนประเภทระบบสัญญา (Charter School) ท่ีบริหารงานโดยมี 

       ธรรมนูญ (Charter) เปนแมบท 

                    สําหรับโรงเรียนที่ชุมชนมีความพรอมทางการบริหารและรับไปดําเนินการ

เอง โดยที่รัฐจะสนับสนุนเพียงงบประมาณที่เปนเงินอุดหนุนเทานั้น มาตรฐานกลางของธรรมนูญ

ท่ีกําหนด 3 ประเด็นใหญ ๆ ท่ีโรงเรียนจะตองดําเนินการใหได คือ ดานเนื้อหาสาระทางการเรียน

การสอนดานพฤติกรรมทางการเรียน การแสดงออกของเด็ก และดานความเสมอภาคในโอกาส

ของเด็กที่จะไดรับจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน หากโรงเรียนใดจัดการศึกษาไมถึงเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด รัฐหรือทองถิ่นก็จะเขามาแทรกแซงการบริหารหรือยกเลิกวิธีการแบบ Charter 

School ดังกลาว 

               5.  มีระบบของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้น 

                   โดยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการการปฏิรูปและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(Commission on Education Reform and Accountability) มีหนาที่ทบทวนและใหขอเสนอแนะ

วิธีการที่จะใชระบบการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ

ใหขอเสนอแนะเพื่อการงดใชหรือปรับแกกฎหมาย นโยบายดานการเงินและกฎระเบียบเพื่อการ

ปรับปรุงโรงเรียน 

   ผลสําเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข 

              จากการปฏิรูปการศึกษาสูรูปแบบของการกระจายอํานาจการบริหาร

การศึกษาของมลรัฐฟลอริดา สงผลใหสถานศึกษามีอิสระ มีความคลองตัวทางการบริหาร มี

นวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในลักษณะของการ

เปนหุนสวน เกิดการใกลชิดระหวางครูและผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา การจัดการศึกษา

สามารถสนองตอบตอความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่น ชุมชน มลรัฐ 

และประเทศชาติเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมการปรับวิถีชีวิตเขาสูสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ดังที่

กลาวมา 

              อยางไรก็ตาม แมวามลรัฐฟลอริดาจะประสบผลสําเร็จในการกระจาย

อํานาจทางการบริหารการศึกษาไดในระดับเปนที่นาพอใจก็ตาม แตจากการตรวจสอบของ

สํานักงานตรวจสอบกลาง (Inspector-General Office) พบวา มลรัฐฟลอริดายังไมสามารถกระจาย

การจัดสรรทรัพยากรในระดับทองถิ่น (สภาเขตการศึกษา) ไปยังโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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เทาที่ควร รวมทั้งปญหาความพรอมของคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน เปนตน จากกรณีปญหา

ตาง ๆ ดังกลาว มลรัฐไดแกปญหาโดยการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสูการ

กระจายอํานาจฯ ในหลายหลักสูตร เชน การสรางมติเอกฉันท แผนปรับปรุงโรงเรียน การสราง

ทีมงาน บทบาทการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาโรงเรียน และการมีสวนรวมของพอแม 

ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน เปนตน 

2)  ประเทศนิวซีแลนด 

   (1)  สภาพกอนการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา 

            กอนป ค.ศ. 1989 การบริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด มีลักษณะรวม

ศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง (Centralizaton of Educational Administration) มีระดับการบริหาร

หลายระดับ หลายขั้นตอน ท้ังระดับกระทรวง เขต เมือง สภาการศึกษา และคณะกรรมการการ

บริหารการศึกษาประเภทตาง ๆ อํานาจการตัดสินใจ ท้ังการบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ 

บุคลากรอยูท่ีสวนกลาง ลักษณะดังกลาวทําใหผูสนับสนุนการกระจายอํานาจเห็นวา กอใหเกิด

ความลาชาในการปฏิบัติงานทั้งการอนุมัติ อนุญาต รวมทั้งการใหการสนับสนุนของรัฐก็มิได

เปนไปตามความตองการของโรงเรียนและทองถิ่น ครูมีความสับสนในบทบาทของตนเองมากขึ้น 

ไมทุมเทใหกับการเรียนการสอนอยางจริงจัง สงผลกระทบตอคุณภาพของนักเรียน เกิดการไม

เขาใจกันระหวางโรงเรียน ชุมนและผูปกครอง เพราะโรงเรียนไมมีอิสระในการบริหาร ไม

สามารถสนองตอบความตองการของชุมชนและผูปกครองเทาที่ควร ขณะที่ประเทศนิวซีแลนด

ตองการเปดตัวสูสังคมโลก ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และมีความเชื่อ

วา การศึกษาเทานั้นที่จะเปนรากฐานและกลไกสําคัญที่จะนําประเทศไปสูสังคมโลกดังกลาวได 

ลักษณะการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางดังกลาว ไมเอื้ออํานวยตอการจัดและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน และประเทศได จึงไดมี

การปฏิรูปการศึกษาขึ้นในป ค.ศ. 1988-1989 เปนตนมา บนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาเพื่อชีวิต 

(Education for Life) และพื้นฐานแนวคิดที่วา 1) โรงเรียนเปนแหลงที่ทุกคนเขามาใชได 2) 

โรงเรียนเปนแหลงที่เด็กทุกคนเขามาเลนได 3) โรงเรียนเปนแหลงประสบผลสําเร็จ และ 4) ครู

จะตองมีประสิทธิภาพ ดวยหลักของการกระจายอํานาจ (Decentralization of Education) หลักการ

มีสวนรวมของประชาชน (A Charity of Community) และหลักของการตรวจสอบและถวงดุล 

(Check and Balance) โดยไดมีการปฏิรูปการศึกษาและออกกฎหมายการศึกษาแหงชาติ 

(Education Act 1989 Amendments 1990) ข้ึนเปนแมบทในการจัดการศึกษา 

    กฎหมายการศึกษาแหงชาติดังกลาว มีองคประกอบที่สําคัญครอบคลุมทั้งการ

บริหารและการจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การงบประมาณ ครู นักเรียน และ 
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ผูปกครองที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังไดแก เรื่องของสิทธิทางการศึกษาในระดับประถม

และมัธยมศึกษาของนักเรียน การกําหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน การใหออกและการ

ยกเวนการเขาเรียนของนักเรียน การกําหนดการเขาเกณฑ และการพนจากโรงเรียน การบริหารทาง

การศึกษาพิเศษ การจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน สภาที่ปรึกษาของผูปกครอง การควบคุม

และจัดการโรงเรียนของรัฐ การงบประมาณ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ

ทะเบียนครู และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกําหนดไวในหมวดเบ็ดเตล็ด 

           นอกจากนั้น ไดมีการจัดทําแนวทางของชาติวาดวยการศึกษา (National 

Education Guidelines) เปาหมายการศึกษาของชาติ (National  Education  Goals) รวมทั้งกรอบ

หลักสูตรแหงชาติ (National Curriculum Guidelines) เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติอีก

ดวย 

    (2)  มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาหรือโรงเรียน  

      เรียกวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) มีองคประกอบ

โดยสรรหาจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน หรือองคการทองถิ่น ผูแทนชาวเมารี ผูแทน

สาธารณชน/องคการกุศล จํานวน 3-7 คน ผูแทนครู 1 คน ผูแทนนักเรียน (เฉพาะในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา) 1 คน และอาจารยใหญ ซ่ึงทําหนาที่เปนคณะกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุม

กรรมการคัดเลือกบุคคลภายนอกเปนประธานกรรมการ 

   อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  ก.  ดานหลักสูตร 

  อํานวยการใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางของชาติ

วาดวยการศึกษา (National Education Guidelines) กลาวคือ 

    1.  พัฒนาโปรแกรมการเรียนรูของเด็กโดยยึดหลักการ สาขาการเรียน 

รูและทักษะที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับเด็กตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

    2.  ติดตามพัฒนาการของเด็ก โดยยึดวัตถุประสงคเปนเกณฑ  

    3.  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูและสัมฤทธิผลของเด็ก  

4.  พัฒนาและปรับกลยุทธเพื่อสนองความตองการเรียนรูของเด็กและ

เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคทั้งปวง   

     5.  ประเมินสัมฤทธิ์ผลของเด็ก รวมทั้งเก็บรักษาประวัติและรายงาน

ความกาวหนาของเด็ก       
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     ข.  ดานการจางงานและบริหารบุคลากร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ 

   1.   เปนผูจางอาจารยใหญ (principal) และครูหรือบุคลากรในโรงเรียน

โดยพฤตินัยจะมอบใหอาจารยใหญเปนผูสรรหา และจางครูตามความตองการของสถานศึกษา 

     2. พัฒนาและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายที่รัฐบาล

กําหนด การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักในความตองการของเด็ก  

     3.  เปนนายจางที่ดีตามกฎหมายของรัฐ (State Sector Act 1988) และ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางงานทั้งตอผูสอนและผูสนับสนุนการสอน 

              ค.  ดานการเงินและทรัพยสิน   มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ  

1.   จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลําดับความสําคัญที่

กําหนดไวในธรรมนูญของโรงเรียน (School Charter) ท่ีคณะกรรมการฯ ไดจัดทํารวมกับครู

ผูปกครอง  

2.   ควบคุม ติดตามการใชจายเงินของโรงเรียนและการจัดทําบัญชีให

เปนปจจุบันตามที่ระบุไวในกฎหมายการเงินสาธารณะ (The Public Finance Act 1989) และ

กฎหมายการศึกษาแหงชาติ (The Education Act 1989) และ  

3.   จัดการเรื่องทรัพยสิน อาคาร สถานที่ ใหมีความปลอดภัยและสราง

ส่ิงแวดลอมที่ดีใหแกนักเรียน  

  ง.  ดําเนินงานดานอื่น ๆ 

  ไดแก การปฏิบัติงานตามแนวทางของชาติวาดวยการศึกษา (National 

Education Guidelines) กฎหมายวาดวยเวลาการปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียนและชวงปการศึกษา

ของนักเรียน รวมทั้งการรักษาระบบการประเมินตนเอง ตลอดจนการใหประกันดานความ

ปลอดภัยแกนักเรียนและบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน 

    (3)  มีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) 

   ซ่ึงเปรียบเสมือนแผนแมบทในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงสถานศึกษาหรือ

โรงเรียนทุกแหงจะตองจัดทํา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทํารูปแบบกลางของธรรมนูญ

โรงเรียนไว สถานศึกษาหรือโรงเรียนใดจะจัดทําธรรมนูญโรงเรียนจะตองนําไปปรับใชตามความ

ตองการของทองถิ่นและชุมชน องคประกอบของธรรมนูญโรงเรียนจะประกอบไปดวยเปาหมาย

การจัดการศึกษาของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก ปรัชญาของโรงเรียน ขอมูล

ของโรงเรียน ขอมูลของชุมชน ลักษณะพิเศษของโรงเรียน ลักษณะพิเศษของชุมชนโรงเรียน 

ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีตอชุมชน ความคาดหวังของเด็กที่มีตอโรงเรียน ความคาดหวังของ

ผูปกครองที่มีตอโรงเรียน แนวทางการบริหารงานของชาติ และเปาหมายการศึกษาของชาติ 
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(4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการทะเบียนครู (Teacher Registration Board)  

ทําหนาที่ในการจดและขึ้นทะเบียนครู ตามเกณฑท่ีรัฐกําหนด ครูท่ีผานการจด

ทะเบียนครู จะไดรับการยอมรับจากหนวยงานสถานศึกษาและสังคม ครูทุกคนจึงตองพยายาม

พัฒนาตนเองใหไดรับการจดทะเบียน 

การสรรหาครู และการบริหารบุคลากรทางการศึกษา รัฐกระจายอํานาจใหเปน

หนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ยกเวนการกําหนดเงินเดือนครูเทานั้น ท่ีรัฐบาลเปนผู

กําหนด ในสวนตัวครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูเสนอแนะ ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวย

ความสะดวก และกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู มีอิสระในการเลือกใชตําราเรียนใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และความตองการของเด็ก มีอิสระในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการ

ประเมินผลการเรียน เพื่อการเล่ือนชั้นของนักเรียน 

   (5)  เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ท้ังในเรื่องของการกําหนดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร การ

เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท้ังการวางแผน การงบประมาณ การเสนอแนะการดําเนินงาน

ของโรงเรียน การสรรหาและเสนอความตองการครู การติดตามและประเมินผลการบริหารงาน

ของโรงเรียน เปนตน 

 (6)  นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามความถนัดและความตองการ 

ในลักษณะนักเรียนเปนศูนยกลางทางการเรียน (Child  Centered) มีอิสระใน

การกําหนดเปาหมายทางการเรียนรวมกับครู ดังไดแก การจัดการเรียนรวมกับครู การวางแผน การ

ประเมินผล และการดําเนินการประเมินผลการเรียนรวมกับครู เปนตน 

(7)  งบประมาณ 

รัฐกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณใหเปนหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุน หรือเงินกอน (Lump Sum) ใหสถานศึกษา

ตามแผนงาน โครงการที่เสนอขอและจํานวนรายหัวของนักเรียน นอกจากนั้นรัฐไดกําหนดเกณฑ

การพิจารณาเพิ่มเติมใหกับสถานศึกษาที่มีระดับความยากจนมากจนถึงร่ํารวย ในสัดสวนตั้งแต

ระดับ 1-10 รวมทั้งเพิ่มเติมใหกับสถานศึกษาที่มีเด็กชาวเมารี เด็กพิการ และผิดปกติทางสมองและ

รางกาย รวมทั้งความตองการพิเศษของเด็ก 

(8)  การประเมินผลการเรียน 

รัฐกระจายอํานาจใหเปนหนาที่ของครูท่ีจะเปนผูตัดสินการเลื่อนชั้นของ

นักเรียนตามกลุมอายุ ภายใตการอํานวยการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หากครูพิจารณา

เห็นวาเด็กที่เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนตามอายุ มีศักยภาพและความรูไมถึงเกณฑการเรียนในชั้นนั้น ๆ  



 

176 

ครูก็จะทําหนาที่สอนเสริมใหประมาณ 3-6 เดือน ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดหองเสริมการเรียนใหเปน

พิเศษ 

(9)  มีการติดตามตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน 

โดยการจัดตั้ง 

ก.  สํานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Educational Review Office)  

เปนหนวยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทางของชาติวาดวย

การศึกษา เปาหมายการศึกษาของชาติ กรอบหลักสูตรแหงชาติ ผลจากการตรวจสอบฯ จะรายงาน

ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา (เพื่อการปรับปรุงพัฒนา) สาธารณชน ส่ือมวลชน และ

รัฐสภา หากสํานักงานตรวจสอบฯ มีความเห็นและใหขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาประการใด 

สถานศึกษาจะตองมีหนาที่ปฏิบัติตาม ดังนั้น กอนการสงรายงานไปยังหนวยงานตาง ๆ สํานักงาน

ตรวจสอบฯ จะสงรายงานไปใหโรงเรียนพิจารณาวาเปนไปตามที่สํานักงานตรวจสอบฯ พบ

หรือไม หากมีขอมูลผิดพลาดหรือบกพรอง เปนหนาที่ของโรงเรียนจะตองใหขอมูลเพิ่มเติม 

ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงประเทศนิวซีแลนด   

        (The New Zealand Qualification Authority)  

 มีหนาที่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหนวยงานสถานศึกษา การ

รับรองวิทยฐานะทางการศึกษาของสถานศึกษา การอนุมัติหลักสูตรของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (ยกเวนมหาวิทยาลัย) การจดทะเบียนสถาบันฝกอบรมของเอกชน รวมทั้งการจัด

สอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การสอบ Form  5) และการสอบเพื่อเตรียมตัวเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัย (การสอบ Form 7) ซ่ึงเปนการสอบกลางของประเทศ 

    ค.  สํานักประเมินและตรวจสอบภายในกระทรวง 

      (Internal Audit Division)  

 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผล 

และรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงในทุกสํานัก ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 

 ผลสําเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข 

ประเด็นสําคัญในการกระจายอํานาจดังกลาว จะเห็นวานิวซีแลนดมีการ

กระจายอํานาจเกือบเต็มรูปแบบใหกับสถานศึกษา และประชาชนโดยตรง ในรูปของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมาจากชุมชนเปนสวนใหญท้ังในเรื่องของแผนงาน โครงการ 

งบประมาณ บุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผล ขณะเดียวกัน 
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ก็มีการตรวจสอบและถวงดุลโดยการจัดตั้งหนวยงานเพื่อติดตามตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขึ้น ผลสําเร็จของการกระจายอํานาจดังกลาวสงผลตอการบริหารและการจัด

การศึกษาในภาพรวม กลาวคือ เกิดความคลองตัวทางการบริหาร ข้ันตอนการปฏิบัติงานลดลง 

โรงเรียนมีอิสระในการจัดการศึกษาใหสนองตอบความตองการของทองถิ่น และชุมชนมากขึ้น 

เกิดความใกลชิดระหวางโรงเรียนและชุมชน ชุมชนมีโอกาสกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเปน

ของตนเอง มีความเปนเจาของในลักษณะของหุนสวน ท้ังการรวมคิด รวมปฏิบัติ และรวมติดตาม

ประเมินผล งบประมาณการจัดการลดลง ในขณะที่คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ครูเอาใจใสตอ

คุณภาพการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนตามความถนัดและเปนไป

ตามความตองการและมีความสุขในการเรียนเพิ่มมากขึ้น (Garey  Casey,  1995 อางถึงใน พิณสุดา 

สิริธรังศรี, 2540) 

อยางไรก็ตาม แมวานิวซีแลนดจะประสบผลสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา

สูการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาดังกลาวมากขึ้นก็ตาม แตก็ยังคงประสบกับปญหาหลาย

ประการ ท้ังในเรื่องของคุณภาพของคณะกรรมการฯ ท่ีเกิดการแขงขันกันระหวางโรงเรียนในการ

พัฒนาโรงเรียน ผูปกครองมีโอกาสเลือกสงบุตรหลานเขาเรียน ซ่ึงหมายถึงการไดรับเงินรายหัว

จากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ทําใหโรงเรียนที่มีกําลังปจจัยในการพัฒนานอยตองยุบเลิกไปในที่สุด 

ปญหาที่ผูบริหารโรงเรียนตองทํางานหนักเพิ่มขึ้นในการตอบสนองความตองการชุมชน บทบาท

การบริหารเปลี่ยนไปทําใหมีการลาออกอยูเรื่อย ๆ ในระยะแรก ๆ ของการ กระจายอํานาจมีการ

ลาออกถึง 30% เหลานี้เปนตน (Jan Robertson ,  1995 อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, 2540) 

จากสภาพปญหาตาง ๆ ดังกลาว รัฐไดมีการจัดจางหนวยงานและบุคคล 

ผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยเฉพาะกลุมบุคคล/หนวยงานจากมหาวิทยาลัย เปนตน ทําหนาที่ให

คําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมและใหความรูแกคณะกรรมการฯ อยางตอเนื่อง มีการจัดสรรงบ-

ประมาณและทรัพยากรใหแกสถานศึกษาที่อยูในชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดลําดับฐานะของ

โรงเรียนในการจัดสรรงบประมาณขึ้น การใหความชวยเหลือในการอบรมใหความรูและพัฒนาครู 

โดยการจัดจางผูเชี่ยวชาญภายนอกมาดําเนินการฝกอบรมและเปนพี่เลี้ยง เปนตน 

3)  ประเทศเกาหลี 

  (1)  สภาพกอนการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา 

  ประเทศเกาหลี เปนประเทศหนึ่งที่อยูในกระแสของโลกาภิวัฒนท่ีตองการ

พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ท่ีมี

การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา เพื่อสรางคนในชาติใหมีคุณภาพ โดยใชการศึกษาเปน

พ้ืนฐานและกลไกสําคัญในการพัฒนาดังกลาว นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา เกาหลีมุงพัฒนา 
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อุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนา มีการรณรงคใหชนในชาติมีความขยัน-หมั่นเพียร มี

ความปรารถนาที่จะสรางเกาหลีใหม โดยการผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ และสรางสรรค

วัฒนธรรมใหมใหแกสังคม การสรางสังคมสารสนเทศ เพื่อใหคนในชาติรูจักแสวงหาความรู และ

เทคโนโลยีใหม การใชและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศดวยวิธีการตาง ๆ และจากที่สภาพ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีดําเนินไปอยางรวดเร็ว แตการลงทุนทางการศึกษายังมี

อยางจํากัดไมสอดคลองกับการพัฒนาดังกลาว โรงเรียนยังขาดความเปนอิสระที่จะบริหารงานเปน

ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดกฎระเบียบใหโรงเรียนปฏิบัติอยางเขมงวด จึงเปนเหตุให

โรงเรียนไมสามารถที่จะริเริ่มสรางสรรคโครงการทางการศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายได การจัด

กิจกรรมของโรงเรียนจึงเปนไปตามนโยบายของหนวยเหนือ แทนที่จะตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค คือ ผูเรียนเปนสําคัญ (กมล สุดประเสริฐ, 2540ข: 8) จึงไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการของประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ในป ค.ศ. 1993 คณะกรรมาธิการ

ดังกลาวไดกําหนดแนวทางที่จะตองเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ

โลกาภิวัฒนดังกลาว ดังนี้คือ 

  ก.  มาตรฐานการศึกษาของประเทศจะตองเทียบไดกับมาตรฐานโลก 

  ข.  ตองสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของเกาหลีอยางลึกซึ้งเพื่อการดํารง

รักษามรดกวัฒนธรรมแหงชาติ 

                            ค.  ตองมีมุมมองแบบหลากหลายวัฒนธรรม 

                 ง.  ตองมีการกระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษามาก

ยิ่งขึ้น โดยไดปรับเปลี่ยนกฎหมายการศึกษาจากเดิมเปน 3 ฉบับ คือ กฎหมายพื้นฐานทางการศึกษา 

กฎหมายการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี

กฎหมายที่เรียกวา Local Education Autonomy Act รองรับการดําเนินงานตามรูปแบบใหม 

  (2)  ประเด็นสําคัญของการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา 

                    ก.  มีการแบงการบริหารการศึกษาออกเปน 3 ระดับ 

  คือ ระดับชาติ ระดับทองถิ่น และระดับโรงเรียน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ

คณะ, 2540: 52-54) โดยลดทอนอํานาจระดับชาติลง และเพิ่มอํานาจในระดับทองถิ่นและโรงเรียน

ใหมากขึ้น 

  ระดับชาติ 

  มีกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่กําหนดนโยบายประสานสัมพันธกับ

กระทรวงและหนวยงานอื่น กํากับดูแล การนํานโยบายไปปฏิบัติและเสนอแนวทางการ-จัด

การศึกษาแกคณะกรรมการระดับภูมิภาค แบงสวนราชการออกเปน 7 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน 
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วางแผนและจัดการ สํานักงานการประถมและมัธยมศึกษา สํานักงานอุดมศึกษา สํานักวางแผน

และนโยบายการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น สํานักการศึกษาตลอดชีวิต และสํานักการ

จัดการสารสนเทศทางการศึกษา 

  ระดับทองถิ่น 

   มีสํานักงานการศึกษาเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจตัดสินใจบริหาร

การศึกษาของตนเอง และในป ค.ศ. 1996 มีการจัดตั้งสํานักงานระดับเมืองและจังหวัดขึ้นในบาง

จังหวัด รวมทั้งอําเภออีกบางสวน ในแตละแหงจะมีผูอํานวยการหรือศึกษาธิการ (Superintendent) 

เปนผูบริหาร นอกจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการศึกษา มีวาระ 4 ป การบริหารงานของ

สํานักงานการศึกษาทองถิ่นดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการศึกษาดังกลาว 

  คณะกรรมการการศึกษาระดับทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ตัดสินเรื่องที่

สําคัญเพื่อนําไปสูการปฏิบัติหรือนําเสนอ เพื่อขอการรับรองจากสภาทองถิ่น จํานวนกรรมการใน

แตละคนขึ้นอยูกับจํานวนอําเภอในเขตปกครอง โดยจะมีจํานวนอยางนอย 7 คน 

  ผูอํานวยการหรือศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาที่โดยรวมในการกําหนด

ระเบียบปฏิบัติ วางแผนงบประมาณ รายงานการเงิน บริหารจัดการหลักสูตร จัดหาอุปกรณและ

เครื่องมือทางการศึกษา เปนตน 

  ระดับโรงเรียน 

  มีการจัดตั้งสภาโรงเรียน (School Council) เปนสภาบริหาร ซ่ึงสรรหามา

จากผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูบริหารและผูแทนครู กรรมการอยูในวาระติดตอกันได 3 ครั้ง 

คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณางบ-ประมาณโรงเรียน ปรับปรุงหลักสูตร จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน กิจกรรม

สวัสดิการนักเรียนและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีอิสระในการจัดการศึกษา

มากขึ้น 

  ข.  งบประมาณ 

  รัฐจัดสรรเปนเงินอุดหนุน (Lump  sum) ใหกับทองถิ่น โดยกระจาย

อํานาจใหทองถิ่นจะจัดสรรใหกับสํานักงานการศึกษาแขวง และสํานักงานการศึกษาแขวงจะ

จัดสรรใหกับโรงเรียนเปนเงินอุดหนุนเชนเดียวกัน โดยวิธีการของตนเอง ซ่ึงแตกตางกันออกไป 

  การจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐพิจารณาจาก 2 ประเด็น คือ 

1.  ตามเกณฑปกติ และ 

2.  จากการประเมินผลแลวพบวาโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน ก็จะเพ่ิมใหเปนพิเศษ 
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  ค.  การติดตามประเมินผล 

  มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ กลาวคือ 

1.  รัฐ 

โดยทองถิ่นดําเนินการประเมินมาตรฐานคุณภาพ โดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน ผลของการประเมินสวนหนึ่งนํามาพิจารณาเพิ่มงบประมาณเปนกรณีพิเศษ

ใหกับโรงเรียน 

2.  ก่ึงรัฐ-เอกชน 

ในรูปของคณะกรรมการซึ่งเปนองคกรอิสระ มี 2 ประเภท  

ประการแรก เปนคณะกรรมการที่ประเมินการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา หรือหลังมัธยมปลายข้ึนไป 

ประการที่สอง เปนคณะกรรมการที่มาจากองคกรกึ่งรัฐ-เอกชน 

เรียกวา Kedi คณะกรรมการประเภทนี้จะประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ บริหารงาน

โดยไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ และมีมหาวิทยาลัยรวมเปนภาคี ลักษณะของการประเมินจะเปนเชิง

วิจัยการติดตามผลโครงการตาง ๆ เปนตน 

  ง.  ความหลากหลายของรูปแบบการศึกษา 

  เมื่อทองถิ่นมีอิสระในการจัดการศึกษาของตนเอง จึงไดจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการศึกษาหลากหลาย

รูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการสนับสนุนและวิจัยทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

  ผลสําเร็จ ปญหาและแนวทางแกไข 

  จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกาหลี โดยเนนระบบของการ

กระจายอํานาจการบริหารการศึกษาดังกลาว สงผลใหทองถิ่นและโรงเรียนมีอิสระในการจัด

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการการศึกษา

ทองถิ่น คณะกรรมการเขตการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน การศึกษาสามารถ

สนองตอบความตองการของทองถิ่นมากขึ้น มีการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินเพิ่มพิเศษตามผล

ของการจัดการศึกษา นับเปนรูปแบบที่กอใหเกิดความคลองตัวทางการบริหาร สถานศึกษามีความ

พยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อใหมีโอกาสไดงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เปดโอกาส

ใหองคกรกึ่งเอกชนเขามามีสวนในการติดตามและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได

มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ สรรคสรางสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อความ

เปนเลิศทางการศึกษา ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ในระดับแนวหนา อันเปนเปาหมายปลายทางของประเทศ ผลที่เกิดกับผูเรียนมีหลายประการ (กมล 

สุดประเสริฐ, 2540ข: 65) คือ 

1.  นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับ

ความตองการ และ  ความสามารถของตนเองมากขึ้น 

2.  การเรียนในระดับประถมและมัธยมกลับเขาสูความเปนปกติ ลด

การแขงขันในการสอบเขามหาวิทยาลัยลง 

3.  สรางความคิดสรางสรรคและทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

4.  สรางความเปนมนุษย โดยการวัดผล รวมทั้งไดใหความสําคัญแก

บุคลิกภาพและจริยธรรมมากขึ้น 

5.  โรงเรียนมีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายใหนักเรียนไดเลือก 

6.  การศึกษากอนวัยเรียน การศึกษาของสตรี การศึกษาพิเศษ และ

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนอัจฉริยภาพเขมแข็งขึ้น 

7.  จัดอุดมศึกษาเพื่อสนองความตองการของผูเรียน 

8.  โอกาสในการเขาเรียนระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น  

9.  นักศึกษาในชนบทมีความเสมอภาคในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

จากการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาของตางประเทศ ดัง

ไดแก สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และเกาหลี ดังที่กลาวมาพอสรุปไดวา การกระจายอํานาจทางการ

บริหารการศึกษาของประเทศดังกลาว เปนการกระจายทั้งโครงสรางทางการบริหารและระบบการ

จัดการ โดยมีประเด็นสําคัญ คือ ปรับลดบทบาทของหนวยงานสวนกลาง คือ กระทรวงและกรม 

ใหมีบทบาทเพียงเปนหนวยนโยบายอํานวยการ สนับสนุนสงเสริมทั้งดานงบประมาณและวิชาการ 

การกําหนดหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการจัด

การศึกษาของหนวยงานระดับลางหรือสถานศึกษา รวมทั้งปรับลดขนาดใหเล็กลง สวนหนวยงาน

ระดับลางหรือระดับทองถิ่น และสถานศึกษาบริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยการมีสวนรวม

ของประชาชนหรือชุมชน และมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีอิสระในเรื่องของแผนงาน โครงการ การ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การบริหารบุคลากร และการ

บริหารงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การมีธรรมนูญโรงเรียนเปน

รูปแบบหรือแนวทางการบริหารโรงเรียน อยางมีอิสระเปนของตนเอง ขณะเดียวกันก็จะมีระบบ

ของการควบคุมมาตรฐาน หรือการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ซ่ึงไมเพียงแต 3 ประเทศดังกลาว

เทานั้นที่กระจายอํานาจทางการบริหารในลักษณะเชนนี้ ยังคงมีประเทศตาง ๆ อีกหลายประเทศที่

ดําเนินการเชนเดียวกัน ดังเชน อังกฤษ ออสเตรเลีย ญ่ีปุน มาเลเซีย และเวียดนาม เปนตน  
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จะตางกันเพียงประเด็น รายละเอียดของการจัดการศึกษาตามสังคมและวัฒนธรรมของแตละ

ประเทศเทานั้น ยกตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษไดมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาจาก

หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนทองถิ่นไปยังสถานศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษาไปใหสถานศึกษาโดยตรงถึง 95% ซ่ึงทําใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารการศึกษา

ดวยตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดกรอบหลักสูตรแหงชาติ (National  Curriculum) เปน

แนวทางจัดการศึกษาในแตละระดับการศึกษา และไดมีการกําหนดมาตรฐานทางการศึกษาวา 

ผูเรียนควรจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละระดับอยางไร โดยจะมีการประเมินโดยใชขอสอบ

มาตรฐานทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ตลอดจนการจัดใหมีธรรมนูญการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาใช

เปนแนวทางหรือสัญญาประชาคมวาจะตองพยายามจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน ตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญควบคูกับระบบการ

กระจายอํานาจการจัดการศึกษาของประเทศอังกฤษ คือ การมีระบบของการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standards in 

Education: (OFSTED) เปนหนวยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1992 

(Education Act 1992) เพื่อวางระบบการตรวจสอบคุณภาพและมาตร-ฐานการศึกษา มีหนาที่ใน

การตรวจเยี่ยม ศึกษาจุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลตอ

ผูรับผิดชอบทางการศึกษาของชาติ และเผยแพรตอสื่อมวลชน เปนตน 

นอกจากนั้น ในแตละประเทศมีการจัดทํากฎหมายการศึกษาแหงชาติ

ข้ึนเปนแมบทของการจัด การศึกษาของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งไดมีการจัดทํากฎหมายเฉพาะทาง

หรือกฎหมายลูก เพื่ออํานวยการและกํากับการศึกษาในแตละระดับและประเภทใหสอดคลองกับ

กฎหมายการศึกษาแหงชาติดังกลาว 

ประเด็นสําคัญที่สมควรประยุกตใชกับประเทศไทย 

พิณสุดา  สิริธรังศรี (2541) ไดประมวลสรุปปญหาการบริหาร

การศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย สามารถที่จะแยกเปนประเด็นไดดังนี้ 

1.   ปญหาที่เกิดจากโครงสรางการบริหารที่รวมอํานาจเขาสูสวนกลาง  

      ของการบริหารการศึกษา 

จากการบริหารการศึกษาแบบรวมอํานาจเขาสูสวนกลางเกือบจะทั้ง

ระบบของการจัดการศึกษาของประเทศ  ท้ังในเรื่องของนโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงบประมาณ กอใหเกิดความลาชาในการอนุมัติ อนุญาต ขาดความเปนอิสระในการคิด การ

ตัดสินใจของระดับลางและระดับปฏิบัติ การแกไขปญหาทางการศึกษาไมสอดคลองกับความจําเปน 
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เรงดวนของพื้นที่ เกิดการผูกขาดอํานาจ สงผลใหเกิดระบบอิทธิพลหมูพวก เกิดการแกงแยงแขงขัน

ในลักษณะมือใครยาวสาวไดสาวเอา กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรทางการ

ศึกษา เพราะทุกอยางตองขึ้นกับสวนกลาง หรือหนวยงานที่เหนือกวาเปนลําดับขึ้น ทําใหส้ินเปลือง

งบประมาณในการบริหารและการจัดการ ท้ังที่บางเรื่องบางประเด็นควรเบ็ดเสร็จและจบลงที่หนวย

ปฏิบัติ ผูบริหารบางสวนไมสนใจการบริหารในหนวยงานสถานศึกษา ไมสนใจความตองการของ

ผูปกครองและประชาชนเทาที่ควร (กมล สุดประเสริฐ, 2540ข) สงผลใหเกิดการขาดความรวมมือ

พัฒนา การจัดการศึกษาเทาที่ควร กลาวคือ 

2.   ดานนโยบายและแผน  

หนวยงานระดับบนที่เหนือกวา ยังมีบทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานของหนวยงาน สถานศึกษาในระดับลางคอนขางมาก หนวยงาน สถานศึกษาขาดอิสระ

ท่ีจะกําหนดทิศทาง แผนงานของตนเองเทาที่ควร สงผลใหการจัดการศึกษาไมสามารถสนองตอบ

ปญหาความตองการจําเปนของหนวยงาน สถานศึกษา และชุมชนเทาที่ควร 

3.   ดานการบริหารงานบุคคล  

หนวยงาน สถานศึกษาไมอาจสรรหาบุคลากรไดตามความตองการ

ของหนวยงานฯ เพราะหนวยเหนือจะเปนผูกําหนดเปนสวนใหญ ทําใหบางครั้งไมไดบุคลากรตาม

คุณสมบัติท่ีหนวยงานสถานศึกษาตองการ นอกจากนั้นการแตงตั้งโยกยายบุคลากรก็มีการ

แทรกแซงทางการเมืองคอนขางสูง แมวาบางหนวยงานจะกําหนดกฎเกณฑการแตงตั้ง โยกยายที่

ชัดเจนก็ตาม แตก็ยังมีการแตงตั้ง โยกยายพรรคพวกหรือบุคคลใกลชิดที่สามารถสนองตอบดาน

ผลประโยชนใหไดเขาสูตําแหนงสําคัญ ๆ ในลักษณะของเครือขายผลประโยชนดวยรูปแบบของ

ระบบอุปถัมภ (Patronage System) มากกวาหลักของความรู ความสามารถอาวุโส ตามระบบ

คุณธรรม (Merit System) ท่ีควรจะเปน นับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับลาง 

4.   ดานการบริหารงบประมาณ  

จากการที่รัฐกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารงบประมาณที่เขมงวด และเปนแบบแสดงรายการตามแผนงาน/ โครงการ กอใหเกิดความ

ไมคลองตัวในทางปฏิบัติ อีกทั้งสวนกลางยังเปนผูผูกขาดและกําหนดการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ 

บางกรม บางหนวยงานยังเปนผูจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑนั้น ๆ ใหหนวยงาน สถานศึกษาเสียเอง สงผล

ใหการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ไมเปนไปตามวัตถุประสงค และความตองการจําเปน

ของหนวยงาน สถานศึกษา และขาดคุณภาพ รวมทั้งกอใหเกิดปญหาการคอรัปชั่นติดตามมา และ

หากจะมีบางรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการ จําตองเสนอขอไปยังสํานัก

งบประมาณ ทําใหลาชาไมทันการ บางเรื่องตองใชเวลาถึง 1-2 ป (สํานักงานคณะกรรมการ 
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การศึกษาแหงชาติ, 2539: 92) ในขณะเดียวกัน หากผูบริหารหนวยงานใดมีความใกลชิดกับหนวย

จัดสรรงบประมาณในสวนกลางก็สามารถที่จะดึงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ไปใชในหนวยงาน

ไดมากกวาหนวยงานอื่น ท้ังที่บางหนวยงาน/สถานศึกษา มีความจําเปนมากกวา เปนตน 

5.   ดานการบริหารวิชาการ  

ไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน ซ่ึงมีการควบคุมและกําหนด

หลักสูตรจากสวนกลางคอนขางสูง แมวารัฐจะพยายามใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เกิดจาก

ความตองการของหนวยงาน สถานศึกษาเองมากขึ้น แตระบบของการกํากับ ควบคุม และการ

อนุมัติสวนใหญยังอยูท่ีสวนกลาง เนื่องจากกฎระเบียบที่เขมงวดกอใหเกิดความไมคลองตัวและ

ลาชาในการดําเนินงาน เปนอุปสรรคตอการคิดริเริ่มเพื่อดําเนินการ ในขณะเดียวกันดวยระบบที่

หนวยเหนือควบคุม กํากับหนวยลาง หรือหนวยงาน สถานศึกษา มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมสงตอ

รูปแบบการเรียนการสอนของครู พบวาวิธีการเรียนการสอนของครูยังอยูในลักษณะยึดครูเปน

ศูนยกลางมากกวาที่จะยึดเด็กเปนศูนยกลางตามทฤษฏีท่ีควรจะเปน นักเรียนยังมีอิสระคอนขาง

นอยที่จะเลือกเรียนตามความถนัด ตามความตองการ และพบวา บางวิชาที่เปนวิชาเลือก ดวย

ขอจํากัดในหลายประการ วิชาเลือกดังกลาวจึงกลายเปนวิชาบังคับเลือก เหลานี้เปนตน การ

ประเมินผลทางการเรียนยังคงยึดวิธีการสอบเปนสวนใหญมากกวาการประเมินพฤติกรรมทางการ

เรียน หนวยงานที่มีหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาก็ขาดศักยภาพในการเรงรัดใหหนวยงาน 

สถานศึกษาใชผลของการประเมินเปนเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

6.   ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของประชาชนเทาที่ควร  

ประชาชนขาดการมีสวนรวมที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการกําหนด

นโยบาย หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และการติดตามประเมินผล สงผลใหการจัดการศึกษาไม

สนองตอบตอความตองการทองถิ่นและประชาชน ท้ังนี้เพราะการบริหารการศึกษาของรัฐสวน

ใหญไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในในการบริหารและจัดการ และแมจะเขามามี

สวนรวมบางก็เปนในรูปของการชวยเหลือแรงงานและเงิน หรือวัสดุครุภัณฑ มากกวาการรวมคิด 

รวมตัดสินใจ หรือรวมติดตามผล ทําใหเกิดชองวางระหวางรัฐและองคกรในทองถิ่นและ

ประชาชน ท้ังที่เรื่องของการจัดการศึกษาควรเปนเรื่องของประชาชนที่ควรจะตองกําหนดและ

จัดการตอวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน ควรมีอิสระที่จะเลือกเรียนตามความถนัดและความ

ตองการ และกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเองไดอยางมีความสุข 
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7.   การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา  

ยังไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการจัดการที่รวม

อํานาจเขาสูสวนกลาง ทําใหตางหนวยงานตางจัดการ ตางหนวยงานตางดําเนินการ ขาดการ

ประชาสัมพันธ ชวยเหลือและเกื้อกูลทางการศึกษาเทาที่ควรจะเปน และแมจะมีการรวมมือกันทาง

การศึกษาก็กลายเปนความชวยเหลือกันเปนสวนตัว เฉพาะกลุม เฉพาะพื้นที่ และความสามารถ

ทางการบริหารและมนุษยสัมพันธของผูบริหาร หรือบุคลากรของหนวยงานเปนสําคัญ และตาม

ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นการจัดการศึกษานั้น แทนที่จะเกิดจากระบบของการ

บริหารการศึกษาเอง 

8.   เกิดความไมเทาเทียมกัน  

ในการไดรับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังดานบุคลากร 

งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพระหวางสถานศึกษาที่อยูตางสังกัด 

ตางระดับ ท้ังที่อยูในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น สงผลตอการขาดความเสมอภาคใน

โอกาสที่จะไดรับการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาของเด็กและประชาชน 

จากสภาพปจจุบัน ปญหาการบริหารการศึกษาของประเทศไทย

ปจจุบัน ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางนั้น สงผลกระทบตอ

คุณภาพของนักเรียนและประชาชน ซ่ึงนําไปสูการขาดคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเปนลําดับ ในยุคปจจุบันที่มีการแขงขันของนานาประเทศคอนขางสูง และเปนไป

อยางเสรี เปนเครื่องบงชี้วาสภาพการบริหารแบบเดิมที่เปนอยูไมอาจแกปญหาคุณภาพทางการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพคนได ท้ังยังกอใหเกิดปญหาในหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังที่กลาวมา เมื่อไดศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาของ

ตางประเทศที่กระจายอํานาจสวนใหญไปสูระดับลาง ท่ีใกลชิดประชาชนมากที่สุด เปดโอกาสให

ประชาชน องคกร และหนวยงานในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หนวยงาน 

สถานศึกษามีอิสระในการดําเนินงานทั้งดานการบริหารแผนงาน โครงการ บุคลากร งบประมาณ 

หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลภายใตการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาแลว เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถประยุกตใชไดในประเทศไทย ภายใตวัฒนธรรมและ

สังคมที่เปนอยู จึงควรปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาของไทย ดังนี้ 

1.  การกําหนดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ 

ท้ัง 3 ประเทศดังกลาว มีการออกกฎหมายการศึกษาเปนแมบทในการ

บริหารการศึกษาของชาติ นอกจากนั้นประเทศ-เกาหลียังกําหนดใหมีกฎหมายการศึกษาทองถิ่น 

(Local Education Autonomy) และประเทศ-สหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายการศึกษาของมลรัฐ  
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ซ่ึงทําใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นไดมากขึ้น รวมทั้งการกําหนดให

มีแนวทางของชาติวาดวยการศึกษา เปาหมายการศึกษาของชาติ รวมทั้งกรอบหลักสูตรของชาติ 

เพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาของชาติไดอยางชัดเจนวาจะใหไปในทิศทางใด 

2.  การปฏิรูประบบโครงสรางการบริหารการศึกษา 

โดยการลดขั้นตอนทางการบริหารการศึกษาใหส้ันลง เหลือเพียง 2-3 

ระดับ เชน เกาหลี จัดโครงสรางการบริหาร-การศึกษา เปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับทองถิ่น 

และระดับสถานศึกษา สหรัฐอเมริกา (มลรัฐฟลอริดา) จัดเปน 3 ระดับ คือ ระดับมลรัฐ ระดับเขต 

และระดับสถานศึกษา นิวซีแลนด จัดเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (กระทรวง) และระดับ

สถานศึกษา และปรับบทบาทของหนวยงานบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง กรม ใหทําหนาที่

เพียงการกําหนดนโยบายและแผน การสนับสนุนสงเสริมทรัพยากรทางการศึกษา การกําหนด

มาตรฐานการศึกษา การกําหนดหลักสูตร และการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดใหมีกระทรวงที่รับผิดชอบ

การศึกษาเพียงกระทรวงเดียวในการทําหนาที่ดังกลาว เพื่อความเปนเอกภาพในการกําหนด

นโยบายและการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการกําหนดใหมีหนวยงานสวนกลางในพื้นที่ หรือ

กระทรวงสาขาตามเมืองตาง ๆ (เชน นิวซีแลนด) ในการทําหนาที่ของกระทรวงในพื้นที่ หรือเมือง

ตาง ๆ กรณีท่ีพ้ืนที่กวางขวางและปริมาณงานมากที่กระทรวงไมสามารถดําเนินการไดใน

สวนกลาง 

3.  การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา 

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังไดแก ชุมชน องคกรเอกชน 

ครอบครัว และสถาบันตาง ๆ ในทองถิ่น เขามามีสวนในการจัดการศึกษาไดเอง รวมทั้งการให

องคกรและสถาบันตาง ๆ ดังกลาว ซ่ึงถือวามีสวนไดสวนเสีย (Stake-Holder) ทางการศึกษา เขามา

มีสวนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา การติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และของรัฐ 

4.  การใหสถานศึกษา มีอํานาจทางการบริหาร 

การบริหารสวนใหญจะเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ภายใตการกํากับดูแล

ของคณะกรรมการ ท้ังดาน 1) การบริหารงานบุคคล ดังไดแก การสรรหา การพัฒนา การพิจารณา

ความชอบ และการใหออก 2) การบริหารการเงินและงบประมาณที่เบ็ดเสร็จโดยสถานศึกษา 3) 

การพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดทําหลักสูตรของทองถิ่นไดเอง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น ประชาชน และผูเรียน 4) การประเมินผลการเรียนที่ครู นักเรียน และชุมชน มีสวน

รวมในการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ เปนตน 
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5.  การกําหนดใหมีคณะกรรมการในการบริหารโรงเรียน 

ท่ีมาจากตัวแทนชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พอ-แม 

ผูปกครอง นักธุรกิจ ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ตัวแทนครูและผูบริหาร หรือตัวแทนนักเรียน 

ดังเชน ประเทศเกาหลี เรียกวา คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน (School  Council) ประเทศ

นิวซีแลนด เรียกวา คณะกรรมการ-บริหารโรงเรียน (Board  of  Trustees) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เรียกวา สภาที่ปรึกษาของโรงเรียน (School  Advisory  Council) ทําหนาที่ในการเปน

กรรมการบริหาร (นิวซีแลนด) เปนที่ปรึกษาและกํากับดูแลการบริหารโรงเรียน (สหรัฐอเมริกา 

และเกาหลี) ซ่ึงทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น ประชาชนมีสวน

ในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการของตนเองมากขึ้น ท้ังในเรื่อง

ของการกําหนดแผนงาน โครงการ การสรรหาครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน-การสอน 

และการติดตาม ตรวจสอบการเรียนการสอนของครู และการประเมินผลการเรียน 

6.  การกําหนดใหมีธรรมนูญโรงเรียน 

เปนแผนแมบทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน ประเทศ

นิวซีแลนด เรียก School Charter ซ่ึงกําหนดใหประชาชน พอ-แม ผูปกครอง ในชุมชนเขามามีสวน

กําหนดความตองการทางการศึกษาของชุมชนวา ตองการใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไปในทิศทาง

ใด และจะตองมีองคประกอบอยางไร วิธีการดําเนินงานอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ และจะตอง

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางไร ในการนี้จะใชธรรมนูญโรงเรียนเปนสวนหนึ่งในการ

ของบประมาณจากรัฐ 

นอกจากนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดใหมีโรงเรียนระบบ

สัญญา (Charter  School) ในลักษณะโรงเรียนในกํากับของรัฐ โดยการใหชุมชน หรือทองถิ่นที่มี

ความพรอมบริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ มีอิสระและอํานาจเต็มในการดําเนินงาน-จัด

การศึกษา โดยยึดเปาหมายสัญญา คือ Charter หรือธรรมนูญเปนแนวทางในการบริหาร โดยที่รัฐ

จะไมเขามาแทรกแซงหรือสนับสนุนใด ๆ ยกเวนการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนบางสวน หรือ

หากการดําเนินงานผิดพลาด รัฐจึงจะเขามาดําเนินการ ซ่ึงพบวาเปนจุดเดนทางการ-บริหาร

การศึกษาที่รัฐเปดโอกาสใหชุมชนที่มีศักยภาพไดเขามาจัดการศึกษาเปนของตนเอง หรือเรียกวา 

เปนการคืนการศึกษาใหแกประชาชน 

7.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา 

ในแตละประเทศดังกลาวไดใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษา โดยการจัดสรรประมาณรอยละ 5-6 ของ GDP มลรัฐฟลอริดา รอยละ 5.5 ของ GDP 

นิวซีแลนด  และรอยละ 5 ของ GDP เกาหลี และจัดสรรใหเปนเงินอุดหนุนรายวันตามจํานวน 
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นักเรียน สําหรับประเทศนิวซีแลนด จะจัดใน 2 สวน คือ เงินอุดหนุนรายหัว และตามแผนงาน 

โครงการที่สถานศึกษาเสนอขอความตองการในธรรมนูญโรงเรียน รวมทั้งเงินงบประมาณที่ไดรับ

ในแตละป คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีสิทธินําไปใชอยางอื่น หากมีความจําเปนเรงดวนและ

หากใชไมหมดสถานศึกษานั้น ๆ ไมตองนําสงคืนรัฐ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนที่

จะพิจารณาใชในปตอไป ซ่ึงกอใหเกิดความคลองตัวในการใชจายเงินอยางมาก และสามารถ

ตอบสนองความตองการของสถานศึกษาและทองถิ่นไดอยางยิ่ง 

8.  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    ท่ีเปนระบบการประเมินและตรวจสอบภายนอก ท้ังจากองคการที่เปน

หนวยงานภายนอกที่มิไดข้ึนกับกระทรวงที่จัดการศึกษา ซ่ึงนับเปนการตรวจสอบการจัดการศึกษา 

ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน เชน การจัดตั้งสํานักงาน-ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา และที่สําคัญเมื่อมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดังกลาว

แลว จะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารทางการศึกษา 

เปนตน โรงเรียนใดมีความกาวหนาในการพัฒนา-คุณภาพการศึกษา สามารถนําไปเปนเกณฑใน

การเพ่ิมงบประมาณใหจากรัฐ 

9.  การประเมินผลการเรียน 

                    ดวยวิธีระบบสะสมผลการเรียน หรือแฟมสะสมผลงาน (Port  Folio) 

โดยไมใชวิธีสอบมาเปนเครื่องตัดสินผลการเรียน ซ่ึงจะชวยใหคนหาศักยภาพของผูเรียนได

มากกวาการใชการสอบเพียงครั้งเดียวมาเปนเครื่องตัดสินผล ได-ตก ของนักเรียน รวมทั้งการเลื่อน

ช้ันเรียนตามกลุมอายุ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนในแตละชั้นเพิ่มมากขึ้น 

10.  ครูและผูเรียน 

 การใหความสําคัญกับผูเรียนอยางจริงจังวาในการเรียน-การสอน 

จะตองมุงความสําคัญที่ตัวผูเรียน คือ ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทครูปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เปน

เพียงผูช้ีแนะ กําหนดการเรียนการสอน เปนผูสนับสนุน สงเสริม และอํานวย-ความสะดวกใหเด็ก

เกิดการเรียนรู โดยนัยนี้ การกําหนดเปาหมายและการจัดการเรียนการสอน ตองดําเนินควบคูกัน

ระหวางเด็กและครู ครูจึงมีบทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผูท่ีจะมาเปนครูจึง

ตองไดรับการจดทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ เชน นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการให

มีองคกรที่ทําหนาที่ดูแลครูทุกระดับ ท้ังดานวิชาชีพ และดานสวัสดิการ 
 



ภาคผนวก ค 

 
แบบสอบถาม  

เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต ๑ และ ๒ 
 

สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล  

1.  เพศ       

  ชาย        หญิง 

2.  อายุ (เต็ม)         ป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี           สูงกวาปริญญาตรี 

4.   ตําแหนงงาน 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             ผูบริหารสถานศึกษา 

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       รองผูบริหารสถานศึกษา                      

หัวหนากลุมนิเทศกติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                      

  ครูหัวหนากลุมสาระ                             ศึกษานิเทศก 

                ครู    

ประสบการณการทํางาน (เต็ม)         ป           5.  

สวนที่  2  ปจจัยตางๆ 

ปจจัยการมีวิสัยทัศน 

คํากลาว มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

     1.ในองคการของทานมีการกําหนดความเปนเลิศของ

องคการในอนาคต 
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คํากลาว มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

2. ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของ

องคการ 

     

3. ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของ

บุคลากร 

     

4.ผูบริหารจัดใหมีการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของ

ทรัพยากร 

     

5.ผูบริหารจัดใหมีการใชขอมูล เพื่อการวางแผน      

6.ผูบริหารชี้แจงใหบุคลากรในองคการเขาใจในวิสัยทัศน      

7.ผูบริหารชี้แจงใหบุคลากรทุกฝายมองเห็นความเปนไป

ไดของวิสัยทัศน 

     

8.ผูบริหารอธิบายวิสัยทัศนใหผูมีสวนเกี่ยวของจาก

ภายนอก 

     

9.ผูบริหารขอความรวมมือกับเจาหนาที่ทุกฝายในการชี้แจง

วิสัยทัศน 

     

10.ผูบริหารเปดใจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร      

11.ผูบริหารสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหใชความสามารถ  

    อยางเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

     

12.ผูบริหารสนับสนุนใหใชนวัตกรรมใหมๆในการ

ปฏิบัติงาน 

     

13.ผูบริหารมีความเชื่อใจและไววางใจบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

     

14.ผูบริหารใหบุคลากรทดลองใชวิธีการใหมๆในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

15.ผูบริหารจัดโครงสรางองคการใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
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16.โดยสรุปทานคิดวาผูบริหารในองคการของทานมีวิสัยทัศนมากนอยเพียงใด 

         นอยที่สุด        นอย         ปานกลาง        มาก           มากที่สุด 

17. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนการมีวิสัยทัศนของผูบริหารของทานเทาใด 

        ระบุ            คะแนน 
 

ปจจัยการมีสวนรวม 

คํากลาว มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

ดานงานวิชาการ 

1.ทานมีสวนกําหนดเปาหมายการพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียน 

     

2.ทานมีสวนในการพิจารณาเห็นชอบในการจัดทําสาระ

หลักสูตร 

     

3.ทานมีสวนในการศึกษาความตองการของทองถิ่นในการ

จัดทําหลักสูตร 

     

4.ทานมีสวนในการพัฒนาจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

     

5.ทานมีสวนในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      

6.ทานมีสวนในการสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทาง

วิชาการ โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

     

7.ทานมีสวนประสานความรวมมือในการพัฒนางาน

วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

     

8.      ทานมีสวนในการวางแผนพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน 

ดานงบประมาณ 

9.ทานมีสวนในการวางแผนการใชงบประมาณของ

โรงเรียน 

     

10.ทานมีสวนกําหนดแนวทางการระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

     

11.      ทานมีสวนสนับสนุนชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย 
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คํากลาว มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

12.ทานมีสวนเสนอขอคิดเห็นในการพิจารณาใช

งบประมาณของโรงเรียน 

     

13.ทานมีสวนตรวจสอบการใชจายงบประมาณประจําป

ของโรงเรียน 

     

14.ทานมีสวนกํากับติดตามใหโรงเรียนใชจายงบประมาณ

ตามแผนของโรงเรียน 

     

15.ทานมีสวนประเมินผลการใชงบประมาณของโรงเรียน      

16.ทานมีสวนระดมทรัพยากรในทองถิ่นมาสนับสนุนใน

การจัดการศึกษา 

     

ดานการบริหารงานบุคคล 

17.ทานมีสวนในการวางแผนการจัดการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

     

18.ทานมีสวนประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ

บุคลากรโรงเรียน 

     

19.ทานมีสวนในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร

ทางการศึกษา 

     

20.ทานมีสวนในการวางแผนอัตรากําลัง      

21.ทานมีสวนเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ      

22.ทานมีสวนในการจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา      

ดานการบริหารทั่วไป 

23.ทานมีสวนในการวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

     

24.ทานมีสวนพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ      

25.ทานมีสวนในการวิจัยพัฒนานโยบายและแผน      

26.ทานมีสวนในการจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องคการ 

     

27.ทานมีสวนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

28.ทานมีสวนในการดําเนินงานธุรการ      
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คํากลาว มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

29.ทานมีสวนดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม      

30.ทานมีสวนในการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ

โรงเรียนสูชุมชน 

     

31.ทานมีสวนในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในการจัดและ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

     

32.ทานมีสวนในการสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน      

33.โดยสรุปทานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป มากนอยเพียงใด 

         นอยที่สุด        นอย         ปานกลาง        มาก           มากที่สุด 

34. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เทาใด 

         ระบุ             คะแนน 

 

ปจจัยวัฒนธรรมองคการ 

คํากลาว มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

ความมุงประสงคของโรงเรียน 

1.ทานเห็นดวยกับความมุงหมายของโรงเรียน 

     

2.ทานมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจถึงความมุง

หมายของโรงเรียน 

     

3.ทานมีสวนรวมในการกําหนดความมุงหมายของโรงเรียน      

การเพิ่มอํานาจ 

4. ทานรับรูขาวสารในการใชทรัพยากรของโรงเรียน 

     

5.ทานสามารถใชทรัพยากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน

อยางเหมาะสม 
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คํากลาว มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

6.ทานมีการกระจายอํานาจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร

ตามความสามารถ 

     

การตัดสินใจ 

7.ทานมีสวนรวมในการศึกษาปญหาของการปฏิบัติงาน 

     

8.ทานมีโอกาสกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาของ

การปฏิบัติงาน 

     

9.ทานมีการใชขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 

 

     

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 

10.ทานรูสึกเปนคนสําคัญของโรงเรียน 

     

11.ทานเต็มใจที่จะชวยเหลือและรวมกันพัฒนางานที่

รับผิดชอบ 

     

12.ทานมีความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน      

ความไววางใจ 

13.ทานมีโอกาสเลือกทํางานตามความตองการ 

     

14.ทานเห็นความสําคัญในการแสดงความคิดเห็นของแต

ละบุคคล 

     

15.ทานเชื่อมั่นในความสามารถของเพื่อนรวมงาน      

ความมีคุณภาพ 

16.ทานเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

     

17.ทานเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย      

18.ทานสรางบรรยากาศของการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 

     

การยอมรับ 

19.ทานยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน 

     

20.ทานใหการยอมรับเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถ      
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คํากลาว มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

21.ทานเห็นคุณคาของการสรางการยอมรับนับถือกันให

เกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

ความเอื้ออาทร 

22.ทานเอาใจใส ดูแล ในความเปนอยูของเพื่อนรวมงาน 

     

23.ทานเอาใจใสและใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงานแก

เพื่อนรวมงาน 

     

24.ทานไดรับสวัสดิการของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 

     

ความหลากหลายของบุคลากร 

25.ทานมีความเชื่อวาวิธีการสอนมีความหลากหลายแลวแต

ครูจะเลือกใชใหเหมาะสม 

     

26.ทานมีการสงเสริมใหบุคลากรปรับการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน 

     

27.ทานมีการใชความสามารถอันหลากหลายของบุคลากร

แตละคนมาใชในการดําเนินงานของโรงเรียน 

     

คํากลาว เห็น

ดวย

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ย่ิง 

ไม

แนใจ/

ไม

ทราบ 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

28.ทานเห็นวาการมาทํางานตรงตามกําหนดเวลาเปนสิ่ง

สําคัญ 

     

29.ทานเห็นวาบุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติงานโดยยึด

ม่ันในแนวทางแหงคุณธรรม  และจริยธรรม 

     

30.ทานเห็นวาบุคลากรทุกคนในองคการปฏิบัติหนาที่เต็ม

ความสามารถกับงานที่ไดรับมอบหมายอยางสม่ําเสมอ 
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31.โดยสรุปในองคการของทานมีการสรางวัฒนธรรมองคการมากนอยเพียงใด 

        นอยที่สุด        นอย         ปานกลาง        มาก           มากที่สุด 

32.ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนวัฒนธรรมองคการในหนวยงานของทานเทาใด 

      ระบุ             คะแนน 

 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

พฤติกรรมการบริหาร มาก มาก ปาน

กลาง 

นอย 

ท่ีสุด 

นอย

ท่ีสุด 

การบริหารงานวิชาการ 

1.ทานมีการวางแผนพัฒนาในดานวิชาการ 

     

2.ทานมีการพัฒนาหลักสูตรกับความตองการของโรงเรียน

และทองถิ่น 

     

3.ทานมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไวและปรับแผนการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม 

     

4.ทานมีการประเมินผลงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ      

5.ทานสงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอน ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

6.ทานมีการประเมินผลการใชหลักสูตร และนําผลการ

ประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

7.ทานดําเนินการนิเทศภายในติดตามดูแลการสอนของครู 

ใหมีลักษณะเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

     

8.ทานสงเสริมใหครูวางแผนการประเมินและพัฒนาตนเอง

อยางสม่ําเสมอ 

     

9.ทานมีการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน

ทุกกลุมประสบการณ 

     

10.      ทานมีการวางแผนและอํานวยความสะดวกใหแกครู

นักเรียนในการใชหองสมุด 
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พฤติกรรมการบริหาร มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

การบริหารงานบุคคล 

11.ทานจัดใหมีแผนภูมิการบริหารงานบุคคลและกําหนด

หนาที่รับผิดชอบชัดเจน 

     

12.ทานมีการสํารวจความรู ความสามารถ ความตองการ

ของบุคลากรในโรงเรียน 

     

13.ทานมีการชี้แจงนโยบาย แผนงาน โครงการใหบุคลากร

ทราบวัตถุประสงคอยางชัดเจน 

     

14.ทานมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใหบุคลากร

มีสวนรวมในการวางแผนบริหารงานบุคคล 

     

15.ทานมีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด      

16.ทานมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยาง

สม่ําเสมอ 

     

17.ทานจัดใหมีการทัศนศึกษาเพื่อนําความรูและ

ประสบการณมาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

     

18.ทานมีการสงเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

19.ทานมีการสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา 

     

20.ทานมีการกระตุ น สงเสริมสนับสนุนใหครู มี

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

     

การบริหารงานงบประมาณ 

21.ทานมีการจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช

งบประมาณ 

     

22.ทานมีการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ      

23.ทานมีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใช

งบประมาณ 

     

24.ทานมีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชผลผลิต

จากงบประมาณ 
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พฤติกรรมการบริหาร มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

25.ทานมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทํา

และจัดหาพัสดุ 

     

26.ทานมีการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ      

27.ทานมีการจัดรายงานทางการเงินและงบการเงิน      

28.ทานมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา      

29.ทานมีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา      

30.ทานมีการจัดทํากองทุนเพื่อการศึกษา      

การบริหารงานทั่วไป 

31.ทานมีการพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

     

32.ทานมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคการ      

33.ทานมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      

34.ทานมีการสงเสริมงานกิจการนักเรียน      

35.ทานมีการวางแผนงานอาคารสถานที่ และ

สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

     

36.ทานมีการจัดระบบการใหบริการที่เกี่ยวกับงานธุรการ 

แกครูและผูมาติดตอใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 

     

37.ทานใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม และประสานความ

รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน และ

หนวยงานที่จัดการศึกษา 

     

38.ทานมีการประชาสัมพันธงานการศึกษาใหชุมชน และผู

มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ 

     

39.ทานประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวน

ภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและ

พัฒนาการศึกษารวมกัน 

     

40.ทานมีการจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน      
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41.โดยสรุปทานมีพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ

อยูในระดับใด 

        นอยที่สุด        นอย         ปานกลาง        มาก           มากที่สุด 

42. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนพฤติกรรมการบริหารของผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจของทานเทาใด 

      ระบุ             คะแนน 

43.ทานคิดวาโครงสรางการบริหารงานที่เปนอยูในปจจุบันสามารถที่จะรองรับการกระจายอํานาจ

ไดมากนอยเพียงใด 

      นอยที่สุด        นอย         ปานกลาง        มาก           มากที่สุด 
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