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มัธยมศึกษา เขต 19 (THE FACTORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER SECONDARY 
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู และความผูกพันตอองคการของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 4) เพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 5) เพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 326  คน ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย  จํานวน  191คน  

และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 135  คน ท่ีไดมาโดย

การสุมแบบแบงชั้นภูมิ และการสุมอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

scale) คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.956 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณ ใชเทคนิควิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ โดยวิธี Enter และ

สรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน โดยวิธี Stepwise 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   

อยูในระดับมาก  

2. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู และ

ความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทุก

ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันทุกปจจัย และมีความ 

สัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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4. มีปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และความผูกพันตอองคการของ

ครู เพียง 2 ปจจัย ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ รอยละ 37.80 (R2 = .378) 

5. สามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ  = 1.157 + 0.446TOTALC + 0.234TOTALA 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑ  = 0.514ZTOTALC + 0.216ZTOTALA 
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The purpose of this research is to 1) Study the effectiveness of the school. 

Under the Office of the Secondary Education Region 19. 2) Study of academic 

leadership level of school administrators. Teacher performance and the organizational 

commitment of teachers. In schools under the Office of the Secondary Education 

Region 19. 3) Study the relationship between factors affecting school effectiveness and 

school effectiveness. Under the Office of the Secondary Education Region 19. 4) Find 

the factors that affect the effectiveness of the school. Under the Office of the 

Secondary Education Region 19. 5) Create equations for predicting the effectiveness of 

schools. Under the Office of the Secondary Education Region 19. The samples used in 

this study were: Government officials and educational personnel under the jurisdiction 

of the Office of the Secondary Education Region 19, academic year 2556. Include There 

were 191 teachers and educational personnel in Loei province. And 135 teachers and 

educational personnel in Nong Bua Lamphu province. Acquired by stratified random 

sampling and simple random. 

Tools used to collect data. This is a questionnaire. The total confidence was 

0.956. Statistics used in data analysis. Include Frequency, percentage, mean, standard 

deviation Pearson Product Moment Correlation Coefficient and multiple correlation 

coefficients. The technique used to select predictive variables was correlated with the 

criterion by Enter method. And Modeling of School Effectiveness Equations by 

Stepwise Method. 

The results of the study were as follows : 

1) School effectiveness Under the Office of the Secondary Education Region 

19 Very high. 
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2) Academic Leadership Level of School Administrators Teacher performance 

and organizational commitment of school teachers. Under the jurisdiction of the Office 

of the Secondary Education Service Area 19, all aspects were at a high level. 

3) Factors affecting the effectiveness of the school are all related. And 

positive relationship to school effectiveness. At the .01 level of significance 

4) The leadership of school administrators. And organizational commitment, 

only two factors that affect the effectiveness of the school. Office of Education Area 

School District 19 is statistically significant at the .01 level. The coefficient prediction 

37.80 percent (R2 = .378). 

5) The construction of predictive equation of raw and standardized scores 

was showed as follows: 

Ŷ  = 1.157 + 0.446TOTALC + 0.234TOTALA 

Ẑ  = 0.514ZTOTALC + 0.216ZTOTALA 
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ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปได ดวยความเมตตาและการชวยเหลืออยางดียิ่งของ รอง

ศาสตราจารย บุญชวย ศิริเกษ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา กํากับ ดูแล ติด 

ตาม และใหขอคิดตาง ๆ ตลอดจนใหกําลังใจดวยดีมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณ

งามความดี และความเมตตาของทานท่ีมีตอผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงอยางหาท่ีสุดไมได จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติกิจวรวัฒน ดร.ดุษฎีวัฒน แกวอินทร ดร.พิทยา แสงสวาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และนายไพโรจน พรมสอน ท่ีใหความอนุเคราะหเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ ใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงการทําวิจัยใหมี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย ซ่ึงมี

สวนสําคัญท่ีทําใหวิทยานิพนธในครั้งนี้มีความสมบูรณทุกข้ันตอน ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเสียสละ

ของทานเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และคณะครูทุก ๆ ทาน ท่ีไมอาจเอยนามไดหมดในท่ีนี้ ท่ีให ความ

อนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลแกผูวิจัยดวยความเต็มใจและเปนกัลยาณมิตรจนการ เก็บรวบรวม

ขอมูลแลวเสร็จ 

ทายท่ีสุดขอขอบคุณ นางสาวลัดดา แสนคําภา นางสาววิภาพร เสาวะรส และนายศุภสวัสดิ์ 

โคตรทุม นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีคอยสงเสริม 

และชวยเหลือในการเรียบเรียงรูปเลมใหสมบูรณ ขอขอบพระคุณบุพการี ท่ีคอยอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู 

ใหผูวิจัยเปนคนดีและมีกําลังใจเต็มเปยมในการทําวิจัยในครั้งนี้ รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุก ๆ ทาน  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันประเทศไทยเปนสังคมท่ีมี

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีทันสมัย โดยเฉพาะการเขามามีบทบาทของ

วัฒนธรรมชาติตะวันตก จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาถือไดวาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุด ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา และ

เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน รวมท้ังชวยแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เนื่องจากการ 

ศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนา

คนไทยใหมีความเจริญงอกงามทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรม ความดีงามในจิตใจ มีความ 

สามารถท่ีจะทํางาน และคิดวิเคราะห ไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใชความ 

รูอยางสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คูคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลัก

วา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงในการจัด

กระบวนการเรียนรูจําเปนตองมีการจัดใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน ชวยฝก

ทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553 ) 

การศึกษาจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหคนประสบความสําเร็จ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

สามารถปรับตัวเขากับสภาพของสังคมของโลกยุคขอมูลขาวสาร ท้ังนี้สถานศึกษาซ่ึงเปนหนวยงาน 

หลักท่ีจัดการศึกษา จะตองมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานของชาติท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนตอไป การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทย มุงเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจ และสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
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สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา (นิศารัตน งามประเสริฐ, 2552) กลาววา แมประเทศไทยจะ

สามารถจัดการศึกษาไดกาวหนาและเปนท่ีพอใจในประชากรวัยศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีอัตราเด็กในวัย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาสูการศึกษาในระบบไดอยางพอใจในระดับหนึ่ง และมีอัตราผูเขารับการ ศึกษา

นอกระบบในอัตราท่ีกาวหนา แตก็ยังพบวา มีปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบกลุมของเด็กวัยดังกลาว  

ทําใหผลการจัดการศึกษาดอยคุณภาพขาดประสิทธิภาพและยังไมท่ัวถึง จากปญหาดังกลาวจึง

กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึน ซ่ึงกระแสการปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยขณะนี้หรือ

หลายประเทศ เปนสิ่งท่ียืนยันวาสังคมโลกโดยท่ัวไปตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ 

ศึกษา ดังจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดและใหความสําคัญกับการปฏิรูปใน

ดานตาง ๆ ดังนี้ ปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองสอดรับซ่ึงกันและกันท้ังระบบ ปฏิรูปแนวทางการจัดการ 

ศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ังใน

ระบบโรงเรียน และกระบวนการเรียนรูในชุมชน ปฏิรูปรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง

หนวยงานของรัฐ การปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน โดยเนนเรื่องการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม

ของชุมชนและประชาชนในการจัดการศึกษา การตรวจสอบ การปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุน ปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

เนนเรื่องการประกันภายใน ปฏิรูปเรื่องสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การปฏิรูปตาง ๆ ดังกลาวจะนําไปสู

จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีคาดหวังวาการศึกษาไทยจะนําไปสูความงอกงาม

ของบุคคลและสังคมเพ่ิมคุณภาพของคนไทยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ิมความเสมอภาคและสิทธิทาง 

การศึกษา ในดานโครงสรางการบริหารจัดการเปนระบบเปด ใหโอกาสประชาชนและครอบครัว องคกร

เอกชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในกระบวนการตาง ๆ ตั้งแตการคิด การวางแผน

การจัดทําหลักสูตร การกํากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงจะทําใหการจัดการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและผูเรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยังสงผลใหมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม แมจะมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึนแตก็ใชวา จะแกปญหาการศึกษาไทยได

ท้ังหมด เนื่องจากในหลักการ แนวทางปฏิบัติไมสอดคลองกับหลักการปฏิบัติในสภาพจริง จึงทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงปญหาท่ีตามมาคือ การบริหารท่ีไมสอดคลองกับทฤษฎี หรือหลักการของการบริหาร 

วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 คือ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดวาสาระสําคัญมุงเนนการใหการจัดการศึกษา

เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรจึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีจะสงผลใหองคกรเกิดประสิทธิ 

ภาพและมีประสิทธิผล 

แนวคิดของประสิทธิผลของโรงเรียนมีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย ซ่ึงมีความหมายแตกตาง

กันข้ึนอยูกับมุมมองของผูเขียนหรือนักวิชาการ อาที ฮอย และมิสเกล (Mott, 1972 อางใน Hoy and 
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miskel, 1991, p. 373) ซ่ึงไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษาท่ีใหความหมายของประสิทธิผลของ

โรงเรียนวา หมายถึง ความสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญกําลัง 

ใจของสมาชิกในโรงเรียน (วิโรจน สารรัตนะ, 2543, หนา 67) ไดกลาววา ประสิทธิผลขององคการ 

หมายถึง ความสามารถในการกําหนดจุดหมายขององคการไดอยางเหมาะสม ถูกทิศทาง และทําให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได (ประพันธ สุริหาร, 2542, หนา 3) อธิบายวา ประสิทธิผลขององคการ

ตองนิยามโดยใชเกณฑหลายอยาง และตองพิจารณาท้ังวิธีการหรือกระบวนการ และจุดมุงหมายหรือ

ผลท่ีได มาพิจารณาผลการทํางานท่ีไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพก็เปนได (บุญเรือง ศรีเหรัญ, 

2542, หนา 27) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการกําหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ท่ีทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพุทธศึกษา จริยศึกษา และ

การปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีลักษณะ

นิสัย มีทักษะ มีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 30) กลาววา สถานศึกษา เปนองคการท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว สามารถ

บริหารจัดการและใหบริการการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเสมอภาค และศักดิ์ชัย แกวอินทร 

(2549, หนา 21) ไดกลาวไววา โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาองคการหนึ่งท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการ

ผลิตบุคลากร ท่ีเปนเด็กและเยาวชนใหมีความสามารถ เปนพลเมืองดีของสังคม และประเทศ โรงเรียน 

ท่ีสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยอมเปนท่ีเชื่อถือของผูปกครอง

และชุมชน ปจจัยสําคัญคือ การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพราะ

ผูปกครองจะยึดปจจัยนี้เปนหลักในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

Hoy & Miskel (2008, p. 248) ท่ีกลาวไววา การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเกิดประสิทธิผลสูงหรือ

ต่ํา ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครู และดานนักเรียน ซ่ึง

อาจกลาวไดวา โรงเรียนตองมีบรรยากาศท่ีดี ผูบริหารตองมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีเอ้ือตอการเกิด

บรรยากาศท่ีดีสามารถกระตุนและจูงใจครู สนองตอบความตองการพ้ืนฐานของครู ใหเกิดความเต็มใจ

และพึงพอใจในการทํางาน จนยอมทุมเททํางานอยางเต็มความสามารถก็จะไดผลลัพธ คือ นักเรียนมี

ความสําเร็จทางการเรียน หรือมีผลสําเร็จทางการเรียนท่ีดีเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด และ

สงผลตอการแกปญหาตาง ๆ ตลอดถึงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาตอไปดวย 

Cherrington (1989 อางใน โสภิณ มวงทอง, 2553, หนา 2) ไดกลาววา องคการจะดํารง

อยูไดจะตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ โดยมีประสิทธิผลเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององค 

การถาปราศจากการประเมินประสิทธิผลแลวจะไมมีทางทราบวา ผลการปฏิบัติภารกิจขององคการ

เปนอยางไร ซ่ึงประสิทธิผลของการบริหารจะสัมฤทธิ์ผลมากหรือนอยนั้นพฤติกรรมการบริหารของ

ผูนําจะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่ง ดังนั้น ในการบริหารหรือการจัดการนั้นไมวาภาครัฐหรือ
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เอกชน ยอมคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรเปนสําคัญ ซ่ึงการบริหารองคการจะเกิด

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง 

การบริหาร เปนกระบวนการอยางหนึ่ง โดยพ้ืนฐานแลวมันเก่ียวของกับการทําใหบรรลุเปา 

หมายท่ีกําหนดโดยองคการหรือสถาบัน ไมมีองคการไหนสามารถทําใหบรรลุเปาหมายไดนอกเสียจาก

วา สมาชิกท้ังหมดของกลุมบูรณาการเขาดวยกันแลวทําเปาหมายใหเปนจริง การบริหารถูกมองเปน

กลไกทางเทคนิค การบริหารเปนสวนหลักท่ีเก่ียวของกับการทําใหสิ่งตาง ๆ บรรลุความสําเร็จ (ชาญชัย 

อาจินสมาจาร, 2543, หนา 1) 

ปญหาการจัดการศึกษาไทยท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับสภาวะปญหาของ

การศึกษาและระบบการเรียนรูของไทย นักบริหารการศึกษาสวนใหญมักจะพิจารณาการศึกษาเฉพาะ

สวนท่ีเปนงานในหนาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยไมไดสนใจกับสภาพแวดลอม 

ทางเศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผลตอสุขภาพ การพัฒนาทางสมอง การพัฒนาดานวุฒิภาวะทางอารมณ ฯลฯ 

ของเด็กและเยาวชนมากเทาท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ีเปนปจจัยสภาพแวดลอมดังกลาวมีผลกระทบตอการศึกษา

หรือการเรียนรูของเด็กอยางสําคัญ (ภารดี อนันตนาวี, 2552, หนา 321) 

ผูบริหารหรือผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานในองคการ 

การท่ีจะบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีองคการกําหนดไวผูบริหารจะตอง

รูจักตนเอง เขาใจในสถานการณตาง ๆ วิเคราะหงานไดถูกตอง มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหทันตอเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการศึกษางานวิจัยของ ประจัก

สิน บึงมุม (2544, หนา 3) พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารจะเปนตัวกําหนดแบบแผนการปฏิบัติ 

งานของผูรวมงาน จึงมีอิทธิพลโดยตรงตอสภาพบรรยากาศองคการขณะเดียวกันสภาพบรรยากาศมี

ผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมผูรวมงาน มีผลตอการปฏิบัติงานของครูและประสิทธิภาพในการริหาร

โรงเรียน ซ่ึงพฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีแสดงออกจะสงผลใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการดําเนินงาน ใน

การบริหารองคการใหเกิดประสิทธิผลนั้น ผูบริหารจําเปนตองประสานสัมพันธท้ังบุคลากรและงาน

ตาง ๆ ในองคการเพ่ือใหการทํางานในองคการประสบผลสําเร็จ (ประสิทธิ์ สาระสันต, 2542, หนา 

11) บุคลากรในองคการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีชวยในการบริหารงานขององคการบรรลุวัตถุประสงค ถา

บุคลากรในองคการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติเปนอยางดีจะชวยใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (วิจิตร ศรีสะอาน, 2532, หนา 43 อางใน รุงวิจักขณ หวังมวนกลาง, 2548, 

หนา 2) และองคกรทุกองคกร จะตองมีการบริหารและการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคตองอาศัย

ปจจัยในการบริหาร โดยท่ัวไปการบริหารงานจะตองมีปจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ หรือ เรียกวา 

ทรัพยากรการบริหาร (Administration resources) คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ 

(Material) และการจัดการ (Management) หรือเรียกสั้น ๆ วา 4Ms ปจจัยท้ัง 4 ประการ นับวาเปน

ปจจัยพ้ืนฐาน ท้ังนี้เพราะวาการบริหารทุกประเภทไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ตาม จําเปนตอง
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อาศัย คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการองคการเปนองคประกอบท่ีขาดไมได และการบริหาร

โรงเรียนในชวงท่ีผานมาพบวามีปจจัยหลายอยางท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหาร ท้ังโครงสรางระบบ 

ภาวะผูนําของผูบริหาร การใหความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน ปญหาการจัดคุณภาพการศึกษา 

ซ่ึงปจจัยการบริหารงานตาง ๆ เหลานี้ทําใหการบริหารงานขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล การ

จะไปสูเปาหมายภารกิจหลักดังกลาว จําเปนตองอาศัยผูนํา หรือผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนบุคคล 

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอความสําเร็จขององคกร พฤติกรรมผูนําของผูบริหารจะกระตุนใหเกิดความรวม 

มือ (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2538, หนา 57 อางใน สวาท มาปสสา, 2554, หนา 3) ถือวาเปนความพยายาม 

ท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาระดับสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปสถาน 

ศึกษา ซ่ึงนาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไปสูทิศทางท่ีควรจะเปน 

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดลอมในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ความ 

สําเร็จของกลุมหรือองคการใด ๆ ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของความเปนผูนําของผูบริหารในองค 

การนั้น (บุญชวย ศิริเกษ, 2540, หนา 191) พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

(Instructional Leadership) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของสถานศึกษา มีอิทธิพลตอความ

คาดหวัง มีอิทธิพลตอการสังเกตการสอนและการนิเทศ มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลากร และสัมพันธ

กับคุณภาพการศึกษา (Davis & Thomas, 1989 อางใน สวาท มาปสสา, 2554, หนา 5)  

การบริหารงานวิชาการ เปนพันธกิจการบริหารอีกงานหนึ่งท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 (สํานักงานคณะ 

กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 24) ใหเปนพันธกิจการบริหารของคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานหลักในการจัดการในระดับพ้ืนท่ี 

ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงเปนอีกงานหนึ่งท่ีผูบริหารควรไดศึกษาทําความเขาใจและทําหนาท่ีใน

พันธกิจนี้อยางมุงม่ันและทุมเทตอไป เพราะงานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการ

เรียนรูนั้น ถือไดวาเปนหัวใจของการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา หรือท่ี (Hoy and 

Miskel, 2008, p. 40) เรียกวา “เทคนิคหลักขององคการ (Technical core)” ขององคการศึกษา

และเปนเหตุผลหลักท่ีมีการจัดตั้งหนวยงานทางการศึกษาข้ึนมาในสังคม คือ เพ่ือจัดการเรียนการสอน

และการเรียนรูของสมาชิกของสังคม (สมาน อัศวภูมิ, 2549, หนา 239) 

การจัดการการศึกษาจะมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับองค 

ประกอบตาง ๆ หลายประการ การจัดการศึกษาของประเทศไทยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามนโยบาย

ทางการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ ตองอาศัยหลายองคประกอบ ครูเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ และมีความสัมพันธ

กับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพราะการท่ีจะทําใหการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย

ทางการศึกษานั้นตองอาศัยครูในโรงเรียนเปนกําลังสําคัญ ดังนั้นครูในโรงเรียนจึงตองมีประสิทธิภาพใน

การทํางาน เพราะการท่ีนักเรียนจะมีความรูตามวัตถุประสงคและหลักการมากนอยเพียงใดนั้น ยอม 
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ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ แตองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพการสอนของครู 

เพราะการศึกษาเปนการจัดประสบการณใหนักเรียน ซ่ึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม บรรยากาศ เทคนิค 

และองคประกอบท้ังหลายท่ีมาชวยใหเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณท่ีสุด หลักสูตรแมบทอาจจะเขียนไว

เลิศหรู เพียงใดก็ตาม ถาครูผูสอนไมเปน ไมรูจักวิธีสอน เด็กจะรูสึกเบื่อหนาย และไมเกิดการเรียนรู ซ่ึง

การสอนเปนกิจกรรมของผูสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพถาหากใชหลักสูตร

เดียวกัน ผูเรียนกลุมเดียวกัน ประสิทธิภาพการสอนจะข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของผูสอน (เชาว อินใย, 

2531, หนา 3 อางใน อุดม พุทธา, 2554, หนา 2) 

ในยุคสังคมท่ีทุกองคการตางมีการแขงขัน และพยายามพัฒนาองคการของตนเองใหเปน

หนึ่งในผูนําท่ีตนเองประกอบการอยู โดยพยายามอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดานมาชวยปรับเปลี่ยนองคการ 

เพ่ือใหพรอมรับมือกับสถานการณหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และปจจัย

หนึ่งท่ีท่ีมีอิทธิผลสําคัญตอองคการ ในการพัฒนาองคการเพ่ือนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 

ผล ไดแก ความผูกพันตอองคการ เพราะไมวาองคการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ เปนองคภาครัฐ รัฐ 

วิสาหกิจหรือเอกชน ทุกองคการลวนตองมี แนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ของสมาชิกเปรียบเสมือนกาวทางสังคม ท่ีชวยใหสมาชิกในองคการรวมตัวกัน มีความผูกพันกันภายใน

สมาชิกองคการเดียวกัน และอยูรวมในองคการอยางอบอุนและมีความสุข ความผูกพันตอองคการเปน

ปจจัยชนิดหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาความรูสึกของพนักงานใหเกิดความผูกพันและ

เสียสละใหกับองคการ เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานจะทําใหพนักงานรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของ

องคการ พรอมท่ีจะทุมเทกําลังกาย กําลังใจใหกับองคการอยางเต็มท่ี ปรารถนาท่ีจะอยูกับองคการนั้น

ตลอดไป แสดงวาพนักงานไดเกิดความผูกพันกับองคการ พรอมท่ีจะกาวไปขางหนารวมกับองคการ 

ไมวาองคการจะอยูในสถานการณเชนใด 

การท่ีองคการตาง ๆ ไมวาภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพใหอยูกับองคการจําเปนท่ีจะตองสรางแรงจูงใจ รวมถึงการสรางความผูกพันในองคการ ซ่ึงผล

ดังกลาวจะสงผลใหคนและงาน เอ้ือประโยชนตอกันเพราะคนเปนผูสรางงาน ในขณะท่ีงานเปนสิ่งท่ีใช

ควบคุมพฤติกรรมของคนใหสอดคลองกันในการทํางานรวมกัน ซ่ึงจากความสัมพันธดังกลาวจะเห็นได

วาหากบุคคลในองคการไดรับการจูงใจในการทํางานใหเขาเหลานั้นไดบรรลุถึงความตองการของตน

แลวก็จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลโดยรวมขององคการ รวมถึงสามารถนํา

การจูงใจดังกลาวมาสรางความผูกพันในองคการใหกับคนในองคการ (สถาพร ปนเจริญ, 2547) 

จากขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ทําใหทราบวา สภาพความสําเร็จและสภาพปญหาของแตละโรงเรียนมีความแตกตาง

กัน ปญหาท่ีสําคัญโดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

ระดับชาติ หรือ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ประจําปการศึกษา 2558 มีคา 

เฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู และจํานวนนักเรียนมีแนวโนมลดลง 
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จากเหตุผลและความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือใหไดขอมูล

สารสนเทศ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอคุณภาพผูเรียนตอไป 

  

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอน 

ของครู และความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิ 

ผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2.4 เพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2.5 เพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยและการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จึงกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1.3.1 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธกัน 

และมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 แตละองคประกอบโดยรวม 

1.3.2 ตัวแปรพยากรณอยางนอย 1 ตัว สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้  
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1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงมีเนื้อหา 4 องคประกอบ ดังนี้ 

  1. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามกรอบแนวคิดของ Hoy and Mikel (2008) ประกอบ 

ดวย 

   1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

   2) ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

   3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

   4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

  2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Krug 

(1992 อางใน ไกศิษฏ เปลรินทร, 2552) ประกอบดวย 

   1) การกําหนดพันธกิจ 

   2) การบริหารหลักสูตรและการสอน 

   3) การนิเทศการสอน 

   4) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

   5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

  3. ประสิทธิภาพการสอนของครู ตามกรอบแนวคิดของ สุจินต วิศวธีรานนท (2545, 

อางใน ปณต เทพภิบาล, 2552, หนา 46) ประกอบดวย 

   1) การรูจักผูเรียน 

   2) การวางแผนการสอน 

   3) เทคนิคในการดําเนินการสอน 

   4) การปรับปรุงการเรียนการสอน 

   5) คุณลักษณะของครูท่ีดี 

  4. ความผูกพันตอองคการของครู ตามกรอบแนวคิดของ Greenberg (1987, อาง

ใน วรรณิภา นิลวรรณ, 2555, หนา 30) ประกอบดวย 

   1) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

   2) ความผูกพันดานความรูสึก 

   3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ปการศึกษา 2559 มีขอบเขตดานประชากร ดังนี้ 
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1. ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,184 คน 

จําแนกเปน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 1,278 คน และขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 906 คน  

2. กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 326 คน 

จําแนกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 191 คน และขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 135 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) 

1.4.3 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตัวแปรพยากรณ (Predictor variables) ไดแก ปจจัยท่ีนาจะสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย 

 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกเปน 

  (1)  การกําหนดพันธกิจ 

  (2)  การบริหารหลักสูตรและการสอน 

  (3)  การนิเทศการสอน 

  (4)  การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

  (5)  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

 2) ประสิทธิภาพการสอนของครู จําแนกเปน 

  (1)  การรูจักผูเรียน 

  (2)  การวางแผนการสอน 

  (3)  เทคนิคในการดําเนินการสอน 

  (4)  การปรับปรุงการเรียนการสอน 

  (5)  คุณลักษณะของครูท่ีดี 

 3) ความผูกพันตอองคการของครู จําแนกเปน 

  (1)  ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

  (2)  ความผูกพันดานความรูสึก 

  (3)  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
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  2. ตัวแปรเกณฑ (Criterion variables) ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

 2)  ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

 3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

 4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

  

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารโรงเรียนใหบรรลุ

ตามเปาประสงคตอไป โดยไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 3 ปจจัย ไดแก 1) ภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของ Krug (1992 อางใน ไกศิษฏ เปลรินทร, 2552) 

ซ่ึงประกอบดวย (1) การกําหนดพันธกิจ (2) การบริหารหลักสูตรและการสอน (3) การนิเทศการสอน 

(4) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  

2) ประสิทธิภาพการสอนของครู ตามแนวคิดของ สุจินต วิศวธีรานนท (2545, อางใน ปณต เทพภิบาล, 

2552, หนา 46) ซ่ึงประกอบดวย (1) การรูจักผูเรียน (2) การวางแผนการสอน (3) เทคนิคในการ

ดําเนินการสอน (4) การปรับปรุงการเรียนการสอน (5) คุณลักษณะของครูท่ีดี 3) ความผูกพันตอองค 

การของครู ตามแนวคิดของ Greenberg (1987, อางใน วรรณิภา นิลวรรณ, 2555, หนา 30) ซ่ึง

ประกอบดวย (1) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (2) ความผูกพันดานความรูสึก (3) ความผูกพัน

ดานบรรทัดฐาน เปนตัวแปรพยากรณ และศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ Hoy and 

Miskel (2008, อางใน สมใจ ปตุโส ) ประกอบดวย (1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง (2) ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (3) ความสามารถในการปรับ 

เปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เปนตัวแปรเกณฑ ดังนั้น 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีดังนี้ 
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  ตัวแปรพยากรณ    ตัวแปรเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนว 

คิดของ Hoy and Miskel (2008, 

อางใน สมใจ ปตุโส) ประกอบดวย 

1. ความสามารถในการ

ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง  

2. ความสามารถพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

3. ความสามารถในการ

ปรับ เปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  

4. ความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษาตามแนวคิดของ Krug (1992 อางใน ไกศิษฏ 

เปลรินทร, 2552) ซ่ึงประกอบดวย  

 1) การกําหนดพันธกิจ 

 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน  

 3) การนิเทศการสอน 

 4) การกํากับติดตามความกาวหนาของ

นักเรียน  

 5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการ

สอน  

2. ประสิทธิภาพการสอนของครู ตามแนว 

คิดของ สุจินต วิศวธีรานนท (2545, อางใน ปณต 

เทพ ภิบาล, 2552, หนา 46) ซ่ึงประกอบดวย  

 1) การรูจักผูเรียน  

 2) การวางแผนการสอน  

 3) เทคนิคในการดําเนินการสอน  

 4) การปรับปรุงการเรียนการสอน 

 5) คุณลักษณะของครูท่ีดี  

3. ความผูกพันตอองคการของครู ตามแนว 

คิดของ Greenberg (1987, อางใน วรรณิภา นิลวรรณ, 

2555, หนา 30) ซ่ึงประกอบดวย  

 1) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

 2) ความผูกพันดานความรูสึก 

 3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 

1.6.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการดําเนิน 

งานของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

1.6.2 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนําผลการวิจัยไปใชใน

การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูในโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู ซ่ึงจะนําไปสูการ

พัฒนาและแกไขปญหาของนักเรียนอันจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอนาคตตอไป 

1.6.3 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สามารถ

นําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายพัฒนาผูบริหารและสถานศึกษาในสังกัดตอไป  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของคําท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมตาง ๆ ท่ี

บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน โดยพิจารณาจาก ความสามารถของสถานศึกษาใน

การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามขอบขายงานและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา

โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดของโรงเรียน ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ

ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ในการบริหารจัดการโรงเรียนในทุก ๆ ดาน เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผล 

สัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยูในระดับสูง โดยพิจารณาจากการมีพัฒนาการทางดานวิชาการเพ่ิมข้ึน และมี

ความคิดสรางสรรค 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ในการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนอยางตอเนื่อง นักเรียนมี

พฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับจนผูปกครองพึงพอใจ 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ในการรวมมือกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงการดําเนินการตาง ๆ ใหคลองตัวตอการปฏิบัติ ท้ังดาน
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การบริหาร การจัดการดานกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินไดสอดคลองกับหลักสูตร นําผล

การทดสอบของนักเรียนเปนขอมูลในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูปรับ 

ปรุงพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุน เพ่ือ 

ใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู เพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนา เหมาะสมกับสภาพ 

แวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และครูยอมรับตามกระบวนการท่ีโรงเรียนจัดทํา 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในการ

รวมมือรวมใจกันแกปญหาเรงดวน หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนในทุก ๆ ดาน 

บนพ้ืนฐานของหลักการเหตุผลและคุณธรรมในการควบคุมสถานการณแกไขปญหาความขัดแยง ให

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี บรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนจนผูมี

สวนไดสวนเสียพึงพอใจ 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ตัวแปรพยากรณท่ีนํามาใชทดสอบ

การสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

ประสิทธิภาพการสอนของครู และความผูกพันตอองคการของครู ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร

โรงเรียน ท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ในการนําความรู เทคนิค และทักษะการบริหาร ท่ี

มีการวางกลยุทธไวอยางดี ท่ีเก่ียวของกับการนําผูรวมงาน ใหรวมมือปฏิบัติงาน พัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบ 5 ประการดังนี้ 

 1) การกําหนดพันธกิจ หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนในการนําขอมูลสารสนเทศ 

ปญหา ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน เปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของงาน ภาระงาน 

หรือบทบาทหนาท่ีท่ีโรงเรียนตองทําภายใตแผนกลยุทธของโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการอยาง

ชัดเจน โดยครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม มีการสื่อสาร สรางความเขาใจในภารกิจ 

บทบาทหนาท่ีและกําหนดความรับผิดชอบในงานวิชาการนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดได 

 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจเรื่องหลักสูตร มีความสามารถในการประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ สงเสริมสนับ 

สนุนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนแกครูอยางจริงจัง นําขอมูลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนประกอบการตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและการ

เรียนรูโดยการมีสวนรวมเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการใหความชวย 

เหลือ ติดตาม และประเมินผล ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใหมีความสอดคลองกับ

เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพในตัวครูแตละคนซ่ึงจะชวยเพ่ิมพูนความรู มี
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การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และมีการประชุมหลังการตรวจเยี่ยมเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

ดําเนินการทดสอบเพ่ือตรวจสอบจุดเดนและจุดบกพรองของนักเรียน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

ความกาวหนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยางใกลชิดและตอเนื่องเปนระยะ ๆ และนําผลการทดสอบมา

ใชในการประเมินความกาวหนาดานการเรียนของผูเรียน มีการรายงานปญหาท่ีเกิดข้ึน และนําผลการ

ทดสอบมาดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

 5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถาน 

ศึกษา ในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู ใหบรรยากาศท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียน จัด

ใหมีแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย และเปนระเบียบ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ชวยสงเสริมให

ท้ังผูเรียนและครูมีพลังพรอมท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ 

อยางหลากหลาย ครูยอรับความแตกตางระหวางบุคคล เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูใชสื่อ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 

สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานรางกาย สมอง อารมณและสังคม ใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติ

หนาท่ี และนําทักษะนั้นไปใชใหเกิดประโยชน และไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายทีหลักสูตรกําหนดไว 

ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1) การรูจักผู เรียน หมายถึง พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกถึงการดําเนินการ เพ่ือ

วิเคราะหหาขอมูลพ้ืนฐาน ความสามารถ และความแตกตางของผูเรียนแตละคนกอนเริ่มทําการสอน 

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนา สงเสริมผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม เนนการมีสวนรวมของผูเรียน โดยยึดหลักผูเรียนมีความแตกตางและสามารถเรียนรูไดทุกท่ี

ทุกเวลา 

 2) การวางแผนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูในการ 0เตรียมการในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การคัดเลือกเนื้อหา การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การประเมินผล อยางมีระบบระเบียบ และเขียนเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบท่ี

เปนมาตรฐานกําหนด 

 3) เทคนิคในการดําเนินการสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูในการใชเทคนิคกลวิธีตาง ๆ 

หรือการกระทําใด ๆ อยางหลากหลาย ท่ีใชเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหกระบวน 

การ ข้ันตอน วิธีการสอนนั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพิจารณาความสอดคลอง ความ

เหมาะสมของเนื้อหาวิชาท่ีสอน ตามความสามารถและความแตกตางของผูเรียน 
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 4) การปรับปรุงการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูท่ีมีการวัดและประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง นําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมีการทําวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือนําขอมูลมาแกไขปญหา เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

 5) คุณลักษณะของครูท่ีดี หมายถึง ครูท่ีมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเอง

เสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม ยิ้มแยมแจมใส นาศรัทธา เปนกัลยาณมิตร สอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศน 

และมุงม่ันพัฒนา 

3. ความผูกพันตอองคการของครู หมายถึง หมายถึง ความรูสึกของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มีความซ่ือสัตย จงรักภักดี 

มีทัศนคติทางบวกตอองคการ มีพฤติกรรมแสดงออกตอองคการท่ีปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมท่ี

กลมกลืนกับสมาชิกขององคการโดยยอมรับนโยบายและเปาหมายขององคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน

เพ่ือความสําเร็จขององคการและพรอมท่ีจะอยูกับองคการตอไป แมวาองคการจะอยูในภาวะปกติหรือ

ประสบกับภาวะวิกฤตซ่ึิงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 1) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) หมายถึง 

การท่ีผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู ตองการอยูทํางานกับองคการเพราะตองการคาตอบแทน 

ผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับ จากการลงทุนบางอยาง และมีความเชื่อวาหากลาออกจะทําใหสูญเสียสิ่งท่ี

ไดลงทุนกับองคการในเวลาท่ีผานมา รวมถึงการรับรูถึงความยากลําบากในการทํางานใหม 

 2) ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง การท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาและขาราชการครูเขาใจวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ยึดม่ันกับองคการ เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับองคการ เห็นพองกับเปาหมายและคานิยมขององคการ และเต็มใจท่ีจะใหความชวยเหลือ

ในกรณีท่ีองคการกําลังดําเนินการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาและขาราชการครู ตองการทํางานกับองคการอันเนื่องมาจากความผูกพัน และความจง รัก

ภักดีตอองคการ อันเปนสิ่งท่ีถูกตองและควรกระทํา รวมถึงความผูกพันท่ีเกิดจากแรงกดดันจากคนอ่ืน 

และเปนบุคคลท่ีไมอยากใหนายจางผิดหวังและกังวลวาเพ่ือนรวมงานอาจจะคิดกับตนในทางท่ีไมดี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา ซ่ึง

แบงโครงสรางโดยกระทรวงศึกษาธิการใหมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน ติดตามการบริหารการ

จัดการทางการศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

เลยและจังหวัดหนองบัวลําภ ู

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีอยูในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงจําแนกเปน 4 ขนาด (ขอมูลสารสนเทศ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ป 2558) ดังนี้ 
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1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ไมถึง 500 คน 

2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 500 คน - 1,499 คน 

3) โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 1,500 คน - 2,499 คน 

4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป 

2ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ใหรับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน งบ

บุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรมหรือกระทรวงอ่ืนท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

2ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน รอง

ผูอํานวยการโรงเรียน รวมถึงผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครู และพนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน ใน

จังหวัดเลยและหนองบัวลําภู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา

และขาราชการครูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 แบงออกเปน 4 กลุม คือ 

1) ไมเกิน 5 ป 

2) 6 - 10 ป 

3) 11 - 20 ป 

4) มากกวา 20 ป 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามา

อางอิง ตามลําดับดังนี ้

2.1 ประสิทธิผลขององคการ (organization effectiveness) 

 2.1.1 ความหมายประสิทธิผลขององคการ 

 2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลองคการ 

 2.1.3 เกณฑประเมินประสิทธิผลองคการ 

  2.1.4 ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.1.5 คุณลักษณะและองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.1.6 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.1.7 เครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 

 1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 

 2)  ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 

 3)  ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

 4)  ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

 2.1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 1) งานวิจัยในประเทศ 

 2) งานวิจัยตางประเทศ 

2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.1 ภาวะผูนําวิชาการ 

 1)  ความหมายของผูนํา 

 2)  ความหมายของภาวะผูนํา 

 3)  ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 4)  ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5)  ภาวะผูนําทางวิชาการกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

 6)  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 7)  องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชาการ 
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 ก)  การกําหนดพันธกิจ 

 ข)  การบริหารหลักสูตรและการสอน 

 ค)  การนิเทศการสอน 

 ง)  การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

 จ)  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

 8)  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ก)  งานวิจัยในประเทศ 

 ข)  งานวิจัยตางประเทศ 

 2.2.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู 

 1) ความหมายของประสิทธิภาพการสอนของครู 

 2) แนวคิดเก่ียวกับการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) องคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครู 

  ก) การรูจักผูเรียน 

  ข) การวางแผนการสอน 

  ค) เทคนิคในการดําเนินการสอน 

  ง) การปรับปรุงการเรียนการสอน 

  จ) คุณลักษณะของครูท่ีดี 

 4) การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

 5) แหลงขอมูลการประเมินประสิทธิภาพการสอน 

 6) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ก) งานวิจัยในประเทศ 

  ข) งานวิจัยตางประเทศ 

 2.2.3 ความผูกพันตอองคการ 

 1) ความหมายขององคการ 

 2) สวนประกอบสําคัญขององคการ 

 3) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 

 ก) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

 ข) ความผูกพันดานความรูสึก 

 ค) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

 4) กลยุทธความผูกพันในงานของพนักงาน 

 5) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ 



19 
 

 6) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ก) งานวิจัยในประเทศ 

 ข) งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1. ประสิทธิผลขององคการ (organization effectiveness) 

2.1.1 ความหมายประสิทธิผลขององคการ 

ประสิทธิผลองคการ (organizational effectiveness) มีความสําคัญยิ่งตอศาสตรการ

บริหารและผลการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนตัวบงชี้ หรือตัดสินในข้ันสุดทายวา การบริหาร

องคการประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด องคการจะอยูรอดและมีความม่ันคงเจริญกาวหนาข้ึนอยู

กับประสิทธิผลขององคการ ถาองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคก็จะสามารถดํารงอยู

ตอไป แตถาไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค องคการนั้นก็จะลมสลายไป 

ธงชัย สันติวงษ (2543, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงสรางผลสําเร็จในการจัดการ

ใหเกิดข้ึน 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของกิจการ สําหรับ

คําวาประสิทธิภาพคือ การสามารถสรางผลสําเร็จออกมา โดยท่ีไดผลงานท่ีมีคุณคาสูงกวาทรัพยากรท่ี

ใชไปหรือการวัดอัตราสวนรายไดตอรายจาย แตคําวาประสิทธิผล คือเปนการวัดวากิจการสามารถทํา

ไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม แตจะไมสนใจคิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีไดใชไปวาไดใช

ไปมากนอยเพียงใด 

เพนนิ่งส และกูดแมน (Penning and Goodmen, 1997, p. 160) กลาววา องคการจะมี

ประสิทธิผลตอเม่ือองคการสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของจนไดผลเปนท่ีนาพอใจและ

ผลลัพธ (Results) ขององคการใกลเคียงกับเปาหมายขององคการหรือสูงกวา 

ฟอรด อารมแมนติและเฮียตัน (Ford Armani and Heaton, 1988, p. 56) กลาววา

ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การท่ีองคการสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงค

ขององคการท่ีกําหนดไว 

ฮาล (Hall, 1991, p. 249) ไดใหความหมายประสิทธิผลขององคการไววาเปนความสามารถ

ขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพ่ือใหไดทรัพยากรท่ีหาไดยากและมีคุณคาท่ี

จะนําไปใชในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการ 

กิ๊บสัน (Gibson and other, 200, p. 55) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล 

(effectiveness) มาจากคําวา effect ท่ีใชในบริบทของความสัมพันธระหวางเหตุและผล (cause and 

effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลวามี 3 ระดับไดแก ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ซ่ึงใน

แตละระดับของประสิทธิผลจะมีปจจัยท่ีมีเหตุผลตางกันดังนี้ 

1. ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) เปนการเนนผลปฏิบัติงานเฉพาะ

บุคคลหรือสมาชิกในองคการท่ีทํางานตามหนาท่ีและตําแหนงในองคการ ซ่ึงโดยท่ัวไปผูบังคับบัญชา
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ประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล โดยใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการข้ึนคา 

ตอบแทนหรือการใหรางวัลตอบแทนเปนปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับบุคคลอันไดแกความ 

สามารถ (ability) ทักษะ (skill) ความรู (knowledge) เจตคติ (attitude) แรงจูงใจ (motivation) 

และความเครียด (stress) 

2. ประสิทธิผลระดับกลุม (group Effectiveness) เปนภาพรวมของบุคคลท่ีเปนสมาชิกใน

องคการท่ีทํางานตามหนาท่ีและตําแหนงในองคการเปนปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับกลุม

อันไดแก ความสามัคคี (cohesiveness) ภาวะผูนํา (leadership) โครงสราง (structure) สถานภาพ 

(status) บทบาท (roles) และบรรทัดฐาน (norms) 

3. ประสิทธิผลระดับองคการ (Organizational Effectiveness) เปนภาพรวมประสิทธิผล

ระดับบุคคลและระดับกลุม เปนปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการอันไดแกสภาพ 

แวดลอม (environment) เทคโนโลยี กลยุทธ โครงสราง กระบวนการตาง ๆ และวัฒนธรรมโดยท่ี

ประสิทธิผลองคการท้ัง 3 ระดับมีความสัมพันธกันซ่ึงประสิทธิผลองคการข้ึนอยูกับประสิทธิผลบุคคล

และกลุมนั่นเอง นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เชน ชนิดขององคการงานท่ี

องคการทํา และเทคโนโลยีท่ีใชในการทํางานขององคการ 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสําเร็จของ

ผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ดวยการสนับสนุนรวมมือกัน

ระหวางสมาชิกเพ่ือใหเกิดความสําเร็จอยางสูงสุดแกองคการ 

2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองคการ 

จากการศึกษา คนควาเอกสาร งานวิจัยท่ีมีผูศึกษาคนควา วิจัย เก่ียวกับประสิทธิผลของ

องคการ นอกจากความหมายของประสิทธิผลขององคการท่ีกลาวมาแลว ยังมีแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับ

ประสิทธิผลขององคการลักษณะตาง ๆ โดยมีนักวิชาการไดพยายามหาวิธีการประเมินประสิทธิผล

องคการ เปน 3 แนวทาง คือ (ภรณี กีรติบุตร, 2529, หนา 185-187 อางใน ศิริมนัส อินตะแกว, 2551) 

1) การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (Goal Model of Organizational Effec-

tiveness) เปนการพิจารณาวา องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ใชเปาหมาย 

ขององคการเปนเกณฑ 

2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร (The System Resource Model 

of Organizational Effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการในการ

แสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําใหบรรลุเปา 

หมายขององคการ ซ่ึงเปนการเนนท่ีตัวปอนเขา (Input) มากกวาตัวผลิต (Output) 

3) การประเมินประสิทธิผล โดยใชหลายเกณฑ (The Multiple Criteria of Effectiveness) 

เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการ โดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผลซ่ึงพิจารณาจากตัว
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แปรหลักท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จขององคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความ 

สัมพันธกันผูท่ีใหแนวคิดในการประเมินโดยวิธีนี้ เชน 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008) ไดเสนอแนวคิดไวสําหรับการประเมิน

ประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก  

1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability)  

2) การบรรลุเปาหมาย (Achievement)  

3) ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Sinification)  

4) ความสนใจในชีวิต (Central Life Interests) 

แคเมอรูน และเวทแทน (Carmeron and Whetten, 1983, p. 99) ไดกําหนดเกณฑไว

สําหรับการตัดสินประสิทธิผลองคการมีท้ังหมด 5 วิธีคือ 

1) การตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบ (Comparative Judgment) เปนการเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลองคการกับองคการอ่ืน ๆ  

2) การตัดสินใจโดยใชบรรทัดฐาน (Normative Judgment) เปนการเปรียบเทียบการ

ปฏิบัติการขององคการระดับการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานหรือเปนอุดมคติ (อุดมคติตามทฤษฎี) 

3) การตัดสินใจโดยใชเปาหมาย (Goal-Centered Judgment) เปนการเปรียบเทียบการ

ปฏิบัติงานขององคการโดยใชตัวบงชี้ (Medications) ตามเปาหมายขององคการ 

4) การตัดสินใจโดยการปรับปรุงแกไข (Improvement Judgment) เปนการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานปจจุบันกับการปฏิบัติงานท่ีผานมาขององคการ โดยใชตัวบงชี้เดียวกันวาดีข้ึนกวาเดิม

หรือไม 

5) การตัดสินใจโดยใชคุณลักษณะ (Trait Judgment) เปนการประเมินประสิทธิผลโดยใช

ลักษณะท่ีแนนอนขององคการซ่ึงไมเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคการท่ีมีตัวบงชี้แนนอนแนวทางนี้

ตองกําหนดลักษณะขององคการท่ีพึงประสงคและพิจารณาตัดสินองคการตามลักษณะดังกลาว 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินประสิทธิผลองคการ เปนการเปรียบ 

เทียบผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ วาผลท่ีไดในลําดับสุดทายไดผลดีหรือไม 

มีขอแกไขปรับปรุงหรือมีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานอยางไร เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน

การปฏิบัติงานขององคการเพ่ือใหเกิดบรรทัดฐานท่ีดีและสงผลตอองคการในการดําเนินงานครั้งตอไป 

2.1.3 เกณฑประเมินประสิทธิผลองคการ 

ภรณี กีรติบุตร (2529, หนา 42-52 อางใน ศิริมนัส อินตะแกว, 2551) ไดรวบรวมแนว 

ความคิดและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลขององคการ โดยการใชแบบจําลองของการ

ประเมินประสิทธิผลขององคการ (Models of Organizational Effectiveness) ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ี

นํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือประเมินประสิทธิผลขององคการท่ีมีอยูในขณะนี้ สามารถแยกออกไดเปน  
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2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกโดยเฉพาะในยุคตน ๆ ของการศึกษา ใชแนวความคิดการประเมินประสิทธิ 

ผลองคการท่ีจะใชเพียงหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งเทานั้นในการประเมินประสิทธิผลขององคการ เชน วัด

ความสามารถในการผลิตเพียงอยางเดียว เปนตน แนวความคิดนี้เรียกวาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว 

หรือ Univar ate Effectiveness Measures สวนลักษณะหนึ่งท่ีตรงกันขามกับลักษณะแรกคือใช

เกณฑหลายอยางหรือ Multivariate Effectiveness measures) ซ่ึงจะแยกพิจารณาดังนี้ 

1) เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว (Univar ate Effectiveness Measures) เปนความ

พยายามเบื้องแรกของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนักสังคมวิทยา ในการท่ีจะประเมินประสิทธิผล

ขององคการ โดยมุงไปท่ีการเสาะแสวงหาเกณฑท่ีเหมาะสมท่ีสุด การใชตัวแปรเดี่ยวหรือเกณฑเดี่ยว

แตละตัวเปนเครื่องวัดประสิทธิผลนั้นกอใหเกิดปญหาคือ 

 1.1 เปนการยากท่ีจะยอมวาตัวแปรเหลานี้โดยตัวของมันเองนั้นกวางขวางพอเพียงท่ีจะ

ใชวัดประสิทธิผลขององคการได เชน วัดประสิทธิผลจากอัตราการลาออกของพนักงานแตเพียงอยาง

เดียว เปนตน 

 1.2 ตัวแปรหลายตัวซ่ึงใชในการวัดประสิทธิผล เชน ความพึงพอใจ มีลักษณะของการ

ใชความคิดเห็นสวนตัวของผูวิจัยหรือผูบริหารวานั่นคือสิ่งท่ีควรจะเปนแทนท่ีจะใชตัวแปรซ่ึงเปนกลาง

ในการวัดความสามารถขององคการในการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 

 1.3 ปญหาสําคัญสุดคือปญหาการผสมผสานตัวแปรเดี่ยว ๆ เหลานี้เขาดวยกัน เพ่ือ

เขาใจถึงความมีอิทธิพลของตัวแปรเหลานี้ท่ีมีตอประสิทธิผลขององคการ เชน การใหความหมายของ

ประสิทธิผลวาหมายถึงความสามารถในการผลิต ก็ไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจตอสิ่งท่ีเรียกวา

ประสิทธิผลไดดีข้ึนแตอยางใด อาจกลาวไดวาตัวแปรเดี่ยว ๆ แตละตัวนั้นมีความสัมพันธกับความมี

ประสิทธิผลขององคการ แตตัวแปรเหลานั้นมิใชตัวประสิทธิผลขององคการ 

2) เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยาง (Multivariate Effectiveness Measures) 

เปนวิธีการหนึ่งในการวิเคราะหประสิทธิผลในองคการ ประกอบไปดวยความพยายามใน

การสรางแบบจําลองซ่ึงมีการสรางฐานคติ (Hypotheses) และนําไปทดลองหรือหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรหลักซ่ึงอาจมีผลตอความสําเร็จขององคการ ซ่ึงแบบจําลองเหลานี้มีประโยชนมากกวา

เครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว เพราะแบบจําลองตาง ๆ พยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ สัมพันธ

กัน มีผูทําการศึกษาและสรางเกณฑการประเมินผลเบื้องแรก โดยกําหนดประเภทของการวัด เปน

แบบทดลองซ่ึงมีลักษณะเปนการสรางบรรทัดฐาน และแบบจําลองซ่ึงมีลักษณะเปนการพัฒนา เกณฑ

ท่ีสรางข้ึนใชวัดประสิทธิผลขององคการทุกประเภท องคการธุรกิจ หรือหนวยงานวิจัยและพัฒนาโดย

เกณฑแตละเกณฑมีท่ีมาจากการพิจารณาจากหลักท่ัวไป หรือดวยวิธีพิสูจนจากกรณีเฉพาะมี

การศึกษาแบบสอบถาม การศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยหนวยงานองคการหลายประเภทจากนั้นนําความถ่ี

ของเกณฑท่ีไดมีผูทําการศึกษาไว 17 แบบ ตั้งแตป ค.ศ. 1957 ถึงป ค.ศ. 1974 มาจัดเรียงลําดับ

ความถ่ีของเกณฑ ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ความถี่ของเกณฑท่ีใชในการประเมินประสิทธิผลในแบบจําลอง 17 แบบ 
 

เกณฑการประเมิน 
จํานวนครั้งท่ีถูกนํามาใช 

(ยอดรวม = 17) 

ความสามารถในการปรับตัว-ความยืดหยุน (Adaptability-Flexibility) 

ความสามารถในการผลิต (Productivity) 

ความพอใจ (Satisfaction) 

ความสามารถในการสรางผลประโยชน/ผลกําไร (Profitability) 

การไดมาซ่ึงทรัพยากร (Resource Acquisition) 

การปราศจากความเครียด (Absence of Strain) 

การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม (Control over Environment) 

การพัฒนา (Development) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การรักษาไวซ่ึงพนักงาน (Employee Retention) 

การเจริญเติบโต (Growth) 

การผสมผสาน (Integration) 

การติดตอสื่อสารแบบเปด (Open Communication) 

การอยูรอด (Survival) 

เกณฑอ่ืน ๆ (Others) 

10 

6 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
 

(ท่ีมา : Steers, R.M. Organizational Effectiveness (Santa Monica, Calif. : Goodyear Pub-

lishing Company, Inc. 1977, p. 46) 

  

การประเมินประสิทธิผลองคการเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการประเมินประสิทธิ 

ผลขององคการนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาใหทราบวาองคการมีสภาพของความสําเร็จเปนอยางไร 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายทานท่ีไดศึกษาวิเคราะหเกณฑประเมินประสิทธิผล ดังนี้ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008) เครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยางเปนการ

สรางแบบจําลองทางการวิจัย มีการตั้งสมมุติฐาน นําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักท่ี

อาจมีผลตอความสําเร็จ ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว ซ่ึง

เปนการยากท่ีจะยอมรับวาตัวแปรเกณฑเดี่ยวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัดประสิทธิผลขององคการ 

เบนนิส (Bennis, 1971, pp. 116-143) ไดกลาววาประสิทธิผลขององคการ คือความ 

สามารถในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาท่ีองคการกําลังเผชิญอยู คือการอยูรอด 
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ดังนั้นเกณฑท่ีใชในการประเมินไดแก ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแกไข

ปญหา 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008 ) ไดผสมผสานแนวความคิดเกณฑ

การประเมินประสิทธิผลท้ังแงเปาหมาย และระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณา

ประสิทธิผลองคการ 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา เกณฑประเมินประสิทธิผลองคการ เปนเครื่องมือ

หรือแบบจําลองในการวิเคราะหเพ่ือประเมินประสิทธิผลขององคการวาอยูในระดับใด สามารถดําเนิน 

งานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการมากนอยเพียงใด 

2.1.4 ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 

มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนไวมากมาย ดังนี้ 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผล

ของโรงเรียน สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหรือความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง

การท่ีโรงเรียนนั้นสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ทัศนคติทางบวกตลอดจนใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง

สามารถแกปญหาภายในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมอง

ประสิทธิผลของท้ังระบบ 

มิสเกล และคณะ (Miskel and others, 1983 อางใน Hoy and Miskel, 2008) กลาววา

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตและบริการท่ีมีปริมาณและคุณภาพ

มากกวารวมท้ังมีความสามารถยืดหยุนและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008) ไดรวบรวมแนวความคิดของนักการศึกษาท่ี

ใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน และสรุปวาประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจากตัวบงชี้ 4 

ประการ คือ 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

เบนนิส (Bennis, 1997) ไดอธิบายและใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนวา 

หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

และความมารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียน เพ่ือรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 
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1. เนนเรื่องการเรียนการสอน โดยผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําทางการศึกษา 

2. ความสามารถไดรับการตรวจสอบไดท้ังจากทองถ่ิน จากรัฐหรือจากสวนกลางท้ังนี้เนื่อง 

จากโรงเรียนจะตองบริหารภายใตกรอบของทองถ่ิน ของรัฐ หรือของสวนกลาง ซ่ึงอาจอยูในรูปของ

กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือการจัดลําดับความสําคัญ 

3. การมีสวนรวมอยางเหมาะสมจากครู ผูปกครองและนักเรียน 

4. การมีแผนงานท่ีพัฒนาในวิชาชีพเนื่องจากการบริหารแบบกระจายอํานาจตองการให

บุคลากรมีความรู ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน 

การกําหนดนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญ การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนความสามารถใน 

การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน โดยพิจารณาจากความสามารถของสถานศึกษาใน

การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข รวมถึงสถานศึกษาสามารถแกไขปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและสามารถยืดหยุนปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมได 

2.1.5 คุณลักษณะและองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวามีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน

พยายามจัดองคประกอบท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลายทานดวยกัน เชน ไดเสนอองค 

ประกอบท่ีแสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนออกเปน 3 กลุมใหญ โดยแตละกลุมมีองคประกอบยอย

ออกไปอีก ดังนี้ 

ฮอลทและไฮท (Holt and Hinds, อางใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 22) ไดใหแนว 

คิดและกลาวถึงองคประกอบสําคัญท่ีจะสงผลตอความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบดวย

องคประกอบ 3 กลุมใหญ ดังนี้ 

1. องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกัน ประกอบดวยการมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน การ

มีคานิยมและความเชื่อรวมกันและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 

2. องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวยการมีสวนเก่ียวของและความ

รับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวก

ของนักเรียน การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

3. องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวย หลักสูตร การสอนการพัฒนาบุคลากร ความ 

คาดหวังในความสําเร็จสูงและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
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ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008 อางใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 22) ได

ใหแนวคิดและกลาวถึงผลงานการวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนของเอ็ดมอล 

(Edmonds, 1979) แลวสรุปใหเห็นถึงผลวิจัย ดังนี้ 

เอ็ดมอล (Edmonds, 1979) ไดใหความสําคัญขององคประกอบท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิผล

ในโรงเรียน ประกอบดวย 

1. ผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําสูง โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 

2. เนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน 

3. ตั้งความหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 

4. มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบและสมํ่าเสมอ 

5. มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย 

วูด และอูริค (Wood and Orlik, 1994 อางใน วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 25) ไดให

แนวคิดและกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียนเปน

สถาบันท่ีมีพลวัต ดังนั้นเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในวันพรุงนี้กับวันนี้อาจไมเหมือน 

กันอยางไรก็ตามมีคําถามท่ีสามารถนําไปใชในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางกวาง ๆ 

ดังนี้ คือ 

1. โรงเรียนมีคุณภาพในทุกดานหรือไม 

2. โรงเรียนมีคุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุมหรือไม 

3. โรงเรียนมีคุณภาพท่ีดีกวาท่ีอ่ืน ๆ หรือไมในเรื่องการเรียนการสอน 

4. โรงเรียนมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนกันอยางไร 

คลิกแมน หอรดอน และโรสกอรดอน (Glickman Gordon and Ross-Gordon, 2001, 

pp. 49) กลาวสรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหาร 

งานท่ีไดมีการปรับปรุงแลววามี 12 ประการ คือ 

1. ผูบริหารท่ีมีความหลากหลายของภาวะผูนําซ่ึงรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 

2. ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของโรงเรียน 

3. การมีสวนรวมของผูปกครอง 

4. การมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 

5. ไดรับการสนับสนุนท้ังจากภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรม 

ดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 

6. เนนท่ีการเรียนการสอน 

7. มีการพัฒนาท่ีตอเนื่อง เชน การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 

8. มีแผนการสอนท่ีดี 
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9. ครูมีความรวมมือกัน 

10. มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 

11. มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

12. ใชวิธีการหลากหลายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 

คอลเวล และสปงคส (Caldwell and Spinks, 1990) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของการบริหารโรงเรียน ท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

1. เนนการเรียนการสอน 

2. ความสามารถในการรับการตรวจสอบได 

3. การมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

4. การมีแผนงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและครู 

เซอรจิโอวาน ี(Sergiovanni, 1991, pp. 258-263) ไดสรุปลักษณะของสถานศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

2. มีแผนงานทางวิชาการท่ีด ี

3. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

4. มีบรรยากาศของสถานศึกษาในทางบวก 

5. สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 

6. มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 

7. ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

8. สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค 

9. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 

แซมมอนส ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore, 1995) ได 

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบท่ีสงผลถึงความสําเร็จหรือ ความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนวา มี 11 ปจจัยคือ 

1. ความเปนผูบริหารมืออาชีพประกอบดวย 

 1.1 มีความม่ันคงและชัดเจนของวัตถุประสงคขององคการและบริหารเชิงรุก สรางทีม 

งานบริหารของโรงเรียน 

 1.2 การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใชนโยบาย

ตาง ๆ  

 1.3 สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ 

2. การมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน ประกอบดวย 
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 2.1 การมีเอกภาพของเปาหมายโรงเรียน 

 2.2 มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือความกาวหนาของนักเรียน 

 2.3 มีความเคารพในสถาบัน 

3. มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแก 

 3.1 มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระบบระเบียบ 

 3.2 มีสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดความสนใจตอการเรียนการสอน 

4. การเรียนการสอนท่ีเขมแข็ง ไดแก 

 4.1 การใชเวลาท่ีเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร 

 4.2 เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

5. มีแผนการเรียนการสอนท่ีมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ไดแก 

 5.1 ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอน ในการเตรียมการสอน 

 5.2 มีจุดประสงคท่ีชัดเจนของแผนการสอน 

 5.3 มีบทเรียนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

 5.4 ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

6. มีความคาดหวังตอโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง ไดแก 

  6.1 ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกันท่ัวถึงท้ังโรงเรียน 

 6.2 มีการสื่อสารและเสริมแรงเพ่ือใหความคาดหวังสูความเปนจริง 

 6.3 มีการคิดการปฏิบัติท่ีนําไปสูความคาดหวัง 

7. มีการเสริมแรงครู ไดแก 

 7.1 การใชความเปนธรรมในการใหรางวัล และการลงโทษ 

 7.2 ชี้แจงและใหทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง 

8. มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ไดแก 

 8.1 มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

 8.2 มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน 

9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ไดแก 

 9.1 การสรางความศรัทธาของครูใหมีแกนักเรียน 

 9.2 มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกนักเรียน 

 9.3 การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 

10. มีความรวมมือระหวางนักเรียนและผูปกครอง ไดแก 

 10.1 การใหความรวมมือท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน 

11. เปนองคกรแหงการเรียน ซ่ึงไดแก 
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 11.1 การพัฒนาบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนใหมีการเรียนรู และรับผิดชอบ โรงเรียน

ไดเองเพ่ือสรางทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน 

ลูเนนเบิรก และออสเตน (Lunenburg and Ornstein, 1996, pp. 348) ไดศึกษาเก่ียวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนจากโครงการ Connecticut School Effectiveness Project และสรุป

ลักษณะของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1. มีสภาพแวดลอมเปนระเบียบและปลอดภัย (a safety and orderly environment) 

และไมเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน 

2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (a clear school mission) บุคลากรมีสวนรวมใน

ภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ (instructional effective) โดยท่ีผูบริหารตองมีความเขาใจ

และประยุกตใชคุณลักษณะของงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล  

4. มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง (a climate of high expectation) โดยท่ีอาจารย

ตองสามารถแสดงออกถึงความรอบรู ในทักษะเบื้องตนใหนักเรียนเห็นได 

5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (high time on task) เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน

และพัฒนาทักษะ 

6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ (frequent monitoring of 

student program) เพ่ือนําผลมาปรับปรุงตอไป 

7. มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง (positive home school relation) โดยท่ี

ผูปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ 

ศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท ออฟ วิกตอเรย (State of Victoria: Department 

of education and traint, 2002, pp. 1-25) ไดศึกษาพัฒนาองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน

จากแนวคิดของแซมมอนส ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore, 1995) 

ซ่ึงพบวามีองคประกอบ 8 องคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ภาวะผูนําท่ีเปนมืออาชีพ 

2. การมีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง 

3. การเนนท่ีการเรียนการสอน 

4. การสอนอยางมีวัตถุประสงค 

5. ความนาเชื่อถือ 

6. ความรับผิดชอบ 

7. ชุมชนแหงการเรียนรู 

8. สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูท่ีม่ันคงถาวร 
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อํารุง จันทวานิชและคณะ (2546, หนา 20-23) ไดเสนอแนวคิดของโรงเรียนท่ีสมบูรณ

แบบวาตองประกอบดวย 

1. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอ

และประกอบอาชีพได 

2. โรงเรียนเปนท่ีชื่นชมของชุมชน 

3. โรงเรียนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอ่ืน ๆ  

4. การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

5. การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

6. การบริหารจัดการท่ีดีใชโรงเรียนเปนฐานและเนนการมีสวนรวม 

7. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 

8. มีครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาและจํานวนเพียงพอ 

9. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน 

10. หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

11. สื่ออุปกรณเทคโนโลยีทันสมัย 

12. แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 

13. งบประมาณมุงเนนผลงาน 

14. สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอ

การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะและองคประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียน คือ ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอ

และประกอบอาชีพได มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน การบริหาร

จัดการท่ีดี มีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินผลนักเรียนอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอ 

2.1.6 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว ดังนี้ 

คอลเวล และสปงคส (Caldwell and Spinks, 1990, pp. 108) ไดกลาวและอธิบายถึง

เกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ซ่ึงเขาถือ

เปนเกณฑ “แบบอุดมคติ” (ideal type) คือแมแตสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูงอาจจะมีไมครบทุก

รายการแตมีประโยชนท่ีจะใชวัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได มีรายการดังนี้ 

1. ดานหลักสูตร ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาท่ีชัดเจน มีแผนงานท่ีไดรับการ

วางแผนไวอยางสมบูรณ และเปนระบบ สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนในสถานศึกษา

ได เพ่ือใชพัฒนานักเรียนใหมีทักษะท่ีตองการและผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนใน

ระดับสูง 
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2. ดานการตัดสินใจ ประกอบดวย บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษาใน

ระดับสูง คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

กับสถานศึกษาในระดับสูง 

3. ดานทรัพยากร ประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะชวยใหครูทํา

การสอนไดอยางมีประสิทธิผล สถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถและแรงจูงใจ 

4. ดานภาวะผูนํา ประกอบดวย ความสามารถในการกําหนดหนาท่ีและทรัพยากรเพ่ือ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา การ

ตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู การใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพของครู การกระตุนครู

เก่ียวของกับงานการวางแผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูท่ีมีทักษะการตระหนักถึงสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาระดับสูงการสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอ่ืน ชุมชน ครูและนักเรียนมีรูปแบบการ

บริหารท่ียืดหยุน มีความพยายามท่ีจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูอยูใน

ระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 

5. ดานบรรยากาศ ประกอบดวย สถานศึกษากําหนดคานิยมท่ีสําคัญ ผูบริหาร ครู นักเรียน 

แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอใหนาอยู 

ตื่นเตน และทาทายตอครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียน มี

บรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาวา

นักเรียนทุกคนจะทําดี ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความคาดหวังความสําเร็จในระดับสูง นักเรียนมีการ

ยอมรับนับถือและคามเปนเจาของผูอ่ืน จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา มีความเปน

ระเบียบวินัยท่ีดีในสถานศึกษา ผูบริหารอาวุโสเก่ียวของกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ํา อัตรา

ความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา ครูมีขวัญกําหลังใจในระดับสูง ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียว

ในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่ํา คะนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอ

หรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

6. ดานผลลัพธ ประกอบดวย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา คะแนนทดสอบแสดง

ถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

นอกจากนี้ คอลเวล และสพิงค (Caldwell and Spinks, 1990, pp. 108) ยังกลาวถึง

เกณฑประเมินในความมีประสิทธิผลในการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนอีก 12 ประการ ดังนี้ 

ดานกระบวนการ 

1. ความตองการทางการศึกษาไดรับการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญ 

2. ลําดับความสําคัญไดคํานึงถึงของทองถ่ินและของโรงเรียน 

3. ทรัพยากรทางการเงินถูกจัดสรรตามลําดับความตองการทางการศึกษานั้น 

4. คณะครู ผูปกครอง นักเรียน มีสวนรวมดวยอยางเหมาะสม 
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5. ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีสวนรวมนั้น 

6. มีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรนั้นอยางชัดเจน 

7. มีการจัดทําเอกสารการเงินกับคณะครูและบุคลากรอ่ืนเพ่ือความเขาใจอยูเสมอ 

8. สามารถถายโอนประเภทของเงินเม่ือมีความตองการเปลี่ยนแปลง 

ดานผลลัพธ 

1. จุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีจัดในลําดับสูงไดรับการตอบสนองจากแผนการจัดสรร

ทรัพยากรนั้นในทุกดาน 

2. รายจายจริงเปนไปตามท่ีประมาณการไว แตยืดหยุนไดเม่ือความตองการเปลี่ยนไป 

3. มีความเขาใจและยอมรับกันท่ัวไปในผลลัพธจากการจายงบประมาณ 

นอกจากนี้เกณฑความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเชิงระบบตามทัศนะของ ฮอย และมิสเกล 

(Hoy and Miskel.) 144 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008) ไดเสนอแนะเกณฑในการ

ประเมินท่ีนาสนใจไว 4 ตัวดังนี ้

1. การปรับตัว (Adaptation) เปนหนาท่ีหลักขององคการท่ีจะตองปรับตัวใหสอดคลอง

และเขากันไดกับสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพ่ือสนองตอบตอความตองการของสังคม ตัวเกณฑท่ีมาใชในการ

ประเมินความสามารถในการปรับตัว ไดแก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม ความเจริญ 

เติบโต และการพัฒนา 

2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Achievement) องคการมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุ 

ประสงค หรือผลสําเร็จท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงองคการจะตองจัดหาและใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือบรรลุผล

ตามท่ีตองการ เกณฑท่ีใชในการประเมิน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ การจัดหาทรัพยากรและ

ประสิทธิภาพ 

3. การบูรณาการ (Integration) คือ ความสามารถในการหลอหลอม ประสมประสาน

ความสัมพันธของสมาชิกในองคการเพ่ือรวมพลัง เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ เกณฑท่ีใชในการประเมิน 

ไดแก ความพึงพอใจ บรรยากาศการทํางาน การสื่อความหมาย และความขัดแยง 

4. การคงไวระบบคานิยม (Latency) ความสามารถขององคการท่ีจะโนมนาวบุคคลในองค 

การใหดํารงรักษาไวซ่ึงคานิยม รูปแบบวัฒนธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑท่ีใชในการประเมิน ไดแก 

ความจงรักภักดี ศูนยกลางความสนใจของชีวิต แรงจูงใจและเอกลักษณ 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008 ) ซ่ึงไดกลาวถึงเกณฑ การประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการผลิต (productivity) 

2. ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 

3. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability)  
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4. ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน ตองมีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือผลสําเร็จของงานและมีความคาดหวังสูง 

โดยท่ีผูบริหาร ครู ตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มีทรัพยากร 

พอเพียงและมีคุณภาพ โรงเรียนจะตองมีบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีดี ผูบริหาร และครู ตองมี

ความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุนโดยอาศัยเกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน

มาเปนกรอบในการดําเนินงานทุก ๆ ดานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.1.7 เครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน 

แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดังท่ีไดกลาวมานั้นทําใหเห็นวาการประเมินประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ควรใชหลักเกณฑหลายอยางท้ังนี้

เพราะการประเมินโดยใชเกณฑเดียว เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมสามารถชี้ชัดไดวาเปน

ประสิทธิผลของโรงเรียนไดท้ังหมด ซ่ึง ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008 อางอิงใน จิณภัฎ 

เงาฉาย, 2549, หนา 29) ทางดานเครื่องมือวัดประสิทธิผลหลายอยางเปนการสรางแบบจําลองทางการ

วิจัย มีการสรางสมมติฐานนําไปทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลักท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จ 

ผลการวิจัยจะมีความนาเชื่อถือไดมากกวาเครื่องมือวัดประสิทธิผลเดี่ยว ซ่ึงเปนการยากท่ีจะยอมรับวา 

ตัวแปรเกณฑเดียวจะครอบคลุมเพียงพอตอการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน (ชุมพล เปยมศรี, 2545, 

หนา 27) 

เนื่องจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาเกณฑประเมินประสิทธิผล

ตามแนวคิดของ ( Hoy and Miskel, 2008 อางใน จิณภัฎ เงาฉาย, 2549, หนา 29) เพราะเห็นวา

เกณฑประเมินประสิทธิผลของ ( Hoy and Miskel, 2008, p. 373 อางใน จิณภัฎ เงาฉาย, 2549, 

หนา 29) ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังหมด 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของ ( Hoy 

and Miskel, 2008 อางใน จิณภัฎ เงาฉาย, 2549, หนา 29) ซ่ึงไดผสานแนวคิดท้ังแงเปาหมายและ

ระบบทรัพยากรมาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลโรงเรียน โดยผูวิจัยไดพัฒนา

เครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน จากดัชนีการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีเรียกวา IPOE (Index 

of Perceived Organizational Effectiveness) ของมิสเกลและคนอ่ืน ๆ (Miskel, Mcdonald. And 

Susan, 1983, หนา 55 อางใน จิณภัฎ เงาฉาย, 2549, หนา 29) ซ่ึงสรางเครื่องมือนี้และไดนําเอา

เครื่องมือการวัดประสิทธิผลของ (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536 อางใน จิณภัฎ เงาฉาย, 2549, หนา 

29) มาใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึง

เครื่องมือดังกลาวไดรับความเชื่อถือวาสามารถประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางนาเชื่อถือและมี

การนําไปปรับใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียนหลายครั้งท้ังในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะเครื่อง 
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มือวัดประสิทธิผล โรงเรียนของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ มีคาความเชื่อม่ัน 0.91 ซ่ึงประกอบดวยขอ

คําถามท่ีครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียนท้ัง 4 ดังนี้ 

1. ความสามารถในการผลิต (productivity) 

2. ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 

3. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

4. ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008) ไดกลาววา ความสามารถในการ

ผลิต หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง 

โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน ประการหนึ่ง ไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียน

มีปริมาณมากและคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนท่ีมีท้ังปริมาณและ

คุณภาพสูง ดังกลาวนี้จะไดแก โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง โรงเรียนท่ีมีความ

พรอมท้ังดานปจจัยตาง ๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ อาคาร สถานท่ี 

บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซ้ือ จัดจางและการเบิก-จาย 

ไดอยางสะดวก มีบุคลากร คือ ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการท่ีดีมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้นสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัด

เพียงประการเดียว ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ไดแก การพัฒนา 

ทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความปรารถนาและ

ความคาดหวังตาง ๆ รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมท่ีดี

งาม ซ่ึงลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง และมีความตองการ

อยางมาก (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008 ) จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน 

นอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอด

เยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรูความ 

สามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยมและคุณธรรมตาง ๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข องคประกอบตาง ๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผลท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจากปจจัยตาง ๆ ซ่ึงไดแก อาคารสถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความ

ตองการ บรรยากาศสิ่งแวดลอมสะอาด รมรื่น สวยงาม วัสดุปุปกรณท่ีเพียงพอและทันสมัย ตอการ

เรียนการสอนแลว บุคลากรท่ีสําคัญไดแก ผูบริหาร และครู เปนผูท่ีมีความสําคัญยิ่งตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน หากผูบริหารเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและ

มองเห็นความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนางาน
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วิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน 

สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูอาจารย รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง พัฒนา

ความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึด

กระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงและวามเจริญทางเทคโนโลยีใหม ๆ แลว เปนท่ีเชื่อวาโรงเรียนนั้นจะตองบรรลุ

วัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการผลิต เปนความสามารถของ

ผูบริหารและครูผูสอนในการบริหารงานโรงเรียนเพ่ือใหเกิดผลบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดตอตัวผูเรียนท้ังดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคลากร

และเทคโนโลยี เพ่ือเอ้ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง 

2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008) ไดกลาววา การมีความคิดเห็น ทา 

ทีความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษาแสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลอง

กับความตองการของสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน กลาวคือ

ดานรางกาย ใหมีความสมบูรณแข็งแรง พัฒนาการสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา มี

ความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีความคิดสรางสรรค ดานสังคม สามารถนํา

ความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเปน

สุข และดานจิตใจรูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว ทัศนคติทาง 

บวกจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผูไดรับการศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูมีทัศนคติทางบวกจะ

เปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม มีจิตใจ

กวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความม่ันคงทางจิตใจ มีเหตุผลยอมรับกฎกติกา

ของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพ

ความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือรวม

ใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมี

วินัยในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมประพฤติตัวเปนแบบ 

อยางท่ีดีของสังคม รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยเปนแบบอยางท่ีดีของ

สังคม ตอดจนผูบริหารและครูสามารถดําเนินการอบรม สั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยาง 

เปนสุข 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก เปน ความ 

สามารถของผูบริหารและครูผูสอนในดานการดําเนินการอบรมสั่งสอน พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ี
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แข็งแรง สมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทักษะ

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 

3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008) ไดกลาวไววาในองคการตาง ๆ จะ

ประกอบดวย “คน” และ “งาน” โรงเรียนซ่ึงเปนองคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมประกอบ 

ดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยาง

สมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะตองมีความสามารถใน 

การปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัยทัน

กับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดติดตายตัวจนเปลี่ยน 

แปลงไมไดจะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตาง 

ๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนา

สื่ออุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทาง

วิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง

ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงานและการดําเนินการตาง ๆ ใหมีความ

คลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่ง 

ใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับ 

นักเรียน ท้ังเนื้อหาวิชา และคุณธรรมจริยธรรม มากกวาท่ีจะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา 

เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการท่ีติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถนําไป

ปรับใชตอการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางเหมาะสม 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาความสามารถในการปรับตัว เปนความสามารถของ

ผูบริหารและครูในการรวมกันดําเนินงานดานการบริหาร การจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานหลัก 

สูตร ดานอุปกรณและเทคโนโลยี รวมท้ังดานอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการทาง 

ดานการเรียนรูเพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4) ความสามารถในการแกปญหา (soling problems) 

มอทท (Mott, 1972 อางใน Hoy and Miskel, 2008) ใหแนวคิดและกลาววาองคการตาง 

ๆ หรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวการกําหนด

รูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด

และภารกิจของโรงเรียน แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตามระบบในการทํางานของ

โรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การมุงถึงความสําเร็จสูงสุดท่ีเกิด
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จากการทํางาน บทบาทหนาท่ี เปนสวนประกอบรองลงมาเพ่ือรวมกันปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด การประสานงานเปนแนว ทางของความ

รวมมือในการปฏิบัติงาน ใหมีความชัดเจน สมบูรณและเกิดความเรียบรอย และกิจกรรมคือการจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิด

การเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม การบริหารและการจัดการใน

โรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอสมควร นับตั้งแตเรื่องของหลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพ

ทองถ่ิน สภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู การจัดวิชาตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน รวมท้ัง

การจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอและหลากหลายเพ่ือใหสอดคลอง

กับความสนใจ ความตองการและความถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู การ

ปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งท่ีลาสมัย

ไมทันกับสภาพปจจุบันควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนในการบริหารและการจัดการนั้น 

ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื่นเรียบ 

รอยและเจริญกาวหนา ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาท่ีในทางปฏิบัติการ

ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัดสิ่งใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง 

แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงาน

ใหมีการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงานสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีงามกับผูรวมงานไมควร

วางตัวเปนผูบังคับบัญชาและควรวางตัวเสมือนเพ่ือนรวมงานเพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกันควรมี

การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยกยองการชมเชยหรือใหรางวัล

ในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแก

บุคลากรทุกฝาย ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถ

ของผูบริหารและครูผูสอนในการรวมมือรวมใจกันแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียนทุก ๆ ดาน ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลข้ึนกับโรงเรียนอยางสูงสุดและ

อยูอยางตอเนื่อง 

2.1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 1) งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน

กลาวโดยสรุปได ดังนี้ 

 กมลวรรณ ชัยวาณิชศิริ (2536, หนา 224-237) ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

ผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยเปนการวิจัยท่ีใชการสนับสนุนทางสังคมของ

ครูเปนตัวแปรตนตัวแปรหนึ่งในหลาย ๆ ตัวแปร ซ่ึงแบงปจจัยออกเปน 4 ดานคือ ดานโรงเรียน ดาน

คุณสมบัติของผูบริหาร ดานพฤติกรรมการบริหาร และดานครู และใชประสิทธิผลของโรงเรียนเปนตัว
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แปรตาม ซ่ึงเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยปรับและพัฒนาจากเครื่องมือวัดประสิทธิผล

ขององคการ (IPOE) ของมิสเกลและคณะ ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินประสิทธิผลโดยกลุมรวม

นั้น ตัวพยากรณท่ีดีในการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร 

ปจจัยดานครู ปจจัยดานนักเรียน โดยมีตัวแปรยอยในแตละปจจัย ดังกลาวท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

คนควาครั้งนี้ ไดแก ขนาดของโรงเรียน อัตราสวนระหวางครูท่ีมีวุฒิปริญญา ครูท่ีมีวุฒิต่ํากวาพฤติกรรม 

การแกปญหาความขัดแยง และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู มีความสัมพันธกับประสิทธิ 

ผลของโรงเรียน โดยตัวแปรยอยในปจจัย 4 ดานนั้น สามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ได 70.07% และพบวาตัวแปรสนับสนุนทางสังคม เปนตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุดในการใชพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสําหรับโรงเรียนเอกชนได 

 ชุมพล เปยมศรี (2547) ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียนมีคา 

เฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานความสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติในทางบวก ดานความ 

สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาโรงเรียน 

 จิณพัฏ เงาฉาย (2549) ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการ 

ศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือ 1. ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 และ 2. เปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนประถมศึกษาและบุคลิกภาพของผูบริหาร ในดานความสามารถในการผลิตนักเรียน

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดาน

ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานความสามรถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียนกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเครือขายการศึกษา 

ท่ี 2 แกลงบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ในปการศึกษา 2548 ผลการวิจัย

พบวา  

 1. ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี

ทัศนคติทางบวก และดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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 2. ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา สํากัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม พบวา แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p<.05)  

 3. ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา เครือขายการศึกษาท่ี 2 แกลงบูรพา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ (2549) ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 2. 

เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหนงและประเภทโรงเรียน

ในดานประสิทธิภาพ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถ

ในการยืดหยุน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ทุกดานอยูในระดับ

มากเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความสามารถในการยืดหยุน ดานความสามารถในการ

ปรับตัว ดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และ ดานประสิทธิภาพ 

 2. เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามตําแหนง และประเภทโรงเรียน โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 นงลักษณ เรือนทอง (2550) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1. องคประกอบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล และ 2. 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย บนพ้ืนฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 2. การวิเคราะหความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล 3. การตรวจสอบ และการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม 4. 

การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา 

 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย 8 องค  

ประกอบคือ  

 1.1 การเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 1.2 ผูบริหารและครูเปนมืออาชีพ  
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 1.3 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบไดและความนาเชื่อถือ  

 1.4 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 1.5 การมีวิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน  

 1.6 เนนการเรียนการสอน  

 1.7 การสอนท่ีมีวัตถุประสงค  

 1.8 มีความคาดหวังตอนักเรียนสูง 

 2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลเปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบ 

ท่ีสําคัญ 8 องคประกอบ ซ่ึงมีความถูกตองเหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได

สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

 สมใจ ปตุโส (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิ 

ผลของโรงเรียน 2) ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครู และระดับการทํางานเปนทีม ของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผล 

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน 4) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน 5) สรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน อยูในระดับมาก 2) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิภาพ

การสอนของครู และระดับการทํางานเปนทีม ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3) ปจจัยภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู และการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู และการทํางานเปนทีม สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีประสิทธิภาพการทํานายรอยละ 72.80 (R2 = 

.728) 5) สามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

 Y = .555 + .405TOTALB + .289TOTALC + .167TOTALA 

 Z = .416ZTOTALB + .326ZTOTALC + .183ZTOTALA 

 2) งานวิจัยตางประเทศ งานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

พอกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

 ฮอนเนอร (Hornee, 1984, pp. 2331-A อางใน เตือนใจ สืบทิม, 2545, หนา 34) 

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 40 โรงเรียน ในรัฐนิวเจอรซี ตามแนวคิด

ของพารสัน 4 ดาน คือการปรับตัว การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ การคงสภาพความสมบูรณของ

ระบบคานิยม และการปรับตัวจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ
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 บราวน (Brown, 1998) ไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ชั้นอนุบาล เพ่ิมข้ึนอีก 1 ป เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีความพรอมอยางเต็มท่ีตอการศึกษาในระดับ 

สูงข้ึน ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวา นักเรียนอนุบาลท่ีเรียนเพ่ิม ท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย มีผลการ

พัฒนาท่ีกาวหนากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เด็กหญิงมีผลการพัฒนาดีกวาเด็กชายเล็กนอย 

 ครีสพีลล และแอนน (Chrispeels,J and Ann, 1990) ไดทําการวิจัย เรื่องประสิทธิ 

ผลของโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 8 แหง การวิจัยดังกลาวศึกษา

เก่ียวกับ 

 1. วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 

 2. หลักสูตรและการสอน 

 3. โครงสรางขององคการ 

 4. ภาวะผูนําของครูใหญ 

 ศึกษาและการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณ แบบสอบถาม ผลการทดลอง และระบบ

การบันทึกขอมูลจากการศึกษาพบวา 

 1. การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตรและครูไดทํางานรวมกันมีความจําเปน

ในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

 2. การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นครูใหญตองมีภาวะผูนํา 

 3. ตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

 เมเยอร (Meyer H, 2002) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาสมัยใหม : องคกรแหงการ

เรียนรู ซ่ึงมุงเปรียบเทียบการจัดการศึกษาแบบนิติบุคคลของเอกชน ซ่ึงปรับตัวตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยน 

ไปกับการจัดการศึกษาแบบของรัฐ ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาแบบของเอกชนดีกวาแบบของ

รัฐ และการเสริมสรางประสบการณใหแกผูเรียนอยางตอเนื่องจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ท่ีดียิ่งข้ึนไป 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศแสดงใหเห็นถึงความ 

สําคัญของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ในดานตาง ๆ อาทิ ดานภาวะผูนํา ประสิทธิภาพการสอน

ของครู ความผูกพันตอองคการ สภาพแวดลอมและการมีสวนรวมจากบุคคล องคกรตาง ๆ ลวนกอให 

เกิดประสิทธิผลท้ังสิ้น ดังนั้น หากโรงเรียนเห็นความสําคัญและเอาใจใสในปจจัยตาง ๆ เหลานั้น 

โรงเรียน ยอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแนนอน  

  

2.2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

นักวิจัยไดพบวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน Purky and Smith 

(1983) อธิบายวาองคประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะเก่ียวของกับตัวแปร 2 กลุม คือ โครง 
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สรางการบริหารของโรงเรียน (Organization structure) และกระบวนการดําเนินงาน (Process) 

สําหรับตัวแปรท่ีเปนกลุมโครงสรางการบริหารของโรงเรียนไดแก การจัดการโรงเรียน (School-site 

management) ภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional Leadership) ความมีเสถียรภาพของทีมงาน 

(Staff stability) ความสอดคลองของหลักสูตรกับโรงเรียน (Curriculum articulation and organi-

zation) การพัฒนาบุคลากรท้ังโรงเรียน (School-wide staff development) การสนับสนุนและการ

มีสวนรวมของผูปกครอง (Parental involvement and support) โรงเรียนไดรับความยอมรับใน

ความสําเร็จทางวิชาการ (School-wide recognition of academic success) ความเหมาะสมของ

เวลาเรียน (Maximized leaning time) การสนับสนุนจากชุมชน (District support) การวางแผน

ความสัมพันธและความรวมมือ (Collaborative planning and collegial relationships) ความรูสึก

ของชุมชน (Sense of community) เปาหมายของความคาดหวังสูง (Clear goals and high expec-

tations) วินัยเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ( Order and discipline) สําหรับดานกระบวนการนั้น ไดแก การ

วางแผนความรวมมือ และความสัมพันธ ความเขมแข็งของการสนับสนุนจากชุมชน เปาหมายท่ีชัดเจน

และขอตกลงในการจัดลําดับความสําคัญ นอกจากนั้นก็คือวินัยในการจัดซ้ือ 

นักวิจัยไดตรวจสอบหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนซ่ึงหัวใจในการตรวจ 

สอบครั้งนี้มีความเชื่อหลักอยูท่ีวา “ครูเปนผูสรางความแตกตาง” มีการอภิปรายอยางตอเนื่องวา งาน

เขียนเก่ียวกับประสิทธิผลของครูมีมากเพียงใด เชน (Ellentt, 1990 ; Sciven, 1990 ; Peterson, 

Kromrey และ Smith, 1990 อางใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544, หนา 150) นอกจากนี้มีขอโตแยง

เหนือเหตุผลในขอบเขตขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ท่ีควรนํามาใชในการประเมินครู (Berk, 1988 ; 

Schalock and Schalock and Schalock, 1993 อางใน ชัยภร สีมาตร, 2553, หนา 2) และแนวคิด

ท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ จะเนนท่ีกระบวนการ (Process) และตัวองคการ 

ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ คนในองคกร โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน และการพัฒนาบุคลากร 

และเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคการ มีความผูกพันตอองคการ มีคานิยมท่ีกลมกลืน ยอมรับ

นโยบายและเปาหมายพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหองคการประสบผลสําเร็จและสามารถดําเนินการไป

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน 3 ดานคือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู 

และความผูกพันตอองคการของครู ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 1) ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) 

 นักวิชาการ ไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) ไวมากมายแตกตาง

กันไป ตามทักษะหรือแนวทางการศึกษาวิจัยดังนี้ 
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 ศักดิ์เดช สังคพัฒน (2558, หนา 60) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาการท่ีผูนํา

ไดใชอิทธิพลหรือตําแหนงหนาท่ีไดรับมอบหมายตอผูตามหรือผูอยูใตบังคับบัญชาดวยกระบวนการ

ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการอันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนด  

 นนทิพร สานอย (2557, หนา 12) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนความ 

สามารถในการ ใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและจูงใจใหปฏิบัติตามและทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

 ดวงใจ บุญหลา (2556, หนา 11) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวน 

การทางอิทธิพลอยางถูกตองและมีความชอบธรรมของผูนําท่ีมีตอกลุมหรือองคกรท่ีทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ภายในกลุมเพ่ือประโยชนตอองคกรและนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุ 

ประสงคขององคกร 

 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2557, หนา 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวน 

การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุนชี้นําผลักดันให

บุคคลอ่ืนหรือกลุม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการโดยมี

ความสําเร็จของกลุมหรือองคการ 

 อรอนงค โรจนวัฒนบูลย (2553, หนา 16) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปน

กระบวนการท่ีผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาท่ีในการบริหารงานอยางมีศิลปะท้ังการบอกและชี้แนะ

เพ่ือโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุด เพ่ือใหการดําเนินงานขอองคการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

 นุชา สระสม (2552, หนา 12) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนบุคคลท่ีทํา 

ใหองคกรประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยใชอิทธิพลจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม นอกจากนี้

แลวผูนํายังมีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน รวมท้ังผูนําท่ีสามารถใชอํานาจ 

อิทธิพลตาง ๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม เพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง คําวา ภาวะผูนํา 

เปนการประสมคําระหวางคําวา ภาวะ กับ ผูนํา  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไมไดบัญญัติคําวา ภาวะผูนํา แต

บัญญัติวา ภาวะเปนคํานามแปลวา ความมีหรือความเปนหรือความปรากฏ สวนคําวา ผูนํา ไมได

บัญญัติไวในพจนานุกรมโดยตรงแตมีคําท่ีใกลเคียงกันมาก คือคําวา หัวหนา เปนคํานามแปลวา ผูเปน

ใหญในหมูหนึ่ง ๆ และบัญญัติ ไวอีกคําหนึ่ง คือ ผูจัดการ เปนคํานามแปลวาบุคคลท่ีมีหนาท่ีบริหาร

และควบคุมดูแลกิจการ เม่ือพิจารณารากศัพทท่ีกลาวมาแลวพอสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความ

เปนผูเปนใหญในหมูหนึ่ง ๆ  

  พิมพอร สดเอ่ียม (2547, หนา 116) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนความ 

สามารถในการริเริ่มโครงสราง กระบวนการใหม เปาหมายใหม เนนสิ่งใหม และเปลี่ยนแปลงใหม และ

ภาวะผูนําเปนความสามารถในการสรางความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับคนอ่ืนเพ่ือสรางความสมบูรณ
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ใหกับสวนรวม มีการรวมคิดและรวมรับผิดชอบเปนคุณลักษณะของผูนําท่ีพยายามใชเหตุผลเพ่ือใหผู

ตามยินยอมทําตาม 

 เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ (2536, หนา 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนการ

ใชอิทธิพลของคนหรือของตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

กลุมท่ีกําหนดไวหรือสรุปไดวาภาวะผูนํา คือรูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal)  

 Yulk (2010, pp. 20) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําของนักการศึกษาตลอด 

50 ป วาภาวะผูนําจากหลาย ๆ ทานวามีสิ่งท่ีเก่ียวพันกับความมุงม่ันตั้งใจของบุคคลท่ีจะใชอิทธิพลตอ

กลุมชนในการนําทาง โดยมีองคประกอบดานโครงสรางกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนบุคคลเพ่ือสรางความ 

สัมพันธของคนในองคการ 

 House & other (1999, p. 184; cited in Yulk, 2010, p. 21) ไดใหความหมาย

ของภาวะผูนําวาเปนความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพล แรงจูงใจและกระบวนการอ่ืนในการท่ีจะให

องคการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล 

 Bass (1985, p. 545) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวนการเปลี่ยน 

แปลง ผูนํา ตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามตองไดรับผลเกินเปาหมายท่ีกําหนด เจตคติ 

ความเชื่อ ความเชื่อม่ัน และความตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปใน

ระดับท่ีสูงกวา 

 สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถหรือกระบวนการของผูนําท่ีมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุม เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายท่ีตั้งไวรวมกัน 

 2) ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 63-67) กลาววา ความเปนผูนําทางวิชาการนั้น 

หมายถึง การท่ีผูนําไดนําความรู ความสามารถ แนวคิด เทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพตอการศึกษามาใช

ในการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ และไดใหขอเสนอแนะ แนวทาง ปฏิบัติเพ่ือใหผูบริหาร

โรงเรียนแตละคนสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนผูนําทางวิชาการ ดังนี้ 1) ผูบริหารโรงเรียนจะตองมุงม่ัน 

และมีเจตนาอยางแนวแน ท่ีจะเนนผูนําทางวิชาการดวยจิตวิญญาณของการแสวงหาการเปลี่ยนแปลง

ใหเกิดข้ึนในโรงเรียน เพราะการมีความมุงม่ันและเจตคติท่ีแนวแนจะกอใหเกิดการปฏิบัติท่ีดีได  

2) ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบในงาน ใหตรงตามความถนัด และ

ความสามารถของแตละบุคคล 3) ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูมีการสังเกตการสอนของ

เพ่ือนครูดวยกัน จะชวยใหรูวา ครูท่ีดีควรจะมีบาทบาททางวิชาการหรือการสอนอยางไรและจะชวย

ใหผูบริหารไดรับความรวมมือจากครูดวยความรูสึกประทับใจ ตอการท่ีมีผูมาสังเกตการณสอน วิธีการ

นี้จะชวยเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนได
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เปนอยางดี 4) ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความคาดหวังใหแกครูทุกคนวาผูบริหารสามารถสอน

หนังสือได มิใชถนัดแตการบริหารเทานั้น 5) ผูบริหารโรงเรียนควรสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูใน

หองเรียน 6)ผูบริหารจะตองสื่อสารใหครูเขาใจวา เวลาของผูบริหารนั้นมีคายิ่ง การประชุมครูจึงควรมี

เทาท่ีจําเปน 7) ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชเวลาวางเขารวมกิจกรรมตาง ๆ หรือพบปะสังสรรคกับ

คณะครู 8) ผูบริหารควรฝกฝนทักษะการเปนตัวของตัวเองโดยไมยอมอยูใตอิทธิพลของใคร การ

พบปะสังสรรคไมควรทําเพ่ือคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 9) ผูบริหารโรงเรียนควรอานหนังสือเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการสอน ซ่ึงจะทําใหเขาใจเนื้อหา และมโนทัศนทางวิชาการไดดีข้ึน 10) ผูบริหารโรงเรียน

ควรปฏิบัติงานดานทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปน ในการท่ีจะเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการใหมีคุณคาตอ

วิชาชีพ เชน การสังเกตการณสอนในชั้นเรียน การนิเทศ แบบคลินิก การรูจักบริหารเวลา และกรเสริม 

สรางทักษะระหวางบุคคล 

 มณเทียร ชมดอกไม (2541, หนา 89) กลาววาความเปนผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถในการนําและบริหารคนใหกระทํากิจกรรมทางดานวิชา 

การใหบรรลุผล ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติ ใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ ไดมี

การกระจายอํานาจการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารท่ัวไป 

ไปใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง การจัดองคการ

มีสถานะเปนนิติบุคคล ตารมกฎหมายมหาชน ท่ีจัดบริการสาธารณะยอมมีอิสระในการบริหารท้ังดาน

ทรัพยากรบุคคล และมีอํานาจหนาท่ีในกรอบท่ีกฎหมายใหอํานาจไวการกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติ

บุคคล มีจุดมุงหมายสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการ

บริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ทองถ่ินและประเทศโดยรวม ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการวางแผน

และสามารถดําเนินการบริหารใหเปนไปตามแผนเพ่ือใหงานบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

 พรพรรณ สีละมนตรี (2546, หนา 11) ใหความหมายไววา ความเปนผูนําทาง

วิชาการ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถในการนําความรู วิธีการ เทคโนโลยีและเทคนิคใหม ๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามาใชในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาวิชาชีพ

ใหกับนักเรียนในโรงเรียน การติดตามการปฏิบัติงานของครูผูสอน การสงเสริมดานวิชาการและ

ความสัมพันธกับกลุมในโรงเรียน 

 สมคิด สรอยน้ํา (2554) ยังกลาวถึงวา ภาวะผูนําทางวิชาการในทศวรรษท่ี 1980 มี

การเปรียบผูบริหารคือ นักสรางวิสัยทัศน ผูบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จมักจะเปนเจาของ

วิสัยทัศนทางการบริหาร ในขณะท่ีผูบริหารโรงเรียนท่ีไมประสบความสําเร็จมักจะขาดในจุดนี้ 
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วิสัยทัศนจึงเปนพลังขับ ท่ีสะทอนภาพลักษณของภาวะผูนําทางวิชาการในอนาคตซ่ึงมีพ้ืนฐานของ

คานิยม ความเชื่อ และประสบการณของผูบริหารและวิสัยทัศน เปนการประกาศอยางเปนทางการถึง

อนาคตท่ีคิดวาจะไปใหถึง ผูบริหารตองออกแบบโครงสรางองคการอยางเฉียบแหลม มีการออกแบบ

และควบคุมการบริหารอยางรอบคอบ มีแผนงานของสถาบันท่ีชัดเจน ถูกตองตามรูปแบบและดูสงา

งาม มีทักษะในการบริหารงานท่ีมีการวางกลยุทธไว เปนอยางดีของผูบริหาร แตอํานาจเกิดข้ึนจาก

ความสามารถของผูบริหารในการติดตอสื่อสาร วิสัยทัศนท่ีตองการ ตองรวมกันกําหนดใหเกิดข้ึนจะ

เปนการกระจายอํานายสูคณะครูเพ่ือครู House (1996) แหงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มีความเห็น

คลองจองกับทัศนะดังกลาว โดยเห็นวา ผูบริหาร (Manager) คือ ผูใชอํานาจทางการ (Authority) ซ่ึง

มากับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ือใหสมาชิกขององคการยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึง

ประกอบดวย การนําวิสัยทัศนและกลยุทธของผูนําลงสูการปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคน

ทํางนในองคการ ตลอดจนการแกปญหาประจําวันท่ีเกิดขากการปฏิบัติงาน 

 ประสิทธิ์ เขียวศรี และคณะ (2548) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง การ

ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือนําใหครูและผูเก่ียวของทุกฝายเขามามี

สวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมาย

และโครงสรางสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 

 ภารดี อนันตนาวี (2552, หนา 279-281) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักหรือ

เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจการบริการจัดการไปใหสถานศึกษามากท่ีสุด ดวย

เจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัย

สําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุน การพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 อรุณี ราชพัฒน (2542) สรุปวา ความเปนผูนําทางวิชาการ หมายถึง การกระทําท่ี

ผูบริหารแสดงออกหรือมอบหมายใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งท่ีจะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน การกระตุน

ใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และการบริหารสถานศึกษาใหมี

คุณภาพสูงสุด  

 จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ท่ีแสดงออกถึงความสามารถทาง

วิชาการในการนําความรูเทคนิค และทักษะการบริหารงาน ท่ีมีการวางกลยุทธไวอยางดีท่ีเก่ียวของกับ

การนําผูรวมมือปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3) ความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ 

 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน มีผลตอความมีประสิทธิภาพความเปน

เลิศของโรงเรียน เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนเปนผูทําหนาท่ีบริหารภายในโรงเรียนและเปนผูซ่ึงมี

อิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครู ดังจะเห็นไดจากนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญ

ของภาวะผูนําทางวิชาการไวดังนี ้

 สุเทพ ทองประดิษฐ (2557) ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญเฉพาะดาน 

ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตองใหความสําคัญและรับผิดชอบเปนอันดับแรก เพราะหนาท่ีของโรงเรียน

คือ การใหบริการดานวิชาการ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 31-32) ไดกลาวถึง

บทบาทของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการวาตองสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาใหมีภาวะผูนํา

ทางวิชาการเพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรูวาใหบรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 โดยสํารวจขอมูลบุคลากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบมอบหมายงานใหตรงตาม

ความรูความสามารถสงเสริมใหครูมีสวนในการทํางานโดยผูบริหารเปนผูใหคําปรึกษาประชุมปรึกษา 

หารือคณะครูในโรงเรียนตามโอกาสสงเสริมใหครูไดพัฒนาโดยการมีสวนรวมของผูบริหารและสงเสริม

การปฏิบัติงานเปนกลุม 

 ปญญา แกวกียูร (2524) ไดกลาววา งานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการ 

ศึกษาในระดับสถานศึกษาเพราะเก่ียวของโดยตรงกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวาความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพล

ตอคุณภาพการสอนของครูและนํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเพราะงานวิชาการถือวาเปน

งานหลักเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ี

แสดงออกใหครูไดรับรูอยางชัดเจนและนํามาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเตรียมสอบผูเรียนและในสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง ผูบริหารจึงตองเปลี่ยนบทบาทเดิมและเนนบทบาท

การเปนผูนําทางวิชาการ โดยความรวมมือของครูในโรงเรียน 

 4) ภาวะผูนําทางวิชาการกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

 Perkey & Smith (1983, อางใน วิโรจน สารรัตนะ 2545, หนา 23) ไดทําการ 

ศึกษาความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาองคประกอบระดับโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับ

ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนการศึกษาการศึกษานี้แตกตางจากการศึกษาอ่ืน ๆ เก่ียวกับวรรณ 

กรรมความมีประสิทธิผลของโรงเรียนใน 3 ลักษณะคือ 1) เปาหมายยังเปนท่ีนาสงสัย 2) หลักฐาน

คอนขางกวาง และ 3) เก่ียวกับการประเมินผลรวมถึงการนําโครงการไปใชและทฤษฎีองคการ สรุปได

วาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลทางวิชาการจะมีลักษณะโดดเดนโดยวัฒนธรรมของมันเอง ไดแก โครงสราง
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กระบวนการและบรรยากาศของคานิยมและปทัสถานท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีประสบผลสําเร็จ

ลักษณะท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและกระบวนการตัวแปรโครงสรางของโครงการท่ีระบุไวในความเปน

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการการ จัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานความ

ม่ันคงของครู การจัดหลักสูตรและองคการการพัฒนาครูท้ังโรงเรียน การสนับสนุน และเก่ียวของของ

ผูปกครองนักเรียนการรับรูความสําเร็จทางวิชาการท้ังโรงเรียนการใหเวลากับการเรียนรูมากท่ีสุด และ

สนับสนุนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตัวแปรขบวนการสี่ตัวแปร ท่ีบงบอกตอวัฒนธรรมและบรรยากาศ

ของโรงเรียนไดแก การวางแผนแบบบูรณาการและความสัมพันธของคนในโรงเรียน ความรูสึกของ

ความเปนกลุมเดียวกัน เปาหมายชัดเจน และมีความมุงหวังสูงรวมกัน และความมีวินัย วัฒนธรรมของ

โรงเรียนหรือใหเจาะจงมากข้ึนก็คือ บรรยากาศของโรงเรียนรูเหมือนจะเปนองคประกอบท่ีชี้ชัดวาการ

เรียนรูนั้นสําเร็จหรือลมเหลว 

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียน

เปนองคประกอบท่ีมีศักยภาพท่ีสุดในการกําหนดบรรยากาศของโรงเรียน โรงเรียนท่ีผูบริหารมีภาวะ

ผูนําทางวิชาการจะเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมใหเกิดความสําเร็จแกนักเรียนทุกคนโดยใหการ

สนับสนุน รักษา และคงสภาพวัฒนธรรมโรงเรียนการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนท่ีจะ

สงผลตอการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและตอความกาวหนาของครู 

 5) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

 McEwan (1998 อางใน สวาท มาปสสา, 2554, หนา 54) มีแนวคิดเก่ียวกับผูนํา

ทางวิชาการวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนผูนําทางวิชาการจะตองทํางานตาง ๆ ใหเกิดผลดีตอชีวิตของ

นักเรียนและครู องคประกอบในการปฏิบัติสูภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผลมี 6 ประการดังนี้ 

1) สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ และดําเนินการให

บรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการนั้น 2) ผูบริหารโรงเรียนตองเปนบุคคลท่ีเปนแหลง 

ขอมูลทางวิชาการใหแกครูได 3) สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนท่ีมุงการเรียนรู 4) สื่อสาร 

สรางความเขาใจ กับนักเรียนและครูเก่ียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 5) พัฒนาครูแกนนํา 

6) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับนักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียน 

 Blasé & Blasé (2001) ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ และได

ขอสรุปสวนหนึ่งวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการเนนการปฏิบัติท่ีเห็นไดชัดเจนแสดง

บทบาทผสมผสาน โดยใชภาวะผูนําทางการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม (Participative leadership) และการตัดสินใจรวมกัน (Shared decision making) 

ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูในหองเรียน ทําใหเกิดผลอยาง

มากตอครูในทางความรู ความรูสึกและพฤติกรรม เม่ือเปรียบเทียบความรูท่ีไดจากงานวิจัยมีขอเสนอ

สําหรับการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวา ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาใหรูปแบบภาวะผูนําทางวิชา 

การท่ีเนนเรื่องตอไปนี้ 
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 1. เนนการเรียนการสอนเปนอันดับสําคัญท่ีสุด 

 2. สรางนวัตกรรมการเรียนรู การวิเคราะหและการวิพากษ 

 3. มีการตัดสินใจรวมกันเก่ียวกับงานการเรียนการสอน 

 4. สรางขอตกลงของกลุมและขององคการ 

 Smith and Tomlinson (อางใน ชุลี รุงพานิช, 2552) ศึกษาปจจัยท่ีสําคัญของ

โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จวา ประกอบดวย ภาวะผูนํา และการบริหาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ของครู มีบรรยากาศของการยอมรับซ่ึงกันและกัน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน และ

ครูกับผูปกครอง) เปนตน และมีการสอนและขอมูลยอนกลับในทางบวกกับนักเรียนจากแนวคิดท่ี

กลาวมาแลว จะเห็นไดวา ผลนั้นเกิดจากกระบวนการบริหารของการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝาย ซ่ึงการบริหารเปนศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยหลักทางวิชาการเขาไปประกอบในการจัดการ 

Bosssert (1988 อางถึง สวาท มาปสสา, 2554, หนา 33-34) ระบุวา ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปน

ผูนําทางวิชาการ มีลักษณะ 4 ประการ ไดแก 1) การเนนเปาหมายและการผลิต 2) อํานาจและการ

ตัดสินใจท่ีม่ันคง 3) การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 4) ความมีมนุษยสัมพันธท่ีเขมแข็ง ในชวงปลาย

ทศวรรษท่ี 1980 Bossert ไดเขียนวา มีขอความท่ีชัดเจนเก่ียวกับผูบริหารโรงเรียน โดยอางคํากลาว

ของ Lipham ท่ีวา “มันรวมอยูในวลีท่ีวา ผูบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลโรงเรียนก็มีประสิทธิผล 

(Adductive principal, effective school) ซ่ึงมักจะใชในความหมายท่ีวาผูบริหารโรงเรียนควรเปน

ผูนําทางวิชาการ” เปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีวา ขอความบรรยายเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการจํานวน

มากในชวงทศวรรษ 1980 ยังคงเนนการเตรียมภาวะผูนําสําหรับผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน แมวาจะ

มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเก่ียวกับการเรียนรูท่ีเปนประชาธิปไตยมากข้ึน นั่นคือเปนการรวมคิด 

รวมปฏิบัติกับผูอ่ืนท้ังโรงเรียน 

 Hoy & Hoy (2003) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนวา บทบาทท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของผูบริหารโรงเรียน คือ เปนผูนําทางวิชาการ (Instructional leader) แตไมไดหมายความวา

ผูบริหารโรงเรียนคนเดียวเทานั้นท่ีรับผิดชอบตอภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนําทางวิชาการควร

เกิดข้ึนเองท้ังในตัวผูบริหารโรงเรียนและจากครู ท้ังนี้ครูเปนผูทําการสอนในชั้นเรียน เปนผูรูดีเก่ียวกับ

หลักสูตรและการสอน และเปนผูท่ีมีองคความรูอยางดีเยี่ยมในตัว ผูบริหารโรงเรียนเพียงแตมีหนาท่ี

รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนท่ียังผลใหเกิดการปฏิบัติการสอนท่ีดีท่ีสุด คงไมมีวิธีการ

ใดวิธีเดียวท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือท่ีจะยังผลเชนนั้น ไดผูท่ีเปนผูนําทางวิชาการจําเปนตองใชเวลา

ในหองเรียนเหมือนเปนเพ่ือนรวมงานและพูดคุยกับครูเก่ียวกับการเรียนการสอน การปรับปรุงการ

สอนและการเรียนเปนกระบวนการตอเนื่องไมใชผูบริหารโรงเรียนเขาสังเกตการณพอเปนพิธีปละครั้ง

สองครั้ง ควรจะมีการพูดคุยเก่ียวกับอาชีพของตนและพัฒนาอาชีพอันเก่ียวเนื่องกับการปรับปรุงการ

สอน จะปรับปรุงการเรียนการนักเรียนอยางไร สิ่งบงบอกถึงการพัฒนาท่ีไดผลดีและใชแทนการนิเทศ

ตามแบบเกาไดแก การใหความรวมมือ ความเปนเพ่ือนรวมงาน ความชํานาญการและทีมงาน 
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 MacNeill and other (2003) ไดระบุวา ผูนําทางวิชาการมีพฤติกรรมหลาย

ประการ ดังนี้ 

 1. คํานึงถึงความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอโรงเรียนโดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม 

 2. กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน โดนเนนการมีสวน

รวม 

 3. ทําใหครูและนักเรียนมีความมุงม่ันและรับผิดชอบตอพันธกิจ 

 4. นําความรูของผูเชี่ยวชาญมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียน 

 5. พัฒนาการสอนของครู 

 6. เปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาและมีสวนรวมในการบริหาร 

 7. ใชภาวะผูนําหลายดานกับคร ู

 8. ใหความสําคัญแกการสอนมากกวาการบริหารท่ัวไป 

 9. สรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน 

 10. สรางความสัมพันธกับชุมชน 

 11. ทบทวนและปรับปรุงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักเรียนศึกษา สรุปวา ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูนํา

ทางวิชาการ ผูบริหารตองมีความรอบรูเปนแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีดีแกครู มีทักษะในการบริหาร

จัดการ เนนเปาหมายและการผลิต มีการตัดสินใจท่ีม่ันคง มีมนุษยสัมพันธท่ีเขมแข็งและสามารถ

แกปญหาและบริหารความขัดแยงได 

 6) องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ 

 Ubben and Hughes (1987, pp. 97-99 อางใน สุชาธิษณ เหลียงแฉลม, 2554, 

หนา 21) ไดกําหนดองคประกอบของความเปนผูนําทางวิชาการ ไว 7 ดาน ดังนี้ 1) การทํางานตาม

เวลาท่ีกําหนด 2) การจัดบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน 3) การมุงเนนดานวิชาการ 4) การคาดหวังตอ

คณะครูและผลการปฏิบัติงานของครู 5) การทํางานดานหลักสูตร 6) การเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ 7) 

การประเมินผลและการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  

 Davis and Thomas (1989, p. 40) กลาววาองคประกอบของความเปนผูนําทาง

วิชาการมี 8 ดาน ไดแก 

 1. การเพ่ิมความตระหนักในการประชุมโรงเรียนและมีความคาดหมายในผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูง 

 2. มีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพ่ือปรับปรุงโรงเรียน 

 3. การใหแรงจูงใจและรางวัลกับบุคคลหรือกลุมท่ีทํางานดานวิชาการ 

 4. การตรวจสอบความกาวหนาดานวิชาการ 
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 5. การใชทรัพยากรและบุคคลอยางสรางสรรค 

 6. การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยูเปนระเบียบและปลอดภัย 

 7. การตรวจสอบการปฏิบัติการสอนของครู 

 8. การสังเกตการสอนของครูและการใหขอมูลยอนกลับ 

 Hoy & Miskel (2008) กลาววา ภาวะผูนําดานการศึกษาประกอบดวย 1) การ

กําหนดจุดมุงหมายการสอน 2) การออกแบบหนวยการเรียน 3) การพัฒนาและการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัติ 4) การประเมินผลและเลือกวัสดุหลักสูตร 5) การประเมินการใชประโยชนของทรัพยากรการ

เรียนการสอน 6) การผลิตสื่อการสอน 7) การนิเทศแบบคลินิก และ 8) การวางแผนเพ่ือความกาว 

หนาของบุคลากร 

 Hoy & Miskel (2008, p. 303) กลาววา หนาท่ีสําคัญท่ีผูบริหารจะตองใหความ

สนใจมากคือ การบริหารการเรียนการสอน แตบทบาทของผูบริหารของการเปนครูอาจแตกตางกันกับ

การเปนครูท่ีดี นั่นก็คือ จะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําทางการสอนหรือผูนําทางวิชาการ (Instruc-

tional leadership) จึงจะนําไปสูประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประสิทธิผลในดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 Krug (1992 อางใน ไกศิษฎ เปลรินทร, 2552) กลาวถึงพฤติกรรมหรือการกระทําท่ี

แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล โดยจัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญได 5 องค 

ประกอบ ซ่ึงถือวาครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ของผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ดังนี้ 1) การกําหนด

พันธกิจ (Defining mission) 2) การบริหารหลักสูตรและการสอน (Managing curriculum and 

instruction) 3) การนิเทศการสอน (Supervising teaching) 4) การกํากับติดตามความกาวหนาของ

นักเรียน (Monitoring student progress) 5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting 

instructional climate) 

 Chell (2001, p. 6; citing Rutherford (1987 อางใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, 

หนา 22) ไดศึกษาพบวา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมี 4 ประการคือ  

 1. มีวิสัยทัศน ทํางานไปสูเปาหมาย เนนความกาวหนาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การประสานงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

งานเปนทีม ใหความสําคัญกับเปาหมายของโรงเรียนอยางเต็มท่ี 

 2. สรางสภาวะแวดลอมท่ีสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู 

 3. มีความรูเก่ียวกับความเปนไปในโรงเรียน มีความรูดีเก่ียวกับวิธีการท่ีครูและ

นักเรียนปฏิบัต ิ

 4. ปฏิบัติงานโดยใชความรู มีความยืดหยุนตอความแตกตางของรูปแบบและกลยุทธ

ในการสอนของครูแตละคน เขาแทรกแซงกาวกายเทาท่ีจําเปน 
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 Lhell (2001, p. 6; citing Rutherford (1987 อางใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, 

หนา 22) ไดศึกษาพบวา องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมี 4 ประการคือ 

 1. มีวิสัยทัศน ทํางานไปสูเปาหมาย เนนความกาวหนาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การประสานงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนไปสูการ

ปฏิบัติงานเปนทีม ใหความสําคัญกับเปาหมายของโรงเรียนอยางเต็มท่ี 

 2. สรางสภาวะแวดลอมท่ีสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู 

 3. มีความรูเก่ียวกับความเปนไปในโรงเรียน มีความรูดีเก่ียวกับวิธีการท่ีครูและ

นักเรียนปฏิบัต ิ

 4. ปฏบิัติงานโดยใชความรู มีความยืดหยุนตอความแตกตางของรูปแบบและกลยุทธ

ในการสอนของครูแตละคน เขาแทรกแซงกาวกายท่ีจําเปน 

 Lashway (2002, p. 2 อางใน สุนันทา ไกยเดช, 2545, หนา 22) ไดจําแนกองค 

ประกอบของภาวะผูนําวิชาการออกเปน 5 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน 

(Defining school mission) 2) สงเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (Promoting positive 

learning climate) 3) การสังเกตและใหขอมูลยอนกลับแกครู (Observing and giving feedback to 

teachers) 4) การจัดการเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน (Managing curriculum and instruction) 

และ 5) การประเมินผลโปรแกรมการสอน (Assessing the instructional program)  

 จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา องคประกอบของภาวะผูนําทางวิชา 

การนั้น ประกอบดวยองคประกอบหลาย ๆ ดานท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกันอันจะทําใหองคกรบรรลุตาม

เปาหมาย ไดแก การท่ีผูนําหรือผูบริหารมีความรู มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ 

การกําหนดพันธกิจ การบริหารหลักสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การกํากับติดตามความกาว 

หนาของนักเรียน และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ในการศึกษาครั้งนี้ 

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการตามกรอบแนวคิดของ Krug (1992 อางใน ไกศิษฏ 

เปลรินทร, 2552) กลาวถึงพฤติกรรม หรือการกระทําท่ีแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมี

ประสิทธิผล โดยจัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญได 5 องคประกอบ ซ่ึงถือวาครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ 

ของผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ไดแก การกําหนดพันธกิจ การบริหารหลักสูตร และการสอน การ

นิเทศการสอน การกําหับติดตามความกาวหนาของนักเรียน และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการ

สอน ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ก) การกําหนดพันธกิจ (Defining mission)  

 พิศุทธิ์ ครองยุติ (2554) กลาววา พันธกิจ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงาน

หรือบทบาทหนาท่ี ท่ีองคกรตองทําในลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมายเพ่ือใหองคกร
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บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว หรือเปนภารกิจตามยุทธศาสตร (ตามแผนชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ตามนโยบายของรัฐมนตรี ฯลฯ) เก่ียวกับพันธกิจมีประเด็นท่ีควรศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 

 1) ขอความพันธกิจ (Mission statement)  

 ขอความพันธกิจจะเปนการแสดงแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนท่ี

กําหนดเปนการระบุภารกิจท่ีองคกรนั้นพยายามจะบรรลุและจะระบุขอบเขตการปฏิบัติการขององคกร 

เก่ียวกับผลผลิตและการใหบริการ ขอความพันธกิจท่ีชัดเจนจะอธิยายถึงคานิยมและลําดับความสําคัญ

ตาง ๆ ขององคกร และบอกถึงทิศทางในอนาคตขององคกร โดยจะกําหนดขอบเขตเพ่ือเสนอแนะการ

กําหนดกลยุทธ 

 2) ความสําคัญในการกําหนดพันธกิจใหชัดเจน 

  (1)  เพ่ือเปนหลักสําคัญในการกําหนดเปาประสงค และทิศทางขององคกร 

  (2)  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากรขององคกร 

  (3)  เพ่ือความสะดวกในการแปลความหมาย เปาประสงคในโครงสรางการทํางาน 

การออกแบบงาน และกําหนดความรับผิดชอบภายในองคกร ดวยวิธีการซ่ึงคํานึงถึงตนทุน เวลา และ

ตัวชี้วัดการทํางานท่ีสามารถประเมินผลและควบคุมผลงานได 

 3) แนวทางการกําหนดพันธกิจจะตองตอบคําถามตอไปนี้ 

  (1)  อะไรคือเหตุผลในการกอตั้งหรือคงอยูขององคกรและอะไรคือจุดหมายพ้ืนฐาน

ขององคกร 

  (2)  ลักษณะเดนหรือเอกลักษณขององคกรคืออะไร 

  (3)  ความแตกตางดานพันธกิจขององคกรกับองคกรอ่ืนในชวย 3-5 ป ขางหนา 

  (4)  กลุมประชากรผูรับบริการหลักคือกลุมใด 

  (5)  ผลผลิตและบริการท่ีสําคัญในปจจุบันและอนาคตคืออะไร 

  (6)  ลักษณะประโยชนดานเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญคืออะไร 

  (7)  ความเชื่อ คานิยม และปรัชญาขององคกรคืออะไร 

  พันธกิจท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 1) ตองสอดคลองกันกับนโยบาย เปาหมาย กฎหมาย

และระเบียบท่ีมีอยู 2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 3) ตองระบุ

บทบาทหนาท่ี ท่ีจําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดครอบคลุมทุกดานและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4) ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ และ 5) ตองสนับสนุนและ

นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด 

  Hallinger and Murphy (1985, pp. 221-224 อางใน สุชาธิษณ เหลียงแฉลม, 

2554, หนา 22-23) กลาววาการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (Defining the school mission) เปน

การกําหนดกรอบ ขอบเขตของงานท่ีโรงเรียนตองรับผิดชอบ ในสวนท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ และ
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สรางความเขาใจในภารกิจดังกลาวใหผูเก่ียวของทราบ ซ่ึงจําแนกภารกิจของโรงเรียนออกเปน 2 องค 

ประกอบ คือ 1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (Framing school goals) และ 2) การสื่อสารเปา 

หมายของโรงเรียน (Communication school goals) 

 Weber (1996) บรรยายวา การกําหนดพันธกิจของโรงเรียนเปนกระบวนการความ

รวมมือท่ีแข็งขัน และเปนกระบวนการสะทอน ความคิดเห็นเพ่ือสรางพันธกิจท่ีชัดเจน และซ่ือตรง 

พันธกิจของโรงเรียนจะเปนสิ่งผูกมัดครู นักเรียนและผูปกครองใหมีวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําทางวิชาการ

ใหโอกาสผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอภิปรายนิยามและความคาดหวังของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและผู

มีสวนไดสวนเสียรวมกันสรางพันธกิจรวมเพ่ือโรงเรียน 

 สรุปวา การกําหนดพันธกิจ หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนในการนําขอมูลสาร 

สนเทศ ปญหาและความตองการของชุมชนและทองถ่ินเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของงานภาระ 

งาน หรือบทบาทหนาท่ี ท่ีโรงเรียนตองทําภายในแผนกลยุทธตามโรงเรียนท่ีเก่ียวกับงานวิชาการอยาง 

ชัดเจน โดยครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม มีการสื่อสารสรางความเขาใจในภารกิจ 

บทบาทหนาท่ีและกําหนดความรับผิดชอบในงานวิชาการนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดให 

 ข) การบริหารหลักสูตรและการสอน (Managing curriculum and instruction) 

 Hallinger and Murphy (1985, pp. 222 อางใน ปญญา บัวใหญรักษา, 2554, 

หนา 36) กลาววา หลักสูตรจะเปนไปตามเจตนาท่ีตั้งไวหรือไมนั้นข้ึนอยูกับการใช หลักสูตรเปน

กระบวนการท่ีจะทําใหหลักสูตรกลายเปนการปฏิบัติ จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนจะ 

ตองมีความรูความเขาใจในหลักสูตรไดอยางถูกตอง เพราะหัวใจของการนําหลักสูตรไปใชคือกระบวน 

การเรียนการสอนและบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ครู การนําหลักสูตรไปใชจึงถือวาเปนกระบวนการเรียน

การสอนและบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ครู การนําหลักสูตรไปใชจึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยาง

ยิ่ง เพราะกลาวไดวาหลักสูตรนั้นถึงแมจะสรางข้ึนมาไดดีสักเพียงใดถากระบวนการของการนําหลักสูตร

ไปใชไมเปนอยางมีระบบ ไมไดรับความชวยเหลือ แนะนําใหการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว 

การจัดการศึกษาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีไดตั้งใจไวก็จะไมบรรลุผลสําเร็จ 

 Krug (1992 อางใน ไกศิษฎ เปลรินทร, 2552) กลาววา การสอนถือวาเปนการ

บริการเบื้องตนของโรงเรียน ดังนั้นอยางนอยท่ีสุด ผูบริหารโรงเรียนจะตองรูขอบขายของรายวิชาท่ี

สอนและรูความจําเปนท่ีตองสอนในรายวิชานั้น ๆ การมีพ้ืนฐานความรูกวาง ๆ ท่ีผูบริหารโรงเรียน

สามารถนําพาผูอ่ืนดําเนินการตามพันธกิจของโรงเรียนไดก็ถือวาเปนสิ่งจําเปนผูบริหารโรงเรียน

สามารถใหขอมูลสารสนเทศและทิศทางแกครูเก่ียวกับวิธีสอน และผูบริหารควรใสใจและสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรอยางแทจริง 

 Weber (1996) กลาววา การบริหารหลักสูตรและการสอนตองสอดคลองกันกับ

พันธกิจของโรงเรียน ความรูความสามารถของผูนําทางวิชาการและการนิเทศการปฏิบัติในหองเรียน 
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ทําใหครูไดรับการจัดทรัพยากรท่ีจําเปนพอใหโอกาสนักเรียนประสบผลสําเร็จได ผูนําชวยครูใชงาน 

วิจัยเพ่ือการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและใชงานวิจัยเพ่ือกลยุทธทางวิชาการใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายเพ่ือผล

การเรียนของนักเรียน 

 วิชัย วงศใหญ (2543, หนา 77 อางใน พระพงษศักดิ์ สอนสุภาพ, 2544, หนา 23) 

กลาววาการบริหารหลักสูตร เปนการนํากระบวนการบริหารมาใชในข้ันตอนการวางแผนหลักสูตรการ

นําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงการบริหารหลักสูตรใด ๆ ใหมีประสิทธิภาพ

ตองอาศัยบุคคลท่ีเก่ียวของรวมมือกัน แตสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผูบริหารหลักสูตรควรคํานึงถึงคือ 

การเตรียมครูผูสอน เพราะวาครูผูสอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการใชหลักสูตรนั้นบรรลุ

เจตนารมณของหลักสูตร โดยครูจะเปนผูนําหลักสูตรไปสูการเรียนการสอนภายในหองเรียน 

 สรุปวา การบริหารหลักสูตรและการสอน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนมีความรู

ความเขาใจ เรื่องหลักสูตรมีความสามารถในการประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติสง 

เสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนแกครูอยางจริงจัง นําขอมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตร

และการเรียนรูโดยการมีสวนรวมเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 ค) การนิเทศการสอน (Supervising teaching) 

 Wiles (1983, pp. 24-26 อางใน สุชาธิษณ เหลียงแฉลม, 2554, หนา 24) ไดกลาว 

ถึงบทบาทของผูบริหารในฐานะผูนิเทศไวดังนี้ 1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ี

ทําใหเกิดความเขาใจอันดี 2) บทบาทในฐานผูนํา ผูบริหารโรงเรียนทําหนาท่ีดังตอไปนี้คือพัฒนาความ

เปนผูนําใหเกิดแกตัวผูอ่ืนชวยใหผูอ่ืนมีความรับผิดชอบ 3) บทบาทในดานการจัดการและดําเนินงาน

ในหนวยงานผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีดังนี้คือพัฒนาการ ของหนวยงานในโรงเรียนชวยใหการดําเนิน 

งานของคณะกรรมการตาง ๆ ในองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม

ตองดําเนินการไปตามข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเม่ือตัดสินใจเรื่องใดไปแลวก็ตองดําเนินการไป

ตามข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเม่ือคุณตัดสินใจเรื่องใดเสร็จแลวจะตองไมคัดคานพยายามทําให

ทุกคนในกลุมมีเปาหมายอันเดียวกันเพ่ือใหเกิดวินัยในกลุมและสงเสริมใหทุกคนมีวินัยในตนเอง 4) 

การใชประโยชนผูบริหารมีหนาท่ีดังนี้คือพิจารณาบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการโดยใหครูใน

โรงเรียนมีสวนรวมในการพิจารณาดวยบุคลากรท่ีเขาทํางานใหมรูสึกวาเขาเปนท่ีตองการของโรงเรียน

มีความสนใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) บทบาทในการสรางสรรคของครู ผูบริหารโรงเรียนมีหนา 

ท่ีดังนี้ คือชวยใหครูพอใจในงานท่ีทํามีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการทํางานใหครูมีสวนรวมใน

การวางโครงการและนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียน ชวยใหครูมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง

ใหครูรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนท่ีตองการของบุคคลอ่ืน จัดใหมีบริการตาง ๆ เชน คูมือครู

การศึกษาตอ การอบรม เปนตน ตามท่ีครูตองการ 6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากรผูบริหารโรงเรียน
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มีหนาท่ีดังนี้คือ จัดใหมีการอบรมในหนวยงานโดยจัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูท่ี

จัดใหมีข้ึนเพ่ือชวยใหครูมีความกาวหนาใชวิธีการสังเกตการสอนแตตองทําความเขาใจท้ังสองฝาย ใช

วิธีวัดผลเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 

 Krug (1992 อางใน ไกศิษฎ เปลรินทร, 2552) กลาววาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท

ในการนิเทศการสอน โดยใหถือวาเปนวิธีการพัฒนาครูอยางจริงจังมากกวาจะเปนเพียงการนิเทศการ

สอนตามสภาพปญหา (Clinic supervision) การประเมินการปฏิบัติงานเปนการพิจารณายอนหลัง 

แตภาวะผูนําทางวิชาการเปนการมองไปขางหนา ซ่ึงเรื่องนี้จะตองนํามาใสใจใหมากกวา เวลานี้ทํา

อะไรได ไมใชมองวาไดทําอะไรแลว ผูนําทางวิชาการตองใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพท้ังในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน ดวยเปาหมายการพัฒนาคุณภาพในตัวของครูแตละคน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมพูนการเรียน

ของนักเรียนได 

 วิจิตร ศรีสะอาน (2525, หนา 18-21 อางใน ภิญโญ แกงศิริ, 2537, หนา 18) ให

ความหมายการนิเทศการสอน คือการเอาบุคคลท่ีเปนผูรวมงานเขาไปสังเกตการสอนอยางเปนระบบ

โดยมีเครื่องมือบันทึกไว 

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 53) ไดกําหนดขอบ 

ขายของการนิเทศโรงเรียนไว 5 งาน คือ การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct assistance) 

การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Staff development) การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 

(Group development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในหองเรียน (Action research) และกลาวถึงลักษณะของการนิเทศภายในโรงเรียนวา มี 2 ลักษณะ 

คือการนิเทศท่ัวไป เปนการนิเทศเก่ียวกับการพัฒนาคน การแกปญหาโดยนําระบบวิเคราะหสภาพ

ปจจุบัน นําปญหามาจัดทําโครงการอีกวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอน 

 สุชาธิษณ เกลียงแฉลม (2554, หนา 25) สรุป การนิเทศและการประเมินผลดาน

การสอนไววา หมายถึง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครู ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ไดแก การเยี่ยมเยียนอยางไมเปนทางการ การสนับสนุนดานการสอน การ

ใหผลนอยกลับแกครู ท้ังดานการนิเทศและการประเมินผล 

 จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนในการชวยเหลือ ติดตาม และประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครู ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน สงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพ

ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพในตัวของครูแตละคนซ่ึงจะชวยเพ่ิมพูนการเรียนรู 

มีกรนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และมีการประชุมหลังการตรวจเยี่ยมเพ่ือนําผลมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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 ง) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Monitoring Student Progress)  

 Davis and Thomas (1989, p. 74) กลาววา การตรวจสอบความกาวหนาของ

นักเรียน มีแนวทางดังนี้ 1) ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 2) กํากับ

ดูแลการเรียนของนักเรียนผานการสังเกต อยางไมเปนทางการและการสัมผัสโดยตรง 3) การพัฒนา

และใชวิธีการงาย ๆ จากการทํางานประจําในการรวบรวม การสรุปและรายงานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในลักษณะท่ีมีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนรู 4) การสํารวจนักเรียนท่ีเรียน

ออนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม โดยดูจากขอมูลและคะแนนในหองเรียนรวมท้ังระดับผลการเรียน เพ่ือ

ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดนการเรียนโดยใชเวลานอกเหนือไปจากเวลาเรียนในหองเรียน 5) ใชผลท่ี

ไดจากการประเมินความตองการของคณะครูในการประเมินวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครู 6) ให

ผูปกครองชวยตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน 

 Krug (1992 อางใน ไกศิษฎ เปลรินทร, 2552) ถึงแมวาตลาดท่ีรับคนเรียนจบเขา

ทํางานจะเปนการทดสอบข้ันสุดทายก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนยังตองทําการตรวจสอบคุณภาพการ

เตรียมนักเรียน ผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล จะตองมีวิธีการหลากหลายในการประเมินความกาว 

หนาของนักเรียนและตองทําการประเมินเปนประจํา ผูบริหารโรงเรียนจะตองบอกความหมายของ

ผลลัพธไดอยางชัดเจนเม่ือจําเปน ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถในการทบทวนและใชผลนั้น

ชวยครู ชวยนักเรียนและผูปกครองในการพัฒนากลยุทธเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนการสอน ผูบริหาร

โรงเรียนไมสามารถจะตีคามการประเมินในโรงเรียนไดทุกครั้ง แตก็ควรระบุใหชัดเจนวา มีความ

คาดหวังท่ีจะใหมีการทดสอบ การตีความ และการสนองตอบ และคาดหวังท่ีจะใหมีการกํากับติดตาม

กระบวนการท้ังหมด 

 สุชาธิษณ เหล่ียงแฉลม (2554, หนา 27) กลาววา การตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด และนําผล

คะแนนสอบไปใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินดานการสอน การ

ประเมินหลักสูตร และการวางแผนพัฒนาผูเรียน 

 พระพงษศักดิ์ สอนสุภาพ (2554, หนา 24) กลาววาการตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด และนําผล

คะแนนทดสอบไปใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การประเมินดานการสอน การ

ประเมินหลักสูตร และการวางแผนพัฒนาผูเรียน 

 จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การกํากับติดตามความกาวหนาของ

นักเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนดําเนินการทดสอบเพ่ือทดสอบจุดเดนและจุดบกพรองของ

นักเรียน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพความกาวหนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยางใกลชิดและตอเนื่อง

เปนระยะ ๆ และนําผลการทดสอบมาใชในการประเมินความกาวหนาดานการเรียนของผูเรียน มีการ
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รายงานปญหาท่ีเกิดข้ึน และนําผลการทดสอบมาดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

 จ) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting instructional 

climate)  

 Kung (1992 อางใน ไกศิษฏ เปลรินทร, 2552) เม่ือบรรยากาศของโรงเรียนเปน

บรรยากาศท่ีแสดงวาเห็นคุณคาของการเรียนรู และเปนบรรยากาศท่ีสงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จได จึง

เปนการยากท่ีจะไมเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบการสรางบรรยากาศการศึกษาทุกระดับและ

บรรยากาศท่ีชวยดึงพลังของนักเรียนและครูออกมา มีหลายวิธีการท่ีจะทําใหเกิดผลได เชน การจัด

สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและเปนระเบียบ การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใหเปนท่ีเขาใจ

โดยท่ัวกันวา สิ่งท่ีถือวาสุดยอด คือการท่ีแตละคนไดทําในสวนของตนเองใหดีท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะวาผู

มีสวนไดสวนเสียท้ังหมดมีความคาดหวังอยางมากกับนักเรียน 

 Weber (1996) กลาววา ผูนําสามารถสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนบวกได

โดยการสื่อสารเปาหมายทางวิชาการใหเปนท่ีเขาใจ การตั้งความคาดหวังไวสูงเพ่ือผลการปฏิบัติงาน 

การสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ีเปนระเบียบท่ีมีความคาดหวังทางวินัยชัดเจน และทํางานเพ่ือใหครู

เพ่ือความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือโรงเรียน 

 นิจวดี แจมจันทร (2552) กลาววา การสรางบรรยากาศการเรียนรู ครูเปนบุคคลท่ี

สําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ความหมายของการ

สรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนใหมีบรรยากาศท่ีผอน

คลาย นักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไดเรียนรูโดยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย ครูยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคลและเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ความสําคัญของการสราง

บรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข การสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข กอใหเกิด 

ประโยชนตอผูเรียนท้ังปจจุบันและอนาคต ดังนี้ 1) ทําใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุขสดชื่น เบิกบาน 

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการเปนผูใหญ ท่ีมีสุขภาพท่ีดีในอนาคต 2) ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจ ใฝเรียนรู ไม

ทอแท หรือทอถอย เปนการสงเสริมนิสัย ใฝรู ใฝเรียน และรักการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ตลอดชีวิต 3) ทําให

ผูเรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เพราะเด็กท่ีเจริญเติบโตข้ึนในบรรยากาศแหงความรักก็จะรูจักรักผูอ่ืน เผื่อแผ

ความรูสึกและความสัมพันธท่ีดีกวางออกไป และพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนตอไป 4) ทําใหผูเรียนเห็น

คุณคาของตนเอง และมีกําลังใจท่ีจะทําสิ่งท่ีดีงามตลอดไป 5) ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกันกับ

ผูอ่ืน เพราะการเรียนรูท่ีมีความสุขเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ กับเพ่ือน เปนการฝกการ

ยอมรับ การเขาใจ เห็นใจผูอ่ืน ไมมุงม่ันเอาชนะ มีเหตุผล ฝกความอดทน อดกลั้น รูจักผอนปรน รูจัก

ใหอภัย 

 จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา การสงเสริมบรรยากาศการเรียน การสอน หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน ในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหมีบรรยากาศท่ีตอบสนอง
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ความตองการของผูเรียน จัดใหมีแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและเปนระเบียบ เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู ชวยสงเสริมใหท้ังผูเรียนและครูมีพลังพรอมท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู ได

เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย ครูยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และนําไปสูการ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ 

  ก) งานวิจัยในประเทศ 

  พัฒนา อํ่าทาว (2548) ไดทําการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ดานการแสวงหาความรูใหมมาปรับใชตลอดเวลา ดานภาวะผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรม

เพ่ือการเรียนการสอน ดานศักยภาพการพ่ึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการและดานการสงเสริมการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิรูปการเรียนรู 

  โยธิน สกุลเดช (2548) ไดทําการวิจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ระดับภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายดานยูในระดับมาก ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศ

ในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสง 

ผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน และการสนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

  ดุสิต เหมือนบุดดี (2549, หนา 97-97 อางใน นาวา สุขมย, 2550, หนา 46) ได

ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ท่ีมีตอความสําเร็จของระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบวา ภาวะผูนําทางวิชา 

การของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ในภาพรวมดานผูเรียนและดานผูบริหารอยูในระดับดี สวนดานครูอยูในระดับพอใช และ

ภาวะผูนําดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชกับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ในภาพรวมดานครูอยูในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  นาวา สุขรมย (2550) ไดทําการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการ

รับรูของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด

กลางและขนาดใหญ มีภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับมาก และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษาพบวา ในภาพรวมไม

แตกตางกัน 

  ธีรัตน พลบุรี (2551 อางใน มนูญ พันหลอ, 2553, หนา 50) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาหนองบัวลําภู พบวา ปจจัยทางการบริหาร 7 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 

และชุมชน ดานการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานท่ี ดานงบประมาณ และดานเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษามีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลางกับการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและเปนตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุด มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

พหุคูณสะสมเทากับ .591 สามารถพยากรณการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 

34.90 

  สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาตัวแบบและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบใชกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการสังเคราะห หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกประเทศ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะของ

องคการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนและปจจัยภาวะผูนําทาง

วิชาการมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน สวนอิทธิพลทางออมพบวา ปจจัยสมรรถนะ

ขององคการและปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการสงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูกับปจจัย

บรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนสงผานปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู 

  ข) งานวิจัยตางประเทศ 

  Liu (1985 อางใน สมสะนิด วงคําจัน, 2551, หนา 81) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการ

วิเคราะหพฤติกรรมผูนําในการบริหารดานวิชาการของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จโดยใชเครื่องมือท่ี

เรียกวา Instructional Leadership Behavior Questionnaire (ILBQ) ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม

ผูนําในการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของโรงเรียน และยังพบวาขนาดของ

โรงเรียน จํานวนปของการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และจํานวนผูชวยไมมีความสัมพันธกับผลสําเร็จ

ของโรงเรียน 

  Mcilvan (1986, pp. 1969-A) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความเปนผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ฝกอบรมประจําการเพ่ือเปนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชเครื่องมือของ Hallinger (1985) ท่ีเรียกวา The instructional 
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management rating scale survey วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา 

ความเปนผูนําของผูบริหาร ทําใหผูบริหารสามารถนเิทศงานวิชาการไดและมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยน 

แปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน 

  Kijai (1987, pp. 329-A อางใน ชุลี รุงพานิช, 2552, หนา 123) ไดศึกษาเก่ียว 

กับคุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจากปจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ไดแก บรรยากาศ

ของสถานศึกษา ภาพพจนของสถานศึกษา ความเปนผูนําในการคิดคํานวณของผูเรียน และความ 

สัมพันธระหวางบานกับสถานศึกษา ผลการวิขัยพบวา ปจจัยพ้ืนฐานท้ัง 5 ประการ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความสําเร็จของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะอยางยิ่งความ

เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธสูงตอความสําเร็จของสถานศึกษาและสูงกวาปจจัย

ดานตาง ๆ  

  Goodhart (1991, อางใน ขวัญใจ ขุนทํานาย, 2553, หนา 45) ไดศึกษาลักษณะ 

ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพดานวิชาการ ซ่ึงทําการวิเคราะหโดย ศึกษา

ผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการความสําเร็จในโรงเรียน

และประสิทธิภาพของการวัดผล พบวา ความเปนผูนําในการจัดองคกรของผูบริหาร ความมีคุณธรรม 

จริยธรรมของครูปฏิบัติการสอนและความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธตอความมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียน 

  Anderson (2000 อางใน อุดมสิน คํามุงคุณ, 2550, หนา 78) ไดศึกษาพฤติกรรม 

ภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพของครู ผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารยเปน

ผูนําทางการศึกษา จากกลุมตัวอยาง 132 คน โดยมีพฤติกรรม ดังนี้ 1) การกําหนดภารกิจของ

โรงเรียนและการสื่อสารการจัดหลักสูตรและการสอน 2) การควบคุมดูแล และการนิเทศการสอน 3) 

การตรวจสอบ 4) ความกาวหนาของนักเรียน และ 5) การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  Peters (2003) ไดทําการวิจัย เรื่อง กรณีศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสตรีอัฟริกันอเมริกา โดยใชเครื่องมือทางการบริหารท่ีหลากหลาย การวิจัยนี้เพ่ือตรวจสอบ

ประสบการณการเปนผูนําของผูบริหารสตรีอัฟริกันอเมริกา ในบริบทของผูนําการบริหารงานวิชาการ 

และในปจจุบัน พบวา ผูบริหารโรงเรียนไมเพียงแตมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โรงเรียน

เทานั้น แตผูบริหารจะตองเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนใหเปนแบบอยางท่ีดีดวยเหมือนกัน 

ปจจุบันมีอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะดานการเรียนการ

สอน ซ่ึงเครื่องมือเหลานี้รวมถึงการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ แฟมผลงาน และการไดรับการ

สนับสนุนและพัฒนาอยางมืออาชีพการวิจัยในครั้งนี้เปนการตรวจสอบเครื่องมือทางการบริหาร

การศึกษาท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงพบวา เปนเรื่องท่ีนากลัวมากสําหรับผูบริหารยุคเดิมท่ีมีความเชื่อในเรื่อง
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ภาวะผูนําทางวิชาการแบบเดิม ๆ สําหรับผูบริหารสตรีอัฟริกันอเมริกา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงชาติ

พันธุวรรณนา โดยใชกรอบแนวคิดเรื่อง สตรีนิยมเพ่ือทําความเขาใจและอธิบายถึงประสบการณของ

ผูนําสตรีท่ีใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของเขา 

 สรุปวา ผูบริหารควรจะมีบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียนอยาง

เขมแข็ง เพราะงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญและเปนหนาท่ีหลักของโรงเรียน ความเปนผูนําทางวิชา 

การ จะมีอิทธิพลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ไดอยางเปนระบบและสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในอนาคตตอไป 

2.2.2 ประสิทธิภาพการสอนของคร ู

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการ 

สอนดังนี้ 

1) ความหมายของประสิทธิภาพการสอนของคร ู

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพการสอน

พบวา มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของประสิทธิภาพการสอน ดังนี้ 

Good (1973, p. 589) ไดใหความหมายของ ประสิทธิภาพการสอนวา หมายถึง เปนการ

ใชแผนการสอนหรือวิธีการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ี

ตองการ 

ภัทรา จินดาศรี (2530, หนา 7 อางใน ภิญโญ แกงศิริ, 2537, หนา 12) ไดใหความหมาย

ของ ประสิทธิภาพการสอนวา หมายถึง ความสามารถในการใชแผนการสอนหรือวิธีสอนตลอดจน

ลักษณะหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของครูอันจะมีผลทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จเปนอยางดี 

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ลัดดา จันทรแสง (2536 อางใน ศิริญญา ศรีประมวล, 2549, หนา 9) ไดใหความหมาย

ของประสิทธิภาพการสอนวา หมายถึง ความสามารถของครู ในการวางแผนการสอนและจัดกิจกรรม

กรเรียนการสอน ท่ีทําใหการสอนนั้นสําเร็จตามจุดมุงหมายองการสอนท่ีตั้งไว 

นราศรี อภิบาลศรี (2547, หนา 3) ใหความหมาย ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความ 

สามารถในการบริหารเวลาในการสอนของครูไดเปนอยางดี คิดนวัตกรรมใหม ๆ เตรียมการสอนทุก

ครั้งอุทิศตนใหกับการสอนและการไมลําเอียง ในการถายทอดความรู 

ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552) ไดสรุปความหมายของประสิทธิภาพการสอนเปน 2 ลักษณะ 

คือความหมายในวงกวางและความหมายในทางแคบ ประสิทธิภาพการสอนในวงกวาง หมายถึง ความ 

สามารถของครู ผูบริหารโรงเรียน และตัวนักเรียนท่ีจะรวมกันจัดกิจกรรมหรือดําเนินการทางการศึกษา

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวโดยมีการสูญเปลานอย

ท่ีสุด สวนความหมายในทางแคบประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของครูในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามจุดประสงคของการสอนท่ีกําหนดไว 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ประสิทธิภาพการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครู

ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานรางกาย สมอง อารมณและสังคม ให

ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีและนําทักษะนั้นไปใชใหเกิดประโยชนและไดรับผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

Grush and Costin (1975 อางใน มนตรี ภูวิโคตร, 2550, หนา 23-24) ใหความเห็นวา 

ครูท่ีมีประสิทธิภาพควรเปนครูท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง เปนผูนําท่ีขยันขันแข็งกลาวคือ มีความ 

สามารถ และมีความกระตือรือรนในการเรียนการสอน เปนคนซ่ือสัตยสุจริต รักษาสัญญาท่ีใหกับ

นักเรียนสมํ่าเสมอ ควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยการใหคําแนะนําในการศึกษาตลอดจนชี้วัตถุ 

ประสงคและเปดโอกาสใหอภิปรายกันในชั้นเรียนได 

Kyriacou (1997, p. 10 อางใน นาวา สุขรมย, 2550, หนา 29) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพวาเปนการมุงเนนท่ีกิจกรรมในชั้นเรียน โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธระหวางครู

กับนักเรียนและการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นพิจารณาจากตัวแปรสําคัญ 3 ตัวแปรคือ 

1. ตัวแปรดานบริบท หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของบริบทในกิจกรรมการเรียนรูบทเรียน 

ผลของความสําเร็จในกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นตัวแปรนี้จะครอบคลุมถึงคุณลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

คุณลักษณะของครู เชน อายุ ประสบการณ คุณลักษณะของนักเรียน เชน เนื้อหาระดับความยากงาย 

คุณลักษณะของโรงเรียน เชน ความนาเชื่อถือ สิ่งอํานวยความสะดวก คุณลักษณะของชุมชน เชน 

ความม่ังค่ัง ความหนาแนน และคุณลักษณะของโอกาส เชน เวลาความรูท่ีมีมากอน 

2. ตัวแปรดานกระบวนการ หมายถึง คุณลักษณะของพฤติกรรมการสอนของครูและ

พฤติกรรม การเรียนของนักเรียน คุณลักษณะของงานและกิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึงอาจสงผลถึงความ 

สําเร็จของกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นตัวแปรจะรวมถึงความกระตือรือรนของครู ความชัดเจนในการ

สอน การใชคําถาม การใชคําชมและการวิจารณ การสื่อสารแบบไมมีถอยคํา กลยุทธการจัดการ วิธีการ

อบรม บรรยากาศของชั้นเรียน ความเหมาะสนของภาระงาน ชนิดของการใหขอมูลยอนกลับแก

นักเรียน การรวมเนื้อหา นักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครู กลยุทธการเรียนรู

ของนักเรียน สิ่งเหลานี้อาจไมจําเปนตองมีครบทุกรายละเอียด 

3. ตัวแปรดานการผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนในภายหลังเก่ียวกับการศึกษาไดแก ความรู 

ทักษะตาง ๆ ความสนใจในวิชา การจูงใจทางดานสติปญญา ความม่ันใจในการเรียนและนับถือตนเอง 

การพัฒนาความเปนอิสระของนักเรียนและพัฒนาการทางสังคม ผลท่ีปรากฏในภายหลังนี้สามารถ

ทดสอบไดดวยการทดสอบท่ัวไปจากสถานภาพภายนอกและทดสอบเจตคติ ซ่ึงการทดสอบนี้ข้ึนอยูกับ

รูปแบบของการประเมิน เชน ความเชื่อคร ู
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Hoy & Hoy (2006, pp. 21-23) กลาววา การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ควรประกอบดวย ความแตกตางของผูเรียน ทักษะ ความรู ความฉลาดทางอารมณ วิธีการเรียนรู เพศ 

อายุ หรือพฤติกรรม การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ครูจะตองรูวิธีการกระตุนใหกําลังใจผูเรียนอยาง

เหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียนและเหมาะตอการเกิดการ

เรียนรูอีกดวย วิธีการวัดประเมินผลซ่ึงวิธีการวัดประเมินผลมีหลายวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคและเนื้อหา

การจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสอดคลองและเหมาะสม เปนการ

เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2528, หนา 12-15 อางใน ขันทอง พะชะ, 2551, หนา 10) ได

สรุปเก่ียวกับครูท่ีดีมีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธในทางบวกกับการเรียนรูของ

นักเรียน ดังนี้  

1. การสอนแจมแจง ครูควรมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน โดยใหคําแนะ 

นําท่ีชัดเจน มีการบอกตัวอยางและใชวัสดุอุปกรณเพ่ือทํามโนทัศนท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมเพ่ือ 

ใหนักเรียนเขาใจงายข้ึน  

2. มีความกระตือรือรน ครูควรสรางบรรยากาศของการเรียนใหสนุกและมีแรงจูงใจในตนเอง 

รวมท้ังกอใหเกิดแรงจูงใจในตัวผูอ่ืนดวย ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอนักเรียนและชัดเจน 

3. การเนนในเรื่องงาน ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนอยางเปนการเปนงานโดยการ

จัดสรรเวลาสําหรับการฝกทักษะใหม ๆ ใหเพียงพอในการกําหนดจุดมุงหมายของงานใหชัดเจน 

4. กลยุทธในการสอน ครูควรใชเทคนิคการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกความคิดใน

การทํางานท่ีตองใหนักเรียนใชสติปญญาระดับสูงข้ึน การใหแบบฝกหัดทบทวน 

5. การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน ครูควรแสดงใหนักเรียนมีความคิดวาตัวนักเรียนมีคุณคา 

แสดงความเปนกันเองและยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็น 

ศิรยา เพ็ชรแกว (2540, หนา 5 อางใน มนูญ พันธหลอ, 2553, หนา 31) กลาววา การ 

ศึกษามีคุณภาพดีและบังเกิดผลตามแนวท่ีวางไวตองอาศัยครูเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการท่ีครูจะมี

ทักษะการจัดการในดานตาง ๆ ไดนั้นครูจะตองอาศัยความรู เทคนิควิธี และคุณลักษณะกับเจตคติใน

การพัฒนาคุณภาพของครู ประเด็นท่ีควรศึกษา ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพดานความรู คือ ใหมีความรอบรูในท้ังดานหลักสูตร เนื้อหาวิชาท่ีสอน 

การผลิตสื่อ และการใชสื่อเพ่ือพัฒนาการศึกษา และการวัดประเมินผล 

2. การพัฒนาดานเทคนิควิธี คือ ใหมีทักษะ และความสามารถดานการจัดการการเรียน

การสอนในรูปแบบตาง ๆ  

3. การพัฒนาคุณภาพดานคุณลักษณะกับเจตคติ คือ การพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ

ของครูท่ีดีและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
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มนูญ พันธหลอ (2553, หนา 34) ไดสรุปจากการศึกษาแนวคิดวา ครูท่ีมีประสิทธิภาพใน

การสอนนั้น จะตองสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับนักเรียน ดูแล ไตถามทุกขสุข และใหความชวย 

เหลือนักเรียนท่ีมีปญหา สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ เปนกันเองกับนักเรียนมี

ความรูสึกท่ีดี และมีความรักความเมตตากรุณาตอนักเรียนทุกคนเทาเทียมกันและยินดีรับฟงความ

คิดเห็นของนักเรียน 

สรุปไดวา การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะประกอบไปดวยปจจัยหลาย ๆ อยาง ท้ังความแตก 

ตางของผูเรียน เพศ อายุ ทักษะ ความรู ความฉลาด อารมณ วิธีการเรียนรู หรือพฤติกรรมและครูตอง

รูจักวิธีกระตุนสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจผูเรยีนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู มีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน

และมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน มีการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย โดยยึดจุดประสงค

และเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ 

3) องคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของคร ู

Gray (1978, p. 224) กลาววาประสิทธิภาพการสอน ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน 

คือ ความสามารถดานการสอนของครู ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน และความสามารถใน

การจัดการและการจัดระบบของผูบริหาร 

Berliner & Tikunoff (n.d. อางใน อุดมสิน คํามุงคุณ, 2550, หนา 59) ไดจําแนก

ลักษณะของครูท่ีมีประสิทธิภาพประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ 

1. บรรยากาศในชั้นเรียน ความรวมมือระหวางครูและนักเรียน 

2. การสอน ความตั้งใจ การจัดเวลาอยางเหมาะสม การใหความชวยเหลือติดตามตักเตือน

นักเรียน 

3. การควบคุมชั้น เชน การปฏิบัติตามขอตกลงท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ 

4. ลักษณะของครู เชน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความรูและความประพฤติ 

สมคิด สรอยน้ํา (2542, หนา 28) กลาววา การสอนท่ีประสบความสําเร็จนั้นครูตองอาศัย

หลักจิตวิทยาท่ัวไป เชน วุฒิภาวะ ความพรอม การตอบสนอง การกระทําซํ้า ความแตกตางระหวาง

บุคคล การจูงใจ ฯลฯ และยังตองนําหลักจิตวิทยาสังคมมาใชในการเรียนการสอน เชน การสราง

ปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน รวมท้ังการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน เปนตน 

สุจินต วิศวธีรานนท (2545, อางใน ปณต เทพภิบาล, 2552, หนา 46) ไดอธิบายเก่ียวกับ

องคประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครูอยางแทจริง ไวดังนี้ 1) การรูจักผูเรียนเก่ียวกับความ

แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางสติปญญา ความพรอม และความสนใจ ชวยใหจัดการเรียน

การสอนเหมาะสมกับผูเรียน 2) การวางแผนการสอน เปนการเตรียมการสอนตามข้ันตอนของระบบ

การจัดการเรียนการสอน จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 3) เทคนิคในการดําเนินการสอน 

การดําเนินการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยเทคนิค ทักษะ และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
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ตลอดจนการเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม โดยรูจักใชจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนและสราง

บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีดีในชั้นเรียน ประกอบกับการวางแผนการสอนมาใชอยางเหมาะสม 4) การ

ปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการแกไขและปรับปรุงขอบกพรองของการจัดการเรียนการสอนโดย

อาศัยขอมูลจากการประเมินผลโดยใชรูปแบบของการสังเกต สัมภาษณ และสอบถาม ซ่ึงชวยใหการ

สอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ 5) คุณลักษณะของครูท่ีดีเนื่องจากครูเปนผูกอใหเกิดการ

เรียนรูและพัฒนาการในดานตาง ๆ แกผูเรียน ดังนั้น บุคลิกภาพคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูท่ี

แสดงออกมาขณะทําการสอน จึงมีสวนชวยสงเสริมหรือฉุดรั้งการเรียนรูของนักเรียน 

ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552) กลาววา การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนไหเกิด

ผลดีและมีความชัดเจนจําเปนตองกําหนดโครงสรางหรือองคประกอบท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของ

ลักษณะพฤติกรรมการสอน ท้ังนี้เพ่ือความตรงของการประเมินและการอธิบายสรุปตลอดจนการใช

ประโยชนจากผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีไดรับ ดังนั้นการกําหนดโครงสรางหรือเลือกใช

โครงสรางท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาประสิทธิภาพการสอนจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (อางใน อุดม พุทธา, 2554, หนา 13) ระบุวา 

องคประกอบท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ 3 ประการ คือ  

1) เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 2) ความรูความเขาใจ และ 3) ความสามารถหรือทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

จากแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนดังกลาวท่ีกลาวมา จะเห็นวา

นักวิชาการแตละทานไดกําหนดองคปะกอบของประสิทธิภาพการสอนไวมีท้ังสอดคลองและแตกตาง

กัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการจัดกลุมพฤติกรรมการสอน การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพ

การสอนตามกรอบแนวคิดของ สุจินต วิศวธีรานนท (2545, อางใน ปณต เทพภิบาล, 2552, หนา 46) 

กลาวถึงองคประกอบของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ซ่ึง

ประกอบดวยการรูจักผูเรียน การวางแผนการสอน เทคนิคในการดําเนินการสอน การปรับปรุงการ

เรียนการสอน และคุณลักษณะของครูท่ีดี ซ่ึงจะนําเสนอรายละเอียด ดังนี้  

ก) การรูจักผูเรียน 

เพ่ือชวยใหการจัดการเรียนการสอนใหเหามะสม ผูสอนควรทําความรูจักผูเรียนเก่ียวกับ

ความตองการ ความสามารถทางสติปญญา ความสนใจ ความพรอมและความแตกตางระหวางบุคคล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาวถึงการจัดการเรียนรูท่ียอมรับวาบุคคล

หรือผูเรียนมีความแตกตางกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้นในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ครูหรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอยางนอย 3 ประการ คือ 

1. เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน 

2. เชือ่วาทุกคนสามารถเรียนรูได 
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3. เชื่อวาการเรียนรูเกิดไดทุกท่ี ทุกเวลา 

สะคราญ วิเศษสมบัติ (2552) กลาววา การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลโดยการวิเคราะห

ผูเรียน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดกอนเริ่มทําการสอน ครูผูสอนทุกคนตองมีความเขาในวานักเรียนแต

ละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีไมเหมือนกัน ถูกหลอหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูป 

แบบแตกตางกันออกไป การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมจะชวยใหครูมีขอมูลท่ีสําคัญในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามความตองการ ความถนัด ความสนใจการเรียนรูของผูเรียน

แตละคน ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับผูเรียนอยางชัดเจนจะชวยใหเขาใจนักเรียน

มากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนในการสงเสริม พัฒนา หรือปองกันแกไข

ปญหานักเรียนไดอยางถูกทาง 

วันดี มูสิกะอุปถัมภ (2553, หนา 8) กลาววา ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนท่ีมี

พ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีไมเหมือนกันทําใหพฤติกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังดานบวกและดาน

ลบ ดังนั้นการรูขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขา 

ใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม 

การปองกันและแกไขปญหานักเรียนไดอยางถูกทาง ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษ มิใชการใชความรูสึก

หรือการคาดเดา โดยเฉพาะการแกไขปญหานักเรียน ซ่ึงจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือ

นักเรียนหรือเกิดไดนอยท่ีสุด 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงเปนการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ 

ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจําเปนท่ีจะตองรูจักผูเรียนครอบคลุม

อยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปเปนพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู

ไดสอดคลองกับผูเรียน 

สรุปไดวา การรูจักผูเรียน หมายถึง พฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกถึงการดําเนินการเพ่ือ

วิเคราะหหาขอมูลพ้ืนฐาน ความสามารถ และความแตกตางของผูเรียนแตะละคนกอนเริ่มทําการเรียน

การสอน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนา สงเสริมผูเรียน 

ไดอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมกับผูเรียน โดยยึดหลักผูเรียนมีความแตกตางและสามารถเรียนรู

ไดทุกท่ีทุกเวลา 

ข) การวางแผนการสอน 

ในการวางแผนการสอนท่ีดีครูควรมีความเขาใจระบบการเรียนการสอนวา ประกอบดวย

การศึกษาเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร การวินิจฉัยภูมิหลังของผูเรียน การกําหนดวัตถุประสงค 

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ซ่ึงการวางแผนการสอนเปนการเตรียมการ

สอนตามข้ันตอนของระบบการสอนจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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Elbert (1964, p. 125-126 อางใน เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย, 2555) การวางแผน หมายถึง 

วิธีการท่ีจําเปนของการทําใหการตัดสินใจกาวหนา และเปนสิ่งท่ีจะตองมีอยูกอนการกระทํา การวาง 

แผนจะตองหาคําตอบ 2 ประการ ใหไดคือ 1) ความมุงหมายขององคการหรือแผนงานคืออะไร และ 2) 

อะไร คือวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จของความมุงหมายนั้นยิ่งกวานั้น Wohlstetter ยังเนน

ตอไปดวยวา การวางแผนเปนเรื่องท่ีตองทําอยางตอเนื่องและตองมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ และ

สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได 

Fremont & James (1970, p. 435-436 อางใน เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย, 2555) อธิบาย

วา การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร อยางไร มีการเลือกวัตถุ 

ประสงค นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคนั้น 

Millet (1975, p. 55) กลาววา การวางแผนเปนการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติ 

Hicks (1981, p. 248 อางใน เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย, 2555) อธิบายวาการวางแผนเปน

หนาท่ีทางการบริหารประการแรกท่ีกระทํา เพ่ือกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การท่ีจะวางแผนไดสําเร็จผล

นั้นจําเปนตองมีการวิเคราะหตัวเลข ขอมูลจากอดีต การตัดสินใจในปจจุบันและทําการประเมินผลใน

อนาคตดวย  

วัฒนาพร ระงับทุกข (2543, อางใน เจิมสิริ ศิริวงศพากร, 2553, หนา 19) กลาววา 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานบทบาทการเตรียมการ ประกอบ 

ดวย 1) การเตรียมตนเองครูตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปนแหลงเรียนรู (Resource 

person) 2) การเตรียมแหลงขอมูล ครูตองเตรียมแหลงขอมูลความรูแกผูเรียนท้ังในรูปแบบของสื่อการ

เรียน ใบความรู และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีจะใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน 3) การเตรียมกิจกรรม

การเรียนบทบาทของครูกอนการเรียนการสอนทุกครั้ง คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค

การเรียนรูท่ีกําหนด โดยครูจะทําหนาท่ีคลายผูจัดการ (Manager) 4) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ ครู

ตองพิจารณาและกําหนดวาจะใชสื่อวัสดุ อุปกรณ เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลแหลงความรูตาง ๆ รวม 

ถึงหองเรียน หรือสถานท่ีใดบางในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุผล บทบาทในดานการเตรียม 

การอีกประการหนึ่ง คือ การเตรียมเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูโดยใหตรงตามจุดประสงค

การเรียนรูและวัดใหครอบคลุมท้ังในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ท่ีเกิดข้ึน 

ท้ังดานพุทธิพิสัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) ทักษะ (Skill) โดยการเตรียมวิธีการวัดและ

เครื่องมือวัดใหพรอมกอนทุกครั้ง 

สรุปไดวา การวางแผนการสอน คือพฤติกรรมของครูในการ 1เตรียมการในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การคัดเลือกเนื้อหา การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การประเมินผล อยางมีระบบระเบียบ และเขียนเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบท่ีเปน

มาตรฐานกําหนด 
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ค) เทคนิคในการดําเนินการสอน 

การดําเนินการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยเทคนิค ทักษะและวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสม รูจักใชจิตวิทยาการเรียนการสอน มีการสราง

บรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ประกอบกับการนําแผนการสอนมาใชเหมาะสม 

วัลลภา อารีรัตน และ เกื้อจิตต ฉิมทิม (2532, อางใน สุดา เขียงคํา, 2546, หนา 17-19) 

ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนท่ีสําคัญ ไวดังนี้ 

1. เทคนิคการยกตัวอยางการยกตัวอยางและการใชโจทยปญหานั้นไมจําเปนท่ีจะตองใช

ตัวอยางหรือโจทยปญหาในหนังสือเรียนเสมอไป การท่ีผูสอนสามารถยกตัวอยางไดอยางสมเหตุสมผล

ทันทีทันใด ตัวอยางนั้นนาสนใจทาทายความคิดชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากท่ีจะเรียนและศรัทธา

ในตัวผูสอน การยกตัวอยางประกอบการสอนนั้น ครูโดยท่ัวไปมักจะยกตัวอยางตามหนังสือเรียน ซ่ึง

ครูทําเชนนั้นตลอดเวลา ผูเรียนจะเกิดการเบื่อหนายได ฉะนั้นเทคนิคการยกตัวอยางมีดังนี้คือ 

 1) ควรยกตัวอยางท่ีแตกตางจากหนังสือเรียน การสรางตัวอยางใหแตกตางจากบทเรียน

จะมีสวนชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจบทเรียนยิ่งข้ึน แตผูสอนจะตองวิเคราะหจุดประสงคของตัวอยาง

ในหนังสือเรียนเสียกอน 

 2) การยกตัวอยางจากสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน โดยพยายามเริ่มตนจากตัวอยางท่ี

ใกลตัวนักเรียน เพ่ือท่ีจะเขาใจหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตรในเบื้องตนกอน จากนั้นจึง

ใหยกตัวอยางท่ีใกลตัวนักเรียนมากข้ึน หรือยกตัวอยางใหซับซอนมากยิ่งข้ึน 

 3) การยกตัวอยางในคณิตศาสตร คือ การเสนอโจทยปญหานั้นเอง การใหโจทยกับ

นักเรียน ครูควรคํานึงถึงความสอดคลองกันในเนื้อหาท่ีจะสอนดวยถาเปนโจทยท่ียุงยากซับซอนครู

ควรเตรียมสื่อการสอนประกอบการอธิบาย เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจ และคนพบวิธีการแกปญหาได

อยางรวดเร็วและม่ันใจการยกตัวอยางทางเทคนิคท่ีตองอาศัยการฝกฝนการเตรียมการลวงหนาและ

ประสบการณเดิมเพราะการยกตัวอยางนั้นมักจะเกิดข้ึนขณะกําลังดําเนินการสรางความเขาใจและ

เชื่อมโยงมโนคติ คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของคณิตศาสตรในแงของ

การนําใชไดมากข้ึน 

2. เทคนิคการใชคําถาม การตั้งคําถามเปนเรื่องจําเปนในการสอน มีการสอดแทรกอยูกับ

การสอนทุกวิธี ยิ่งการเรียนการสอนคณิตศาสตรแนวใหม เนนการสอนแบบคนพบดวยตนเองยิ่งทําให

บทบาทในการใชคําถามเดนชัดข้ึน คําถามท่ีดีตองเปนประโยชน ในการกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด 

สังเกต นําไปสูแนวทางกรสรุปมโนมติคณิตศาสตร 

การใชคําถามประกอบการสอนนั้น ผูสอนจะตองใหความสนใจศึกษาวิธีการถามโดยใช

คําถามท่ีชัดเจนเพ่ือชักนําใหนักเรียนคิด สําหรับเนื้อหาท่ียากตองใชกระบวนการคิดท่ีซับซอนครูควร

ใชเทคนิคการใชคําถามควบคูไปกับการเลาเรื่องโดยอาจใชภาพเกม หรือการเลานิทานประกอบการ
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ตอบคําถามไปดวย ซ่ึงนอกจากจะใหบทเรียนนั้นสนุกสนานนาสนใจยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได

รวมแสดงความคิดเห็น ทําใหครูทราบแนวความคิดของนักเรียนในเรื่องวามีความเขาใจเพียงใด การตั้ง

คําถามท่ีดีจะสื่อชวยใหผูตอบพัฒนาความคิดจนสามารถหาคําตอบและสรุปได 

3. เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน มีหลายวิธี ดังนี้ 

 1) วิธีสนทนาซักถาม เปนการซักถามเพ่ือทบทวนความรูเดิม และตรวจสอบวาผูเรียนมี

พ้ืนฐานความรูอยูในระดับใด 

 2) การรองเพลง การใชเพลงประกอบการสอน สามารถนําเขาสูบทเรียน หรือสรุป

บทเรียนได ซ่ึงกอนรองเพลงครูควรสอนใหเขาใจเนื้อหาสาระกอน ควรเลือกเพลงใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา และวัยของผูเรียน 

 3) การทายปญหา ครูจะตองคํานึงถึงเนื้อหา การใชภาษาท่ีสั้นกะทัดรัดชัดเจน และ

ศัพททางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวดวย 

4. การใชสื่อการสอน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากตอการสอนใหนักเรียนเกิดการคิดรวบ

ยอดท่ีเปนนามธรรม ชวยใหนักเรียนเขาใจ จําไดนานและทุนเวลาในการสอน และยังกระตุนใหเกิด

ความอยากรู เกิดความพรอมในการเรียน 

5. การทําแบบฝกหัดครู ควรคํานึงดังนี้ 

 1) ควรหาโจทยปญหาแปลก ๆ ท่ีใกลตัวและเหมาะสมกับวัยระดับชั้นของผูเรียน 

 2) ควรหาวิธีนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ใชคําสั่งเปนบทรอยกรอง 

 3) ในแตละแบบฝกหัด ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรและจุดประสงคของ

แบบฝกแตละชุด และเวนท่ีไวสําหรับเขียนชื่อ-สกุล วันท่ี 

 4) เขียนคําสั่งในแตละแบบฝกหัดใหชัดเจน 

 5) ควรเสริมสรางใหนักเรียนทํางานดวยความเพลิดเพลิน เชน ระบายสี 

 6) การทําแบบฝกหัดควรเตรียมงานอยางเปนระบบ 

 7) เสริมสรางใหนักเรียนเกิดแนวคิดสรางสรรค 

6. การใชบัตรงานควรพิจารณาดังนี้ 

 1) เรียงลําดับบัตรงานจากงายไปยาก เลือกใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

 2) เลือกใชบัตรงานใหตรงตามจุดประสงคท่ีตองการฝก 

 3) นักเรียนเลือกบัตรงานแตละเรื่องดวยตนเอง 

 4) ทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมจากในหนังสือเรียน 

 5) ใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาของตนเอง สามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเอง

ทําใหเกิดความม่ันใจและเพลิดเพลินในการทํางาน 

 6) บัตรงานแตละบัตรควรมีแนวคิดหรือตัวอยางใหนักเรียนดูกอน 
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 7) ควรใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เปนการชวยเหลือนักเรียนออนและสงเสริมนักเรียน

ท่ีเกง 

 8) ใชบัตรงานสําหรับนักเรยีนท่ีมีพ้ืนฐานไมดีพอเพ่ือเปนการทบทวนเนื้อหาเดิม 

7. การสรุปบทเรียน เปนหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมง

เพราะเปนการสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหานั้นนั้นควรมีเทคนิคหลาย ๆ รูปแบบเชน 1) สรุปการ

ใชเพลงหรือกลอน 2) สรุปดวยการตั้งคําถาม 3) สรุปดวยการยกตัวอยางใหนักเรียนพูด และ 4) สรุป

จากกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

ท้ังนี้ควรใชเทคนิคตางเหลานี้หมุนเวียนกันไปไมควรซํ้ากันนอกจากจะทําใหเบื่อหนายแลว

ยังเกิดเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรอีกดวย 

ไพฑูรย สิลารัตน (2524, หนา 165 อางใน จเร รัตนพันธุ, 2528, หนา 15) ไดใหหลักการ

ในการพิจารณาคัดเลือกการสอนดังนี้ 

1. จะตองพิจารณาวาวิธีการสอนนั้นมีความเหมาะสมกับผูสอนเพียงใดก็เชื่อวาผูสอนแตละ

คนจะมีความเหมาะสมกับวิธีการสอนนั้น ๆ เทากัน 

2. จะตองเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนเชนถาเปนขอมูลทางทฤษฎีหลักการก็ควรจะใช

การสอนแบบบรรยายได 

3. จะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการสอน 

4. จะตองเหมาะสมกับจํานวนและลักษณะของผูเรียน 

5. จะตองเหมาะสมกับบทบาทและความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน 

มัทนา ปนมวง (2536) กลาววา ประสิทธิภาพการสอนของครูมีองคประกอบท่ีเก่ียวของ 

คือ ดานกลวิธีการสอน ซ่ึงสรุปไดดังนี ้

1. ใชทักษะการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 

2. ปรับวิธีการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียน 

3. กระตุน สงเสริมใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นโดยจัดประสบการณใหเหมาะสมกับนักเรียน

โดยจัดประสบการณท่ีนักเรียนสนใจ 

4. สอดแทรกขาว เหตุการณและสภาพปจจุบันของสังคมใหสอดคลองกับเรื่องท่ีสอนได

อยางเหมาะสม 

ทิศนา แขมมณี (2548, อางใน นรีรัตน สรอยศรี, 2554) ไดกลาววา รูปแบบการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching/instructional model) คือแบบแผนการดําเนินการสอนท่ีไดรับ

การจัดระบบอยางสัมพันธกับทฤษฎี หลักการเรียนรูหรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับการ

พิสูจน ทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูป 

แบบนั้น ๆ โดยท่ัวไปแบบแผนการดําเนินการสอนดังกลาว มักประกอบดวยทฤษฎี หลักการท่ีรูปแบบ
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นั้นยึดถือและกระบวนการสอนท่ีมีลักษณะเฉพาะ อันจะนําไปสูจุดมุงหมายเฉพาะท่ีรูปแบบนั้นกําหนด 

ซ่ึงผูสอนสามารถนําไปใชเปนแบบแผนหรือเปนแบบอยางในการจัดและดําเนินการ สอนอ่ืน ๆ ท่ีมีจุด 

มุงหมายเฉพาะเชนเดียวกันได 

สรุปวา เทคนิคในการดําเนินการสอน หมายถึง การใชเทคนิค กลวิธีตาง ๆ หรือการกระทํา

ใด ๆ อยางหลากหลาย ท่ีครูใชเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหกระบวนการ ข้ันตอน 

วิธีการสอนนั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนโดยพิจารณาความสอดคลอง ความเหมาะสมของ

เนื้อหาวิชาท่ีสอน ตามความสามารถและความแตกตางของผูเรียน 

ง) การปรับปรุงการเรียนการสอน 

การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการแกไขขอบกพรองของการเรียนการสอน โดยอาศัย

ขอมูลจากการประเมินผล ซ่ึงจะชวยในการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พระพงษศักดิ์ สอนสุภาพ 

(2544, หนา 61) กลาววา “การจัดการเรียนการสอนถือวาเปนสวนสําคัญท่ีสุด ถาระบบการจัดการ

เรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนท่ีจบออกไปยอมมีคุณภาพไดรับการยอมรับจากสังคม 

การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาเปนหัวใจ

สําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและลักษณะท่ีพึงประสงค...” ดังนั้นการพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนจะตองมีแนวทางพัฒนารวมท้ังการวัดผล

ประเมินผลการเรียนดวย 

Schmuck (2006, pp. 9-10 อางใน สุริยา เหมตะศิลปะ, 2553, หนา 5-7) กลาววา นัก

การศึกษาท่ีตองการปรับปรุงงานของตน อาจจะมองการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องในลักษณะการวาง 

แผน การดําเนินการตามแผน และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนเพ่ือเกิดการเรียนรู ในการ

ปรับปรุงโดยการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 10 ข้ันตอน ซ่ึงอาจพัฒนาไปสูกระบวนการวิจัย

ตอไป กระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่องมีดังนี้ 1) ประเมินสถานการณ 2) กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 

3) ระดมพลังสมอง 4) นําแผนปฏิบัติการไปใช 5) กํากับติดตามการปฏิบัติตามแผน 6) ประเมิน

ปฏิกิริยาจากผูเรียน 7) ประเมินวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 8) พิจารณาผลการปฏิบัติวาไดผลหรือไม

ไดผล 9) เรียนรูและไตรตรองการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงในครั้งตอไปและ 10) ประเมินสถานการณครั้ง

ใหมและกําหนดเปาประสงคใหม 

การประเมินทางการศึกษามีความหมายทางการประเมินพอสรุปได 3 ทางคือ 1) การ

ประเมินเพ่ือวินิจฉัย เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบขอบกพรอง ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน  

2) การประเมินเพ่ือปรับปรุง เปนการปรับปรุงระหวางดําเนินงานโดยพิจารณาวาจุดมุงหมายท่ีตั้งไวตรง

กับความตองการและเปนท่ียอมรับหรือไม 3) การประเมินเพ่ือตัดสินเพ่ือสรุปวาการดําเนินงานนั้นมี

ประสิทธิภาพหรือไม 

สรุปวา การประเมินเปนการตรวจสอบ หาขอบกพรอง ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 

เพ่ือนํามาปรับปรงแกไขและตัดสิน 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวน 

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ัง สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเหมาะสม

กับผูเรียนในแตละระดับ การศึกษาถากลาวถึงระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนยอมเก่ียวของ

กับครู และสุริยา เหมตะศิลปะ (2553) กลาววา ปจจุบันกระบวนการวิจัย ถือวาเปนกระบวนการเชิง

ระบบท่ีนาเชื่อถือท่ีคนท่ัวไปนําไปใชเพ่ือคนหาความรู ความจริงในการปฏิบัติงานหรือเพ่ือปรับปรุงงาน

ใหดีข้ึนหรือใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กระบวนการวิจัยท่ีมุงแกปญหาในการปฏิบัติงานหรือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานเชนนี้ เรียกวา วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ในวงการศึกษาก็มีการนํา 

ไปใชมาก ซ่ึงเรียกวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา (Education Action Research) และเม่ือครูท้ัง 

หลายทานนําไปใชแกปญหาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนานักเรียนท่ีตนรับผิดชอบท้ังในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียน ก็เรียกกันวาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) กระบวนการวิจัยเปนไป

ในลักษณะของการนําแนวคิดหรือทฤษฎีหลักวิชาไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริงในงานของตน หรือ

หนวยงาน ผลการวิจัยจะบอกเราวา ผลการปฏิบัติการดวยวิธีการใหมท่ีผูวิจัยใชดีข้ึนไหม หรืออักนัย

หนึ่งวา การปฏิบัติงานดวยวิธีดังกลาวมีประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพไหม ขอบเขตของการอธิบาย

ผลการวิจัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการปฏิบัติงาน เพราะเราไมไดกลุมดังกลาวในลักษณะท่ีเปนตัวแทน

ของประชากรในวงกวาง และ Mertler (2006, pp. 2 อางใน สุริยา เหมตะศิลปะ, 2553, หนา 1) ได

กลาววา กระบวนการหลัก ๆ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

1. การระบุเขตเขตของปญหาวิจัยท่ีสนใจจะศึกษา 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 3. การวิเคราะหและตี 

ความขอมูล 4. การพัฒนาแผนปฏิบัติการหรือแผนท่ีจะนําไปสูการปฏิบัตินั่นก็หมายความวา เม่ือเรา

ทราบวาเรากําหลังสงสัยในประเด็นปญหาอะไรในขอบเขตแคไหน หรือโจทยท่ีเราตองการหาคําตอบคือ

อะไรเราก็ตองวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลอยางครอบ 

คลุมถูกตองและเชื่อถือได จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและตีความวาหมายความวาอยางไร 

แลวนํานัยหรือคําอธิบายของขอคนพบดังกลาวไปพัฒนาเปนแผนปฏิบัติในการแกปญหาหรือปรับปรุง

งานเปนไปอยางเปนระบบ และมีหลักประกันวา จะมีประสิทธิผลไดสูง เพราะใชวิธีการเชิงระบบท่ีนา 

เชื่อถือ และ Mertler (2006, pp. 11 อางใน สุริยา เหมตะศิลปะ, 2553, หนา 2) ไดสรุปจากข้ันตอน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการของ มิลลส เปนข้ันตอนของการปฏิบัติวา โดยท่ัวไปแลวกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ประกอบดวยข้ันตอนปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันตอนการวางแผน (Planning stage) 2) 

ข้ันตอนการดําเนินการ (Acting stage) 3) ข้ันตอนการพัฒนา (Developing stage) 4) ข้ันตอนการ

สะทอนกลับ (Reflecting stage) กระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนนี้ ถาไมแจกแจงวาในแตละข้ันตอนทํา

กิจกรรมอะไรบางก็อาจจะเขาใจยากสักหนอยเพ่ือสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ สามารถแจกแจงกิจกรรม

ในข้ันตอนดังกลาวไดดังนี้ 
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1. ข้ันตอนการวางแผนวิจัย มีกิจกรรมยอยดังนี้ 

 1.1 การระบุปญหาวิจัยและกําหนดขอบเขตของหัวขอปญหาวิจัย (Identifying limiting 

the topic)  

 1.2 การทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหาวิจัย (Reviewing related 

literature)  

 1.3 การพัฒนาแผนการวิจัย (Developing research plan)  

2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย มีกิจกรรมยอยดังนี้ 

 2.1 การรวบรวมขอมูล (Collecting data) 

 2.2 การวิเคราะหขอมูล (Analyzing data) 

3. ข้ันตอนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

ในข้ันตอนนี้ เปนการนําขอคนพบ หรือวิธีแกปญหาท่ีมีประสิทธิผลไปพัฒนาเปนแผนปฏิบัติ

การในการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน 

4. ข้ันตอนการสะทอนกลับ ตอกระบวนการวิจัยหรือเรียนรูจากกระบวนการวิขันมีกิจกรรม

ยอย ดังนี ้

 4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการวิจัย 

 4.2 การสะทอนกลับ หรือเรียนรูกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการปฏิบัติงาน (Reflec-

ting on the process) 

คงศักดิ์ ธาตุทอง (2542) กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการคนหาปญหาเพ่ือการ

ปรับปรุงและทําความเขาใจปญหาดวยการกระทําและเรียนรูจากผลของการกระทํานั้น ๆ ซ่ึงเปนการ

กระทําท่ีตอเนื่องจนผลท่ีไดเปนท่ีนาพอใจของผูวิจัย 

นภดล เจนอักษร (2544) ไดใหความเห็นวา การวิจัยชั้นเรียนเปนการวิจัยประเภทหนึ่งท่ี

ครูผูสอนเปนผูดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท้ังนี้เพ่ือศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิด 

ข้ึนแลวนําผลท่ีไดไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือใชในการแกไขปญหาการสอนองตนรวมท้ังเผยแพร

ใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนตอไป 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นวาเม่ือปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กับกระบวน 

การวิจัยจนไดคําตอบแลวในท่ีสุด ตองนําไปสูการวางแผนแกปญหาหรือเสนอแนวทางแกปญหาหรือลง

มือดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงหรือพัฒนาในงานนั้น ๆ ตอไป และข้ันตอนสะทอนกลับนั้นอาจ 

จะไมใชข้ันตอนสุดทายเสมอไป อาจตรวจสอบ ไตรตรอง ระหวางการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นดวย เพ่ือสามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลาเพ่ือในท่ีสุดแลวการปฏิบัติงานนั้น

สัมฤทธิ์ผล 
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สรุปวา การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึงกระบวนการเชิงระบบท่ีนาเชื่อถือท่ีใชเพ่ือศึกษาคนควา 

แนวทางการแกไขปญหา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนใหดีข้ึนหรือใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การปรับปรุงการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูท่ี

มีการวัดและประเมินผูเรียนตามสภาพจริง นําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

และมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนําขอมูลมาแกไขปญหา เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนใหเหมาะสม 

จ) คุณลักษณะของครูท่ีดี 

เปนสิ่งท่ีสงเสริมใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวา ครูเปนผูกอใหเกิดการเรียนรู 

และพัฒนาการในดานตาง ๆ ข้ึนในตัวผูเรียนดังนั้นบุคลิกภาพ และคุณลักษณะตาง ๆ ของครูท่ีแสดง

ออกมาในขณะท่ีทําหนาท่ีสอนหรือพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกในการสอนจึงมีสวนชวยสงเสริมหรือฉุดรั้ง

การเรียนรูของผูเรียน 

ความสําเร็จของอาชีพครูยอมข้ึนอยูกับครูแตละคนวามีลักษณะของครูดีและมีประสิทธิภาพ 

มากนอยเพียงไร การสงเสริม เสริมสรางลักษณะของครูท่ีดี และมีความประสิทธิภาพใหบังเกิดในตัวผู

ประกอบอาชีพครูแตละคนจึงเปนเรื่องสําคัญ จึงมีผูใหแนวคิดเก่ียวกับลักษณะของครูท่ีดีมีประสิทธิ 

ภาพไวดังนี้ 

1) คุณลักษณะของครูดีตามพระราชดํารัสและพระราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานแกครูอาวุโสในโอกาสท่ี 

เขาเฝาฯ รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมีขอความท่ีเก่ียวกับลักษณะของครูท่ีดีไวตอน

หนึ่งวา 

“...ครูท่ีแทนั้น ตองเปนผูกระทําแตความดี คือ ตองหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร ตอง

เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ ตองหนักแนน อดกลั้นและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวังความ

ประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบาย และ

ความสนุกรื่นเริงท่ีไมควรแกเกียรติภูมิ ตองตั้งใจใหม่ันคงและแนวแน ตองซ่ือสัตยรักษาความจริงใจ 

ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจคติ ตองอบรมปญญาใหเพ่ิมพูนสมบูรณ

ข้ึนท้ังในดานวิทยาการและความรูในเหตุผล (ยนต ชุมจิต, 2530, หนา 97-98)  

2) ลักษณะของครูท่ีดีตามคําสอนในพระพุทธศาสนา 

พระราชวรมุนี (2528, หนา 238 อางใน ยนต ชุมจิต 2530, หนา 100-101) หลักธรรมท่ี

เก่ียวของกับความเปนครูมากท่ีสุด คือ กัลยาณมิตรธรรม ซ่ึงถือวาเปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

ความเปนครู หลักธรรมนี้มีอยู 7 ประการ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) ไดกลาวไวในหนังสือ

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมวา กัลยาณมิตรธรรม7 เปนองคคุณธรรมของกัลยาณมิตร 
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เปนคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือทานท่ีคบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและ

ความเจริญในท่ีนี้มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเปนสําคัญ 

(1) ปโย แปลวา นารัก หมายถึง ครูตองเปนผูใหความสนิทสนมแกศิษยเพ่ือใหศิษยมีความ

สบายใจและกลาท่ีจะเขาไปปรึกษาหารือเรื่องตาง ๆ  

(2) ครุ แปลวา นาเคารพ หมายถึง ครูจะตองดูแล และปกครองศิษย ใหศิษยมีความรูสึก

อบอุนใจ เปนท่ีพึงได และรูสึกปลอดภัย 

(3) ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ นายกยองในฐานะผูทรงคุณ หมายถึง ครูจะตองเปนผูท่ีมี

ความรูและภูมิปญญาแทจริง ปนผูท่ีฝกอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

(4) วัตตา แปลวา รูจักพูดใหไดผล หมายถึง ครูจะตองพูดใหศิษยเขาใจไดตรงตาม

เปาหมายท่ีวางไว 

(5) วจนัขโม แปลวา อดทนตอถอยคํา หมายถึง ครูตองพรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษา 

(6) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา แปลวา แถลงเรื่องล้ําลึกได หมายถึง ครูตองสามารถอธิบาย

เรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจไดงาย 

(7) โน จัฏฐาเน นิโยชเย แปลวา ไมชักนําในเรื่องเหลวไหล หมายถึง ครูไมชักจูงศิษยไป

ในทางท่ีเสื่อมเสีย 

สุจริต เพียรชอบ (2530, หนา 230 อางใน ผกา สัตยธรรม, 2544, หนา 201) ไดกลาวถึง

คุณสมบัติของครูไวดังนี้ 

“...ครูจะตองรูจักคนรูจักศึกษาคน รูจักธรรมชาติของมนุษย รูจักมอบหมายงานใหเหมาะสม

กับความสามรถของเด็กเม่ือจะทํางานกับบุคคลใดก็รูจักความรู ความสามารถของเขา นอกจากนั้นครู

ควรเปนคนชางสังเกต...สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ...” 

Hessong and Weeks (อางใน ธีรศักดิ อัครบวน, 2542, หนา 48-50) ไดสรุปแนวความ 

คิดเก่ียวกับลักษณะครูท่ีดีไวดังนี้ 

1) เปนผูมีความรอบรู (Being knowledgeable) การมีความรูหรือความเขาใจในวิชา 

ตาง ๆ ซ่ึงไดศึกษาเลาเรียนมาเปนอยางดี มีความแมนยําในวิชาการ โดยเฉพาะวิชาท่ีสอนตลอดจน

วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

2) เปนผูมีอารมณขัน (Being humorous) คือ ผูท่ีสามารถสอดแทรกความรูสึกท่ีทําใหขํา

ขันหรือสนุกสนานในการสอน อยางไรก็ดี การมีอารมณของครูจะตองเปนไปในทางสรางสรรค 

3) เปนผูมีความยืดหยุนผอนปรน (Being flexble) หมายถึง การมีความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับเปลี่ยนสภาพใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางดี 

4) เปนผูท่ีมีความตั้งใจในการทํางาน (Being upbeat) เปนผูมีความรักในตัวเด็กและยินดี

ในภารกิจทางการสอน จะไมมองวาการสอนเปนเพียงภารกิจท่ีรับผิดชอบเทานั้นแตจะยินดีเพ่ือไดสอน 

อุทิศเวลากับงานท่ีทําอยางเต็มท่ี 
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5) เปนผูมีความซ่ือสัตย (Being honest) ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญมาก

สําหรับผูท่ีเปนครู ความซ่ือสัตยจริงใจ เปนสิ่งท่ีทําใหศิษยเกิดความเชื่อถือไววางใจและม่ันใจท่ีจะ

ปฏิบัติหรือกระทําตามคําสั่งสอนของครู 

6) เปนผูมีความสามารถสรางความชัดเจน (Being clear and concise) ความสามารถใน

การทําใหผูท่ีสัมพันธดวยเขาใจรวบรัดชัดเจนนั้น เปนเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการใช

ภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้การปฏิบัติหนาท่ีการงานใด ๆ ก็ตองปฏิบัติดวยความชัดเจน

โปรงใส ถูกตองตามหลักการและระเบียบแบบแผนอันดีงาม 

7) เปนคนเปดเผย) Being open) คือ เปนคนท่ีไมทําตัวลึกลับเจาเลห ไมหนาไหวหลัง

หลอก เต็มใจเปดเผยใหผูอ่ืนรับรู รูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจในการกระทําของ

ตนเสมอ 

8) เปนผูท่ีมีความอดทน (Being patient) หมายถึง ความเปนผูมีความพากเพียร พยายาม

หรือขยันขันแข็ง สําหรับครูตองมีคุณสมบัติขอนี้มากเปนพิเศษ เพราะนอกจากจะเปนผูอดทนในหนาท่ี

การสอนและงานอ่ืน ๆ แลว ยังตองอดทนตอพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียนอีกดวย 

9) เปนแบบอยางท่ีดี (Being a role model) ครูควรเปนบุคคลท่ีกระทําตนใหเปนแบบ 

อยางท่ีดีตอศิษยและสังคม เพราะนักเรียนตองมีแบบอยางถูกตองดีงามเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของตน ซ่ึงครูยอมเปนผูใกลชิดและเปนผูท่ีนักเรียนไววางใจเปนพ้ืนฐานอยูแลว ครูจึงตอง

กระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีตอศิษยท้ังในเวลาสอนและในการดําเนินชีวิต 

10) เปนผูสามารถประยุกตทฤษฎีไปปฏิบัติ (Being able to relate theory to practice) 

การนําเอาความรูท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียนไปใชใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้นบางครั้งสภาพ 

การณไมเหมือนกับทฤษฎีท่ีเรียนมา ครูตองสามารถประยุกตทฤษฎีไปใชอยางถูกตอง เหมาะสม 

11) เปนผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง (Being self-confident) ความเชื่อม่ันในตนเองก็คือ 

การกลาตัดสินใจโดยสามารถเลือกวิถีทางท่ีดีท่ีสุด ในการแกปญหาตาง ๆ หรือวิถีทางท่ีดีท่ีสุดในการ

กระทําตาง ๆ ครูตองสามารถพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง โดยการสั่งสมประสบการณตาง ๆ โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการสอนใหมากท่ีสุด ครูตองเชื่อม่ันในสิ่งท่ีตนสอนดวย 

12) เปนผูมีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลาย ๆ ดาน (Being diversified) ครูท่ีประสบ

ความสําเร็จจะตองมีความรูและความสามารถในวิทยาการอ่ืน ๆ ดวย ความรูพิเศษเปนความสามารถ

เฉพาะตัว ท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพครู อาจจะตองใชเพ่ือชวยใหงานในหนาท่ีครูมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

13) เปนผูแตงกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยสวนบุคคลดี (Being well groomed and 

having personal hygiene) ผูปรกอบวิชาชีพครูตองแตงกายสุภาพเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

สวมใหมเสื้อผาถูกาลเทศะ เหมาะสมกับความเปนครูหรือแตงกายตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544, หนา 74 อางใน จิรวัฒน กลึงกลางดอน, 2547) ไดกลาวถึง

ลักษณะท่ีดีของครูในดานความรอบรูไววา ครูจะตองมีความรอบรูในวิชาชีพของตน เชน ปรัชญาการ 

ศึกษา ประวัติการศึกษา หลักการศึกษา นโยบายการศึกษา แผนและโครงการพัฒนาการศึกษา และ

ตองมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร วิธีสอนและวิธีประเมินผลการศึกษาในวิชาหรือกิจการท่ี

ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้ครูควรมีความรูเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมท้ัง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมของตนและโลก 

3) ลักษณะของครูท่ีดีจากผลการวิจัยตาง ๆ  

มยุรี เศวตนัย (2542) ไดศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีดีตามแนวคิดของนักเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนประถมศึกษาจํานวน 500 คน ผลการวิจัย

ครั้งนี้ทําใหทราบคุณลักษณะของครูท่ีดีคือ 1) ดานบุคลิกภาพ ครูควรรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความรูดี 

แตงกายสะอาด สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณดี 2) ดานวิชาชีพครู ครูควรวางตนใหเปนแบบอยางท่ีดี

สอนดี สอนใหนักเรียนแกปญหาได มีประชาธิปไตย และ 3) คุณธรรม จริยธรรม ครูควรเปนผูใหคํา 

ปรึกษา ใหความยุติธรรมใหอภัย เห็นคุณคาของศิษย มีความซ่ือสัตยสุจริต และเมตตากรุณาแกศิษย 

วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึง ครูเพ่ือศิษย ในศตวรรษท่ี 21 วาครูตองไมใชแคมีใจ 

เอาใจใสศิษยเทานั้น ยังตองมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจศิษยใหรักการเรียนรู ใหสนุกกับการเรียนรู 

หรือใหการเรียนรู สนุกและกระตุนใหอยากเรียนรูตอไปตลอดชีวิต ครูตองยึดหลัก “สอนนอย” เรียน

มาก คือ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก ครูตองตอบไดวาศิษยไดเรียนอะไรและเพ่ือใหศิษยไดเรียน

สิ่งเหลานัน้ ครูตองทําอะไร ไมทําอะไรในสภาพเชนนั้น ครูยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนและทาทายครูอยาง

ท่ีสุด ท่ีจะไมทําหนาท่ีครูผิดทาง คือ ทําใหศิษยเรียนไมสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ ครูตองไม

สอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก (Facility) ในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรู

จากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในและสมองของตนเอง 

สรุปไดวา ลักษณะครูดี หมายถึง ครูท่ีมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองเสมอ 

มีคุณธรรมจริยธรรม ยิ้มแยมแจมใส นาศรัทธาเปนกัลยาณมิตร สอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศนและมุงม่ัน

พัฒนา 

4) การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนเปนวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอน ซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ หลายวิธี เชน การสัมภาษณพูดคุย การใชเครื่องมือโสต 

ทัศนูปกรณและการใชแบบสอบถาม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2526 อางใน ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์, 2552, 

หนา 43) นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีการสังเกต และการพิจารณาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (บุญ

ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2526 อางใน ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์, 2552, หนา 43) มีนักวิชาการหลายทาน

ใหแนวคิดเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอนไวดังนี้ 
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Mitzel (1960 อางใน อุดม พุทธา, 2554, หนา 10) ไดเสนอเกณฑในการพิจารณาประสิทธิ 

ภาพการสอนวาควรประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดานคือ 1. ผลของความกาวหนาของผูเรียน (The 

end product of student progress) 2. บุคลิกลักษณะของครูขณะทําการสอน (The characteris-

tics a teachers brings of with to the teaching situation) 3. พฤติกรรมของครู (A teacher & 

classroom behavior) 

Good (1973, อางใน วันทนา เนาววัน, 2551) กลาววา เทคนิคในการวัดประสิทธิภาพ

การสอนท่ีนิยมใชไดแก การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูท่ีนิยมใชกันมาก คือการวัดโดยใหผูอ่ืน

เปนผูทําการวัดการสอนของครู อาจไดแก ผูบริหาร ครูผูรวมงาน และนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนนั้น

เปนผูมีสวนในการเรียนรูโดยตรง สวนลักษณะท่ีจะไดจากการวัดก็คือ ลักษณะของครูผูสอน และ

สิ่งแวดลอมของการเรียนการสอน ท่ีจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 

Armstrong (1973, อางใน อุดมสิน คํามุงคุณ, 2550, หนา 57-58) ไดเสนอประเด็กตาง ๆ 

ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน 21 รายการ ดังนี้ 

1) ความเขาใจและการประยุกตใชหลักการทางจิตวิทยาในการเตรียมความพรอมของ

ผูเรียน 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหเกิดสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางจํานวนผูเรียนท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ “ผาน” และ ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ “ไมผาน”  

3) ทักษะในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4) การเลือกวิธีสอนไดอยางเหมาะสม 

5) ทักษะในการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และแรงจูงใจสัมพันธของผูเรียน 

6) ทักษะในการพัฒนาเชาวปญญาของผูเรียน 

7) การพัฒนาทักษะทางกายภาพของผูเรียน   

8) การเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือกระตุนผูเรียน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

9) ประสิทธิภาพในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและประเมินผลตามวัตถุท่ีกําหนด 

10) ทักษะในการแปลคามหมายของคะแนนจากการวัดผลระหวางเรียนและนําผลท่ีไดจาก

การวัดมาเปนสวนในการจัดการเรียนการสอน 

11) ความเขาใจและการประยุกตใชหลักการดําเนินการทางทฤษฎีการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปน

ประโยชน 

12) การสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในการเรียนการสอน 

13) ประสิทธิภาพในการนํานํากลุมผูเรียนใหชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการเรียน 

14) การจัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือชุมชน 

15) การพัฒนากิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเหมาสมเพ่ือชวยเหลือผูเรียนท่ีขาดทักษะทางสังคม 
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16) การพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมทางดานจริยธรรมของผูเรียน 

17) การชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในการเรียน 

18) การจัดสถานการณในชั้นเรียนเพ่ือลดความวิตกกังวลของผูเรียน 

19) การชวยเหลือผูเรียนท่ีเรียนออนเพ่ือพัฒนาระดับการเรียนรู 

20) การประยุกตใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

21) แจงขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนใหผูปกครองดําเนินการแจง

ผูเก่ียวของกับผูเรียนทราบ 

Cohen, PA and mckeachie, W.J. (1981, อางใน วันทนา เนาววัน, 2551) ไดสรุป

เกณฑของประสิทธิผลการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมไวดังนี้ 

1) ความรอบรูในเนื้อหาวิชาหรือศาสตรท่ีสอน 

2) การเลือกเนื้อหาท่ีมีความสําคัญตองสอน 

3) การบริหารการสอนและการจัดรายวิชา 

4) ความเหมาะสมของจุดมุงหมายของการสอน 

5) ความเหมาะสมของวัสดุการสอน เชน หนังสือ แบบเรียน หนังสืออานประกอบใชสื่อ 

เปนตน  

6) ความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียน เชน แบบฝกหัด รายงาน 

แบบทดสอบ เปนตน 

7) การประยุกตเทคนิควิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

8) การอุทิศตนใหกับการสอน และความสนใจในการเรียนของผูเรียน 

9) ผลการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงไดมาจากการทดสอบ กลางภาค ปลายภาคและคุณภาพของ

รายงาน 

10) การสนับสนุนภาควิชาในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ยาใจ พงษบริบูรณ (2524, หนา 1-15) ไดเสนอแนะสิ่งท่ีจะประเมินการสอนวาควร

ประเมินในดานใดบาง ดังตอไปนี้ 1) เนื้อหาวิชา (Content) 2) วิธีการดําเนินการวิชา (Course 

organization) 3) วิธีสอน (Teacher performance and effectiveness) 4) การใชเครื่องชวยสอน 

(Aids uses in instruction) 5) การใชงานผูเรียน (Student workloads) 6) กระบวนการวัดผลการ

เรียน (Assessment procedures) 7) เจตคติ (Attitudes) 8) ความคาดหวังของนักเรียน (Student 

expectation) และ 9) วิธีเรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียน (Student learning procedures) 

จิระ งอกศิลป (2549, หนา 686-695 อางใน นาวา สุขรมย, 2550, หนา 40-42) ไดกลาว 

ถึงหลักท่ัวไปของการประเมินการเรียนรู ในแตละระดับ ดังนี้ 

1. การวัดประเมินผลระดับชั้นเรียน 
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หลักการท่ัวไปของการประเมินกลุมสาระการเรียนรูมี ดังนี้ 

 1.1 ประเมินและตัดสินรายวิชา   

 1.2 ประเมินโดยยึดการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชาเปนเปาหมาย 

 1.3 ประเมินโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 1.4 รายวิชาท่ีผานเกณฑประเมินตองมีการประเมินผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดผานทุกขอ 

 1.5 ทําการซอมเสริมผลการเรียนรูท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 

 1.6 นักเรียนตองเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไมผานเกณฑประเมินและไมผานการซอมเสริมโดย

จัดใหมีรูปแบบการวัดผลจําแนกตามจุดประสงคของการประเมินได 3 ลักษณะคือ 

  1.6.1 การประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินกอนเริ่มตนบทเรียนแตละบท 

ดําเนินการแตละหนวย เพ่ือหาสารสนเทศของนักเรียนในเบื้องตน สําหรับไปจัดการเรียนรู  

  1.6.2 ประเมินระหวางเรียน ดําเนินการประเมินเพ่ือมุงตรวจสอบพัฒนาการของ

ผูเรียนวาบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในการสอนท่ีครูไดวางแผนไวหรือไม สารสนเทศท่ีไดจากการ

ประเมิน นําไปสูการแกไขขอบกพรอง สงเสริมท่ีมีความรูความสามารถเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

  1.6.3 การประเมินผลเพ่ือสรุปบทเรียน ประเมินผลหลังเรียน เปนการประเมินผูเรียน

ในเรื่องท่ีผูเรียน ไดเรียบจบไปแลว เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการสอนท่ีคาดหวังไว

หรือไม เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ซอมเสรมิผูเรียน ปรับปรุงแกไขวิธีสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษาเปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา

ดานการเรียนรูเปนรายชั้นป และชวงชั้น สถานศึกษานําขอมูลท่ีไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนกรรสอนและคุณภาพผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู นําผลการประเมินราย

ชวงชั้นไปตัดสินรายชวงชั้น กรณีผูเรียนไมผานเกณฑมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถาน 

ศึกษาตองจัดใหมีการสอนซอมเสริม และจัดมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 

3. การวัดและประเมินผลระดับชาต ิ

สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในปสุดทายของแตละชวงชั้นไดแก ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับการประเมิน

คุณภาพระดับชาติในกลุมสาระเรียนรูท่ีสําคัญ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาตอไป 

การประเมินนั้นควรทําท้ังกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยการสังเกตพูดคุย การ

สัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ เปนตน ดังนั้นการเลือกใชวิธีประเมินท่ีเหมาะสม
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ท่ีสุดจึงจะสามารถชวยใหการศึกษาประสิทธิภาพการสอนบรรลุวัตถุประสงคดังนั้นการเลือกใชแบบ 

สอบถามเปนวิธีการหลัก สําหรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนผูวิจัยจึงเลือกใชแบบสอบถามใน

การประเมินประสิทธิภาพการสอนในครั้งนี้ 

สรุป การประเมินประสิทธิภาพการสอน หมายถึง กระบวนการ วิธีการ เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลสําหรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนซ่ึงมีวิธีการตาง ๆ หลายวิธี 

5) แหลงขอมูลการประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพการ

สอน มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแหลงขอมูลการประเมินประสิทธิภาพการสอน ดังนี้ 

Harris (1986, อางใน อุดม พุทธา, 2554, หนา 15) ไดเสนอแหลงขอมูลและการไดมาซ่ึง

ขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพการสอนจาก 4 แหลงดวยกัน 

1. อาจารยประเมินตนเอง (Teacher self-report) ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีท่ีใชกันมานานและ 

มีวิธีการ แบบฟอรมของการประเมินในหลายรูปแบบ เหตุผลเบื้องตนของการประเมินแบบนี้คือ  

1) อาจารยจะเปนผูรูท่ีรูถึงพ้ืนฐาน ศักยภาพความรูของตนเองในการปฏิบัติการสอนไดชัดเจนกวา

ผูอ่ืน 2) ความเก่ียวของท่ีจะเต็มใจในการใชขอมูล และ 3) สิ้นเปลืองนอยในการดําเนินการ 

2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation) การใชการสังเกตชั้นเรียนโดยศึกษา

พฤติกรรมการสอนของอาจารย ถึงแมวาจะเปนการประเมินคอนขางตรงแตมีขอมูลจํากัดอยูไมนอย 

เปนตนวา มิติของการสอนบางอยางไมสามารถท่ีจะสังเกตได ปญหาการสิ้นเปลืองตลอดจนความตง

ของการสังเกตของผูสังเกตของผูสังเกตแตละวัน ซ่ึงยากท่ีจะไดการยอมรับ 

3. การประเมินโดยนักศึกษา (Student report) นับวาเปนแหลงท่ีนิยมใชกันแพรหลาย

แหลงหนึ่ง เพราะจะประเมินจากแหลงนักศึกษานี้มีขอไดเปรียบในแนวคิดท่ีวานักศึกษามีโอกาสมาก

ท่ีสุดท่ีไดเห็นการสอนของอาจารย 

4. การประเมินจากกลุมเพ่ือน (Teacher peers) การประเมินจากแหลงขอมูลดังกลาวนี้ 

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความสัมพันธอันดี ระหวางอาจารยดวยกัน อาจารยมีใจกวางยอมรับความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกันจะไดใชในกรณีสอนเปนคณะ 

อุดม พุทธา (2554, หนา 17) ไดสรุป แหลงประเมินประสิทธิภาพการสอน เปนสิ่งสําคัญท่ี

ตองคํานึงถึง หลังจากการกําหนดจุดมุงหมายในการประเมินประสิทธิภาพการสอนซ่ึงแหลงขอมูลการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอนนั้นมีหลายแหลง 

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การประเมินประสิทธิภาพการสอนนั้น สามารถประเมิน 

จากแหลงท่ีมาหลาย ๆ แหลง เชน การประเมินจากผูเรียน เพ่ือนครู การสังเกตในขณะทําการสอน 

การพูดคุย ใชแบบสอบถาม ผูบังคับบัญชา หรือผูวาจาง ผลการสอบ หรือจากการประเมินตนเองของ

ผูสอน 



83 
 

6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการสอนของคร ู

 ก) งานวิจัยในประเทศ 

 เตือนใจ เกตษา (2529, อางใน ศิริญญา ศรีประมวล, 2549) ไดทําการวิจัย เรื่องประ

สิทธิ ภาพการสอนของอาจารยตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ คือการเตรียมการสอนรายการวัดผล 

ความสามารถในการสอน ความรับผิดชอบในการสอน ความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และ

ความแมนยําในเนื้อหาวิชา 

 รสพร ทองโรจน (2541) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางเปน 900 คนพบวาองคประกอบดานเจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร ดานการดําเนินการสอน และดานบุคลิกภาพของครูคณิตศาสตรท่ีมีผลตอผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท้ังหมด 

 นภัสวรรณ ตลับไธสง (2546, หนา 79 อางอิงใน นาวา สุขรมย, 2550, หนา 46) ได

ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู ตามการประเมินของนักเรียนโรงเรียนบางละมุง อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายได พบวา ดานการจัดการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและการประเมินผลพบวา

อยูในระดับมาก 

 ศิริญญา ศรีประมวล (2549) ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพการ

สอนของครูประถมศึกษา ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพการสอนของครูพบวา 10 องคประกอบ คือ องคประกอบดานมนุษย

สัมพันธและมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ดานความสามารถในการสอน ดานคุณลักษณะของความเปนครู 

ดานความสามารถในการจูงใจผูเรียน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน ดานการเตรียม

ความพรอมในการ สอนดานการพัฒนาการสอน ดานการพัฒนาตนเองดานการวัดและประเมินผลและ

การความรูในเนื้อหาวิชา 

 2. ผูชายและผูหญิงมีประสิทธิภาพการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน แตพบวาองค 

ประกอบดานเตรียมความพรอมในการสอน พบวา ผูหญิงมีประสิทธิภาพการสอนสูงกวาครูชายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพการสอนโดยรวมไมแตกตางกัน แตพบวา 

องคประกอบดานความสามารถในการจูงใจผูเรียน ครูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และครูท่ีมีการ 

ศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการสอนสูงกวาครูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและองคประกอบ

ดานการพัฒนาตนเองครูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการสอนสูงกวาครูท่ีมีการศึกษา 

ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4. ประสิทธิภาพการสอนของครูท่ีมีประสบการณในการสอนตางกันโดยรวมพบวาผูท่ีมี

ประสบการณในการ 21 ปข้ึนไป และครูท่ีมีประสบการณสอน 11-20 ป มีประสิทธิภาพการสอนของครู

สูงกวาครูท่ีมีประสบการณในการสอน 1-10 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และองคประกอบ

ความสามารถในการสอน องคประกอบในดานการจูงใจผูเรียน ครูท่ีมีประสบการณในการสอน 21 ปข้ึน

ไป และครูท่ีมีประสบการณในการสอน 11-20 ป มีประสิทธิภาพการสอนของครูสูงกวาครูท่ีมีประสบ 

การณในการสอน 1-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และองคประกอบดานเตรียมความ

พรอมในการสอนครูท่ีมีประสบการณในการสอน 21 ปข้ึนไป มีประสิทธิภาพการสอนของครูสูงกวาครูท่ี

มีประสบการณในการสอน 1-10 ป และองคประกอบดานความรูในเนื้อหาวิชาครูท่ีมีประสบการณใน

การสอน 21 ปข้ึนไป และครูท่ีมีประสบการณในการสอน 10-20 ป มีประสิทธิภาพการสอนของครูสูง

กวาครูท่ีมีประสบการณในการสอน 1-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 5. ผูท่ีอยูในโรงเรียนตางขนาดกันมีประสิทธิภาพการสอนโดยรวมไมแตกตางกันแต

พบวา องคประกอบดานการพัฒนาการสอนของครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดกลาง มีประสิทธิภาพการ

สอนสูงกวาครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดใหญ จากมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ข) งานวิจัยตางประเทศ 

 Romine (1974, pp. 139-143) ไดทําการวิจัยเรื่อง บรรยากาศการสอนท่ีดีผลการวิจัย

พบวา บรรยากาศการสอบท่ีดีท่ีสามารถทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ คือ ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 

เชน ผูสอนตองเปนคนกระฉับกระเฉง มีอารมณขัน มีความกระตือรือรน สนใจในวิธีท่ีตนสอน ดานการ

จัดการและการเตรียมการสอน เชน เตรียมการสอนอยางดี ชี้แจงผูเรียนไดทราบถึงวัตถุประสงคในวิชา

ท่ีสอน ดานผลการสอนท่ีผูเรียนไดรับ เชน ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนไมใชเปนเพียงผูฟงแต

อยางเดียว ดานการสอนเนื้อหา เชน พูดอธิบายชัดเจน ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิด ดานการประเมิน 

ผล เชน มีการรายงานใหผูเรียนไดทราบ และแจงใหทราบดวยวาทําไมถึงเปนเชนนั้น 

 Greenwood (1974, อางใน กําพล ใจเมือง, 2551, หนา 26) ไดสรางเครื่องมือประเมิน 

ผลการสอน จํานวน 85 ขอ มีมาตรการวัด 7 ระดับ ใชกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ อาจารย นิสิตและ

ผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสงผลตอการสอนของอาจารยประกอบดวย อาจารยท่ีมี

ความสามารถทําใหนิสิตเขาใจเรื่องท่ีสอน ใชวิธีสอนท่ีทันสมัย มีความสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี มี

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอลูกศิษย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรูกวางขวาง และทันตอเหตุการณ 

มีความเขาใจและเห็นใจศิษย 

 Raynold (1992, p. 50 อางใน กําพล ใจเมือง, 2551, หนา 26) ไดศึกษาองคประกอบ

สําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในสหราชอาณาจักร โดยศึกษาลักษณะของครูท่ีมี

ประสิทธิภาพและองคประกอบสําคัญของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวาครูควรใชสื่อท่ีหลากหลาย 

ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ สอน โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคลและโรงเรียนท่ีมี
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ประสิทธิภาพนั้น ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนควรเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนท่ี

ทาทายความสามารถ มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับนักเรียน มีการ

บันทึกผลการเรียนเพ่ือพัฒนา และใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

 Phillips (1993, pp. 2317-A) ไดศึกษาลักษณะดานองคความรูท่ีสงผลตอความมี

ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพในการทํางานของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาโดยใหครู

วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 4 คน ใชเกณฑประสิทธิภาพการสอนของ ชุลแมนและซิกส ผูประเมิน

คือผูบริหารสถานศึกษา ผลปรากฏวา ครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3 คน มีประสิทธิภาพในการ

สอนเพ่ิมข้ึน สวนอีก 1 คนมี ประสิทธิภาพในการสอนต่ํากวาท่ีควรจะเปน 

 จากการศึกษาวิจัยขางตน สรุปไดวา ประสิทธิภาพการสอนของครูจะเกิดไดนั้นข้ึนอยูกับ

องคประกอบในหลาย ๆ อยาง เชน ครูรูจักนักเรียน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรู กวางขวาง กาวทัน

การเปลี่ยนแปลง มีความสามารถและใชเทคนิคในการทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน มีการวางแผนและ

การเตรียมการสอน มีสื่อเทคโนโลยี มีการวัดประเมินผล มีการทําวิจัยในชั้นเรียนและมีบรรยากาศท่ีดี

ในการเรียน เปนตน 

 วิภาพร มาพบสุข (2543, อางใน กัญจุฑา โรจนหัสดินทร, 2552) ใหความหมายของ

ทีมงานไววา บุคคลมากกวา 1 คน มารวมตัวกัน โดยมีเปาหมายรวมกันแบงหนาท่ีกันและมีปฏิกิริยา

การรับรูตอการรวมกันเพ่ือทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จตามความมุงหมาย 

 สมชาติ กิจยรรยง (2544, หนา 197) ไดกลาวถึงทีมงานวา หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีการ

ประสานงานกัน รวมมือกัน สามัคคีกัน มีเปาหมายรวมมือกันและเชื่อใจกัน 

2.2.3 ความผูกพันตอองคการของคร ู

 1) ความหมายขององคการ 

 คําวา “องคการ” (Organization) มีผูใหความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้ 

 วรนาถ แสงมณี (2544) ใหความหมายวาองคการ หมายถึง กลุมคนท่ีรวมกัน

ประกอบกิจการงานอยางอยางหนึ่งโดยมีการจัดระเบียบ (Organized) ซ่ึงหมายถึงการจัดการในเรื่อง

ความสัมพันธตอกัน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละคนอยางเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติการให

สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

 Robbins (1996) ใหความหมายวา องคการ หมายถึง กลุมทางสังคมท่ีมีการประสาน 

งานกันภายในขอบเขตเฉพาะในลักษณะตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 Swals (1995) ใหความหมายองคการ ไววา หมายถึง กลุมคนกลุมหนึ่งหรือหลาย

กลุมท่ีมีขอบเขตจํากัดและมีปฏิสัมพันธตอกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะหรือหลาย ๆ เปาหมายใน

ลักษณะท่ีเปนโครงสรางและความรวมมือกันอยางเปนทางการ 

 สรุปวา องคการ คือ กลุมคนท่ีรวมกันประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวรวมกัน 
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 2) สวนประกอบสําคัญขององคการ 

 องคการประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ, 2538)  

  1. มีการรูจักและประสานงานกัน (Consciously Coordinated) ซ่ึงหมายถึง 

การมีบุคคลและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอยูดวยกัน กําหลังดําเนินกิจกรรมเก่ียวของระหวางกันอยู พรอม

กับการมีกิจกรรมรวมกันอยูโดยแบงเปนชั้น ระดับและหนาท่ี ซ่ึงท้ังหมดนั้นก็คือ ภาพของความเปนไป

ของการบริหารงาน (Management) ท่ีซ่ึงเปนตัวจักรหรือกลไกใหกลุมคนและทรัพยากรมาดําเนิน 

การเปนหมูเหลา 

  2. มีลักษณะเปนหนวยงานสังคม (Social Entity) หมายถึง การเปนหนวยงานท่ี

มีการรวบรวมจัดใหมาอยูดวยกันและการเขารวมกันเปนหมูเหลานี้เอง สมาชิกของกลุมหรือองคการก็

จะพยายามขจัดความแตกตางหรือลดความไมเขาใจกันหรือปญหาตาง ๆ ใหนอยลง ท้ังนี้เพ่ือใหกลุม

สามารถรวมกันสรางสรรคกิจกรรมหรืองานท่ีสําคัญของกลุมใหสําเร็จลงไดในทิศทางตามความเปนไป

ของกลุมท่ีรวมอยูดวยกันและความพยายามมุงประสานทํางานขององคการนี้เอง ท่ีแสดงใหเห็นถึง

สภาพการณท่ีอยูเบื้องหลังของกลุมนั่นคือพยายามท่ีจะตองมีการประสานงานระหวางกันของบุคคล

ฝายตาง ๆ ท่ีเขามาทํางานในองคการ 

  3. มีลักษณะแบงแยกเปนขอบเขตท่ีเดนชัด (Identifiable Boundary) กลาวคือ 

กลุมจะรวมตัวกันและมีการสรางสัญญาลักษณหรือสิ่งบอกเหตุบางอยางท่ีชี้ใหเห็นถึงความเปนเอกเทศ

ท่ีมีขอบเขตแจงชัดของตน ชอบเขตขององคการดังกลาวนี้ในทางปฏิบัติอาจจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยน 

แปลงไปไดบาง แตในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงนั้น องคการจะพยายามมีกลไกในการแยกแยะบุคคล

ฝายตาง ๆ ในสวนท่ีสมาชิกและสวนท่ีมิใชสมาชิกองคการใหแยกออกจากกันซ่ึงโดยกลไกนี้เองท่ีทําให

สมาชิกและองคการมีลักษณะท่ีเดนชัดแยกออกจากองคการอ่ืน ๆ และในเวลาเดียวกันภายในกลุม

องคการใดองคการหนึ่งก็จะมีกฎเกณฑ ธรรมเนียม พิธีปฏิบัติท่ีเปนสวนประกอบภายในของตนเองท่ี

ตางจากองคการอ่ืนท่ีเห็นไดดวย 

  4. การมีความผูกพันท่ีตอเนื่อง (Continuing Bond) หมายถึง การท่ีองคการจะ

สามารถดําเนินการตอไปไดเรื่อย ๆ โดยท่ีสมาชิกเขาและออกไดตลอดเวลาในเวลาเดียวกัน ลักษณะ

พิเศษ คือ องคการจะยังมีสมาชิกท่ีคงอยูเปนประจํากับองคการอยูจํานวนหนึ่งเสมอ ดังนั้นความหมาย

ในท่ีนี้จึงมิไดหมายถึง การมีสายสัมพันธเฉพาะขอตัวบุคคลท่ีจะตองผูกติดอยูกับองคการโดยท่ีจะลา 

ออกมิไดเลย แตจะหมายถึงการมีกลุมบุคคลขององคการซ่ึงเปนสมาชิกท่ีมีการเขาและออกอยูตลอด 

เวลาดวยโดยมีคนกลุมใหญเปนกลุมหลักท่ีจะทํางานอยูเปนประจํากับองคการ 

  5. การมีเปาหมาย (Goals) องคการทุกแหงจัดตั้งข้ึน ตางมีเปาหมายท่ีสูงกวาท่ี

แตละบุคคลจะสามารถทําไดสําเร็จดวยลําพังตนเอง ท้ังนี้ หากเปนเปาหมายท่ีแตละบุคคลจะสามารถ

ทําสําเร็จเองไดแลวสวนของเปาหมายเหลานั้นก็จะไดรับการกระทําโดยแตละบุคคลโดยไมตองอาศัย
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องคการเปนเครื่องมือ ดังนั้นเปาหมายองคการจึงเปนเปาหมายของสวนรวมของกลุมคนท่ีซ่ึงสวนใหญ

จะมีระดับความยาก เขตความสําคัญ และขนาดมากกวาหรือใหญกวาเปาหมายของบุคคล 

  สรุปวา องคการมีลักษณะเปนสังคมในระบบเปดซ่ึงเปนท่ีรวมของคนจํานวนหนึ่ง 

โดยมีกฎเกณฑ ธรรมเนียม พิธีปฏิบัติเปนกาวเชื่อมคนเหลานั้นเขาดวยกัน เพ่ือกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ 

 3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 นักทฤษฎีองคการท่ัวไปยอมรับวาประสิทธิภาพขององคการมิไดข้ึนอยูกับสาเหตุใด

สาเหตุหนึ่งแตเปนผลมาจากปจจัยหลายปจจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมสนับสนุนเปาหมายของ

องคการซ่ึงเปนผลจากความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 ความหมายของความผูกพันตอองคกร 

 ในใหความหมายความผูกพันตอองคการ ไดมีนักวิชาการหลายทานไดสรุปไว ดังนี้ 

 สุพานี สฤษฏวานิช (2549) ใหความหมายวา ความผูกพันเปนสภาพของปจเจก

บุคคลท่ีนําตนเองไปเก่ียวของสัมพันธกับการกระทําพฤติกรรมบางอยางอันเนื่องมาจากเขาไดลงทุน 

และพลังงานไปกับสิ่งนั้น เชน การลงทุนดานการศึกษา ดานการปฏิบัติงาน เปนตน ซ่ึงในท่ีสุดบุคคล

จะหวังผลตอบแทนจากองคการ ดังนั้นระดับความผูกพันจะข้ึนอยูกับความเขมขนและคุณภาพของสิ่ง

ท่ีบุคคลนั้นลงทุนไป 

 จิรารัตน ศรีเจริญ (2546) ไดนิยามความผูกพันตอองคการ หมายถึง ทัศนคติความ 

รูสึกของบุคคลท่ีมีตอองคการ โดยมีการยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการพรอมท้ังทุมเทความ 

สามารถเพ่ือองคการ มีความจงรักภักดีตอองคกรจะแสดงพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคการ มีคานิยมท่ี

กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ แสดงตนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกําลัง

กายและกําลังใจเพ่ือเขารวมในกิจกรรมขององคการ 

 วิไล จิระพรพาณิชย (2545) กลาววาความผูกพันตอองคการเปนระดับของความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกับองคการซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวพันกันอยางแนนแฟนของ

สมาชิกท่ีมีตอองคการ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะยังคงเปนสมาชิก

ขององคการตอไป ความเต็มใจท่ีจะใชพลังอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติใหองคการ มีความเชื่อม่ันอยาง

แนนอน และมีการยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคการ 

 ชัยรัตน สุรศักดิ์นิธิกุล (2544) ใหความหมายวา ความผูกพันตอองคการเปน

ลักษณะความตั้งใจของพนักงานท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะทําประโยชนใหเกิดแกองคการ

เปน ความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคการ และมีความซ่ือสัตย ทัศนคติท่ีดี ตลอดจนยอมรับในเปาหมาย

และคุณคาขององคการ 
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 สเตียรและพอรทเตอร (1982) ใหความหมายวา ความผูกพันองคการเปนความรูสึก

ท่ีผูปฏิบัติ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุประสงคขององคการมีคานิยมเชนเดียวกับสมาชิกองค 

การคนอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะทํางานหนักเพ่ือดําเนินภารกิจขององคการ 

 เมาวเดยและคณะ (1982) กลาววาความผูกพันตอองคการ วาเปนการแสดงออกท่ี

มากกวาความจงรักภักดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เพราะเปนความสัมพันธท่ีเหนียวแนน และผลักดันให

บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพ่ือสรางการใหองคการดีข้ึน 

 สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอเปาหมาย

และคานิยมขององคการ มีความซ่ือสัตย จงรักภักดี มีทัศนคติทางบวกตอองคการ มีพฤติกรรมแสดง 

ออกตอองคการท่ีปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกขององคการโดยยอมรับนโยบาย

และเปาหมายขององคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการและพรอมท่ีจะอยูกับ

องคการตอไป แมวาองคการจะอยูในภาวะปกติหรือประสบกับภาวะวิกฤติ 

 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

 ความผูกพันตอองคการ (Organization Commitment) เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทํา

ใหงานบรรลุวัตถุประสงคได ผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง ยินดีท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจ

เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด และดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการนอยหรือไมมีเลยซ่ึง

ความผูกพันตามจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือจุดมุงหมายของสมาชิกไดรับการตอบสนองจากองคการและไดมี

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการไวดังนี้ 

 อภิสิทธิ รักษาวงศ (2545) กลาวถึงความสําคัญของความผูกพันองคการ ดังนี้ 

 1. ความผูกพันองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานไดดีกวาความพึง

พอใจในงาน 

 2. ความผูกพันองคการเปนความรูสึกเหมือนเปนเจาขององคการรวมกันของสมาชิก

ทําใหเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการอยางเต็มท่ี 

 3. ความผูกพันองคการเปนตัวเชื่อมประสาน ระหวางความตองการของบุคคลใน

องคการกับเปาหมายขององคการ เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 4. มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

 5. ชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกในองคการมีความ

รัก และความผูกพันขององคการของตน 

 Steers (1977) ไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการไวดังนี้ 

 1. ความผูกพันองคการเปนแนวคิดซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจใน

งานสามารถสะทอนถึงผลโดยท่ัวไปท่ีบุคคลทําตอองคการโดยสวนรวมในขณะท่ีความพึงพอใจในงาน

สะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองานหรือแงหนึ่งของงานเทานั้น 
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 2. ความผูกพันองคการคอนขางมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจถึงแมจะมีการ

พัฒนาไปอยางชา ๆ แตก็อยูอยางม่ันคง 

 3. ความผูกพันองคการเปนเครื่องชี้ท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ 

 สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการมีความสําคัญตอองคการอยางมาก โดยความ

ผูกพันตอองคการเปนเสมือนเปนตัวกระตุนใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพใน

ท่ีสุดแลวองคการนั้นก็จะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ 

 Greenberg (อางใน ปทมวรรณ ชูสาย, 2547) แบงองคประกอบความผูกพันตอ

องคการไว ดังนี้ 

 1. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) หมายถึง 

การท่ีบุคคลตองการอยูทํางานกับองคการเพราะมีความเชื่อวา หากลาออกจะไมคุม ยิ่งถาอยูกับ

องคการมาเปนเวลานาน หากลาออกจะยิ่งทําใหสูญเสียสิ่งท่ีไดลงทุนกับองคการในเวลาท่ีผานมา เชน 

ประโยชนท่ีไดจากการเกษียณอายุ มิตรภาพ พนักงานยังคงทํางานอยูกับองคการเพียงเพราะวาไมตอง 

การสูญเสียสิ่งเหลานี้ไป อาจกลาวไดวาเปนผูท่ีมีความผูกพันดานการคงอยูในองคการในระดับสูง 

 2. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง การท่ีบุคคล

ตองการอยูทํางานกับองคการ เพราะวาเห็นพองกับเปาหมายและคานิยมขององคการ คนท่ีมีความ

ผูกพันดานความรูสึกมาก จะเปนผูท่ีเห็นพองกับสิ่งท่ีองคการกําลังทําอยู และเต็มท่ีท่ีจะใหความชวย 

เหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีองคการกําลังดําเนินการใหเกิดเปลี่ยนแปลง พนักงานอาจจะสงสัย 

วานานิยมของตนยังคงสอดคลองกับคานิยมขององคการหรือไม เม่ือเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนพนักงาน

อาจจะสงสัยวาตนเองยังคงเปนสวนหนึ่งขององคการหรือไม หากพนักงานคิดวาไมเปน ก็อาจจะลา 

ออกไป 

 3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การท่ี

บุคคลตองการทํางานกับองคการอันเนื่องมาจากแรงกดดันจากคนอ่ืน คนท่ีมีความผูกพันดานบรรทัด

ฐานมากจะมีความกังวลมากกวาคนอ่ืน จะคิดอยางไรหากตนลาออก คนเหลานี้ไมอยากท่ีจะทําให

นายจางผิดหวังและกังวลวาเพ่ือนรวมงานอาจจะคิดกับตนในทางท่ีไมดีหากตนลาออก 

 กลาวโดยสรุป องคประกอบของความผูกพันตอองคการ สามารถนิยามได 2 ดาน 

คือ ดานทัศนคติหรือความรูสึก หมายถึง ความรูสึกภายในบุคคลหรือเกิดข้ึนจากคานิยม มีความ

เชื่อม่ันอยางแรงกลา ยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ และมีความจงรักภักดีตอองคการ 

สวนในดานพฤติกรรม หมายถึง ความตอเนื่องในการทํางานกับองคกรตอไปหรือโยกยายเปลี่ยนแปลง

ท่ีทํางานคามเต็มใจท่ีจะทุมเทคามพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานในองคกร 
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 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

 นักวิชาการและนักวิจัยดานความผูกพันตอองคการพยายามหาปจจัยท่ีมีผลตอความ

ผูกพันซ่ึงเทาท่ีผานมามีการศึกษาอยางกวางขวางเพ่ือหาตัวแปรท่ีจะสามารถอธิบายพฤติกรรมความ

ผูกพันตอองคการถึงแมจะยังไมสามารถหาตัวแปรดังกลาวไดอยางสมบูรณและครบถวน จากการ

สํารวจเอกสารและงานวิจัย พบวาตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการหาความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

จะแตกตางกันไปตามความสนใจของนักวิชาการแตละทาน ดังนี้ 

 Sherrington (1994, อางใน สามารถ ศุภรัตนอาภรณ, 2544, หนา 17) สรุปความ

ผูกพันตอองคการ เกิดจากปจจัย ดังตอไปนี้  

 1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก ผูท่ีมีอายุมากจะมีอายุการทํางานในองคการนาน และมี

ความผูกพันตอองคการสูง ผูท่ีมีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันตอองคการมาก เพศหญิงมีความ

ผูกพันตอองคการมากกวาเพศชาย ตลอดจนผูท่ีมีการศึกษานอยจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผู

ท่ีมีการศึกษาสูง 

 2. ลักษณะของงาน ไดแก การไดทํางานท่ีมีความสําคัญ การไดมีสวนรวมในงานจะ

กอใหเกิดความผูกพันตอองคการสูง และหากมีความขัดแยงในบทบาทและเกิดความสับสนในงาน จะ

ทําใหมีความผูกพันตอองคการลดลง 

 3. ลักษณะขององคการ ไดแก องคการท่ีมีการกระจายอํานาจ และการใหพนักงาน

ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ 

 4. ลักษณะประสบการณการทํางาน ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอเพ่ือนรวมงาน การคาด หวัง

ท่ีไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ และเห็นวาองคการเปนท่ี

พ่ึงได 

 Allen & Meyer (1997) กลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของและผลท่ีเกิดจากความผูกพัน 

ตอองคการ ประกอบดวย 3 ลักษณะท่ีแตกตางกัน  

 1. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานจิตใจ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงานในหนวยงาน ปจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน และความพึงพอใจ 

ในงาน 

 2. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานการคงอยู ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง 

ปจจัยท่ีเก่ียวกับงานเพียงบางปจจัยซ่ึงพบมีความสัมพันธในระดับต่ํา 

 3. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง 

ปจจัยท่ีเก่ียวกับลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน (ยกเวนการมีสวนรวมในการบริหารและความ

ผูกพันดานการคงอยูของเพ่ือนรวมงาน) 

 Allen & Meyer (1990, pp 1-18) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการโดยพิจารณา 

วาความผูกพันนั้นแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ไดแก ความผูกพันดานความรูสึก ความผูกพันดานการ
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ทํางานตอไปอยางตอเนื่อง และความผูกพันดานบรรทัดฐานของสังคม ซ่ึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพัน

ตอองคการในแตละขอคือ  

 1. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานความรูสึก คือการรับรูลักษณะงาน ไดแก ความมี

อิสระในการทํางาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความสําคัญของงาน และลักษณะการทํางานท่ีหลากหลาย 

การรูสึกวาองคการไววางใจ การรับรูถึงการมีสวนรวมในการบริหาร ปฏิกิริยาท่ีผูบังคับบัญชาแสดงตอ

พนักงาน 

 2. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานการทํางานตอไปอยางตอเนื่อง ไดแก อายุ ระยะ 

เวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจท่ีจะลาออก และการรับรูโดยการเปรียบ 

เทียบงานของตนกับงานอ่ืน ๆ  

 3. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐานของสังคม ไดแก ความผูกพันตอ

เพ่ือนรวมงาน การพ่ึงพาองคการ การมีสวนรวมในการบริหารและสิ่งท่ีไดรับจากการทํางาน เชน 

อํานาจการตัดสินใจ เปนตน 

 เมาวเดย และคณะ (1982) ชี้ใหเห็นวาปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคการ

ดานจิตใจประกอบดวย 

 1. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic) ไดแก อายุ ระยะเวลาปฏิบัติ 

งาน เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และความตองการความกาวหนา 

  1.1 อายุ บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการมากกวาบุคคลท่ี

อายุนอยเพราะอายุเปนสิ่งท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความคิด มีความ

รอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลท่ีมีอายุนอย และยิ่งมีอายุมากข้ึนจะพบวาสมาชิกองคการจะมี

ความยึดม่ันผูกพันตอองคการสูง นอกจากนี้ ยังพบวาบุคคลท่ีมีอายุมากจะอยูในองคการดวยเหตุผล

หลายอยาง เชน ความหวังท่ีจะไดรับเงินตอบแทนพิเศษ เชน เงินบําเหน็จ บํานาญ ถาทํางานจน

เกษียณอายุราชการ 

  1.2 เพศ ผูหญิงมีความยึดม่ันผูพันตอองคการมากกวาผูชาย ผูหญิงมีความตั้งใจท่ี

จะเปลี่ยนงานนอยกวาผูชาย ท้ังนี้เพราะเพศหญิงมักทํางานในระดับท่ีต่ํากวาผูชาย 

  1.3 สถานภาพสมรส บุคคลท่ีมีภาระครอบครัวแลวจะมีความยึดม่ันผูกพันตอ

องคการมากกวาคนโสด ท้ังนี้เพราะภาระท่ีตองรับผิดชอบทําใหตองการความม่ันคงในการทํางานมาก 

กวา อีกท้ังมองงานของเขาในทางบวก สามารถปรับตัวเขากับงานไดดีกวาจึงไมคอยเปลี่ยนงานยิ่งเม่ือ

ตองมีภาระรับเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ก็ยิ่งพบวามีความยึดม่ันผูกพันสูงข้ันเทานั้น 

  1.4 การศึกษา บุคลากรท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการต่ํา ท้ังนี้

เพราะบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอสิ่งท่ีจะไดรับสูงเนื่องจากมีขอมูลตาง ๆ ประกอบ 

การตัดสินใจมากกวา และเชื่อม่ันในตนเองวามีโอกาสเปลี่ยนงานใหมไดงาย 
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  1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานนานจะมีความยึดม่ัน

ผูกพันตอองคการสู. เนื่องจากบุคคลนั้นไดอุทิศกําลังกาย กําลังสติปญญา สะสมประสบการณ ทักษะ

และความชํานาญในงานตามระยะเวลาท่ีนานข้ึน ทําใหความดึงดูดใจปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนและหวังท่ีจะ

ไดรับผลประโยชนตอบแทน หรือการเลื่อนตําแหนงท่ีพึงพอใจมากข้ึนจึงมีความตองการลาออกจาก

งานนอย 

  1.6 ความตองการความสําเร็จหรือความตองการความกาวหนาองคการท่ีทําให

บุคลากรเห็นวาทํางานไปสูจุดมุงหมายไดนั้น จะทําใหบุคลากรรูสึกมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 

เพราะการทํางานท่ีประสบความสําเร็จนั้นแสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 

 2. ลักษณะงาน (Job Characteristic) พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันพันมาก

ท่ีสุด คือ ประสบการณการทํางานท่ีทําใหพนักงานรูสึกวา ความตองการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรับ

การตอบสนอง เชน การไดรับความสะดวกสบายภายในองคการ 

  2.1 ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีตองใชความรูความสามารถ

หลายดานจึงเปนงานท่ีทาทาย ซ่ึงเปนแรงกระตุนและสงเสริมภาพพจนของผูปฏิบัติงานได ลักษณะ

งานท่ีมีความหลากหลายเปนสิ่งจูงใจท่ีดี ทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย และตองการปฏิบัติใหสําเร็จตาม

ความคาดหวัง และพบวาความหลากหลายในงานมีความสัมพันธทางบวก กับความยึดม่ันผูกพันตอ

องคการ 

  2.2 ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะงานท่ีเปดโอกาสใหผู

ปฏิบัติมีอิสรเสรีภาพ สามารถใชดุลยพินิจ และตัดสินใจดวยตนเองในการกําหนด เวลาทํางานและวิธี

ปฏิบัติท่ีจะทําใหงานนั้นแลวเสร็จ โดยไมมีการควบคุมจากภายนอกจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานได

อยางเต็มความรูความสามารถ และรูสึกวาตองการท่ีจะทุมเทกําลังความสามารถเพ่ือทําประโยชน

ใหแกองคการและมีโอกาสไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ ออกมาเพ่ือพัฒนาองคการให

เจริญกาวหนา 

  2.3 งานท่ีมีลักษณะทาทาย หมายถึง งานท่ีตองใชความรูความสามารถใชสติ 

ปญญาและใชความคิดสรางสรรค หรือใชเทคโนโลยีพิเศษ ความทาทายของงานจะเปนแรงกระตุนให

บุคลากรเกิดการทํางาน และแสดงความสนใจทํางานเพ่ือพิสูจนความสามารถของตนเอง เพราะจะเกิด

ความพอใจเม่ือเห็นงานประสบผลสําเร็จ 

  2.4 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หมายถึง ลักษณะงานท่ีบุคลากรมี

โอกาสจะติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การไดเขาสังคมทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืน

ทําใหเกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เม่ือมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะ

กระตุนใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ เปนเจาขององคการและจะรูสึกผูกพันกับ

องคการ 
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 3. ลักษณะขององคการ ไดแก การกระจายอํานาจในองคการ การมีสวนรวมเปน

เจาขององคการ และขนาดขององคการ 

  3.1 การกระจายอํานาจในองคการ หมายถึง การมอบอํานาจจากผูบริหารมาสูผู

ปฏิบัติผูบริหารใหความสําคัญแกผูใตบังคับบัญชา ใหความไววางใจใหมีสวนรวมในการบริหารมอบ

อํานาจหนาท่ีใหตรงกับความสามารถ มีสวนรวมในการตัดสินใจท้ังในดานนโยบายและการปฏิบัติงาน

ทําใหผูปฏิบัติงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารองคการ พบวา 

มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  3.2 ความเปนเจาของกิจการ มีความสัมพันธตอความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 

ดวยเหตุท่ีสมาชิกในองคการ ไดลงทุนปฏิบัติงานหรือมีสวนรวมเปนเจาขององคการ ทําใหเกิดความรูสึก

ผูกพันและตั้งใจท่ีจะทํางานอยางเต็มท่ี เพ่ือใหไดผลกําไรอันเกิดจากการลงทุนครั้งนี้ เพราะผลกําไรของ

องคการ คือผลประโยชนของสมาชิกทุกคน ดังนั้นบุคลากรท่ีมีสวนเปนเจาของกิจการจะมีความยึดม่ัน

ผูกพันตอองคการมากกวาคนธรรมดา 

  3.3 ขนาดขององคการ พบวามีผลตอความผูกพันตอองคการ องคการท่ีมีขนาด

ใหญบุคลากรจะมีผลใหเกิดความยึดม่ันผูกพันตอองคการในระดับสูง โดยใหเหตุผลวาในองคการขนาด

ใหญบุคลากรจะมีโอกาสกาวหนาในงาน และไดรับผลประโยชนตอบแทนสูง ท้ังยังทําใหโอกาสท่ีจะ

ติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนสูงดวย จึงทําใหเกิดความยึดม่ันผูกพันตอองคการสูง 

 4. ประสบการณจากการทํางาน ซ่ึงจะมีผลใหผูปฏิบัติงานมีความคาดหวังท่ีจะไดรับ

การตอบสนองจากองคการ มีความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาได และมีความรูสึกวาตนเองมีความ 

สําคัญตอองคการ 

  4.1 ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ เปนการสรางความรูสึก

ใหกับผูปฏิบัติงานหรือสมาชิกในองคการวา การท่ีไดลงทุนปฏิบัติงานกับองคการแลวนั้น ควรจะไดรับ

ผลตอบแทนอยางเพียงพอและยุติธรรม เชน คาตอบแทน ระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

โอกาสความกาวหนาและการไดรับการพัฒนา และประสบความสําเร็จในการทํางาน ผลตอบแทนท่ี

ไดรับจะเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานมีพลังในการทํางาน และเปนปจจัยท่ีสรางความรูสึกผูกพันตอ

องคการ 

  4.2 ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาได เปนความรูสึกเชื่อถือไววางใจท่ีบุคคลมี

ตอองคการวาองคการจะไมทอดท้ิง และใหความชวยเหลือเม่ือเขาประสบกับปญหา ความนาเชื่อถือ

ขององคการเปนสิ่งท่ีทําใหบุคลากรมีความม่ันใจวาเขาจะปฏิบัติ ไดอยางมีเสถียรภาพบุคคลท่ีมีความ

ไววางใจองคการสูง รูสึกวาองคการเปนท่ีพ่ึงพาไดก็จะมีความยึดม่ันตอองคการสูง 

  4.3 ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ คือ ความรูสึกวาตนเองไดรับการ

ยอมรับจากองคการ รูสึกวาการปฏิบัติงานของตนท่ีมีคุณคานั้นเปนเสมือนรางวัลจากองคการท่ีใหกับ
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ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากการทุมเทแรงกายและกําลังใจเพ่ือท่ีปฏิบัติงานใหกับองคการ ทําใหผูปฏิบัติงาน

รูสึกวาการปฏิบัติงานมีคุณคาและองคการไดตอบสนองความตองการทางดานความมีคุณคาในตนเอง 

 สรุปไดวา เม่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความผูกพันตอองคการ ใน

ลักษณะท่ีกลาวมาตามแนวคิดขางตน สามารถอธิบายไดดังนี้  

 1. ความผูกพันดานจิตใจเกิดจากปจจัย 3 ประการ คือ คุณลักษณะของบุคคล

คุณลักษณะของงาน และประสบการณในการทํางาน 

 2. ความผูกพันดานการคงอยูเกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ ความมากนอยในการ

ลงทุนไปกับองคการ และทางเลือกท่ีมีหากคิดจะลาออกจากองคการ 

 3. ความผูกพันดานบรรทัดฐานเกิดจากปจจัยดานประสบการณของบุคคลท้ังกอน

และหลังเขามาเปนสมาชิกขององคการ ไดแก การไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว กระบวนการ

กลุมทางสังคม และกระบวนการกลอมเกลาจากองคการ 

 จากแนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยเลือกท่ี

จะศึกษาความผูกพันตอองคการของครู ตามกรอบแนวคิดของ (Greenberg, อางใน ปทมวรรณ ชู

สาย, หนา 2547) กลาวถึงองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ซ่ึงกอใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประกอบดวยความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ ความผูกพันดานความรูสึก และ

ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ซ่ึงจะนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

 ก) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuance Commitment) 

 เฮอรซเบิรก ไดศึกษาความตองการของบุคคลตามลําดับข้ันท่ีมาสโลว เสนอไวโดย 

เฮอรซเบิรก ไดศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไป คือ พิจารณาความตองการของคนงานในองคการหรือการจูง

ใจในการทํางาน ผูบริหารสามารถควบคุม ปจจัยท่ีจะทําใหคนมีความพอใจในการทํางานท่ีทําได มี

สาระสําคัญคือ  

 1. จะมีปจจัยบางอยางเก่ียวกับงานซ่ึงทําใหคนไมพอใจในงานท่ีทํา ถาหากไมมีสิ่ง

เหลานี้อยูในการทํางาน แตสิ่งเหลานี้ไมใชเปนสิ่งท่ีจะจูงใจใหคนทํางานเพ่ิมข้ึนอีก เฮอรซเบิรก เรียก

ปจจัยนี้วา Maintenance Factor หรือ Hygiene (มีผูแปลวา สุขปจจัย หรือปจจัยสุขอนามัย) เปน

ปจจัยท่ีใชบํารุงรักษาจิตใจเหลานี้ ไดแก นโยบายและการบริหารของบริษัท การบังคับบัญชา ความ 

สัมพันธกับบุคคลอ่ืน เงินเดือน และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 2. จะมีปจจัยเก่ียวกับงานบางอยาง ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจหรือทําใหเกิดความพอใจในการ

ทํางานเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม ถาหากไมมีสิ่งเหลานี้ก็ไมไดหมายความวา คนจะไมมีความ

พอใจในงานท่ีทําสิ่งเหลานี้ เฮอรซเบิรก เรียกวา Motivator Factor เปนปจจัยท่ีใชจูงใจ ซ่ึงเปนปจจัย

ท่ีเปนตัวกระตุนนํามาใชจูงใจใหคนปฏิบัติงานใหดีข้ึน ปจจัยเหลานี้คือ 
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  2.1 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) เม่ือบุคคลปฏิบัติงานหรือ  

ทําอะไรไดสําเร็จก็จะมีความรูสึกภาคภูมิใจวาทํางานไดสําเร็จ และจําทําใหเกิดความพอใจในการ

ปฏิบัติงานนัน้ 

  2.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) กลาวถือ เม่ือบุคคลไดรับการยอมรับนับ

ถือก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  2.3 ความกาวหนา (Advancement) ความกาวหนาอาจมีหลายอยาง เชน ความ 

กาวหนาในหนาท่ีการงานเม่ือบุคคลไดรับความกาวหนาเทากับไดรับความตองการบุคคล 

  2.4 ลักษณะของงาน (The Work Itself) กลาวคือ ลักษณะงานจะเปนสิ่งจูงใจ

บุคคลได ถาผูบริหารหรือหัวหนาไดใชใหเปนการจูงใจ 

  2.5 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ บุคคลจะมีความพึงพอใจเม่ือไดรับผิด 

ชอบเหมะสมกับตําแหนงหนาท่ี หากบุคคลไดรับมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบจะทําใหมีความรักงาน 

และมีความพึงพอใจในงานเปนอยางยิ่ง 

 สรุปไดวา ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก Hygiene Factors หรือปจจัย

สุขอนามัยจะชวยปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานของคนงาน สวน Motivator Factors 

หรือปจจัยในการจูงใจนั้นจะทําใหคนงานมีความสุขหรือมีความพอใจในการปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติอยู 

ทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวาผูบริหารจะตองมีทัศนะท่ีเก่ียวกับงานของผูใตบังคับบัญชา 2 ประการ คือ สิ่งท่ีทํา

ใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข และสิ่งท่ีทําใหเขาไมมีความสุขในการทํางาน 

 แมคเคลแลนด (McClelland’s Achievement Motivation) ไดบอกวิธีกระตุน

หรือเรงเราใหทํางานดีข้ึน โดยใหพนักงานมีความปรารถนาความสําเร็จของงาน ใฝหาอํานาจหนาท่ี

หรือยินดีเขารวมงานดวยความรักและผูกพัน ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จของงาน เพ่ือความ

ยินดีหรือเพ่ือบรรลุเปาหมายในการทํางาน เปนความมุงม่ันของแตละบุคคลสวนความตองการท่ีจะมี

อํานาจหนาท่ี เพ่ือบทบาท สถานภาพท่ีมีอิทธิพลและควบคุมคนอ่ืนไดอีกสวนหนึ่งทํางานเพ่ือสราง

ความรักและความผูกพันใหไดมิตรภาพและสัมพันธภาพทางสังคมกับผูอ่ืน เชน พวกทุมเทใหกับงาน 

(Workaholics) จะมีความปรารถนาแรงกลาในผลสัมฤทธิ์ของงานมากกวาตองการอํานาจ หนาท่ี 

สถานภาพหรือใหใครมารักและผูกพัน บางคนจะมุงสรางมิตรภาพไดเพ่ือนพองรูใจในงาน โดยไมคํานึง 

ถึงการไดตําแหนงหนาท่ี ดังนั้นทฤษฎีของแมคเคลแลนดท่ีจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของคนมี 3 วัตถุประสงค คือ 

(บรรยงค โตจินดา, 2545) 

 1. ตองการความสําเร็จของงาน (Achievement) เปาหมาย คือ งานท่ียากและทา

ทายคุณคาและความสําเร็จของงานท่ีทําอยางมีอิสระและเชื่อม่ัน 

 2. แสวงหาอํานาจหนาท่ี (Power) เชื่อระบบอํานาจขององคการ รักษาคุณคาของ

งานท่ีทํายึดประโยชนองคการเปนสําคัญ ยึดม่ันความยุติธรรมไมลําเอียง 
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 3. ตองการความรักความผูกพันหรือสายสัมพันธ (Affiliation) แสวงหาโอกาสสราง

ความสัมพันธทางสังคม หวังโอกาสท่ีจะไดรูจักกับผูอ่ืนเพ่ือเปนสะพานความเขาใจท่ีดีใหเปนประโยชน

กับงานท่ีตองทําใหสําเร็จ 

 สรุปไดวา ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด เปนวิธีกระตุนหรือเรงเราให

ทํางานดีข้ึนโดยใหพนักงานมีความปรารถนาความสําเร็จของงานใฝหาอํานาจหนาท่ีและเพ่ือสราง

ความรักและความผูกพันใหไดมิตรภาพและสัมพันธภาพทางสังคมกับผูอ่ืน  

 Becker (1960, อางใน พิมพชนก เพ็งนาเรนทร, 2547) ศึกษาแนวคิดเชิง exchange 

หรือท่ีเรียกวา reward-cost notation ซ่ึงชี้ใหเห็นวา เหตุผลท่ีบุคคลเกิดความผูกพันตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด

เปนเพราะวาบุคคลนั้นไดสรางการลงทุนตอสิ่งนั้น ๆ ไว เพราะฉะนั้นถาเขาไมมีความผูกพันตอสิ่งนั้น

ตอไป ก็จะทําใหเขาสูญเสียมากกวาผูกพันไว จึงเปนสิ่งท่ีตองทําโดยไมมีทางเลือก ระดับความสําคัญ

ของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลา กลาวคือ คุณภาพของสิ่งท่ีลงทุนไปจะมี

มูลคาเพ่ิมสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีบุคคลไดเสียไปในเรื่องนั้น  

 Vroom (1964, อางใน รุงณภา สีทะ, หนา 27) กลาววา บุคคลเลือกการรับรูตาม

ความคาดหวัง รางวัลท่ีคาดวาจะไดรับ ในดานงานบุคคลจะเลือกทํางานในระดับท่ีผลออกมาไดรับ

ประโยชนสูงสุด เขาจะทํางานหนักถาเขาคาดหวังวาความพยายามของเขาจะนําไปสูรางวัลท่ีเขา

ตองการในดานรายรับหรือตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับผลผลิตของบุคคลใดข้ึนอยูกับแรงผลักดัน 3 ประการ 

 1) เปาหมายของบุคคลนั้น 

 2) ความเขาใจหรือการรับรูในความสัมพันธระหวางผลผลิต และการประสบความ 

สําเร็จตามเปาหมาย 

 3) การรับรูในความสามารถของเขาวาจะมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดตอระดับผลผลิต 

 ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงกระบวนการความคิดของมนุษย ในเรื่องของความคาดหวัง 

(Expectancy) และการรับรู (Perception) ของพนักงาน ประกอบดวย 3 ปจจัย ตอไปนี้ 

 1) ความคาดหวัง (Expectancy) ความเชื่อของคนท่ีวา การทุมเทใหกับงานอยาง

เต็มท่ีจะสงผลไปถึงความสําเร็จของการทํางานในระดับท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงบางครั้งเรียกวา การคาดหวัง

ผลงานจากความเพียรพยายาม การทําใหการคาดหวังสูงสุด คือ ทําใหคนรูสึกวามีความสามารถใน

การทํางานจนถึงระดับท่ีตองการได 

  1.1 เลือกพนักงานท่ีมีความสามารถ 

  1.2  ฝกใหพนักงานใชความสามารถท่ีมีอยู 

  1.3  สนับสนุนความพยายามในการทํางาน 

  1.4  ระบุเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน 
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 2) ผลตอบแทน (Instrumentality) ความเชื่อของคนท่ีวา เม่ือประสบความสําเร็จ

ในการทํางานแลวผลท่ีตามมาก็คือรางวัลและสิ่งอ่ืน ๆ เรียกวา การคาดหวังจากผลท่ีไดจากการทํางาน 

การทําใหผลรางวัลสูงสุด ทําใหคนม่ันใจวาจะมีผลรางวัลตามมาเม่ืองานประสบผลสําเร็จแลว 

  2.1 ทําใหเกิดผลสัญญาทางใจ 

  2.2 ทําใหพนักงานเห็นถึงความเปนไปไดในการใหรางวัล 

  2.3 ทําใหเห็นวารางวัลท่ีใหสําหรับการทํางานมีลักษณะอยางไร 

 3) คุณคา (Value) คุณคาของรางวัลและผลอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางาน

ซ่ึงถูกประเมินคาโดยคนแตละคน แรงจูงใจในการทํางานอยางเต็มท่ีของพนักงานคนหนึ่งเพ่ือใหไดรับ

การเลื่อนข้ันจะมีนอย หากเง่ือนไข 3 ประการตอไปนี้เกิดข้ึนเพียงหนึ่งเง่ือนไขหรือมากกวานั้น 

 เง่ือนไขท่ีหนึ่ง : ถาการคาดหวังต่ํา (Expectancy) การจูงใจก็จะไมประสบผลสําเร็จ 

เชน พนักงานบางคนอาจรูสึกวาเขาไมสามารถทําผลงานไดถึงระดับท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ัน 

 เง่ือนไขท่ีสอง : ถาผลตอบแทนต่ํา (Instrumentality) การจูงใจก็จะไมประสบ

ผลสําเร็จ เชน พนักงานอาจจะไมม่ันใจวาผลงานในระดับสูงจะทําใหไดรับการเลื่อนข้ันจริง 

 เง่ือนไขท่ีหนึ่ง : ถาคุณคาท่ีประเมินต่ํา (Value) การจูงใจก็จะไมประสบผลสําเร็จ 

เชน พนักงานอาจจะประเมินวาการไดรับการเลื่อนข้ัน ถือเปนรางวัลท่ีนอยเหลือเกิน 

 การทําใหคุณคาของรางวัลสูงสุดทําใหคนเขาใจถึงคุณคาของรางวัลตาง ๆ ท่ีไดรับ  

 1) ระบุความตองการเฉพาะบุคคลใหได 

 2) จัดสรรรางวัลใหตรงกับความตองการ 

 การทําใหองคประกอบของการจูงใจท้ังสามประการมีคามากท่ีสุดท่ีจะเปนได วัตถุ 

ประสงคขององคการท่ีตั้งไวและสรางบรรยากาศในการทํางานใหพนักงานเห็นวาการทุมเทความ

พยายามใหกับงานเปนทางท่ีนําไปสูการไดรางวัลท่ีพึงปรารถนาในระดับสูง และนําไปสูความพอใจใน

การทํางานและผูกพันตอองคการในท่ีสุด 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Haman Resource Management)  

 ประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีจะตองมีการวางแผน การจูงใจ พัฒนาและรักษาไวซ่ึงทีม 

งานท่ีมีประสิทธิผล แผนกทรัพยากรมนุษยของแตละองคกรเปนแผนท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จ

ขององคกรเพราะมนุษยเปนทรัพยากรซ่ึงสําคัญท่ีสุด 

 1. การทําความเขาใจกําลังคนในปจจุบันกอนท่ีจะมีการวางแผนกําลังคนสําหรับ

อนาคตขององคกร เรามีความจําเปนท่ีตองเขาใจภาวะกําลังคนในปจจุบันขององคกรเสียกอน คือ 

  1.1 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดสวนประกอบ

ตาง ๆ ของงานและรวบรวมขอมูลอันเก่ียวกับงานอยางเปนระบบอาจทําไดโดยการสังเกตและ

วิเคราะห เชน ในธุรกิจการสงพัสดุนั้นจะตองมีการกําหนดวาใครจะเปนผูขับหรือนําสงใชเวลานาน
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เทาใดในการสงของแตละครั้ง และมีการเผชิญปญหาอะไรบาง เชน การจราจรติดขัด หรือผูรับไมอยู

บาน เปนตน 

  1.2 คําบรรยายลักษณะงานหรือคําพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) 

เปนการกําหนดวิธีการท่ีผูปฏิบัติงานจะตองทําซ่ึงมีรายละเอียดอันเก่ียวกับชื่อของงานรวมท้ังสาระ 

สําคัญและความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน 

  1.3 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน (Job Specification) เปนการ

กําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติข้ันต่ําท่ีเขาจะมีในการทํางานใหลุลวง 

 2. การพยากรณความตองการกําลังคนในอนาคต องคกรตองคอยดูแลความเคลื่อน 

ไหวของกําลังคนตลอดเวลา วาเม่ือใดท่ีอาจตองการคนเพ่ิม และแหลงท่ีเราจะสรรหานั้นมีท่ีไหนบาง 

หรือกระท่ังเม่ือใดท่ีลักษณะงานเปลี่ยน คําบรรยายลักษณะงานก็ตองเปลี่ยนดวย เพ่ือการจัดสรรคน 

ท่ีตองการในอนาคตไดเหมาะสม 

  2.1 กําลังคนท่ีองคกรอาจตองการ เชน การพิจารณาวาในองคกรของทานวาจะมี

คนเกษียณอายุหรือไม มีคนลาออกหรือไม หรือถาหากองคกรมีการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธเราก็อาจ

มีการปรับตัวเรื่องกําลังคนเชนกัน 

  2.2 แหลงในการสรรหากําลังคน เราสามารถสรรหาจากแหลงภายในและภายนอก

ถาหากเปนการหาแหลงภายในอาจตองเตรียมพิจารณาเรื่องการจูงใจ การฝกอบรม หรือการเลื่อนข้ัน 

เลื่อนตําแหนง สวนการสรรหาจากแหลงภายนอกเราอาจใชขอมูลจากกรมแรงงานแตละพ้ืนท่ีได 

เชนกัน 

 การประเมินผลมี 2 ประเภท ไดแก 

 1. การประเมินผลท่ีสามารถวัดไดชัดเจน (Objective Appraisals) หรือท่ีเรียกวา 

Results Appraisals) คือการประเมินท่ีตั้งอยูบนขอเท็จจริงและสวนใหญจะอยูในรูแบบของตัวเลข 

เชน จํานวนสินคาท่ีพนักงานขายไดในแตละเดือน คํารองทุกขของลูกคาท่ีมีตอพนักงานซ่ึงขอดีของ

การประเมินลักษณะนี้คือ สามารถวัดไดเปนผลท่ีชัดเจนเพราะอยูในรูปแบบของตัวเลข 

 2. การประเมินผลโดยการแสดงความคิดเห็น (Subjective Appraisals) เปนการ

ประเมินท่ีข้ึนอยูกับความคิดเห็น หรือการรับรูของหัวหนางานท่ีทีตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน 

ทัศนคติความเปนผูนํา ความคิดริเริ่มสรางสรรค หรืออาจเนนทางดานพฤติกรรมของพนักงาน เชน 

ความตรงตอเวลา ความชางสังเกต เปนตน 

 การประเมินผลแบบ 360 องศา (360-Degree Assessment) เปนการประเมิน 

ผลลักษณะนี้จะทําโดยเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา หรือตัวพนักงานเอง ไมใชเฉพาะแต

ผูบังคับบัญชาเทานั้น ซ่ึงจะทําใหไดความคิดเห็นทุกมุมมองมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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 การแจงผลการปฏิบัติงาน (Effective Performance Feedback) 

 1. ใชวิธีการแจงผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการชวยแกปญหาการทํางาน หลีกเลี่ยง 

การวิพากษวิจารณในทางไมสรางสรรค และปฏิบัติตอพนักงานดวยความใหเกียรติ เชน แทนท่ีเราจะ

บอกวาวิธีการทํางานอยางนั้น อยางนี้ผิด เราอาจใชวิธีการแนะนําวา หากทําอยางนี้อาจจะดีกวาหรือ

ปลอดภัยกวา 

 2. อธิบายผลการทํางานของพนักงานในปจจุบันรวมท้ังตองการความตองการของ

ผูบังคับบัญชาวาตองการใหพนักงานผูนั้นปรับปรุงการทํางานอยางไร 

 3. รับฟงขอมูลของพนักงาน นําขอมูลเหลานั้นมากําหนดวิธีการแกปญหาการทํางาน 

 รูปแบบการจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน 

 การจายคาตอบแทนมี 3 สวน ไดแก 

 1. คาจางและเงินเดือน (Wages Salaries) เปนคาตอบแทนพ้ืนฐานหรือคาจาง เงิน 

เดือนใหแกพนักงานในการตอบแทนการทํางาน การจายคาตอบแทนจะข้ึนอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ในการชวยกําหนด 

 2. สวนเพ่ิม (Incentives) เพ่ือชวยจูงใจพนักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

องคกรอาจใชวิธีการใหคาตอบแทนพิเศษในการดึงดูด เชน คานายหนา โบนัส เปนตน 

 3. ผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ (Benefits) ซ่ึงไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน ประกัน

สุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสขุภาพฟน แผนการเกษียณอายุ วันหยุด วันลากิจ ลาปวย เปนตน 

 การเล่ือนข้ัน การโยกยาย การลงโทษ และการลาออก 

 1. การเลื่อนข้ัน (Promotion) เปนการใหพนักงานรับผิดชอบตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน

กวาตําแหนงเดิม เพ่ือเปนการใหกําลังใจผูตั้งใจปฏิบัติงาน ซ่ึงตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

  1.1 ความยุติธรรม (Fairness) เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลื่อนข้ัน และระวังการ

เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

  1.2 ไมแบงแยก (Nondiscrimination) การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงจะตองทํา

อยางปราศจากการแบงแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ หรือความสามารถทางกายภาพ 

  1.3 ปจจัยอ่ืน ๆ (Other’s Resentment) เม่ือคนใดคนหนึ่งไดรับการเลื่อนข้ัน 

อาจทําใหพนักงานท่ีไมถูกเลือกขุนเคืองใจ ดังนั้น ในฐานะผูบังคับบัญชาตองมีการพูดคุยหรือเปนท่ี

ปรึกษาหากมีความจําเปน 

 2. การโยกยายงาน (Transfer) เปนการโยกยายสับเปลี่ยนงานในตําแหนงอ่ืนแต 

มีความรับผิดชอบใกลเคียงกันกับงานเดิม ซ่ึงการโยกยายงานอาจประกอบดวยเหตุผล 4 ประการ 

ไดแก 

  2.1 แกปญหาองคการ บางครั้งท่ีองคการเกิดปญหาหรือความตองการคนท่ี

เชี่ยวชาญบางอยางพิเศษ อาจใชวิธีการโยกยายคนมารับผิดชอบงานดังกลาว เชน หากเรามีโรงแรม
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หลายสาขา บางสาขาประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีบางสาขามีปญหา เราอาจยายคนท่ีสามารถแก 

ปญหามาแกไขสาขาท่ีเกิดปญหาได 

  2.2 เพ่ิมพูนประสบการณใหมากข้ึน พนักงานอาจไดรับคําสั่งเพ่ือโยกยายงานให

ไปปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบใกลเคียงกับงานในตําแหนงเดิม เพ่ือตองการใหพนักงานผู

นั้นเรียนรูงานหลาย ๆ ดานในการเตรียมรับความพรอมสําหรับข้ึนรับงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

  2.3 เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงาน เพราะการทํางานสถานท่ีหรือสิ่งแวดลอม

เดิมอาจกอใหเกิดความเบื่อหนาย 

  2.4 เรื่องอ่ืน ๆ ในบางครั้งพนักงานอาจไมมีความสุขกับงานประจําท่ีทําอยูหรือ

อาจไมสบายใจกับหัวหนางานของตน จึงอาจรองขอใหมีการโยกยายงานหรือสําหรับผูบังคับบัญชาท่ี

ไมอยากลงโทษพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ําโดยการไลออก อาจใชวิธีการโยกยายงานแทน 

 3. การลงโทษและการลดตําแหนง (Disciplining & Demote) พนักงานท่ีมีการ

ปฏิบัติงานต่ําอาจถูกตักเตือนจากผูบังคับบัญชา หากพนักงานไมมีการปรับปรุงตนเองข้ันตอไปคือการ

ลงโทษ เชน ถูกสั่งใหพักงานเปนการชั่วคราว หรือพนักงานอาจถูกลงโทษโดยการลดความรับผิดชอบ

คาตอบแทนของตน 

 4. การใหออก/การเลิกจาง ซ่ึงอาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ 

  4.1 การใหออกเปนการชั่วคราว (Layoffs) เชน เม่ือบริษัทประสบวิกฤตทาง

เศรษฐกิจอาจขอใหพนักงานออกเปนการชั่วคราวกอน และมีการเรียกกลับคืนมาทํางานเม่ือบริษัทมี

ฐานะทางการเงินดีข้ึน 

  4.2 การใหออกแบบถาวร (Downsizing) เปนการใหพนักงานออกจากบริษัทและ

ไมมีการจางกลับมาทํางานอีกครั้ง อาจเปนเพราะบริษัทไมมีการผลิตสินคาชนิดนั้น ๆ อีกตอไปหรือ

บริษัทเขาสูภาวะลมละลายและไมมีการผลิตอีกตอไป 

  4.3 การไลออก (Firings) เปนการใหพนักงานพนจากหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบและ

ออกจากองคกรอยางถาวร อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการทํางานท่ีไมมีการปรับปรุง ทําผิดกฎของ

องคกรอยางรายแรง 

 ระบบการบริหารแรงงานของไทย 

 ผูบริหารท่ีตองรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยตรงจะตองทํา

ความเขาใจเรื่อง ระบบการบริหารแรงงานในองคกรใหถ่ีถวน ซ่ึงตองการวิธีท่ีสรางสรรคและสอดคลอง

กับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของแตละสมัย โดยคํานึงถึงกรอบทางกฎหมาย 

ระบบการบริหารแรงงานมีสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดังตอไปนี้ 

 1. ระบบการแรงงานสัมพันธ ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสามฝายอันไดแก ฝาย

ลูกจาง นายจาง และรัฐบาล เนนการทําความเขาใจในการทําการตกลงรวมมือแบบสันติในเรื่องตาง ๆ 
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เชน คาจาง คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ รวมท้ังการแกไขขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนอันเก่ียวกับงาน

และมุงสงเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน 

 2. ระบบวิธีการจาง คือ หนังสือท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับสภาพ

การจาง เชน เง่ือนไขในการทํางาน วัน-เวลาในการทํางาน อัตราจาง สวัสดิการตาง ๆ เง่ือนไขการเลิก

จาง การรองทุกข เปนตน 

 3. ระบบการคุมครองแรงงาน เปนการกําหนดเรื่องท่ีตองการเจรจาพรอมเง่ือนไข

ตาง ๆ สถานท่ี และวิธีการเจรจา เพ่ือหาขอตกลงรวมกัน เชน การสงตัวแทนลูกจาง นายจางมาทํา

การเจรจาหาขอยุติเรื่องตาง ๆ เชน ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง เปนตน 

 4. ระบบการคุมครองแรงงาน เปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบระหวางนายจาง

และลูกจาง เชน กําหนดชั่วโมงการทํางานท่ีพนักงานตองทําตอวัน ตอสัปดาห หรือเวลาพักวันหยุด 

เพศ อายุของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะงานและเง่ือนไขอ่ืน ๆ เชน แรงงานหญิงตองมีอายุไม

นอยกวา 18 ป และหามทํางานใตดิน/ขนวัตถุระเบิด รวมท้ังสภาพการทํางานอ่ืน ๆ เปนตน 

 5. ระบบคาชดเชย เปนคาตอบแทนท่ีนายจางใหกับลูกจาง โดยมีการกําหนดอัตรา

สําหรับการคํานวณการจายเงินชดเชยเอาไวตามกฎหมาย และกฎหมายยังกําหนดเง่ือนไขกรณีท่ี

นายจางไมจําเปนตองจายเงินชดเชยใด ๆ แกลูกจาง เชน กรณีลูกจางนั้นทุจริตตอหนาท่ีหรือทําความ 

ผิดทางอาญาโดยเจตนาแกนายจางและอ่ืน ๆ  

 6. ระบบเงินทดแทน เปนเงินท่ีนายจางใหแกลูกจางกรณีท่ีลูกจางคลอดบุตร ทุพพล

ภาพ หรือประสบอันตรายในการทํางานหรือเจ็บปวยถึงแกความตาย โดยการทําตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายกําหนด 

 7. ระบบการจัดสวัสดิการ เปนระบบท่ีจัดข้ึนโดยคํานึงถึงความสะดวกและความ

คลองตัวในชีวิตและความเปนอยูของลูกจาง รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจใหแกลูกจาง และสราง

สุขภาพพลานามัยท่ีดีอีกดวย เชน การจัดหองน้ํา น้ําดื่ม ใหเพียงพอและสะอาดเปนตน 

 8. การประกันสังคม คือ กระบวนการในการสรางหลักประกันตอบุคคลในกรณีท่ีมี

ปญหาทางการเงินและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต โดยเปนความรวมมือระหวางนายจาง ลูกจาง 

และภาครัฐบาลในการออกเงินสมทบเขากองทุน ซ่ึงผูประกันตนจะไดรับความชวยเหลือตามขอ 

กําหนด 7 ประการ ไดแก การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน การคลอดบุตร 

การทุพพลภาพ การตาย การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน เปนตน 

 สรุปไดวา ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ หมายถึง การท่ีผูบริหารสถาน 

ศึกษาและขาราชการครู ตองการอยูทํางานกับองคการเพราะตองการคาตอบแทน ผลประโยชนท่ีพึง

จะไดรับ จากการลงทุนบางอยาง และมีความเชื่อวาหากลาออกจะทําใหสูญเสียสิ่งท่ีไดลงทุนกับ

องคการในเวลาท่ีผานมา รวมถึงการรับรูถึงความยากลําบากในการทํางานใหม 
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  ข) ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) 

 อับราฮัม เอช มาสโลว (Abraham H. maslow) เปนทฤษฎีท่ียอมรับกันอยาง

กวางขวาง ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว มีดังนี้ (บรรยงค โตจินดา, 2545) 

 1. ความตองการคน สามารถนํามาเรียงลําดับตามความสําคัญไดจากความตองการ

ต่ําสุดไปถึงสูงสุด คือ ความตองการทางรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความตองการทางสังคม 

ความตองการมีชื่อเสียง และความตองการใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 

 2. ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของคนตอไป

อีกแตสามารถจูงใจไดจากความตองการท่ีสูงข้ึนไปท่ียังไมไดรับการตอบสนอง 

 3. ความตองการของคนจะซํ้าซอนกับความตองการอันหนึ่งอาจจะยังไมทันหมดไป

ความตองการอันอ่ืนอาจเกิดข้ึนมาได 

  3.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) หมายถึง ความตอง 

การปจจัยดํารงชีวิตเพ่ือความอยูรอด เชน ปจจัยสี่ ความตองการทางเพศ ฯลฯ ความตองการทางดาน

รางกายจะมีผลตอพฤติกรรมของคนคือ เม่ือความตองการท้ังหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนองเลย 

มาสโลวไดชี้ใหเห็นวาบุคคลใดก็ตามท่ียังอยูในภาวะขาดแคลนอาหารก็จะมีความตองการอาหาร 

มากกวาสิ่งอ่ืนใดไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัย การเขาสังคม การมีชื่อเสียงหรือความสําเร็จในชีวิต 

ถือวาเปนความตองการเบื้องตนเพ่ือความอยูรอด 

  3.2 ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความตองการ

ท่ีจะมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน รวมท้ังความม่ันคงในชีวิต ความตองการความปลอดภัยจะอยู

ในระดับท่ีสูงข้ึนไป และจะมีความสําคัญก็ตอเม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนอง

แลว ความตองการทางความปลอดภัยจึงหมายถึง การใหความแนนอนในการทํางาน หรือการใหหลัก 

ประกันความม่ันคงในหนาท่ีการงาน รวมท้ังดานการเงินแกคนงาน ในปจจัยนี้จะเห็นวา สหภาพ

แรงงาน (Labor Union) ตาง ๆ จะพยายามใหเกิดการตอบสนองความตองการในดานความปลอดภัย 

หรือความม่ันคงแกคนงานมากข้ึนไมเพียงแคตองการท่ีจะเพ่ิมคาจางใหสูงข้ึนเทานั้น แตมีความจําเปน

ท่ีจะใหเพ่ิมดานความม่ันคงของงาน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ดวย 

  3.3 ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือความตองการทางดานรางกาย 

และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานสังคม จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจตอ

พฤติกรรมของคน ความตองการทางดานสังคม ไดแก ความตองการท่ีจะเปนสมาชิกของกลุม หรือ

รวมกับกลุมหรือความตองการอยูรวมกันและไดรับการยอมรับจากกลุมและบุคคลอ่ืน และมีความรูสึก

วาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมอยูเสมอ ความตองการเพ่ือน เปนตน 

  3.4 ความตองการมีชื่อเสียงหรืออยากเดนอยากดัง (Esteem Needs) ความตอง 

การมีชื่อเสียงนี้เปนความตองการในระดับสูงข้ึนไป ไดแก ความตองการใหบุคคลอ่ืนยกยองสรรเสริญ 

ปรากฏออกมาในลักษณะของบทบาทและสถานภาพในสังคม ชื่อเสียง หรือจุดเดนในเรื่องตาง ๆ  
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  3.5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตอง 

การประเภทนี้ เปนความตองการระดับสูงสุด คือ เปนความตองการท่ีจะใหเกิดความสําเร็จตามความ 

คิดฝนตามอุดมการณ เชน บางคนตองการเปนหัวหนาฝาย บางคนตองการเปนผูจัดการ เปนตน 

 ทฤษฎีของมาสโลว เปนการอธิบายแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลโดยคํานึงถึง

ความตองการในแตละลําดับข้ัน ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจใหบุคคลแสวงหาวิธีสนองตอบ

ความตองการหากความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนองบุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจ 

 David C.Macclelland and J.W. Atkinson (1961) เชื่อวาโดยปกติแลวความ

ตองการท่ีมีอยูในตัวคนมีอยู 2 ชนิด คือ ความตองการความสุข และความตองการปราศจากความ

เจ็บปวด แตความตองการอ่ืน ๆ นั้นตางก็จะเกิดข้ึนภายหลัง ดวยวิธีการเรียนรู แตอยางไรก็ตามโดยท่ี

มนุษยตางก็ใชชีวิตขวนขวายหาสิ่งตาง ๆ มาคลายคลึงกัน จึงตางมีการเรียนรูประสบการณตาง ๆ มา

เหมือนกัน แตจะตางกันแตเฉพาะขนาดของความตองการมากนอยแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้จึงสรุปได

วา มนุษยทุกคนตางก็จะมีความตองการเหมือนกัน แตจะมีขนาดมากนอยแตกตางกัน ไดแก  

 1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความตองการ

ทําสิ่งตาง ๆ ใหดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความสําเร็จ บุคคลท่ีตองการความสําเร็จจะมี

ลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพ่ือประเมินผลงาน มีความ

ชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง เชน ในเรื่องของการแกปญหาหรือการทํางานท่ีมีความ

ซับซอนข้ึน 

 2. ความตองการอํานาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคลตองการอํานาจเพ่ือมี

อิทธิพลเหนือผูอ่ืน ตองการเปนผูนําในการตัดสินใจ บุคคลซ่ึงตองการอํานาจสูงจะมีความพยายามเพ่ือ 

ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน มีความพอใจท่ีจะอยูในสถานการณแขงขันหรือสถานการณซ่ึงมุงท่ีสถาน 

ภาพและมีความตองการความภาคภูมิใจ รวมท้ังการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนดวยการทํางานท่ีมี

ประสิทธิผล 

 3. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคลตองการการ

ยอมรับ ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการมีความสัมพันธและผูกพันกับสมาชิกในกลุม มีความ

เปนมิตรไมตรี และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนความตองการสราง และรักษาความสัมพันธ

ฉันทมิตรกับคนอ่ืน ๆ  

 สรุปไดวา ความผูกพันดานความรูสึก หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาและ

ขาราชการครูเขาใจวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ยึดม่ันกับองคการ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

องคการ เห็นพองกับเปาหมายและคานิยมขององคการ และเต็มใจท่ีจะใหความชวยเหลือในกรณีท่ี

องคการกําลังดําเนินการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
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 ค) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

 บรรทัดฐานทางสังคม คือ แบบแผน กฎเกณฑขอบังคับ หรือ มาตรฐาน ในการปฏิบัติ 

ของคนในสังคมซ่ึงสังคมยอมรับวาสมควรจะปฏิบัติ เชน บิดา มารดา ตองเลี้ยงดูบุตร บุตรตองมีความ

กตัญูตอบิดา มารดา ขาราชการตองบริการประชาชน พระสงฆตองรักษาศีลและเปนท่ีพ่ึง ทางใจ ของ

ประชาชน ฯลฯ 

 ประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม 

 บรรทัดฐานทางสังคมแบงเปน 3 ประเภท คือ  

 1. วิถีประชา เปนแบบแผนในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีทุกคนในสังคมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป

จนเกิดเปน ความเคยชิน ไมตองมีศีลธรรมและกฎหมายบังคับ ผูไมปฏิบัติตาม ก็ไมได รับโทษ เพียงแค

ถูกนินทา เชน ในการรับประทานอาหาร ควรใชชอนกลาง ตักอาหาร หากไมใชชอนกลางก็ไมมีความผิด 

เปนแคถูกตําหนิวา ไมมี มารยาทในการรับประทาน วิถีประชาแตละสังคม มีความแตกตางกันไป แตละ

สังคม จึงทําใหมีวัฒนธรรมแตกตางกันไป 

 2. จารีต มีความหมายเหมือนคําวา “ศีลธรรม” จารีตเปนบรรทัดฐานท่ีทุกคนใน

สังคม จะตองกระทําเปนกระบวนการ พฤติกรรมท่ีจําเปนตอความเปนระเบียบเรียบรอย และสวัสดิ

ภาพของสังคม จารีตมีความสําคัญกวาวิถีประชา เปนเรื่องของความรูสึกวา สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ผูใดฝา

ฝนจะถูกสังคมลงโทษ หรือไดรับการตําหนิอยางรุนแรง ในสังคมไทยมีจารีตบางอยางท่ีสําคัญมาก แม

มิไดนําไปบัญญัติเปนกฎหมาย เชน ความกตัญู ระบบอาวุโส ความซ่ือสัตยระหวางสามี ภรรยา การ

แสดงความเคารพผูใหญ ฯลฯ 

 3. กฎหมาย หมายถึง บรรทัดฐานท่ีกําหนดไวในระเบียบแบบแผน ซ่ึงผูมีอํานาจทาง 

การปกครองบานเมืองไดกําหนดข้ึน เพ่ือบังคับใหบุคคลปฏิบัติตามหรือหามมิใหกระทํา หากฝาฝนจะ

ถูกลงโทษตามบทบัญญัติ 

 ความสําคัญของกฎหมาย  

 บรรทัดฐานทางสังคม มีท้ังวิถีประชา และจารีตแลว แตตองมีกฎหมายเพ่ือบังคับใช

ดวย เพราะกฎหมายมีความสําคัญดังนี้ 

 1. สังคมประกอบดวยกลุมคนท่ีแตกตางกัน มีความขัดแยงกันระหวางกลุมอยูเสมอ 

กฎหมายจึงมีความสําคัญ ในการ ขจัด ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน หากไมมีกฎหมาย กลุมก็จะตองขจัด 

ความ ขัดแยงกันเอง ตัดสินกันเองเปนสวนตัว ซ่ึงจะไมมีความยุติธรรมตอคู ขัดแยง  

 2. วิถีประชา และจารีต มีลักษณะถาวรยาวนาน เปลี่ยนแปลงยาก ไมทันการเปลี่ยน 

แปลงของสังคม แตกฎหมายจะเปลี่ยนแปลง ใหเขากับ สถานการณท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ ไดเร็วกวา 

3. กฎหมายมีอํานาจบังคับ มีบทบัญญัติลงโทษ มีเจาหนาท่ี จัดการ กับผูทําผิดกฎหมาย 

วิถีประชาและจารีตไมมีอํานาจบังคับ สถานภาพ คือตําแหนงท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม 
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 สถานภาพ 

 คือ ตําแหนงท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคม เปนปจจัยท่ีชวยในการจัดระเบียบ

ของสังคมเพราะทุกคนมีสถานภาพติดตัวมา ตั้งแตเกิด เชน เปนลูกชาวบาน เปนหญิง เปนชาย ฯลฯ 

หลังจากเกิดมี สถานภาพเพ่ิมเติมอีกมากมาย เชน หลานชายกํานันรับราชการเปนตํารวจ สถานภาพ 

เปนสิ่งท่ีชวยใหมนุษยติดตอสัมพันธกัน โดยอาศัย สถานภาพ ของบุคคลเปนหลักในการติดตอ สถาน 

ภาพเปนเครื่องกําหนดวา ใครเปนใคร มีหนาท่ีรับผิดชอบอยางไร ทําใหรูจักสิทธิหนาท่ีของกัน และกัน 

สถานภาพเสริมใหบุคคลกระตือรือรนท่ีจะยกฐานะของตนเอง ใหทัดเทียมกับ บุคคลอ่ืน ๆ หรือสูงกวา

คนอ่ืน ๆ ทําใหเปนผูใฝในการ ศึกษาหาความรู ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ทําใหตนเอง เจริญ 

กาวหนา และชวยทําใหสังคมเจริญข้ึน 

 บทบาท 

 หมายถึง การปฏิบัติตามหนาท่ีและสิทธิของตนตามสถานภาพของตน สถานภาพ 

คือตําแหนง สวนบทบาทคือการกระทําตามสิทธิและหนาท่ีของสถานภาพ สถานภาพและบทบาท 

มักจะเปนของคูกัน ซ่ึงเม่ือมีสถานภาพจะตอง มีบทบาทดวย เชน นายดํากับนางสาวขาวแตงงานกัน 

นายดําเปนสามี นางสาวขาวเปนภรรยา ความเปนสามีของนายดําและความเปนภรรยา ของนางขาว 

ถือวาเปนสถานภาพ คือ ตําแหนงทางสังคม นายดํา จะตองปฏิบัติหนาท่ีสามี เปนตนวา ประกอบ

อาชีพการงาน หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว จะตองรัก ซ่ือสัตยตอนางขาวผูเปนภรรยา จะตองใหความ

คุมครองดูแลนางขาวผูเปนภรรยา ใหมีความสุขกาย สบายใจ นางขาวผูเปนภรรยาก็จะตองปฏิบัติ

หนาท่ีความเปนภรรยา ดวยการซ่ือสัตยตอ นายดําผูสามี ดูแลทุกขสุขของนายดําผูสามีใหมีความสุข

กายสบายใจ ฯลฯ การปฏิบัติตามสิทธิหนาท่ีตาง ๆ ดังนี้เรียกวา บทบาท 

 การท่ีบุคคลมีบทบาทตอสังคม และปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีสังคมยอมรับมีความสําคัญ

เปนอันมาก เพราะทําใหการจัดระเบียบสังคมดีข้ึน เปนการควบคุมสังคมใหเปนระเบียบ ถาคนไม

ปฏิบัติตามหนาท่ี ตามบทบาทของตนในสังคมใหสมกับสถานภาพท่ีไดรับ ก็จะทําใหสังคมเสียระเบียบ 

ทําใหเกิดปญหาและความยุงยากใหแกสังคม 

 คานิยม  

 ปจจัยท่ีชวยในการจัดระเบียบสังคม นอกจากท่ีกลาวมาแลว ยังมีอีกมาก คานิยมก็

เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงอยูในกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคม เปนปจจัยท่ีมีผลทางออมใน

การจัดระเบียบทางสังคม 

 คานิยม คือ สิ่งซ่ึงเปนท่ีปรารถนาของตนหรือสิ่งท่ีสมาชิกของสังคมอยากได เพราะ 

คาดหวัง ในประโยชนท่ีพึงไดรับ คานิยมเปนหลักการ เปนเปาประสงค ท่ีสมาชิกทุกชั้นของสังคม

ยอมรับและพรอมท่ีจะปฏิบัติ และชวยให สังคม ดํารงอยูไดอยางสงบสุข การจัดระเบียบสังคม เปน

สิ่งจําเปนอยางยิ่ง สําหรับมนุษย เพราะมนุษยไดรับการอบรมบมนิสัยมาไมเหมือนกัน เม่ือเปนสมาชิก



106 
 

ของสังคม จําตองติดตอสัมพันธกับคนอ่ืน จะทําตามใจชอบไมได การจัดระเบียบสังคมก็เพ่ือการ อยู

รวมกันของ มนุษยใหปกติสุข และเกิดความกาวหนาแกสังคม 

 สรุปไดวา บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑขอบังคับ หรือ 

มาตรฐาน ในการปฏิบัติของคนในสังคมท่ีถูกตองและเปนแนวปฏิบัติท่ีสังคมยอมรับได   

 แนวคิดดานเจตคติ (Attitude) 

 ความหมายของเจตคติ 

 เจตคติมาจากคําในภาษาอังกฤษวา Attitude เดิมทีเรามักใชคําวาทัศนคติแต

ปจจุบันเราใชคําวาเจตคติแทนมีผูใหความหมายของคําวาเจตคติหลายทาน ดังสรุปคือ 

  เจตคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีคนเรามีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่ง ในลักษณะท่ี

เปนอัตวิสัย (Subjective) อันเปนพ้ืนฐานเบื้องตน หรือการแสดงออกท่ีเรียกวา “พฤติกรรม” 

 เจตคติ หมายถึง ความรูสึก หรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถาน 

การณตาง ๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไปในทํานองท่ีพึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็น 

ดวยก็ได 

 เจตคติ หมายถึง สภาพความคิด ความเขาใจและความรูสึกเชิงประเมินท่ีมีตอสิ่ง 

ตาง ๆ เชน วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน เปนตน ซ่ึงเจตคติทําใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติ 

กรรมตอสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติท่ีมีอยู 

 สรุปไดวา เจตคติ หมายถึง สภาพความรูสึกทางดานจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ

และการเรียนรูของบุคคลอันเปนผลทําใหเกิดมีทาทีหรือมีความคิดเห็น รูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ

ท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นหรือไมเห็นดวย เจตคติมี 2 ประเภทคือ เจตคติท่ัวไป เจตคติเฉพาะอยาง 

 องคประกอบของเจตคต ิ 

 องคประกอบของเจตคติท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ  

 1. การรู (Cognition) ประกอบดวยความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอเปาหมาย เจต

คติ เชน ทัศนคติตอลัทธิคอมมิวนิสต สิ่งสําคัญขององคประกอบนี้ก็คือ จะประกอบดวยความเชื่อท่ีได

ประเมินคาแลววานาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ ดีหรือไมดี และยังรวมไปถึง ความเชื่อในใจวาควรจะมี

ปฏิกิริยาตอบโตอยางไรตอเปาหมายทัศนคตินั้นจึงจะเหมาะสมท่ีสุด ดังนั้น การรูและแนวโนม

พฤติกรรมจึงมีความเก่ียวของและสัมพันธอยางใกลชิด 

 2. ความรูสึก (Feeling) หมายถึง อารมณท่ีมีตอเปาหมาย เจตคติ นั้น เปาหมายจะ

ถูกมองดวยอารมณชอบหรือไมชอบ ถูกใจหรือไมถูกใจ สวนประกอบดานอารมณ ความรูสึกนี้เองท่ีทํา

ใหบุคคลเกิดความดื้อดึงยึดม่ัน ซ่ึงอาจกระตุนใหมีปฏิกิริยาตอบโตได หากมีสิ่งท่ีขัดกับความรูสึกมา

กระทบ  
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 3. แนวโนมพฤติกรรม (Action tendency) หมายถึง ความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับเจตคติ ถาบุคคลมีเจตคติท่ีดีตอเปาหมาย เขาจะมีความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมชวยเหลือ

หรือสนับสนุนเปาหมายนั้น ถาบุคคลมีเจตคติในทางลบตอเปาหมาย เขาก็จะมีความพรอมท่ีจะมี

พฤติกรรมทําลาย หรือทําราย เปาหมายนั้นเชนกัน 

 เจตคติเกิดจากอะไร 

 เจตคติเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใชเปนสิ่งมีติดตัวมาแตกําเนิด หากแตวาจะ

ชอบหรือไมชอบสิ่งใดตองภายหลัง เม่ือตนเองไดมีประสบการณในสิ่งนั้น ๆ แลว ดังนั้น จึงพอสรุปได

วา เจตคติเกิดข้ึนจากเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 1) การรวบรวมความคิดอันเกิดจากประสบการณหลาย ๆ อยาง 

  2) เกิดจากความรูสึกท่ีรอยพิมพใจ 

  3) เกิดจากการเห็นตามคนอ่ืน 

 ลักษณะของเจตคติ  

 ลักษณะสําคัญของเจตคติมี 4 ประการ คือ 

 1) เจตคติ เปนสภาวะกอนท่ีพฤติกรรมโตตอบ (Predisposition to respond) ตอ

เหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกวาสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง 

 2) เจตคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา (Persistence overtime) แตมิได

หมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 3) เจตคติ เปนตัวแปรหนึ่ง นําไปสูความสอดคลองระหวาง พฤติกรรม ความรูสึกนึก

คิดไมวาจะเปนการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการท่ีจะตองเผชิญหรือหลีก 

เลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 4) เจตคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมินผล หรือเลือกสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย  

  เจตคตินับวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการทํางานอยางหนึ่ง นอกจากความพรอม

และการจูงใจ บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานจะชวยใหทํางานไดผลท้ังนี้เพราะเจตคติเปนตน

กําเนิดของความคิดและการแสดงการกระทําออกมานั่นเอง 

  สรุปไดวา เจตคติ เปนลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีเปนแรงขับแรงจูงใจของบุคคล 

แสดงพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางตอตานหรือสนับสนุน ตอสิ่งนั้นหรือสถานการณนั้น ถาทราบ

เจตคติของบุคคลใดท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับเจตคติท่ีมีอยู  

 การเปล่ียนแปลงเจตคต ิ

 สุชา จันเอม และสุรางค จันเอม (2520, หนา 110- 11) กลาววา เจตคติของบุคคล

สามารถเปลี่ยนแปลงไดเนื่องมาจาก  
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  1) การชักชวน (Persuasion) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหมไดหลังจากท่ี

ไดรับคําแนะนํา บอกเลา หรือไดรับความรูเพ่ิมพูนข้ึน 

  2) การเปลี่ยนแปลงกลุม (Group change) ชวยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได 

  3) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เปนการชักชวนใหบุคคลหันมาสนใจหรือ

รับรูโดยการสรางสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ข้ึน  

  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติ คือ 

  1) บิดา มารดา ของเด็ก 

  2) ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมของสังคม 

  3) การศึกษาเลาเรียน 

  4) สิ่งแวดลอมในสังคม 

  5) การพักผอนหยอนใจท่ีแตละคนใชประจําตัว 

  การแกไขเจตคติหรือวิธีสรางเจตคต ิ

  เจตคติเปนเรื่องท่ีแกไขไดอยากถาจําเปนจะตองชวยแกไขเปลี่ยนเจตคติของคนอาจ

ใชวิธีเหลานั้น คือ 

  1) การคอย ๆ ชื้แจงใหเขาใจ 

  2) หาสิ่งเราและสิ่งจูงใจอยางเขมขนมายั่วยุ 

  3) คบหาสมาคมกับเพ่ือนดีดี 

  4) ใหอานหนังสือดีมีประโยชน 

  5) ใหลองทําจนเห็นชอบแลวกลับตัวดีเอง 

 การวัดเจตคติ 

  การวัดเจตคติเปนเรื่องละเอียดออนและซับซอน ตองอาศัยการตอบสนองออกมาเปน

ถอยคําภาษา หรือพฤติกรรมภายนอก เจตคติเปนกิริยาทาทีรวม ๆ ของบุคคลท่ีเกิดจากความพรอม

หรือความโนมเอียงของจิตใจ ซ่ึงแสดงออกตอสิ่งเราหนึ่ง ๆ การวัดเจตคติอาจทําไดหลายวิธี เชน การ

สังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม การรายงานตนเอง การสรางจินตนาการ การวัดทาง สรีระภาพ 

 สรุปไดวา เจตคติภายในตัวบุคคลสามารถปลูกฝงและเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่อ คานิยม และสิ่งแวดลอมรอบตัว สวนการวัดเจตคตินั้นสามารถ

ทําไดหลายวิธ ีข้ึนอยูกับเปาหมายการนําไปใช 

 “คานิยม” เปนความเชื่อหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคล มีชวงระยะเวลาในการ

สรางและดําเนินจนกลายเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต คานิยมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ

บุคคลใหแสดงออก โดยบุคคลท่ีมีคานิยมท่ีเหมือนหรือคลายกัน ก็จะรวมตัวกันเปนกลุม คานิยมจึง

เปนความเชื่ออยางหนึ่งซ่ึงในบางครั้งก็ตองใชดุลยพินิจเขาไป เก่ียวของดวย คานิยมมีท้ังลักษณะของ
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เนื้อหา (Content) และลักษณะของความรูสึกท่ีเขมขน (Intensity) โดยลักษณะของเนื้อหาก็คือการ

ตัดสินใจวาอะไรควรทํา ไมควรทํา อะไรถูกตอง อะไรดี อะไรเปนท่ีตองการ สวนลักษณะของความรูสึก 

ท่ีเขมขนก็คือ ระดับความรูสึกความม่ันใจในการแสดงออก ตอสิ่งเราท่ีเขามาเก่ียวของวา สําคัญ

อยางไร คนเรานั้นมีระดับข้ันของคานิยมท่ีกอรูปข้ึนมาเปน ระบบคานิยมของตัวเอง (Value System) 

ระบบคานิยมของตนเองจะมีความเก่ียวเนื่องกับ คานิยมเรื่องอิสรภาพ ความสบายใจ ความเคารพ

ตนเอง ความสื่อสัตย ความเชื่อฟง และความเสมอภาค ซ่ึงจะแสดงออกของพฤติกรรมบุคคล และมี

อิทธิพลตอบุคคลอ่ืนท่ีอยูในสังคมนั้นไดดวย 

 ความหมายของคานิยม 

 คานิยม (Values) เปนความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีเห็นวาเปนสิ่งท่ีมี

คุณคา ยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนไวระยะหนึ่ง คานิยมมักเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลสมัยและ

ความคิดเห็นของคนในสังคม คานิยมจึงเปนมาตรฐานการเรียนรู การประเมิน การเลือกและการตัด 

สินใจของบุคคลวาควรทําหรือไมควรทํา มีคาหรือไมมีคา สําคัญหรือไมสําคัญ นอกจากนี้คานิยมยังทํา

หนาท่ีเปนตัวกําหนดเปาหมายและสรางแรงจูงใจใหบุคคล มุงสูเปาหมายท่ีตองการ มีผูใหความหมาย

ของคานิยมไวดังนี ้

 พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540) ไดใหความหมายวา คานิยมหมายถึง แนวความ

ประพฤติหรือสภาพของการกระทําใด ๆ ท่ีบุคคล หรือสังคมนิยมชมชอบ และเห็นวา เปนสิ่งท่ีมีคุณคา

ควรแกการประพฤติปฏิบัติจึงยอมรับยึดถือมาเปน แนวทางประพฤติอยางสมํ่าเสมอหรืออยางนอยก็

ชั่วระยะหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองหรือสังคม 

 ฤกษชัย คุณูปการ (2539) ใหความหมายไววา คานิยมหมายถึง ความเชื่อของ

บุคคลสวนใหญซ่ึงเชื่อวาสิ่งหนึ่งมีคา มีความสําคัญและเปนสิ่งท่ีปรารถนา การประพฤติปฏิบัติท่ีคน

สวนใหญในสังคมยอมรับนั้นยอมมีคานิยมของสังคมแฝง อยูภายในหรือการประพฤติปฏิบัติท่ีบุคคลใด

มีความพึงพอใจยอมมีคานิยมของ บุคคลนั้นแฝงอยูภายในดวย 

 สรุปไดวา คานิยม หมายถึง ความเชื่อตอสิ่งตาง ๆ ของบุคคลในสังคมท่ีเห็นวาเปน

สิ่งท่ีมีคุณคาควรแก การประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตัวเองและสังคม โดยคานิยมของ

บุคคลจะแฝงอยูภายใน ความคิด อารมณ ความรูสึกและเจตคติ 

 ท่ีมาของคานิยม 

 คานิยมหากมีแหลงท่ีมาแตกตางกันก็จะมีคานิยมท่ีแตกตางกัน เราจึงใชคานิยม

ประเมินพฤติกรรมของบุคคล คานิยมเปนความเชื่อของบุคคล หรือความชอบทางสังคม คานิยมอาจมี

ความคิดท่ีถูกหรือผิด ดีหรือเลวได คานิยมเรียนรูไดจาก การเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงในชวง

ชีวิตของ แตละบุคคล วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนรูปแบบขององคกรนั้น ๆ คานิยมอาจจะมีท่ีเริ่มตน

มาจากความจําเปน (Need) หรือความตองการ (Desire) แลวจึงเปลี่ยนเปนความชอบ (Preference) 
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หรือความสนใจติดตามมา ความชอบนี้อาจถูกกระตุนใหเกิดความนิยมหรือเชื่อในคุณคา ของสิ่งนั้น ๆ 

จนกลายเปนคานิยมข้ึนมา 

 คานิยมนั้นมาจากสวนสําคัญ 2 สวนดวยกันคือ สวนท่ีมาจากพันธุกรรม และสวน

ท่ีมาจากปจจัยแวดลอมอยางวัฒนธรรม 

 1. ปจจัยท่ีมาจากพันธุกรรม เปนสวนท่ีสําคัญท่ีเรายึดถือในตอนเด็กไดรับอิทธิพลมา

จากพอแมครู เพ่ือน และบุคลอ่ืน ๆ ความคิดหลาย ๆ อยางเก่ียวกับสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดกําหนดมาจาก

ทัศนะท่ีแสดงออกโดยพอแม เม่ือคนเราโตข้ึนมาและถูกเปดเขาสูคานิยมของคนอ่ืน ก็จะเปลี่ยนแปลง

บางสวนของคานิยมไป 

 2. ปจจัยแวดลอมอยางวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมท่ีมีการพัฒนา และ เสริมแรงอยาง

ตอเนื่อง เชน คานิยมการรักสงบ สันติ การรวมมือ และประชาธิปไตย เปนคานิยมท่ีไมตายตัวและจะมี

การเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ  

 ความสําคัญของคานิยม 

 1. คานิยมเปนพ้ืนฐานของความเขาใจเก่ียวกับทัศนคติและแรงจูงใจ 

 2. คานิยมมีอิทธิพลตอการรับรู 

 โดยท่ัวไปแลวคานิยมจะมีความสัมพันธใกลชิดกับองคประกอบดวยทัศนคติ และมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการแสดงออก คานิยมเปนกระบวนการทางความคิดของบุคคล ท่ีเปนตัวกําหนด

ตัวตัดสินและชี้นําใหบุคคลปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งบทบาทของ คานิยมจะทําหนาท่ีเปน มาตรฐานท่ี

จะนําทางหรือแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติและทําหนาท่ีกระตุน เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ตลอดจนชวยเสริมทัศนคติ ความสนใจและความตั้งใจ ซ่ึงนําไปสูการแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ

คานิยมบุคคลแตละคนจะมีคานิยมของตนเอง ซ่ึงอาจจะแตกตางหรือคลายคลึงกับคานิยมของผูอ่ืนก็

อาจมีความเปนไปได ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับ กระบวนการเรียนรูทางสังคม ท่ีทําใหประสบการณของแต

ละคนผิดแผกแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน คานิยมจึงเปนมาตรฐาน ซ่ึงใชเปนกรอบกําหนด ทางเลือก

ของบุคคล จากทางเลือกตาง ๆ และจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการกระทํา หรือการแสดงออกของ

แตละคน 

 ประเภทของคานิยม 

 คานิยมแบงออกเปน 2 ประเภท 

 1) คานิยมท่ีเปนจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) อันหมายถึงสภาวะสุดทาย

ท่ีมีอยูซ่ึงเปนท่ีตองการ คานิยมประเภทนี้เปนเปาประสงคท่ีบุคคลอยากจะบรรลุในชีวิตหรือเปน

จุดหมาย ปลายทางหรือเปาหมายซ่ึงแตละคนตองการท่ีจะสําเร็จในชวงชีวิตของเขา 

 2) คานิยมท่ีเปนเครื่องมือ (Instrumental Values) หมายถึง กลุมของพฤติกรรมท่ี

ตองการหรือวิธีการท่ีจะทําใหเขาบรรลุเปาประสงคหรือบรรลุผลสําเร็จได คานิยมท่ีเปนเครื่องมือเปน

สิ่งท่ีดีซ่ึงจะเปนตัวชวยบงชี้พฤติกรรมได 
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 อิทธิพลของคานิยมท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล 

 รองศาสตราจารย สุพัตรา สุภาพ ไดกลาวถึงคานิยมสังคมเมืองและคานิยมสังคม

ชนบทของสังคมไทยไวคอนขาง ชัดเจน โดยแบงคานิยมออกเปน คานิยมของคนในสังคมเมืองและ

สังคมชนบทซ่ึงลักษณะคานิยมท้ังสองลักษณะ จัดไดวาเปนลักษณะของคานิยมท่ีทําใหเกิดมีอิทธิพล

ตอคานิยม ท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นชัดเจนในตาราง อิทธิพลของคานิยม

ตอตัวบุคคล 

 คานิยมสังคมเมือง 1. เชื่อในเรื่องเหตุและผล 2. ข้ึนอยูกับเวลา 3. แขงขันมาก 4. 

นิยมตะวันตก 5. ชอบจัดงานพิธี 6. ฟุมเฟอยหรูหรา 7. นิยมวัตถุ 8. ชอบทําอะไรเปนทางการ 9. ยก

ยองผูมีอํานาจผูมีตําแหนง 10.วินัย 11. ไมรักของสวนรวม 12. พูดมากกวาทํา 13. ไมชอบเห็นใคร

เหนือกวา 14. เห็นแกตัวไมเชื่อใจใคร  

 คานิยมสังคมชนบท 1. ยอมรับบุญรับกรรมไมโตแยง 2. ข้ึนอยูกับธรรมชาติ 3. เชื่อ 

ถือโชคลาง 4. ชอบเสี่ยงโชค 5. นิยมเครื่องประดับ 6. นิยมคุณความดี 7. นิยมพิธีการและการทําบุญ

เกินกําลัง 8. ชอบเปนฝายรับมากกวาฝายรุก 9. ทํางานเปนเลน ทําเลนเปนงาน 10. พ่ึงพาอาศัยกัน 

11. มีความเปนสวนตัวมากเกินไป 12. รักญาติพ่ีนอง 13. มีความสันโดษ 14. หวังความสุขชั่วหนา 

 คานิยมไมวาจะเปนของบุคคลหรือคานิยมของสังคม จะมีอิทธิพลตอตัวบุคคล  

ดังนี้ คือ 

 1) ชวยใหบุคคลตัดสินใจวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไมดี มีคุณคาหรือไมมีคุณคาควร

ทําหรือไมควรทํา 

 2) ชวยใหบุคคลในการกําหนดทาทีของตนตอเหตุการณท่ีตนตองเผชิญ 

 3) ชวยสรางมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

 4) มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน และเลือกกิจกรรม 

 5) ทางสังคม ซ่ึงตนจะตองเขาไปรวมดวย 

 6) ชวยใหบุคคลกําหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ 

 7) ชวยเสริมสรางหลักศีลธรรม ซ่ึงบุคคลจะใชในการพิจารณา การกระทําของตน

อยางมีเหตุผล 

 แงคิดเกี่ยวกับคานิยม 

 1) โดยปกติแลวบุคคลมักจะมีคานิยมในเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน แตกตางกันไป 

ท้ังนี้เพราะแตละบุคคลมีความรู ประสบการณและสิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน แตบุคคลก็อาจจะมี

คานิยมในบางเรื่องตรงกันได เรียกวา คานิยมรวม (Shared values) ซ่ึงสวนมากมักไดมาจากอิทธิพล

ของศาสนา 

 2) มนุษยเรามักจะชอบคบหาสมาคมกับบุคคลท่ียืดถือคานิยมอยางเดียวกัน 
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 3) คานิยมบางอยางไดกลายมาเปนกฎหมายเชน คานิยมในเรื่องเสรีภาพกอใหเกิด

กฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพสวนบุคคล 

 4) คานิยมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กลาวคือ คานิยมบางอยางอาจเสื่อม

ความนิยมไป หรืออาจมีคานิยมใหมบางอยางเกิดข้ึนมา เชน คานิยมของกุลสตรีไทย แบบผาพับไว 

ปจจุบันสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนเปนนิยมหญิงไทยท่ีมีลักษณะคลองแคลววองไว เหมาะสมกับสภาพของ

สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนตน 

 5) คานิยมของคนและคานิยมของสังคมจะกําหนดการตัดสินใจในการเลือกของ

บุคคล 

 6) คานิยมบางอยาง ชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลดวยกัน แต

คานิยมบางอยางเปนไปในทางตรงกันขาม ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะคานิยมมีอิทธิพลตอความประพฤติของ

บุคคลท่ัวไป ถาเรายิ่งมีความรูสึกวาคานิยมใดมีความสําคัญตอเรามาก เราก็มักจะรูสึกลําเอียงวาคา 

นิยมนั้นถูกตองมากยิ่งข้ึนและคิดไปวาคา นิยมท่ีขัดแยงกับของตนนั้นผิดและไมยอมรับ 

 7) คานิยมของสังคม ไมจําเปนวาตองมีอยูในตัวบุคคลในสังคมนั้นทุกคนไป แต

อาจจะมีอยูในสมาชิกของสังคมสวนใหญเทานั้น เชน การยกยองคนร่ํารวย หรือเงินเปนปจจัยสําคัญ

ในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน เปนตน 

 คานิยมในการทํางาน 

 คานิยมในการทํางานท่ีไดรับจากการวิจัยในพฤติกรรมองคการมีเอกลักษณอยู 2 

ประการ คือ 

 1. คานิยมภายในงาน (Intrinsic work Values) คานิยมภายในงานคือ คานิยมท่ีมี

ความสําคัญกับธรรมชาติในการทํางาน พนักงานผูซ่ึงตองการความทาทายในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ จึง

ใหความสําคัญกับการชวยเหลือและบรรลุผลอยางเต็มท่ี ในงานของเขาท่ีมีผลตอคานิยมภายในงาน 

พนักงานเหลานี้ตองการความทาทายในงานท่ีตองใชทักษะ และความสามารถกับมีความรับผิดชอบ

และความเปนอิสระ (ความสามารถในการตัดสินใจ) 

 2. คานิยมภายนอกงาน (Extrinsic work Values) คานิยมภายนอกงานคือ คานิยม

ท่ีมากกวาลักษณะของงาน เชน ความสัมพันธอันแรกสําหรับการทํางานเพ่ือตองการไดเงินมา คานิยม

แบบนี้ไมใชแคเพียงเพ่ือประโยชนของตัวเองแตมันมีผลลัพธท่ีจะตาม มาภายหลัง 

 สรุปไดวา ความผูกพันดานบรรทัดฐาน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาและ

ขาราชการครู ตองการทํางานกับองคการอันเนื่องมาจากความผูกพัน และความจงรักภักดีตอองคการ 

อันเปนสิ่งท่ีถูกตองและควรกระทํา รวมถึงความผูกพันท่ีเกิดจากแรงกดดันจากคนอ่ืน และเปนบุคคลท่ี

ไมอยากใหนายจางผิดหวังและกังวลวาเพ่ือนรวมงานอาจจะคิดกับตนในทางท่ีไมดี 
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 4) กลยุทธความผูกพันในงานของพนักงาน 

 ความหมายของความผูกพันในงานของพนักงาน 

 ความหมายของความผูกพันในงานของพนักงาน (Employee Engagement) ไดมี

นักวิชาการใหคํานิยามไว ดังนี ้

 Charles (2006) ไดนิยามความผูกพันในงานของพันงานวาเปนความมุงม่ันและ

ความสามารถท่ีจะอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จขององคการ หรือคือระดับความพยายามอยางละเอียด

รอบคอบ อุทิศเวลา สติปญญา และแรงงานของพนักงานท่ีใสลงไปในงาน และนอกจากนี้สิ่งจําเปนท่ี

พนักงานจะแสดงออกถึงความผูกพันในงาน ไดแก 

 1. ความตั้งใจ (The Will) ประกอบดวยความรูสึกถึงเปาหมายและความภูมิใจ ซ่ึง

ทําใหเกิดความพยายามอยางสุดความสามารถในการทํางาน 

 2. วิธีการ (The Way) คือ แหลงทรัพยากร การสนับสนุน เครื่องมือ และอุปกรณ

จากองคการเพ่ือนําไปใชสรางความสําเร็จใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 Towers (2007) ไดใหความหมายของความผูกพันในงานของพนักงานวาเปนความ

ตั้งใจทุมเทของพนักงานท่ีจะใสความพยายามเขาไปในงานมากกวาการทํางานโดยปกติ ซ่ึงตองใชเวลา

สมองหรือพลังงานท่ีมากข้ึน 

 Development Dimension International (2009) ไดอธิบายความผูกพันใน

งานของพนักงานวา หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากการท่ีพนักงานมีความสุข (People Enjoy) และความเชื่อ 

(Believe) ในสิ่งท่ีพวกเขาไดกระทําและรับรูถึงคุณคา (Value) ในสิ่งนั้นดวย 

 ความสุขของพนักงาน (People Enjoy) หมายถึง พนักงานมีความพอใจในสิ่งท่ีเขา

ไดทําโดยงานหรือหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนั้นตรงกับความสุขใจและทักษะท่ีตนเองมีอยู 

 ความเชื่อ (Believe) หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับรูวาสิ่งท่ีเขาทํานั้นมีความหมายอ

งานตอองคการ และสังคมโดยรวมซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหพนักงานรูสึกผูกพันในงาน นอกจากนี้การสื่อสาร

ระหวางหัวหนางานและพนักงานทุกวันในเรื่องของเปาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดความผูกพันในงาน 

  คุณคา (Value) หมายถึง การท่ีพนักงานไดรับการยอมรับจากองคการและไดรับ

รางวัลจากสิ่งท่ีเขาไดปฏิบัติไปโดยการไดรับรางวัลนั้นมีหลายรูปแบบท้ังในรูปของตัวเงินและสวัสดีการ

แตบางครั้งการไดรับรางวัลจากหัวหนาโดยการท่ีหัวหนางานไดใชเวลาในการบอกถึงสิ่งท่ีเขาไดทําลง

ไปนั้นวามีคุณคาและมีประโยชนมากเพียงใด พนักงานก็สามารถรับรูถึงคุณคาของตนเองได 

 สรุปไดวา ความผูกพันในงานของพนักงานเปนวิธีการ ความตั้งใจทุมเท หรือการ

อุทิศตนในงานท่ีรับผิดชอบของพนักงาน สงผลใหพนักงานมีความสุขและเกิดความจงรักภักดีและ

ความศรัทธาของพนักงานท่ีมีตองาน อาชีพ และองคการ 
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 ความแตกตางระหวางความผูกพันในงาน (Employee Engagement) กับความ 

ผูกพันตอองคการ (Employee Commitment)  

 นักวิชาการใหความหมายของ “ความผูกพันตอองคการ (Employee Commit-

ment)” ท่ีตางไปจากความผูกพันในงาน (Employee Engagement) ดังนี้ 

 Herscovitch and Meyer (2002) อธิบายความผูกพันตอองคการวา คือความ

จงรักภักดีของพนักงานท่ีมีตอองคการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อและความรูสึกในคุณคาและเปาหมาย

ขององคการอันจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ 

 Schultz and Schultz (2002) ใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา เปน

ระดับความรูสึกของสมาชิกท่ีมีตอองคการท่ีไดปฏิบัติงานหรือทํางานอยู 

 Mathis and Jackson (2003) อธิบายความผูกพันตอองคการวา คือ ระดับความ

เชื่อและการยอมรับเปาหมายองคการของพนักงาน และความตองการท่ีจะทํางานใหกับองคการโดย

ความผูกพันตอองคการและความพึงพอใจในงานจะมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน 

 สรุปไดวา ความผูกพันตอองคการเปนระดับความรูสึก ความเชื่อ การยอมรับ

เปาหมายขององคการ และเปนความตองการของพนักงานท่ีจะทําใหกับองคการ 

 องคประกอบของความผูกพันในงานของพนักงาน 

 The Gallup Organization (2006) ใหศึกษาความผูกพันของพนักงานและได

แบงประเภทของพนักงานไว 3ประเภท คือ 

 1. พนักงานท่ีมีความผูกพันในงาน (Engaged) คือ พนักงานท่ีทํางานดวยความเต็ม

ใจ ตั้งใจและคํานึงถึงองคการ 

 2. พนักงานท่ีไมยึดติดกับความผูกพันในงาน (Not- Engaged) คือพนักงานท่ีไมมี

ความกระตือรือรนในการทํางาน และ/หรือทํางานโดยไมตั้งใจ 

 3. พนักงานท่ีไมมีความผูกพันในงาน (Actively Disengaged) คือ พนักงานท่ีไมมี

ความสุขในการทํางาน 

 โดยองคประกอบของความผูกพันของพนักงานนั้นประกอบไปดวย คานิยมบุคคล 

(Individual Value) เปาหมายของงาน (Focused Work) และการสนับสนุนระหวางบุคคล (Inter-

personal Support) ซ่ึงในแตละองคประกอบมีสวนประกอบท่ีแตกตางกันไป ดังแผนภูมิท่ี 2.1 
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แผนภูมิท่ี 2.1 องคประกอบของความผูกพันในงาน (Models for Engagement) 

ท่ีมา : Development Dimensions International (2009) 

 

 แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงถึงองคประกอบของความผูกพันในงาน (Models for Engage-

ment) ซ่ึงประกอบไปดวย 3 สวน โดยในแตละสวนประกอบไปดวยปจจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันใน

งานของพนักงานท่ีมีผลใหความผูกพันมีระดับท่ีสูงข้ึน โดยแนวทางในการสรางความผูกพันในงานของ

พนักงานมีดังนี้ 

 เปาหมายของงาน (Focus Work) ประกอบดวย 

 1. ความสอดคลองกับกลยุทธ (Align Effort with Strategy) คือในการมอบหมาย

งานควรมีความสอดคลองกันระหวางความสามารถ ความถนัดของพนักงานกับกลยุทธ ท้ังนี้พนักงาน

แตละคนตองมีความเขาใจถึงสิ่งท่ีองคการคาดหวัง และไดรับรูขอมูลท่ีมีผลกระทบกับงาน 

 2. การมอบอํานาจ (Empowerment) คือพนักงานมีอํานาจท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช

ในการตัดสินใจและจัดการงานของตนเอง 

 การมอบอํานาจ (Empowerment) คือพนักงานมีอํานาจท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใช

ในการตัดสินใจและจัดการงานของตนเอง 

 1. แผนการพัฒนา (Development Plans) คือ พนักงานตองมีโอกาสและไดรับการ

สนับสนุนใหกาวหนาในงาน 

 2. การสนับสนุนและการยอมรับ (Support and Recognition) คือ พนักงานไดรับ

ปจจัยท่ีใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนองคการตองยอมรับถึงความแตกตางในดานความ

คิดเห็นของพนักงานแตละคน 

 การสนับสนุนรวมมือกันระหวางบุคคล (Interpersonal Support) ประกอบดวย 

เปาหมาย 

ของงาน 

การสนับสนุน

รวมมือกัน

ระหวางบุคคล 

 

คานิยม 

สวนบุคคล 

 

**การมอบอํานาจ 

*แผนการ 

  **การสนับสนุนและ 

        การยอมรับ 

 

*ความสอดคลองกับกลยุทธ 

*การทํางานเปนทีม 

**การรวมมือกัน  
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 1. การทํางานเปนทีม (Teamwork) คือ การมีความรวมมือกันในการทํางาน และมี

สภาพแวดลอมท่ีพนักงานสามารถไวใจกันได 

 2. ความรวมมือกัน (Collaboration) คือ การมีความรวมมือกันในการทํางาน

ระหวางกลุมการรวมกันในการแกปญหา และการมีเปาหมายรวมกัน 

 ระดับความผูกพันในงานของพนักงาน 

 ความผูกพันในงานของพนักงานจะเกิดข้ึนไดตองเชื่อมโยงสวนประกอบ 3 สวน คือ 

(Gubman, 2003) ไดแก คุณคาและความรับผิดชอบ (Values and Responsibilities), โปรแกรม 

(Program) และความสัมพันธ (Relationships) ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภาพลําดับข้ันของความ

ผูกพัน (Engagement Hierarchy) ไดดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2 ลําดับข้ันของความผูกพัน (Engagement Hierarchy) 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Gubman (2003)  

  

 แผนภูมิท่ี 2.2 อธิบายไดวา การท่ีองคการจะเพ่ิมความผูกพันในงานของพนักงานให

เกิดข้ึนนั้น เกิดจากการมีความสัมพันธกับ 3 ลําดับข้ันกลาว คือ ในเรื่องคุณคาและความรับผิดชอบเปน

ฐานท่ีทําใหเกิดความผูกพัน เพราะการใหคุณคาของพนักงานท่ีสอดคลองกับคานิยมหรือวัฒนธรรม

องคการนั้นเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหพนักงานดังกลาวเต็มใจท่ีจะทํางาน 

 ขณะเดียวกันในเรื่องของโปรแกรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีจะจัดใหพนักงาน เชน เรื่อง

การจายคาตอบแทน สวัสดิการหรือการพัฒนาและการฝกอบรมนั้น มีผลตอความผูกพันของพนักงาน

ท้ังสิ้น ซ่ึงหากองคการสามารถจัดหาปจจัยเหลานี้ไดตรงกับความตองการของพนักงานไดอยางแทจริง

แลว ก็จะชวยใหพนักงานทํางานอยางเต็มความสามารถ อยางไรก็ตาม ในบางองคการท่ีทรัพยากรของ

องคการมีจํากัด จึงสงผลใหไมอาจท่ีจะตอบสนองความตองการของพนักงานไดท้ังหมด ดังนั้นองคการ

จึงจําเปนตองคํานึงถึงความเหมาะสมดวย 

ความ 

สัมพันธ 
 

โปรแกรม 

คุณคาและความรับผิดชอบ 
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 ความสัมพันธของความผูกพันท้ัง 3 ลําดับข้ัน มีผลอยางยิ่งตอการสรางใหเกิดความ

ผูกพันในงานของพนักงาน เพราะเก่ียวของกับความรูสึกของพนักงาน ท้ังนี้เพราะการจัดการกับ

อารมณหรือความรูสึก (Management of Mood) ของมนุษยเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการรับรู

และตัดสินใจตาง ๆ ท้ังสัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางาน จึงมีอิทธิพลตอความผูกพัน

ของพนักงานท้ังสิ้น 

 กลยุทธการสงเสริมความผูกพันในงานของพนักงาน 

 การพัฒนากลยุทธความผูกพันในงานของพนักงานเพ่ือใหองคการมีความไดเปรียบ

ทางการแขงขันสามารถพัฒนาในปจจัยดังตอไปนี้ (Armstrong, 2009) 

 1. การทํางานดวยตนเอง (Work Itself) เปนการเปดโอกาสใหกับพนักงานใหสามาร

ทํางานดวยตนเอง ภายใตการดูแลและการใหความชวยเหลือจากหัวหนางาน 

 2. สภาพแวดลอมในการทํางาน (The Work Environment) เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ 

กาพัฒนาวัฒนธรรมและการสรางทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน 

 3. ภาวะผูนํา (Leadership) เปนการพัฒนาทักษะการเปนผูนําใหกับพนักงานท่ีมี

โอกาศไดรับการดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงพนักงานจะตองมีความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงาน ตลอด 

จนเขาใจในความคาดหวังถึงสิ่งท่ีองคการตองการจะไดรับ 

 4. โอกาสของการกาวหนาสวนบุคคล (Opportunities for Personal Growth) กล

ยุทธนี้จเปนการแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนท่ีจําเปนท่ีพนักงานจะมีโอกาสกาวหนาในการเรียนรู และการ

เติบโตบทบาทหรือตําแหนงหนาท่ีของพนักงาน 

 5. การใหโอกาสกับพนักงาน (Opportunities for Contribute) เปนการสรางสภาพ 

แวดลอมในการทํางานในลักษณะหนึ่งท่ีใหโอกาสกับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นและสงเสริม

พนักงานใหกระทําในสิ่งท่ีตองการในงาน ท้ังนี้ตองมีความสอดคลองกับคานิยมหลักขององคการดวย 

 กระบวนการในการพัฒนาความผูกพันในงานของพนักงาน 

 1. การเรียนรูจากประสบการณ โดยการเรียนรูจากประสบการณนั้นสามารถเรียนรู

ไดจากท้ังภายใน ไดแก การสํารวจความพึงพอใจของพนักงานหรือจากขอมูลของพนักงานท่ีออกจาก

องคการไปแลว หรือเรียนรูจากภายนอก เชน จากการบริหารงานของคูคา หรือการเปนพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ซ่ึงจะสามารถทําใหผูบริหารทราบวาสาเหตุท่ีทําใหพนักงานเหลานั้นมีความผูกพันกับงานนอย

มาจากสาเหตุใด อะไรเปนอุปสรรคตอการทํางาน ท้ังนี้จะทําใหผูบริหารสามารถหาวิธีการในการท่ีจะ

ลดอุปสรรคหรือหาทางปองกันแกไขสาเหตุเหลานั้น 

 2. การวัดความผูกพันโดยการวัดความผูกพันเปนการระบุหรือชี้ใหเห็นวาพนักงานมี

ความผูกพันกับงานในระดับใดและเปนอยางไร ท้ังนี้เพ่ือจะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาใหเกิดความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ในการวัดความผูกพันในงานของพนักงานนั้นมีวิธีการ คือ การออกแบบสํารวจ
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ผานกระบวนการวิจัยและทําการวิเคราะหขอมูลดวยการใชสถิติ เชน การหาคาเฉลี่ยในการวัดระดับ

ความผูกพันในงานของพนักงานในภาพรวม เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานขององคการ (รายได

หรือกําไร) เปรียบเทียบกับผลิตภาพของพนักงานหรือเปรียบเทียบกับเปาหมายขององคการ 

 3. การปรับปรุงแกไข เม่ือทราบสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางานหรือสาเหตุ

ท่ีทําใหพนักงานมีความผูกพันกับงานในระดับต่ําแลว ก็นําเอาขอมูลท่ีไดมาหากลยุทธหรือแนวทางใน

การแกไขปรับปรุง โดยสามารถกระทําไดท้ังในระดับองคการ กลุม และบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูกับปญหาและ

สาเหตุเหลานั้น แตหากองคการยังไมมีความพรอมในการปรับปรุง ก็ควรมีการชี้แจงใหกับสมาชิกใน

องคการทราบถึงเหตุผลหรือความจําเปนท่ีชัดเจน และในข้ันตอบนี้เปนกระบวนการสําคัญท่ีตองมีการ

กระทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหปจจัยเหลานี้สามารถผูกใจพนักงานไดอยางเหมาะสมตอไป 

 5) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ 

 พฤติกรรมองคการ คือ สหวิชาท่ีใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจท่ีดีและการ

จัดการบุคคลในองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พฤติกรรมองคการไมเพียงแตชวยใหผูจัดการเขาใจ

พฤติกรรมในท่ีทํางาน แตยังคาดเดาไดดวยซ่ึงชวยใหสามารถจูงใจใหพนักงานทํางานไดดีข้ึน พฤติกรรม

มีอยู 2 ประเภท คือ 

 1. พฤติกรรมบุคคล หมายถึง คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ การเขาใจ และการเรียนรู 

 2. พฤติกรรมกลุม หมายถึง แบบอยาง บทบาท และทีมงาน 

 คานิยม (Values) คือ แนวคิดนามธรรมท่ีทําใหบุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมท่ี

ตอบสนองในแตละเหตุการณ รูปแบบพฤติกรรมของแตละคนมาจากคานิยมท่ีถูกสะสมมาตั้งแตชวง 

แรกของชีวิต คานิยมของบุคคลท่ีถูกปรุงแตงตามเหตุการณตาง ๆ ท่ีผานเขามาในชีวิตเกิดการเปลี่ยน 

แปลงบางอยาง เชน ความลมเหลว หรือปญหาสุขภาพ 

 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนลวงหนากับสิ่งท่ีเกิดข้ึน เชน ถา

ไมชอบงานท่ีทําอยูก็จะมีความรูสึกชอบกวาหากไดรับงานใหมจากการวิจัยพบวาทัศนคติของพนักงาน 

ชายวัยกลางคน 5,000 คน จะรูสึกวามีความรูสึกม่ันคงในอาชีพเม่ือทํางานครบ 5 ป ผูชายท่ีมีทัศนคติ

ท่ีดีมีแนวโนมวาจะมีความเปนอยูในทางบวก ในทางกลับกันคนท่ีมีทัศนคติในทางลบก็จะมีแนวโนม

ในทางท่ีไมคอยดีนักถึงแมมีการเปลี่ยนแปลงงานก็ยังคงมีทัศนคติแบบเดิมอยู ทัศนคติมีองคประกอบ 

3 ประเภท ซ่ึงประกอบดวย 

 1. อารมณ คือ ความรูสึกหรือการแสดงความรูสึกท่ีเก่ียวกับสถานการณ เชน เกลียด

คนท่ีพูดโทรศัพทในโรงภาพยนตร เกลียดการใสสูททํางาน หรือชอบการทํางานท่ีบาน เปนตน 

 2. การรับรู ประกอบไปดวยความเชื่อและความรูเก่ียวกับสถานการณ เชน ผูจัดการ

ไมสามารถแตงตั้ง Herschel ท่ีทํางานฝายครีเอทีฟในตําแหนงฝายบริหารไดเพราะมีความเชื่อท่ีวาคน 

ท่ีทํางานฝายครีเอทีฟ ไมสามารถทํางานดานการจัดการได เปนตน ซ่ึงการรับรูในลักษณะนี้จะมีความ

แตกตางกันในแตละบุคคลหรือวัตถุประสงค 
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 3. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําท่ีมุงม่ันหรือการคาดหวังในพฤติกรรมตอสถาน 

การณนั้น ๆ เชน ฉันจะทํารายงานคาใชจายพรุงนี้ หรือฉันจะเลิกกินอาหารท่ีไมมีประโยชนตอนปใหม 

 ความแตกตางระหวางความจริงกับทัศนคติ ข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 

 1. การใหความสําคัญ ทําใหคนสวนมากเกิดความกระตือรือรนในชีวิตได เชน บาง

คนอาจชอบกินอาหารท่ีมีไขมันถึงแมจะรูวาเกิดเปนโรคหัวใจ เปนตน 

 2. การควบคุม เชน ผูพิพากษาไมชอบในการออกเสียงในการตัดสินประหารชีวิตแต

ก็ไมมีทางเลือก เพราะตองทําตามกฎหมาย หรือคนท่ีจายภาษีอาจตองการใชเงินภาษีท่ีจายตามความ

ตองการของตนแตก็ทําไมได เปนตน 

 สิ่งตอบแทน ควรใหสิ่งตอบแทนแบใดจึงเหมาะสม หากยึดติดกับแนวความคิดแบบก็

อาจเกิดการไมยอมรับข้ึนได 

 วิธีลดความขัดแยงทางการรับรู มีดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนทัศนคติ และ/หรือพฤติกรรม 

 2. การลดความสําคัญกับความแตกตางของพฤติกรรม 

 3. การคนหาสาเหต ุ

 ความสําคัญของทัศนคติและพฤติกรรม 

 - ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) คือ ความรูสึกในแงบวกหรือ

แงลบท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังในการทํางานตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เพราะคนสวนมากมักจะไม 

ไดชอบงานท่ีทําอยูท้ังหมด ดังนั้นความพึงพอใจในการทํางานข้ึนอยูกับความรูสึกหลาย ๆ อยาง

ประกอบกัน เชน ลักษณะงาน คาตอบแทน ผูรวมงาน หัวหนางาน ซ่ึงจะมีสวนเก่ียวของอยางมากใน

เรื่องของการจูงใจ ขอตกลงกับองคการ ความพึงพอใจในการดํารงชีพ การลาออก และความเครียด 

 - การมีสวนรวมในการทํางาน (Job Involvement) คือ การเปนอันหนึ่งอันเดียว 

กันหรือการเขาไปมีสวนในงานท่ีทํา เพราะทําหนาท่ีหรือความตองการสวนตัว ซ่ึงหลายคนท่ีทํางานใน

ระดับปกติไมไดมีความสนใจเปนพิเศษ ยกเวนคนท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางานและใหความ 

สําคัญของประสิทธิภาพการทํางานก็แสดงถึงคุณคาของตนเอง จากการวิเคราะหพนักงานประมาณ 

28,000 คน โดยใชวิธีวิเคราะหท่ีตางกัน 87 วิธี แสดงงใหเห็นวา การมีสวนรวมในการทํางานกับความ

พึงพอใจในการทํางานนั้นมีความสัมพันธกัน ดังนั้น ผูจัดการจะตองทําใหเกิดความพึงพอใจในสภาพ 

แวดลอมของการทํางาน โดยการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการทํางาน 

 - ขอตกลงขององคการ หมายถึง การท่ีพนักงานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งกับองคการ

หรือมีเปาหมายท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกับองคการ จากการวิจัยแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธท่ีดี

ระหวางขอตกลงขององคการกับความพอใจในการทํางาน ดังนั้น ผูจัดการควรจะสรางความพึงพอใจ

ในการทํางานใหมากกวาการกําหนดขอผูกมัดระหวางกัน ในทางกลับกันการมีขอผูกมัดมากจะทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึนตามไปดวย 
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 บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล 

 ลักษณะเฉพาะบุคคลประกอบไปดวยความปกติทางจิตใจ และพฤติกรรมท่ีแสดง 

ออกท่ีบอกถึงความเปนตัวเอง ดังนั้น ความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะเพราะจะมีผลกระทบถึงการรับรู

และการกระทําของบุคคลนั้นในองคการซ่ึงมิติตาง ๆ ของลักษณะท่ีถูกกลั่นกรองออกมาเปนปจจัย 

ประกอบดวย 

 1. การเปนคนเปดเผย คือ การเขาสังคม ชางพูด มีความม่ันใจ 

 2. การเขากับคนงาย คือ การเชื่อใจ นิสัยท่ีดี การใหความรวมมือ มีจิตใจท่ีดี 

 3. การรับรูผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบ สามารถพ่ึงพาได การปรับตัว 

 4. ความม่ันคงทางอารมณ คือ การผอนคลาย ความม่ันคง ไมมีความกังวล 

 5. การเปดรับประสบการณใหม ๆ คือ การใชสติ มีจินตนาการ อยากรู ใจกวาง 

 ลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญในองคการ 

 1. ตําแหนงการควบคุม หมายถึง ความเชื่อวาสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง

ไดถามีความพยายาม 

 2. ประสิทธิภาพของบุคคล คือ ความเชื่อวาทุกคนสามารถทํางานนั้นไดสําเร็จ  

 3. การนับถือตนเอง เปนการสํารวจตนเองวามีคุณคาหรือมีความสามารถเปนท่ี

ยอมรับไดหรือคําตอบท่ีไดจะแสดงถึงระดับความนับถือตนเอง วาชอบหรือไมชอบความเปนตัวองใน

ระดับใด ซ่ึงระดับการนับถือตนเองท่ีข้ึนอยูกับองคการ เรียกวา Organization-based self-esteem 

หรือ OBSE 

 4. การสํารวจและเตือนตัวเอง คือ ความสามารถในการสํารวจพฤติกรรมของตนเอง

และการปรับตัวใหเขากับสถานการณ 

 6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ก) งานวิจัยในประเทศ 

 ปยะดา วงษปญญา (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลตอประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน 2) เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิผลองคการ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความผูกพันแบบองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) โดย

ภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียนไมแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคลแตแตกตางไปตามลักษณะ

องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความผูกพันกับองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และประสิทธิผลของโรงเรียนมีความ 

สัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 



121 
 

 อัจฉรา ชูเอน (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความ

ผูกพันตอองคการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความผูกพันตอองคการและ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการ 

ศึกษาคือพนักงานระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปการศึกษา 2552 จํานวน 190 คน 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะหและ

ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี 

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ T –test F-test และคาสถิติแจกแจงไคสแควรจากการศึกษา

พบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ี

มีคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความเต็มใจ ทุมเท ใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือ

องคการ 2) พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ปจจัยดานงานทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติ .05 และ 4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานงาน พบวาเพศมี

ความสัมพันธกับคาตอบแทนและสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 สุดารัตน จอมคําสิงห (2552) ศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรท่ี

มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความ

ผูกพันในองคการของบุคลากรและประสิทธิผลขององคการ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรกับประสิทธิผลขององคการ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอความผูก 

พันในองคการ 4) เพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก 2 ) ระดับประสิทธิผลขององคการโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง 3) ปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรดานความเชื่อและยอมรับในเปาหมาย 

และคานิยมขององคการ ดานความเต็มใจและดานความปรารถนาอยางแรงกลามีความสัมพันธทาง 

บวกกับประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 4) ตัวพยากรณท่ีดีคือความผูกพันตอ

องคการดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ (X1) และความผูกพันตอ

องคการดานความเต็มใจ (X3) โดยไดสมการพยากรณ ดังนี้ 

 สมการในรูปคะแนนดิบ 

 Y = 1.068 + .614(X1) + .213(X3) 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Y = .518ZX1 + .266ZX3 
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 สุมิตร ขาวประภา (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ

กับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันตอองคการใน 3 ดาน คือ ดานความศรัทธา ดานความทุมเท 

และดานความภักดี และแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี 6 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร

การสอนและเทคโนโลยี ดานการตัดสินใจ ดานทรัพยากร ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานบรรยากาศ 

และดานผลลัพธ พบวา 1) ความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 2) ประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับสูงทุกดาน 3) เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีสถานภาพตางกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน พบวาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมี

สถานภาพตางกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

.01 5) ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทาง 

บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 

 ประดับ ชัยพฤกษ (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยมีจุด  

มุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 2) ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา 3) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 จําแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียน และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ 

ของครูโรงเรียนมัธยม กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา1) ความผูกพันตอองคการของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 อยูในระดับมาก และความผูกพันตอองคการของครูโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของครู และขนาดของ

โรงเรียน แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เม่ือจําแนกตามเพศของครู 2) ประสิทธิผล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 อยูในระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เม่ือจําแนกตามเพศของครู 3) ความผูกพันตอองคการ

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ศึกษาเขตการศึกษา 6 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.05) เม่ือจําแนกตามเพศของครู ระดับการศึกษาของครู เขตการศึกษา 6 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.05) เม่ือจําแนกตามเพศของครู ระดับการศึกษาของครู และขนาดของโรงเรียน 

 อลิษา สุขปติ (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันในองคการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จํานวน 168 คน พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะ 

เวลาในการปฏิบัติงานและรายได ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ แตพบวาปจจัยสวนบุคคล

ดานระดับการศึกษามีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ และปจจัยสภาพแวดลอมของการทํางานมี 
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ผลตอความผูกพันตอองคการท้ัง 4 ดาน ไดแก ความพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานความสัมพันธ 

กับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ความคาดหวังในองคการ และการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ

มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคการ สรุปได

วา องคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาองคการใหยั่งยืนคือทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะตองประกอบไปดวย

บุคคลท่ีมีคุณภาพสมบูรณท้ัง ความรู คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสําคัญตอการพัฒนาองคการ หากองคการ

ใดท่ีสามารถทําใหบุคคลมีความผูกพันตอองคการแลว ก็จะทําใหบุคคลมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับ

องคการ ทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเพ่ือใหเกิดผลปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ 

แตในทางตรงกันขามหากเม่ือใดท่ีบุคคลในองคการไมมีความผูกพันตอองคการหรือมีความผูกพันนอย 

ลง ก็จะทําใหองคการเกิดความเฉ่ือยชาขาดความกระตือรือรนซ่ึงจะเปนผลเสียแกองคการในท่ีสุด จึง

นับไดวาความผูกพันตอองคการมีความสําคัญตอองคการเปนอยางมาก กลาวคือนอกจากองคการจะ 

ตองสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพแลว องคการยังจะตองรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวดวยการ

สรางทัศนคติของความผูกพันตอองคการใหเกิดกับสมาชิก เพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพตอไป ประเด็น 

สําคัญคือ ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกเหมือนเปนเจาขององคการรวมกัน เปนตัวเชื่อมประสาน 

ระหวางความตองการของบุคคลในองคการกับเปาหมายองคการเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมาย โดย 

เฉพาะอยางยิ่งชวยเสริมสรางความมีประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงหมายความวาหากบุคคลสวนใหญใน

องคการใดมีความรูสึกผูกพันตอองคการแลวก็จะสงผลตอประสิทธิผลขององคการนั้นดวย ประสิทธิผล

ซ่ึงเปรียบเสมือนภาพความสําเร็จขององคการ ในฐานะระบบหนึ่งของสังคมในการท่ีบรรลุถึงวัตถุ 

ประสงคหรือเปาหมายตาง ๆ ท่ีกําหนด โดยใชประโยชนจากทรัพยากรและแนวทางท่ีมีอยูทําใหผูมีสวน

ไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจและสามารถรวมกันพัฒนาใหองคการดํารงอยูตอไปได 

 ข) งานวิจัยตางประเทศ 

 Angle and Perry (อางใน ประพันธ พุทธานุ, 2543) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเพศกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานปฏิบัติการ สําหรับกลุมประชากรท่ีศึกษาเปน

พนักงานใหบริการของบริษัทรถประจําทาง จํานวน 24 แหง ทางตะวันออกของอเมริกา ผลการวิจัย

พบวา ผูหญิงมีแนวโนมจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูชาย 

 Lewis (อางใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2553) ทําการศึกษากับอาจารยของ

มหาวิทยาลัยของรัฐ แถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา พบวาอาจารยมีความรูสึกวามหาวิทยาลัยท่ีตนสอน

อยูมีชื่อเสียง จึงเกิดความจงรักภักดีตอสถาบัน ซ่ึงถือเปนมิติหนึ่งของความผูกพันตอองคการนั่นเอง 

 Buchanan (1974) ไดศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของผูบริหารใน

ภาคเอกชนและภาครัฐ และชี้ใหเห็นวาตัวแปรลักษณะสวนบุคคลท่ีเปนตัวทํานายท่ีดีท่ีสุดถึงระดับ

ความผูกพันตอองคการ คือ ความอาวุโส (Seniority) หรือระยะเวลาในการทํางานใหกับองคการนั้น

นั่นเอง กลาวคือ ยิ่งสมาชิกในองคการมีอายุงานมากก็ยิ่งมีความผูกพันตอองคการมาก เปนลําดับ 
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 Gusky (1966) ไดศึกษาเชิงประจักษเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนงของผูจัดการกับ

ความผูกพันตอองคการ พบวา ผูจัดการท่ีไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High 

School) จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูจัดการท่ีไดจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพราะวา

การศึกษาจะเปนอุปสรรคในการบรรลุถึงรางวัลท่ีจะไดรับจากองคการ กลาวคือ การศึกษาทําใหยากแก

การท่ีจะกาวข้ึนไปสูตําแหนงสูง ๆ และเปนการจํากัดทางเลือกในการท่ีจะออกไปอยูในองคการอ่ืน 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research ) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือวิจัย 

3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,184 คน จําแนก

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 1,278 คน และขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 906 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางข้ันต่ําตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 326 

คน จําแนกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 191 คน และขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 135 คน แลวทําการสุมตัวอยางแบบแบง

ชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน และสุมอยางงาย (Sample random 

sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนแตละขนาด โดยมีข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie 

$ Morgan) ไดตัวอยาง จํานวน 326 คน 



126 
 

2. คํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละจังหวัด 

 ก) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 1,278 คน 

  ไดกลุมตัวอยาง (x) =  1278
2184
326

x  

      =  191 

 ดังนั้น ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

เลย จํานวน 190 คน 

 ข) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 906 คน 

  ไดกลุมตัวอยาง (x) =  906
2184
326

x  

      =  135 

 ดังนั้น ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

หนองบัวลําภ ูจํานวน 135 คน 

3. คํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละขนาดของโรงเรียน โดยมีราย 

ละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน 
 

             จังหวัด 
     

 ขนาดโรงเรียน 

เลย หนองบัวลําภู 

ประชากร 

(คน) 

กลุมตัวอยาง 

(คน) 

ประชากร 

(คน) 

กลุมตัวอยาง 

(คน) 

เล็ก 342 51 160 24 

กลาง 557 83 350 52 

ใหญ 82 12 62 9 

ใหญพิเศษ 297 45 334 50 

รวม 1,278 191 906 135 
 

ท่ีมา : งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา : 2558  

(ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

 

4. สุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional stratified random 

sampling) ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกเปน 

4 ขนาด (ขอมูลสารสนเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ป 2558) เปนตัวกําหนด
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ในการแบงกลุมยอย ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 5 ชุด โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ 15 

ชุด โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนละ 20 ชุด และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนละ 25 ชุด 

 

3.2 เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในเรื่อง

เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ของการสรางแบบสอบถาม โดยแบบ 

สอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) สอบถามเก่ียวกับ (1) เพศ (2) ประสบการณในการทํางาน (3) ขนาดโรงเรียน 

และ (4) จังหวัด 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในประเด็นตัวบงชี้ท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิ 

ผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ 

 มากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ 

 มาก  

3 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ 

 ปานกลาง 

2 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ 

 นอย 

1 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ 

 นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธี

ของ Likert มี 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้  

 5  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 4  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ มาก  
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 3  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 

 2  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ นอย 

 1  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.3.1 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบ 

สอบถาม ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) สรางข้ึนโดยกําหนดประเด็นท่ีสอบถาม 4 

ดาน ตามท่ีเสนอไวในขอ 3.2 แตละดานกําหนดรายการสําหรับตรวจสอบ (Check) ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอไวในแบบสอบถามในภาคผนวก ง เม่ือไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของรูปแบบ

ขอคําถาม ตลอดถึงประเด็นท่ีถามและรายการตรวจสอบ (List) แลวจัดพิมพเพ่ือใชเก็บขอมูลตอไป 

ดังไดเสนอไวในแบบสอบถามในภาคผนวก ง  

3.3.2 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เนื่องจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เหมือนกัน ตอนท่ี 2 สอบ 

ถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สวนตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับ

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยจึง

ดําเนินการสราง และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ในกระบวนการเดียวกัน โดยดําเนินการ

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  

 1) การสรางแบบสอบถาม เปนกระบวนการสรางขอคําถามตามประเด็นตัวบงชี้ท่ี

กําหนดข้ึนภายในขอบเขตหรือกรอบของตัวแปรแตละดาน ท่ีกําหนดไวในนิยามศัพทของตัวแปรดาน

นั้น โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวม

และทําความเขาใจเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับในกรอบตัวแปรตามท่ีจะสรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูล 

คือเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู ความผูกพันตอ

องคการของคร ูและประสิทธิผลของโรงเรียน 

  1.2 กําหนดกรอบประเด็นคําถาม จัดหมวดหมูของประเด็นคําถามตามกรอบตัว

แปรชุดท่ี 1 (ตัวแปรพยากรณ) เพ่ือการสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2 และกรอบตัวแปรชุดท่ี 2 (ตัวแปร

เกณฑ) เพ่ือการสรางแบบสอบถามตอนท่ี 3 

  1.3 สรางขอคําถามตามกรอบประเด็นท่ีกําหนด โดยแตละดานและแตละขอใหมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ (ตามเกณฑการใหคะแนนท่ี

กําหนดในขอ 3.2) จนไดขอคําถามครบถวนตามกรอบเนื้อหาท่ีกําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะของตัว

แปรท่ีศึกษา แลวทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับ ตาม

ข้ันตอนตอไปนี ้
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 2) การตรวจสอบคาความตรงเชิงเนื้อหา ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1) เสนอแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือประเมินคาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด ซ่ึงอยูในรูปของเนื้อหาตามกรอบนิยามศัพท

เฉพาะของตัวแปรแตละดาน โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 3 ระดับคือ ระดับ +1 ในกรณีท่ีพิจารณา

เห็นวามีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยามศัพทของดานนั้น ๆ ระดับ 0 ในกรณีท่ี

พิจารณาแลว ไมแนใจหรือไมยืนยันวามีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยามศัพทของ

ดานนั้น ๆ หรือไม -1 ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดในกรอบนิยาม

ศัพทของดานนั้น ๆ (รายชื่อและสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ ดังไดเสนอไวในภาคผนวก ก) 

  2.2) วิเคราะหหาคาความเห็นพองของผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ยผลการประเมิน

ของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 คน คาท่ีได เรียกวา คาดัชนีความสอดคลองของประเด็นคําถามกับวัตถุประสงค

การวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงเปนคาท่ีบงชี้ถึงความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) ของขอคําถามแตละขอ 

  2.3) ตรวจสอบความถูกตองและเลือกขอคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา คือขอท่ีมี

คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงผลการวิเคราะหในกระบวนการนี้ พบวาแบบสอบถามท้ังตอนท่ี 2 และ

ตอนท่ี 3 ทุกขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 จึงถือวาแบบสอบถามดังกลาว มีความตรงเชิงเนื้อหา

ในระดับท่ียอมรับไดทุกขอ (คา IOC ของขอคําถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ไดแสดงไวในภาคผนวก ค)  

 3) การตรวจสอบคาความเท่ียง (Reliability) เปนกระบวนการตรวจสอบความเท่ียง

หรือความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเพ่ือการยืนยันวาแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้ สามารถวัดไดแมนยํา

ตามเกณฑวัดท่ีกําหนด ในทุกสถานการณดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1) ทดลองใชแบบสอบถาม (Try out) โดยนําแบบสอบถามท้ังตอนท่ี 2 และ

ตอนท่ี 3 ไปทดลองใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 กลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

  3.2) นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหหาคา สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ คอน

บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงคาดังกลาวจะเปนตัวบงบอกถึง ความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับและรายดาน ผลการวิเคราะหในกระบวนการนี้ไดคาความเท่ียงท้ังฉบับของ

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 เทากับ 0.986 และตอนท่ี 3 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เทากับ0.958 (มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใกลเคียง 1.00 หรือไมตํ่า

กวา 0.7) ถือวาแบบสอบถามท้ังสองตอนดังกลาวมีคาความเท่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได (คา

สัมประสิทธิ์แอลฟา หรือคาความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ไดแสดงไวใน

ภาคผนวก ช) 
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  3.3) ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

สรุปข้ันตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 
 

1. การสราง 

แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร 

2. กําหนดกรอบประเด็นคําถาม 

3. สรางแบบสอบถาม 

  

2. การตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity)  

1. ผูเชี่ยวชาญ 5 คนประเมินคา IOC รายขอ 

2. คํานวณคาเฉลี่ย IOC รายขอ 

3. เลือกขอคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา (คา IOC ไมต่ํากวา 0.5) 

 

3. การตรวจสอบคาความเท่ียง 

หรือความเช่ือม่ัน 

(Reliability) 

1. ทดลองใช (Try out) แบบสอบถาม 

2. วิเคราะหหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงขอท่ีมีคาความเท่ียงต่ํากวาเกณฑ 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลาน

ชาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  

3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมด สงไปใหโรงเรียนกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล

ทางไปรษณียและฝากคนรูจัก  

3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  
 

3.5 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา และผานการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

แลว มาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส แลวประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
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3.5.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 

โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปแบบตาราง 

3.5.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ท้ัง 3 ปจจัยท้ังโดย

ภาพรวม รายดาน และรายขอ ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย นําเสนอในรูปตาราง โดย

ใชเกณฑการแปลผล ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 100)  

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับปจจัยนั้น ๆ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับปจจัยนั้น ๆ อยูในระดับ มาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปจจัยนั้น ๆ อยูในระดับ ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับปจจัยนั้น ๆ อยูในระดับ นอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับปจจัยนั้น ๆ อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

3.5.3 วิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 โดย

ดําเนินการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตาราง โดยใชเกณฑการ

แปลผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 100) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผล มากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผล มาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผล ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผล นอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผล นอยท่ีสุด  

3.5.4 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยใชการวิเคราะห

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (Cohen $ Holiday, 1982 cited from Bryman $ Cramer, 1999, 

p. 181, อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2553, หนา 131) ดังนี้ 

  เขาใกล  0.00 - 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํามาก 

   0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา 

   0.40 - 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง 

   0.70 - 0.89 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง 

   0.90 - 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูงมาก 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ -1.0 เปนความสัมพันธสมบูรณทางลบหรือสัมพันธผกผัน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ +1.0 เปนความสัมพันธสมบูรณทางบวกหรือสัมพันธทาง

เดียวกัน 
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ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0 (Shannon $ Davenport, 

2001, p. 181, อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2553, หนา 130) 

3.5.5 การวิเคราะหตรวจสอบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

  1) ใชวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิต ิ

  2) ใชวิธี Stepwise โดยคัดเลือกตัวแปรจากขอ 1) มาดําเนินการวิเคราะหแลวจึงนํา

ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ไปสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

  1. คาความถ่ี (Frequency)  

  2. คารอยละ (Percentage)  

  3. คาเฉลี่ย (Mean)  

  4. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก  

  1. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) (Pearson’s product moment 

correlation coefficient)  

  2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ใชวิธี Enter 

เพ่ือดูตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และใชวิธี 

Stepwise โดยการนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ มาดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบอีกครั้งท่ีละตัว 

แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ไปสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน   



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คาสถิต ิ

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
2R  แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย 

b.D.S  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

P-Values แทน คาท่ีใชแสดงระดับนัยสําคัญ 

Beta แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

B แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ  แทน คาของประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีไดจากการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ẑ  แทน คาของประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีไดจากการพยากรณในรูปคะแนน 

  มาตรฐาน 

ตัวแปรพยากรณ 

FACs. แทน ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

TOTALA แทน ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

TOA1 แทน การกําหนดพันธกิจทางวิชาการ 

TOA2 แทน การบริหารหลักสูตรและการสอน 
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TOA3 แทน การนิเทศการสอน 

TOA4 แทน การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

TOA5 แทน การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

TOTALB แทน ปจจัยดานประสิทธิภาพการสอนของครู 

TOB1 แทน การรูจักผูเรียน 

TOB2 แทน การวางแผนการสอน 

TOB3 แทน เทคนิคในการดําเนินการสอน 

TOB4 แทน การปรับปรุงการเรียนการสอน 

TOB5 แทน คุณลักษณะของครูท่ีดี 

TOTALC แทน ปจจัยดานความผูกพันตอองคการ 

TOC1 แทน ดานการคงอยูกับองคการ 

TOC2 แทน ดานความรูสึก 

TOC3 แทน ดานบรรทัดฐาน 

ตัวแปรเกณฑ 

EFF. แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 

TOE1 แทน ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

TOE2 แทน ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

TOE3 แทน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

TOE4 แทน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ตามวัตถุประสงค

และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ประกอบดวย เพศ ประสบการณการทํางาน ขนาดโรงเรียน 

และจังหวัด 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 



135 
 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ซ่ึงเปนการวิเคราะห

สมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีตั้งไววา “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน มีความ 

สัมพันธกัน และมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบโดยรวม” 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ซ่ึงเปนการวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีตั้งไววา “ตัวแปรพยากรณอยาง

นอย 1 ตัว สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19” 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหขอมูล

โดยรวม ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวน (n) รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

112 

214 

 

34.4 

65.6 

รวม 326 100 

ประสบการณในการทํางาน 

ไมเกิน 5 ป 

6 - 10 ป 

11 - 20 ป 

มากกวา 20 ป 

 

54 

78 

71 

123 

 

16.6 

23.9 

21.8 

37.7 

รวม 326 100 

ขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน ไมถึง 500 คน) 

โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน ตั้งแต 500 คน - 1,499 คน) 

โรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,500 คน - 2,499 คน) 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (จํานวนนักเรียน ตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป) 

 

75 

135 

21 

95 

 

23.0 

41.4 

6.5 

29.1 

รวม 326 100 

จังหวัด 

เลย 

หนองบัวลําภ ู

 

191 

135 

 

58.6 

41.4 

รวม 326 100 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 326 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 65.6 และ เพศชาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 34.4 มีประสบการณ 

ในการทํางานมากกวา 20 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 23.9 

และไมเกิน 5 ป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน

ขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 41.4 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 29.1 และ

โรงเรียนขนาดใหญนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.5 สวนใหญอยูในจังหวัดเลย คิดเปนรอยละ 58.6 และ

อยูในจังหวัดหนองบัวลําภูคิดเปนรอยละ 41.4  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดังปรากฏในตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูง  

2. ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

4.15 

3.99 

4.16 

4.12 

0.59 

0.58 

0.48 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.11 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา แสดงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.11, S.D. = 0.49) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานท่ี 3 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Χ  = 4.16, S.D. = 0.48) รองลงมา ดานท่ี 1 ความ 

สามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Χ  = 4.15, S.D. = 0.59) และดานท่ี 4 ความ 

สามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Χ  = 4.12, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ดานท่ี 2 ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Χ  = 3.99, S.D. = 0.58)  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการ

ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
 

ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูง 

Χ  S.D. แปลผล 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน 

โดยเฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาสูงข้ึน 

2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียนโดยเฉลี่ย

ในรอบปท่ีผานมาผานเกณฑ สมศ. กําหนด 

3. โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

4. โรงเรียนสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานวิชาการ

เพ่ิมข้ึนและมีความคิดสรางสรรค 

 

4.22 

 

4.13 

4.15 

 

4.10 

 

0.65 

 

0.76 

0.70 

 

0.74 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.15 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา แสดงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดย

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.15, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนท้ังโรงเรียน โดยเฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาสูงข้ึน (Χ  = 4.22, S.D. = 0.65) รองลงมา ขอ 3 

โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Χ  = 4.15, S.D. = 0.70 )และ 

ขอ 2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียนโดยเฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาผานเกณฑ สมศ. 

กําหนด (Χ  = 4.13, S.D. = 0.76) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 4 โรงเรียนสามารถ

พัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานวิชาการเพ่ิมข้ึนและมีความคิดสรางสรรค (Χ  = 4.10, S.D. = 

0.74) 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
 

ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน

อยางตอเนื่อง 

2. นักเรียนมีการแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

3. นักเรียนมีเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน 

4. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับของนักเรียน 

 

4.08 

3.88 

3.96 

 

4.06 

 

0.63 

0.73 

0.74 

 

0.66 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา แสดงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมมีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 3.99, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับ

นักเรียนอยางตอเนื่อง (Χ  = 4.08, S.D. = 0.63) รองลงมา ขอ 4 ผูปกครองพึงพอใจตอการมีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับของนักเรียน (Χ  = 4.06, S.D. = 0.66 ) และ ขอ 3 

นักเรียนมีเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน (Χ  = 3.96, S.D. = 0.74) ตามลําดับ และขอท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 นักเรียนมีการแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม (Χ  = 3.88, 

S.D. = 0.73) 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน 
 

ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดานตาง ๆ 

ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติ 

3. ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการท่ีโรงเรียนจัดทํา 

4. โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน 

5. ครูมีการปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนใชในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

6. โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุน สงเสริม เพ่ือสราง

บรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู 

 

4.06 

 

4.12 

4.27 

 

4.18 

 

4.29 

 

4.02 

 

0.74 

 

0.65 

0.59 

 

0.57 

 

0.64 

 

0.78 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.16 0.48 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา แสดงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมมีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.16, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 ครูมีการปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู (Χ  = 4.29, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ขอ 3 ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม

กระบวนการท่ีโรงเรียนจัดทํา (Χ  = 4.27, S.D. = 0.59) และ ขอ 4 โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบ

นักเรียนไปใชในการวางแผน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Χ  = 4.18,  

S.D. = 0.57) และตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับ 

สนุน สงเสริม เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู (Χ  = 4.02, S.D. = 0.78) 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน 
 

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารและคณะครูรวมกันวางแผน แกไขปญหาของโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินในโรงเรียนได 

3. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ภายในโรงเรียนดวยหลักเหตุผลและคุณธรรม 

4. ครู พึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน 

5. ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ของ

โรงเรียน 

 

4.16 

 

4.23 

 

4.09 

4.10 

 

4.02 

 

0.72 

 

0.73 

 

0.78 

0.88 

 

0.70 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.12 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา แสดงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.12, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉิน

ในโรงเรียนได (Χ  = 4.23, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ขอ 1 ผูบริหารและคณะครูรวมกันวางแผน 

แกไขปญหาของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (Χ  = 4.16, S.D. = 0.72 ) และ ขอ 4 ครู พึงพอใจใน

การแกไขปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน (Χ  = 4.10, S.D. = 0.88) และตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา 

สุด คือ ขอ 5 ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน (Χ  = 4.02, S.D. = 

0.70) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระดับปจจัย

ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

19 ดังปรากฏในตารางที่ 4.7 - 4.23 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม 3 ปจจัย 
 

ปจจัยของโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2. ประสิทธิภาพการสอนของคร ู

3. ความผูกพันตอองคการของครู 

4.15 

4.39 

4.24 

0.45 

0.48 

0.54 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.26 0.37 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา แสดงระดับปจจัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.26, S.D. = 0.37) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 

2 ประสิทธิภาพการสอนของครู (Χ  = 4.39, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ดานท่ี 3 ความผูกพันตอองค 

การ (Χ  = 4.24, S.D. = 0.54 ) และดานท่ี 3 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (Χ  = 4.15, 

S.D. = 0.45) 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชา 

การขอผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. แปลผล 

1. การกําหนดพันธกิจ 

2. การบริหารหลักสูตรและการสอน 

3. การนิเทศการสอน 

4. การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

5. การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

4.13 

4.18 

4.16 

4.02 

4.26 

0.56 

0.54 

0.50 

0.58 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.15 0.45 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 

4.15, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 5 การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Χ  = 4.26, S.D. = 0.60) รองลงมา 

คือ ดานท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและการสอน (Χ  = 4.18, S.D. = 0.54) และดานท่ี 3 การนิเทศการ

สอน (Χ  = 4.16, S.D. = 0.50) และดานท่ี 1 การกําหนดพันธกิจ (Χ  = 4.13, S.D. = 0.56) ตาม 

ลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานท่ี 4 การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Χ  = 4.02, 

S.D. = 0.58) 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ

ขอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการกําหนดพันธกิจ โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการกําหนดพันธกิจ Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหคณะครู ชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมายทาง

วิชาการของโรงเรียน 

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับสภาพ

ปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ินมาเปนแนวทางใน

การกําหนด พันธกิจ และเปาหมายทางวิชาการ 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการกําหนดขอบเขตของงาน ภาระ

งานเก่ียวกับงานวิชาการชัดเจน 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการสื่อสาร สรางความเขาใจใน

ภารกิจ บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในงานวิชาการ นําไป 

สูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

 

 

4.17 

 

 

3.97 

 

4.15 

 

 

4.22 

 

 

0.70 

 

 

0.76 

 

0.66 

 

 

0.67 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.13 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ดาน การกําหนดพันธกิจ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพ 

รวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.13, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการสื่อสาร สราง

ความเขาใจในภารกิจ บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในงานวิชาการ นําไปสูการบรรลุเปาหมาย

และวิสัยทัศนของโรงเรียน (Χ  = 4.22, S.D. = 0.67) รองลงมา ขอ 1 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนให

คณะครู ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมายทางวิชา 

การของโรงเรียน (Χ  = 4.17, S.D. = 0.70) และขอ 3 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการกําหนดขอบ 

เขตของงาน ภาระงานเก่ียวกับงานวิชาการชัดเจน (Χ  = 4.15, S.D. = 0.66) ตามลําดับ และขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือขอท่ี 2 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความ

ตองการของชุมชน ทองถ่ิน มาเปนแนวทางในการกําหนด พันธกิจ และเปาหมายทางวิชาการ (Χ  = 

3.97, S.D. = 0.76) 

  



146 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชา 

การขอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 ดานการบริหารหลักสูตรและการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการบริหารหลักสูตรและการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร 

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความรู สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา 

หลักสูตร ใหสอดคลองกับ พันธกิจของโรงเรียนแกครู 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ มีความสามารถ

ในการประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน และครู นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการ

จัดทําหลักสูตรและการเรียนรูเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

4.21 

 

4.30 

 

4.13 

 

 

4.08 

0.74 

 

0.67 

 

0.64 

 

 

0.72 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.18 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการบริหารหลักสูตรและการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.18, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความรู 

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ พันธกิจของโรงเรียนแกครู (Χ  = 4.30, S.D. = 

0.67) รองลงมา ขอ 1 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร (Χ  = 4.21, S.D. = 

0.74) และขอ 3 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการประสานงานกับ

ครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ (Χ  = 4.13, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 4 

ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน และครู นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนประกอบการตัดสินใจ

ในการกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรและการเรียนรูเพ่ือการบรรลุเปาหมาย (Χ  = 4.08, S.D. = 

0.72)  
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ตารางท่ี 4.11  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชา 

การขอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

19 ดานการนิเทศการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการนิเทศการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความชวยเหลือ ติดตามและประเมิน 

ผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการนิเทศภายในแบบ

กัลยาณมิตร 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนจัดใหมีการประชุมหลังการตรวจเยี่ยม 

หองเรียนเพ่ือนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพ

ภายในโรงเรียน 

5. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพ

ภายนอกโรงเรียน 

 

4.23 

 

4.22 

 

 

4.03 

 

4.20 

 

4.11 

 

0.67 

 

0.66 

 

 

0.67 

 

0.65 

 

0.87 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.16 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนิเทศการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพ 

รวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.16, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความชวยเหลือ 

ติดตาม และประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (Χ  = 4.23, S.D. = 0.67) รอง 

ลงมา คือ ขอ 2 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร (Χ  = 4.22, 

S.D. = 0.66) และ ขอ 4 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพภายในโรงเรียน 

(Χ  = 4.20, S.D. = 0.65) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 3 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน

จัดใหมีการประชุมหลังการตรวจเยี่ยมหองเรียนเพ่ือนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน (Χ  = 4.03, S.D. = 0.67) 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชา 

การขอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

19 ดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการนําวิธีการท่ีหลาก 

หลายมาดําเนินการทดสอบนักเรียนตอเนื่องเปนระยะ ๆ  

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการทดสอบนักเรียน

เพ่ือตรวจสอบจุดเดนและจุดบกพรองของนักเรียน 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมาใช

ในการประเมินความกาวหนาดานการเรียนของผูเรียนตามเปา 

หมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมา

ดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา

ผูเรียน 

 

4.07 

 

4.03 

 

 

3.91 

 

 

4.08 

 

0.68 

 

0.71 

 

 

0.70 

 

 

0.73 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.02 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.02, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 ผูบริหารสูงสุดของ

โรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมาดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา

ผูเรียน (Χ  = 4.08, S.D. = 0.73) รองลงมา ขอ 1 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการนําวิธี 

การท่ีหลากหลายมาดําเนินการทดสอบนักเรียนตอเนื่องเปนระยะ ๆ (Χ  = 4.07, S.D. = 0.68) และขอ 

2 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการทดสอบนักเรียนเพ่ือตรวจสอบจุดเดนและจุดบกพรอง

ของนักเรียน (Χ  = 4.03, S.D. = 0.71) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 ผูบริหารสูงสุด

ของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมาใชในการประเมินความกาวหนาดานการเรียนของผูเรียน

ตามเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน (Χ  = 3.91, S.D. = 0.70)  
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ตารางท่ี 4.13  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําทางวิชา 

การขอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

19 ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนโดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรู เชน หอง 

เรียน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีปลอดภัยเปนระเบียบ

และเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยี ท่ีทัน 

สมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันจะนําไปสูการ

พัฒนา ผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อยางหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญและ ยึดความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

 

 

4.24 

 

4.16 

 

 

4.38 

 

 

4.26 

 

 

0.72 

 

0.68 

 

 

0.82 

 

 

0.72 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.26 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา แสดงระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.26, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3 ผูบริหารสูงสุดของ

โรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันจะนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย (Χ  = 4.38, S.D. = 0.82) รองลงมา ขอ 4 ผูบริหารสูงสุดของ

โรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญและยึดความ

แตกตางระหวางบุคคล (Χ  = 4.26, S.D. = 0.72) และขอ 1 ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมี

แหลงเรียนรู เชน หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีปลอดภัย เปนระเบียบและเอ้ืออํานวยตอ

การจัดการเรียนรูของผูเรียน (Χ  = 4.24, S.D. = 0.72) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 2 

ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน (Χ  

= 4.16, S.D. = 0.68) 

 

  



150 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยประสิทธิภาพ

การสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  

19 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ประสิทธิภาพการสอนของครู Χ  S.D. แปลผล 

1. การรูจักผูเรียน 

2. การวางแผนการสอน 

3. เทคนิคในการดําเนินการสอน 

4. การปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. คุณลักษณะของครูท่ีดี 

4.34 

4.44 

4.39 

4.34 

4.45 

0.53 

0.54 

0.58 

0.61 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.39 0.48 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.39, 

S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานท่ี 5 คุณลักษณะของครูท่ีดี (Χ  = 4.45, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ดานท่ี 2 การวาง 

แผนการสอน (Χ  = 4.44, S.D. = 0.54) และดานท่ี 3 เทคนิคในการดําเนินการสอน (Χ  = 4.39,  

S.D. = 0.58) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานท่ี 1 การรูจักผูเรียน (Χ  = 4.34, S.D. = 

0.53) และดานท่ี 4 การปรับปรุงการเรียนการสอน (Χ  = 4.34, S.D. = 0.61) 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการรูจักผูเรียน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการรูจักผูเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ดานความสามารถและ

ความแตกตางของผูเรียนแตละคนกอนทําการสอน 

2. ครูนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือคัดกรองและทําความรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

3. ครูนําขอมูลจากการวิเคราะหมาวางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม 

พัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

4. ครูจัดการเรียนรูโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ยึดหลักผูเรียน

มีความแตกตางกัน ทุกคนสามารถเรียนรูไดและการเรียนรูเกิดได

ทุกท่ีทุกเวลา 

 

4.39 

 

4.40 

 

4.32 

 

 

4.24 

 

0.77 

 

0.65 

 

0.63 

 

 

0.63 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.34 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการรูจักผูเรียน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.34, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ครูนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือคัดกรองและทําความรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล (Χ  = 4.40, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ขอ 1 ครูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ดาน 

ความสามารถและความแตกตางของผูเรียนแตละคนกอนทําการสอน (Χ  = 4.39, S.D. = 0.77) และ

ขอท่ี 3 ครูนําขอมูลจากการวิเคราะหมาวางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

(Χ  = 4.32, S.D. = 0.63) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 4 ครูจัดการเรียนรูโดยเนนการมี

สวนรวมของผูเรียน ยึดหลักผูเรียน (Χ  = 4.24, S.D. = 0.63) 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการวางแผนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการวางแผนการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูมีการศึกษาหลักสูตร เพ่ือวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู 

2. ครูออกแบบการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบและจัดทําแผน 

การสอนตามรูปแบบท่ีกําหนด 

3. ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและกิจ 

กรรมการเรียนการสอน 

4. ครูวางแผนการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม 

4.48 

 

4.44 

 

4.42 

4.42 

0.60 

 

0.69 

 

0.67 

0.67 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 4.44 0.54 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการวางแผนการสอน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (Χ  = 4.44, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ครูมีการศึกษาหลักสูตร เพ่ือวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู  

(Χ  = 4.48, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ขอ 2 ครูออกแบบการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบและ

จัดทําแผนการสอนตามรูปแบบท่ีกําหนด (Χ  = 4.44, S.D. = 0.69) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ขอ 3 ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน และขอ 4 

ครูวางแผนการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม (Χ  = 4.42, S.D. = 0.67) 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานเทคนิคในการดําเนินการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานเทคนิคในการดําเนนิการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถและ

ความแตกตางของผูเรียน 

2. ครูใชกระบวนการ วิธีการสอนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดย

พิจารณาความสอดคลอง ตามความสามารถและความเหมาะสม 

ของเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

3. ครูใชเทคนิค และวิธีการเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อยางหลากหลาย 

 

4.41 

 

 

4.44 

 

4.32 

 

0.65 

 

 

0.65 

 

0.72 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.39 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานเทคนิคในการดําเนินการสอน โดยภาพรวม มีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.39, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ครูใชกระบวนการ วิธีการสอนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิ 

ภาพ โดยพิจารณาความสอดคลองตามความสามารถและความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาท่ีสอน (Χ  = 

4.44, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ขอ 1 ครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถและ

ความแตกตางของผูเรียน (Χ  = 4.41, S.D. = 0.65) และขอ3 ครูใชเทคนิค และวิธีการเสริมกระบวน 

การจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย (Χ  = 4.32, S.D. = 0.72)  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการปรับปรุงการเรียนการสอน Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและเปนไปตามแนว 

ทางของหลักสูตร 

2. ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําขอมูลมาใชแกปญหา พัฒนา

และ ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

4.33 

 

4.34 

 

4.34 

 

0.74 

 

0.71 

 

0.66 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.34 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยภาพรวม มีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.34, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และขอ 3 ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําขอมูลมาใชแก 

ปญหา พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน (Χ  = 4.34, S.D. = 0.66) รองลงมา ขอ 1 ครูมีการวัด 

ผลและประเมินผลตามสภาพจริงและเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร (Χ  = 4.33, S.D. = 0.74)  
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ตารางท่ี 4.19  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานคุณลักษณะของครูท่ีด ีโดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานคุณลักษณะของครูท่ีดี Χ  S.D. แปลผล 

1. ครูมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองเสมอ 

2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. ครูยิ้มแยมแจมใสนาศรัทธาเปนกัลยาณมิตร 

4. ครูสอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศน มุงม่ันพัฒนา 

4.50 

4.46 

4.42 

4.43 

0.63 

0.62 

0.61 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.45 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา แสดงระดับปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานคุณลักษณะของครูท่ีดี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (Χ  = 4.45, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ครูมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองเสมอ (Χ  = 

4.50, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ขอ 2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม (Χ  = 4.46, S.D. = 0.62) และขอ 4 

ครูสอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศน มุงม่ันพัฒนา (Χ  = 4.43, S.D. = 0.60) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือขอ 3 ครูยิ้มแยมแจมใสนาศรัทธาเปนกัลยาณมิตร (Χ  = 4.42, S.D. = 0.61) 
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ตารางท่ี 4.20  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยความผูกพัน

ตอองคการของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ความผูกพันตอองคการ Χ  S.D. แปลผล 

1. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ 

2. ความผูกพันดานความรูสึก 

3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

4.19 

4.18 

4.36 

0.52 

0.71 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.24 0.54 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา แสดงระดับปจจัยความผูกพันตอองคการ ของโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.24, S.D. = 

0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานท่ี 3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Χ  = 4.36, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ดานท่ี 1 ความผูกพัน

ดานการคงอยูกับองคการ (Χ  = 4.19, S.D. = 0.52) และดานท่ี 2 ความผูกพันดานความรูสึก (Χ  = 

4.18, S.D. = 0.71)  
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ตารางท่ี 4.21  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความผูกพันตอองค 

การของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานการคงอยูกับองคการ โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการคงอยูกับองคการ Χ  S.D. แปลผล 

1. ความภาคภูมิใจท่ีมีสวนทําใหหนวยงานกาวหนา มีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจัก 

2. ถามีโอกาสจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในหนวยงานนี้ 

3. ความเกรงกลัวตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน หากออกจากงานโดยท่ียังไมมี

ทางเลือกใหม 

4. ความตั้งใจอยางแนวแน ท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานของหนวย 

งาน จนกวาจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจาง 

5. ความยืนหยัดท่ีจะทํางานในหนวยงานตอไป แมนมีโอกาสไดรับ

ขอเสนอเงินเดือนท่ีสูงกวาหรือไดรับการโยกยายตําแหนง 

 

4.38 

4.28 

 

3.93 

 

4.21 

 

4.12 

 

0.67 

0.70 

 

0.82 

 

0.76 

 

0.85 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.19 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา แสดงระดับปจจัยความผูกพันตอองคการ ของโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการคงอยูกับองคการ โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.19, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ความภาคภูมิใจท่ีมีสวนทําใหหนวยงานกาวหนา มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก  

(Χ  = 4.38, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ขอ 2 ถามีโอกาสจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในหนวย 

งานนี้ (Χ  = 4.28, S.D. = 0.70) และขอ 4 ความตั้งใจอยางแนวแน ท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานของ

หนวยงาน จนกวาจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจาง (Χ  = 4.21, S.D. = 0.76) ตามลําดับ และขอท่ีมี 

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 ความเกรงกลัวตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน หากออกจากงานโดยท่ียังไมมีทางเลือกใหม  

(Χ  = 3.93, S.D. = 0.82)  
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ตารางท่ี 4.22  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความผูกพันตอองค 

การของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานความรูสึก โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความรูสึก Χ  S.D. แปลผล 

1. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของฝายงานท่ีปฏิบัติอยู 

2. ความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงานของ

หนวยงาน 

3. ความรูสึกชื่นชอบระบบของหนวยงาน เชน ระบบการปกครอง 

ระบบ การทํางาน 

4. ความภาคภูมิใจท่ีจะกลาวถึงหนวยงานของทานกับบุคคลภาย 

นอก 

5. หนวยงานมีความหมายและความสําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน

ของทานมาก 

4.33 

 

4.27 

 

4.04 

 

4.09 

 

4.19 

0.81 

 

0.76 

 

0.93 

 

0.82 

 

0.80 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.18 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา แสดงระดับปจจัยความผูกพันตอองคการ ของโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานความรูสึก โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

(Χ  = 4.18, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของฝายงานท่ีปฏิบัติอยู (Χ  = 4.33, S.D. = 0.81) รอง 

ลงมา คือ ขอ 2 ความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงานของหนวยงาน (Χ  = 4.27, 

S.D. = 0.76) และขอ 5 หนวยงานมีความหมายและความสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานของทานมาก  

(Χ  = 4.19, S.D. = 0.80) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 ความรูสึกชื่นชอบระบบของ

หนวยงาน เชน ระบบการปกครอง ระบบการทํางาน (Χ  = 4.04, S.D. = 0.93) 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความผูกพันตอองค 

การของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานบรรทัดฐาน Χ  S.D. แปลผล 

1. ความเต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติ 

งาน 

2. ความยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือชื่อเสียงท่ี

ดีของหนวยงาน 

3. การปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงทัน 

เวลา แมจะไมไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ 

4. ความตั้งใจทํางานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จแมจะมีอุปสรรค 

5. ความเต็มใจทํางานถาไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานใน

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

4.37 

 

4.40 

 

4.29 

4.37 

 

4.39 

 

0.71 

 

0.71 

 

0.73 

0.67 

 

0.60 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.36 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา แสดงระดับปจจัยความผูกพันตอองคการ ของโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานบรรทัดฐาน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

(Χ  = 4.36, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2 ความยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือชื่อเสียงท่ีดีของหนวย 

งาน (Χ  = 4.40, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ ขอ 5 ความเต็มใจทํางานถาไดรับมอบหมายงานนอก 

เหนือจากงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ (Χ  = 4.39, S.D. = 0.60) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 การ

ปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงทันเวลา แมจะไมไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ  

(Χ  = 4.29, S.D. = 0.73) 
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ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 

 

ตารางท่ี 4.24  แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 
 

ตัวแปร 

ภาวะผูนําทาง

วิชาการของ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

(TOTALA) 

ประสิทธิภาพ 

การสอน 

ของครู 

(TOTALB) 

ความผูกพัน 

ตอองคการ 

ของครู 

(TOTALC) 

ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

(EFF) 

ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

(TOTALA) 1 .430** .287** .364** 

ประสิทธิภาพการสอนของครู 

(TOTALB) - 1 .314** .299** 

ความผูกพันตอองคการของครู 

(TOTALC) - - 1 .576** 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

(EFF) - - - 1 
 

** p < .01 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ภาวะผูนําทางวิชา 

การของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู และความผูกพันตอองคการของครู มีความ 

สัมพันธกันทุกดาน และปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ทุกรณีมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนี้ 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (r = .364**) อยูในระดับต่ํา อยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ประสิทธิภาพการสอนของครู มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (r = .299**) อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

ความผูกพันตอองคการของครู มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (r = .576**) อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 19 กับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกัน (r) โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความ

ผูกพันตอองคการของครู (r = .576**) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (r = .364**) 

และประสิทธิภาพการสอนของครู (r = .299**) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง 1) ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู และ 3) ปจจัยความผูกพันตอองคการของครู รายดานมี

ความสัมพันธกัน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการสอนของครู r = .430** ประสิทธิภาพการสอนของครูกับความผูกพันตอองคการของ

ครู r = .314** และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอองคการของครู  

r = .287** 
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใช

เทคนิคการเลือกตัวแปรท่ีสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ โดยวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดัง

ตารางท่ี 25 
 

ตารางท่ี 4.25  แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (B) สัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน ( β ) และการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี 

Enter 
 

 ตัวแปรพยากรณ B S.E.b β  t p-

Values 

Constant คาคงท่ี 1.039 .253  4.113** .000 

TOTALA ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

.211 .053 .195 3.945** .000 

TOTALB ประสิทธิภาพการสอนของครู .059 .051 .057 1.149 .251 

TOTALC ความผูกพันตอองคการของครู .455 .043 .502 10.670** .000 

 R = .614 R2 = .378 F = 65.101  p-Values = .000 
 

**p < .01  

จากตารางท่ี 4.25 พบวา เม่ือนําตัวแปรพยากรณท้ัง 3 ตัว มาพยากรณประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบวา มีตัวแปรพยากรณเพียง 2 ตัวท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ รอยละ 37.80 (R2 = .378) และเม่ือ

พิจารณาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณท้ังหมดในรูปคะแนนมาตรฐาน พบวา ตัวแปร

พยากรณท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีเพียง 2 

ตัว คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู 

(TOTALC) 

จากตารางการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (B) สัมประสิทธิ์

การถดถอยมาตรฐาน ( β ) และการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี Enter พบวา 

ตัวแปรท่ีเขาสมการ ตัวแปรแรก คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) และ 

ตัวแปรท่ี 2 คือ ความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) ตามลําดับ สวนตัวแปรท่ีถูกตัดออก คือ 

ประสิทธิภาพการสอนของครู (TOTALB) ดังตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 4.26  แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (B) สัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน ( β ) และการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธี 

Stepwise 
 

 ตัวแปรพยากรณ Beta B S.E.b t p-

Values 

Constant คาคงท่ี  1.157 .231 5.020** .000 

TOTALA ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา .216 .234 .050 4.713** .000 

TOTALC ความผูกพันตอองคการของครู .514 . 466 .042 11.194** .000 

 R = .612 R2 = .375 F = 96.896 
 

**p < .01  

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) 

สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 37.5 (R2 = .375) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ตัวแปร

พยากรณท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ ความผูกพันตอองคการ

ของครู (TOTALC) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta = .514) คา (Beta) 

เปนบวก หมายถึง เม่ือความผูกพันตอองคการของครูมีคาเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

เพ่ิมข้ึน รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) มีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta = .216) คา (Beta) เปนบวก หมายถึง เม่ือผูบริหารใชภาวะ

ผูนําทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โดยสามารถสรางสมการ

พยากรณได ดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ  = 1.157 + 0.446TOTALC+ 0.234TOTALA 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑ  = 0.514TOTALC + 0.216TOTALA  

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบวา ตัวแปรท่ีเขาสมการพยากรณ คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) ดังแสดงใน แผนภูมิท่ี 4.1 
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แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงการสรุปผล การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษา (TOTALA) 

2. ความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
ประสิทธิผลของของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (EFF) 

หมายถึง ตัวแปรท่ีเขาสมการพยากรณ 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) ศึกษาระดับของภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับของประสิทธิภาพการสอนของครู และระดับของความผูก 

พันตอองคการของครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 3) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 4) คนหาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 5) เพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

โดยขอบเขตของการวิจัยการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงขอบเขตดานเนื้อหาประกอบดวย ปจจัยภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การกําหนดพันธกิจ การบริหารหลักสูตรและการสอน การ

นิเทศการสอน การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน 

ปจจัยประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก การรูจักผูเรียน การวางแผนการสอน เทคนิคในการดําเนิน 

การสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูท่ีดี ปจจัยความผูกพันตอองคการของครู 

ไดแก ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ ความผูกพันดานความรูสึก ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบดวย 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมี

ทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน  

โดยมีสมมติฐานวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน มี

ความสัมพันธกัน และมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบโดยรวม และตัวแปรพยากรณอยางนอย 1 ตัว 

สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการ 

ศึกษา 2559 จาก 52 โรงเรียน จํานวน 2,184 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 326 คน ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 191 

คน และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 135 คน ท่ีไดมาโดย

การสุมแบบแบงชั้นภูมิ สําหรับตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรพยากรณ (Predictor variables) ไดแก ภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู ความผูกพันตอองคการของ

ครู และตัวแปรเกณฑ (Criterion variables) ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนา

ปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพทเฉพาะ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 

3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลเก่ียวกับสถานภาพของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และตอนท่ี 

3 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 

ระดับ ตามมาตรการวัดของ Likert  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใช คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ใชเทคนิควิธีการคัดเลือกตัว

แปรพยากรณท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรเกณฑ โดยวิธี Enter เพ่ือดูตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ แลว

จึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติไปสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน โดยวิธี Stepwise 

ผลการวิเคราะหไดขอคําถามท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.60-1.00 หาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบ 

สอบถามทุกตอนโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha coefficient of cronbach) ได

คาความเท่ียงของแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดาน

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีจํานวน 21 ขอ มีคาความเท่ียงท้ังฉบับ เทากับ .956

ดานประสิทธิภาพการสอนของครู มีจํานวน 18 ขอ มีคาความเท่ียงท้ังฉบับ เทากับ .956 ดานความผูก 

พันตอองคการ มีจํานวน 15 ขอ มีคาความเท่ียงท้ังฉบับ เทากับ .957 และไดคาความเท่ียงของ

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาความเท่ียงท้ังฉบับ เทากับ .958  

ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 มีผลการวิเคราะหขอมูลซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเปน

รอยละ 65.6 และ เพศชาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 34.4 มีประสบการณในการทํางานมากกวา 

20 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 23.9 และ ไมเกิน 5 ป นอย

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอย

ละ 41.4 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 29.1 และโรงเรียนขนาดใหญนอยท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 6.5 สวนใหญอยูในจังหวัดเลย คิดเปนรอยละ 58.6 และอยูในจังหวัดหนองบัวลําภูคิด

เปนรอยละ 41.4 

5.1.2 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

จากการศึกษาพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (Χ  = 4.11, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Χ  = 

4.16, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ดานท่ี 1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผล สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง (Χ  = 4.15, S.D. = 0.59) และดานท่ี 4 ความสามารถในการแกปญหาภายใน โรงเรียน (Χ  = 

4.12, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานท่ี 2 ความสามารถพัฒนานักเรียนให

มีทัศนคติทางบวก (Χ  = 3.99, S.D. = 0.58) 

5.1.3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

จากการศึกษาพบวา 

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพ 

รวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ  = 4.15, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 5 การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการ

สอน (Χ  = 4.26, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ดานท่ี 2 การบริหารหลักสูตรและการสอน (Χ  = 4.18, 

S.D. = 0.54) และดานท่ี 3 การนิเทศการสอน (Χ  = 4.16, S.D. = 0.50) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําสุด คือดานท่ี 4 การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Χ  = 4.02, S.D. = 0.58) 
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2. ประสิทธิภาพการสอนของครู 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.39, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 5 คุณลักษณะของครูท่ีดี (Χ  = 4.45, S.D. = 0.53) รองลง 

มา คือ ดานท่ี 2 การวางแผนการสอน (Χ  = 4.44, S.D. = 0.54) และดานท่ี 3 เทคนิคในการดําเนิน 

การสอน (Χ  = 4.39, S.D. = 0.58) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานท่ี 1 การรูจักผูเรียน  

(Χ  = 4.34, S.D. = 0.53)และดานท่ี 4 การปรับปรุงการเรียนการสอน (Χ  = 4.34, S.D. = 0.61) 

3. ความผูกพันตอองคการของครู 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 19 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของครู โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (Χ  = 4.24, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานท่ี 3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Χ  = 4.36, S.D. = 0.57) 

รองลงมา คือ ดานท่ี 1 ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Χ  = 4.19, S.D. = 0.52) และดานท่ี 2 

ความผูกพันดานความรูสึก (Χ  = 4.18, S.D. = 0.71) 

5.1.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ ซ่ึงประกอบดวย ภาวะผูนําทางวิชา 

การของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู และความผูกพันตอองคการของครู กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดังนี้ 

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ประสิทธิภาพการสอนของครู มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความผูกพันตอองคการของครู มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 
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5.1.5 วิเคราะหหาตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  

การวิเคราะหหาตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบวา มีตัวแปรท่ีสามารถสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดังนี้ 

1. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เปนการวิเคราะหดูภาพรวม โดยนําตัวแปรท้ังหมด 3 ตัว

แปร มาพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย

วิธี Enter พบวา มีตัวแปรพยากรณเพียง 2 ตัวท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมี

สัมประสิทธิ์การพยากรณ รอยละ 37.80 (R2 = .378) และเม่ือพิจารณาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว

แปรพยากรณท้ังหมดในรูปคะแนนมาตรฐาน พบวา ตัวแปรพยากรณท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผล 

ของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีเพียง 2 ตัว คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) 

2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยวิธีการวิเคราะหแบบ Stepwise พบวา ภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) สงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 37.5 (R2 = .375) และเม่ือพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ตัวแปรพยากรณท้ัง 2 ตัวแปร สงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 19 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา 

ตัวแปรพยากรณท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ ความผูกพันตอ

องคการของครู (TOTALC) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta = .514) คา 

(Beta) เปนบวก หมายถึง เม่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความผูกพันตอ

องคการเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมข้ึนดวย รองลงมา คือ ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา (TOTALA) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Beta = 

.216) คา (Beta) เปนบวก หมายถึง เม่ือผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ก็จะสงผลให

ประสิทธิผลของโรงเรียนเพ่ิมข้ึนดวยตามลําดับ 
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5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายได ดังนี้ 

5.2.1 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัย พบวา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหง 

ชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการศึกษา ไดมีนโยบายกําหนดใหโรงเรียนตองมีศักยภาพ

ในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองปรับปรุงศักยภาพ สรางวิสัยทัศน และเปาหมายท่ีชัดเจนมี

การกําหนดกลยุทธท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก ท้ังนี้เพ่ือใหเปนแนวทางในการทํางานของคนใน

องคการมีความสัมพันธกันระหวางเปาหมายของบุคคล เปาหมายขององคการโดยบุคลากรในองคการ

ตองมีความสามารถ มีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย ท้ังนี้ดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ วิชา 

การ และความสัมพันธชุมชน ใหคุมคาและเกิดประโยชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด สอดคลอง

กับแนวคิดของ Woods and Orlik ท่ีกลาววาประสิทธิผลของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอด 

เวลา เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันท่ีมีพลวัต นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพซ่ึงสอดคลองกับหลัก 

สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มี

ศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนจึงตองกําหนด

เปนจุดเนนไปพรอมกับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นจึงทําใหโรงเรียน

เห็นความสําคัญของคุณภาพการจัดการศึกษาเรงพัฒนาโรงเรียนทุกดานใหเปนท่ียอมรับและเกิดความ

เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลทุกระดับ และเม่ือโรงเรียนมีความพรอมในทุก ๆ ดานแลวยอมหมายถึง 

โรงเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณข้ึน ดังนั้นเม่ือโรงเรียนมีสุขภาพองคการท่ีสมบูรณแลวยอมจะสงผลให

โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน สอดคลองกับความคิดเห็นของ พันธเทพ ใจคํา กลาวไววา ผลสําเร็จ

ของการบริหารท่ีบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดให ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหาร

โรงเรียนท่ีสามารถใชความสามารถและประสบการณในการบริหารเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว สุดทายสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะสงผลดีตอโรงเรียนคือ โรงเรียน

จะมีประสิทธิผลสูง 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุมพล เปยมศรี ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถใน

การแกไขปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานความสามารถพัฒนาให
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นักเรียนมีทัศนคติในทางบวก ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Goldstein 

(อางใน ศักดิ์ชัย แกวอินทร) ท่ีกลาววาประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลท่ีเกิดจากนโยบายและการ

บริหารโรงเรียน ท่ีสงผลตอบุคลากรทุกระดับและผูเก่ียวของกับโรงเรียน และจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน จากเหตุผลดังกลาว ประกอบกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ี

นํามาศึกษา มีความพรอมอยูในระดับมาก จึงทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

ผลการวิจัยพบวา ระดับปจจัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 19 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานประสิทธิภาพการสอนของครู ดาน

ความผูกพันตอองคการของครู และดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามลําดับ 

รายละเอียดขอคนพบรายปจจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.2.1.1 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ การสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนการสอน การบริหารหลักสูตรและการสอน การนิเทศการสอน การกําหนด พันธกิจทางวิชาการ 

และการติดตามความกาวหนาของนักเรียน ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา 

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหมีบรรยากาศท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน จัดใหมีแหลง

เรียนรูและสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและเปนระเบียบ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ชวยสงเสริมใหท้ังผูเรียน

และครูมีพลังพรอมท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู ไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลาก 

หลาย ครูยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Weber ท่ีกลาววา ผูนําสามารถสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูใหเปนบวกไดโดยการสื่อสารเปาหมายทางวิชาการใหเปนท่ีเขาใจ การตั้งความคาดหวังไวสูง

เพ่ือผลการปฏิบัติงาน การสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ีเปนระเบียบท่ีมีความคาดหวังทางวินัยชัดเจน 

และทํางานเพ่ือใหครูเพ่ือความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

สอดคลองกับความคิดเห็นของ นิจวดี แจมจันทร ท่ีกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนปจจัย

สําคัญอยางยิ่งท่ีจะสงผลตอการสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข คือ การจัด

สภาพการเรียนการสอนใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย นักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไดเรียนรูโดยวิธีการตาง ๆ 

อยางหลากหลาย ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยาง
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เต็มศักยภาพ ความสําคัญของการสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข กอใหเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนท้ังปจจุบันและอนาคต คือ ผูเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น เบิกบาน เกิดกําลังใจ ใฝ

เรียนรู ไมทอแท หรือทอถอย ผูเรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เห็นคุณคาของตนเอง และมีกําลังใจท่ีจะทําสิ่งท่ีดี

งามตลอดไป ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของ โยธิน สกุลเดช 

ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพ 

รวม และรายดานยูในระดับมาก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษารายดานมีความ 

สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ บรรยากาศในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ .05 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คือ 

บรรยากาศในโรงเรียน และการสนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Kijai (อางใน ชุลี รุงพานิช) ไดศึกษาเก่ียวกับ

คุณลักษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจากปจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ไดแก บรรยากาศของ

สถานศึกษา ภาพพจนของสถานศึกษา ความเปนผูนําในการคิดคํานวณของผูเรียน และความสัมพันธ

ระหวางบานกับสถานศึกษา ผลการวิขัยพบวา ปจจัยพ้ืนฐานท้ัง 5 ประการ มีความสัมพันธทางบวก

กับความสําเร็จของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธสูงตอความสําเร็จของสถานศึกษาและสูงกวาปจจัยดานตาง ๆ  

5.2.1.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู 

ระดับปจจัยท่ีสงผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

ดานประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ คุณลักษณะของครู

ท่ีดี การวางแผนการสอน เทคนิคในการดําเนินการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน และการรูจัก

ผูเรียน ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาจะมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น 

ปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งคือครู เพราะครูคือผูท่ีสัมผัสและมีความสัมพันธโดยตรงกับการจัดการเรียน

การสอน สอดคลองกับแนวคิดของ เกษม บุตรดี (อางใน อุดม พุทธา) ท่ีกลาววา การจัดการศึกษาจะ

มีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายไดเพียงใด ยอมข้ึนกับองคประกอบตาง ๆ หลายประการ ตัวอยางเชน 

นโยบายชัดเจนของรัฐเก่ียวกับการจัดการศึกษา ปรัชญาการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของชาติ หลัก 

สูตรท่ีใช ผูบริหาร เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ และครูผูใชหลักสูตร อยางไรก็ดี แมรัฐบาลจะมีนโยบาย

สงเสริมการศึกษาอยางจริงจัง มีปรัชญาการศึกษาท่ีเหมาะสม มีกําลังเงินมากเพียงพอ มีการแกไข

หลักสูตรใหดีเลิศ มีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและเจาหนาท่ีตาง ๆ ท่ีรวมมือกันดําเนินการจัด

การศึกษาใหเกิดประโยชนตอผูเรียนใหมากท่ีสุดก็ตาม ถาครูผูสอนดอยสมรรถภาพก็จะทําใหการจัด

การศึกษาลมเหลวได เพราะคุณภาพการศึกษาข้ึนอยูกับครูเปนสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดของ เชาว 
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อินใย (อางใน อุดม พุทธา) ท่ีกลาววา หลักสูตรแมบทอาจจะเขียนไวเลิศหรูเพียงใดก็ตาม ถาครูสอน

ไมเปน ไมรูจักวิธีการสอน เด็กจะรูสึกเบื่อหนาย และไมเกิดการเรียนรู ซ่ึงการสอนเปนกิจกรรมของ

ผูสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากใชหลักสูตรเดียวกัน ผูเรียนกลุมเดียว 

กัน ประสิทธิภาพการสอนจะข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของครูผูสอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุจินต 

วิศวธีรานนท (อางใน ปณต เทพภิบาล) ท่ีกลาววา ครูเปนผูกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการใน

ดานตาง ๆ แกผูเรียน ดังนั้น บุคลิกภาพ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูท่ีแสดงออกมาขณะทําการ

สอน จึงมีสวนชวยสงเสริมหรือฉุดรั้งการเรียนรูของนักเรียน และอธิบายเก่ียวกับองคประกอบการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพของครูอยางแทจริงวาประกอบดวย การรูจักผูเรียน การวางแผนการสอน เทคนิคใน

การดําเนินการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน และคุณลักษณะของครูท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัย

ของ นภัสวรรณ ตลับไธสง (อางใน นาวา สุขรมย) ท่ีไดศึกษาประสิทธิภาพการสอนของขาราชการครู 

ตามการประเมินของนักเรียน โรงเรียนบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา ประสิทธิภาพ

การสอนของครู โดยรวมอยูในระดับมาก 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Greenwood (อางใน กําพล ใจเมือง) ท่ีไดสรางเครื่องมือ

ประเมินผลการสอน จํานวน 85 ขอ มีมาตรการวัด 7 ระดับ ใชกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ อาจารย นิสิต

และผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีสงผลตอการสอนของอาจารยประกอบดวย อาจารยท่ี

มีความสามารถทําใหนิสิตเขาใจเรื่องท่ีสอน ใชวิธีสอนท่ีทันสมัย มีความสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ี มี

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอลูกศิษย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน มีความรูกวางขวาง และทันตอ

เหตุการณ มีความเขาใจและเห็นใจศิษย และสอดคลองกับ Raynold (อางใน กําพล ใจเมือง) ท่ีได

ศึกษาองคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในสหราชอาณาจักร โดยศึกษา

ลักษณะของครูท่ีมีประสิทธิภาพและองคประกอบสําคัญของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พบวาครูควรใช

สื่อท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ สอน โดยยึดหลักความแตกตางระหวาง

บุคคลและโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนควรเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การ

จัดการเรียนการสอนท่ีทาทายความสามารถ มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวาง

ครูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการเรียนเพ่ือพัฒนา และใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

5.2.1.3 ความผูกพันตอองคการของครู 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 19 ดานความผูกพันตอองคการของครู โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ความ

ผูกพันดานบรรทัดฐาน ความผูกพันดานความรูสึก และความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ ตาม 

ลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา องคการคือกลุมคนท่ีรวมกันประกอบกิจการงานอยางอยางหนึ่งโดยมี

การจัดระเบียบ บรรทัดฐาน โดยเฉพาะการจัดการในเรื่องความสัมพันธตอกัน กําหนดหนาท่ีความ
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รับผิดชอบของแตละคนอยางเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง จน

เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ ความผูกพันตอองคการของครู จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหงาน

บรรลุวัตถุประสงคได ผูปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง ยินดีท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจเพ่ือ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด และดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการนอยหรือไมมีเลยซ่ึงความ

ผูกพันตามจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือจุดมุงหมายของสมาชิกไดรับการตอบสนองจากองคการและไดมี

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับแนวคิดของ 

อภิสิทธิ รักษาวงศ ท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของความผูกพันองคการไววา ความ

ผูกพันองคการสามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานไดดีกวาความพึงพอใจในงาน เปนความ 

รูสึกเหมือนเปนเจาขององคการรวมกันของสมาชิกทําใหเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ

อยางเต็มท่ี เปนตัวเชื่อมประสานระหวางความตองการของบุคคลในองคการกับเปาหมายขององคการ 

เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขององคการ และชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกในองคการมีความรัก 

และความผูกพันขององคการของตน ซ่ึงเปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติงานในองคการท่ีตองประพฤติ

ตาม เพ่ือท่ีจะไดเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ สงผลใหบุคลากรท่ีอยูในวัฒนธรรมองคการมีความ

ซ่ือสัตย จงรักภักดี มีทัศนคติทางบวกตอองคการ มีพฤติกรรมแสดงออกตอองคการท่ีปฏิบัติงานอยู 

และมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกขององคการโดยยอมรับนโยบายและเปาหมายขององคการ เต็มใจ

ท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการและพรอมท่ีจะอยูกับองคการตอไป แมวาองคการจะอยูใน

ภาวะปกติหรือประสบกับภาวะวิกฤติ สอดคลองกับแนวคิดของ Swals ท่ีไดกลาววาองคการจะตองมี

ปฏิสัมพันธตอกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเฉพาะหรือหลาย ๆ เปาหมายในลักษณะท่ีเปนโครงสรางและ

ความรวมมือกันอยางเปนทางการ และสอคลองกับงานวิจัยของ ปยะดา วงษปญญา ท่ีไดศึกษาวิจัย

เรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลตอประสิทธิผลทางการบริหารใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา

ความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลองคการ 3) เพ่ือศึกษาความ 

สัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความ

ผูกพันแบบองคการในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) โดยภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียนไมแตกตางไป

ตามคุณลักษณะสวนบุคคลแตแตกตางไปตามลักษณะองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) 

ความผูกพันกับองคการมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา ชูเอน ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองค 

การของพนักงานระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  
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1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการโดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความผูกพันตอองคการและ  

4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือพนักงานระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปการศึกษา 

2552 จํานวน 190 คน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ

แบบสอบถาม วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ T-test F-test และคาสถิติ

แจกแจงไคสแควรจากการศึกษาพบวา 1) ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความเต็มใจ ทุมเท ใชความพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือองคการ 2) พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ปจจัยดานงานทุกดานมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ 4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

และปจจัยดานงาน พบวาเพศมีความสัมพันธกับคาตอบแทนและสวัสดิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

จากสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีกลาวไววา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและ

รายดานมีความสัมพันธกันและมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 แตละองคประกอบโดยรวม 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกัน 

จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู และความผูกพัน

ตอองคการของครู โดยรวมรายดาน มีความสัมพันธกันทุกดาน อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ท้ังนี้จากการศึกษาแนวคิดดังกลาว ปจจัยท้ัง 3 ดาน มีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางเปนระบบ 

หากหนวยงานใด ท่ีผูนํามีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการสูง และครูผูซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการจัด 

การเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

ครบถวน มุงม่ันและตั้งใจ และทุกฝายมีการรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ รวมสรางบรรยากาศใน

หนวยงานใหเอ้ือตอการดําเนินงาน จะสามารถนําองคการบรรลุเปาหมายไดในท่ีสุด สอดคลองกับงาน 

วิจัยของ ประจักสิน บึงมุม ท่ีกลาววา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารจะเปนตัวกําหนดแบบแผนการ

ปฏิบัติงานของผูรวมงาน จึงมีอิทธิพลโดยตรงตอสภาพบรรยากาศองคการ ขณะเดียวกันสภาพบรรยา 

กาศมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของผูรวมงาน มีผลตอการปฏิบัติงานของครูและประสิทธิภาพ

ในการบริหารสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ Reid David & Peter ไดสังเคราะหงาน 
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วิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงพบปจจัยหลายประการ เชน 

ปจจัยในดานการบริหารงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานครู ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดาน

โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ Lui (อางใน สมสะนิด วงคําจัน) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห

พฤติกรรมผูนําในการบริหารดานวิชาการของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา 

Instructional Leadership Behavior Questionnaire (ILBQ) ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําใน

การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธสูงกับความสําเร็จของโรงเรียน และยังพบวาขนาดของโรงเรียน 

จํานวนปของการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และจํานวนผูชวยไมมีความสัมพันธกับผลสําเร็จของ

โรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ สุนันทา ไกยเดช ท่ีไดแสดงความคิดเห็นวา ภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารมีอิทธิพลตอคุณภาพทางการสอนของอาจารยผูสอน และนํามาซ่ึงความมี

ประสิทธิผลของการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีแสดงออกใหอาจารยผูสอน

ไดรับรูอยางชัดเจนวานํามาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความผูกพันตอองคการของครู ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา และประสิทธิภาพการสอนของครู ตามลําดับ ซ่ึงอภิปรายผลในแตละตัวแปร ไดดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคการของครูมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (r=.576**) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ความผูกพันตอองคการของครู 

เปนบรรทัดฐานของการปฏิบัติงานในองคการท่ีตองประพฤติตาม เพ่ือท่ีจะไดเกิดความรูสึกผูกพันตอ

องคการ สงผลใหบุคลากรท่ีอยูในวัฒนธรรมองคการมีความซ่ือสัตย จงรักภักดี มีทัศนคติทางบวกตอ

องคการ มีพฤติกรรมแสดงออกตอองคการท่ีปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกของ

องคการโดยยอมรับนโยบายและเปาหมายขององคการ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จของ

องคการและพรอมท่ีจะอยูกับองคการตอไป แมวาองคการจะอยูในภาวะปกติหรือประสบกับภาวะ

วิกฤติ สอดคลองกับแนวคิดของ Swals ท่ีไดกลาววาองคการจะตองมีปฏิสัมพันธตอกันเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายเฉพาะหรือหลาย ๆ เปาหมายในลักษณะท่ีเปนโครงสรางและความรวมมือกันอยางเปนทาง 

การ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะดา วงษปญญา ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลตอประสิทธิผลทางการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความผูกพันตอองคการของครูใน

โรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลองคการ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ

กับประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความผูกพันแบบองคการในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก 2) โดยภาพรวมประสิทธิผลของโรงเรียนไมแตกตางไปตามคุณลักษณะสวนบุคคลแตแตก 

ตางไปตามลักษณะองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความผูกพันกับองคการมีความ 
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สัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และประสิทธิผล

ของโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากการศึกษาดังกลาวจึงพบวา การท่ีองคการมีความผูกพันกันอยางแนนแฟนจะสงผลใหมีความ 

สัมพันธตอประสิทธิผลของโรงเรียนในทิศทางท่ีดี 

จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทาง 

บวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับต่ํา (r=.364**) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหการ

บริหารงานวิชาการ เปนพันธกิจการบริหารงานอีกงานหนึ่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถาน 

ศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดการศึกษาโดยตรง ผูบริหารจึงตองทําความเขาใจและมุงม่ันตองานวิชา 

การอยางจริงจัง สอดคลองกับแนวคิดของ Davis & Thomas ท่ีกลาววา พฤติกรรมภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (Instructional Leadership) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ

ของสถานศึกษา มีอิทธิพลตอความคาดหวัง มีอิทธิพลตอการสังเกตการณสอนและการนิเทศ มี

อิทธิพลตอการพัฒนาบุคลากร และสัมพันธกับคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จตุรงค ภูอยูเย็น ไดศึกษาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีตอผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนสูง มีพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการมากวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการศึกษา

ดังกลาวจึงพบวา การท่ีผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการสูงจึงมีความสัมพันธตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนในระดับสูงดวยเชนกัน 

จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน อยูในระดับต่ํา (r=.299**) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ประสิทธิภาพการสอนของครู เปนการ

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยอาศัยความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานดวย

ความพยายาม มีวิริยะอุตสาหะ เพ่ือแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดกับผูเรียน สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิรยา เพ็ชรแกว (อางใน มนูญ พันธหลอ) ท่ีกลาววา การศึกษาจะมีคุณภาพดีและบังเกิด 

ผลตามแนวคิดท่ีวางไว ตองอาศัยครูเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การท่ีครูจะมีทักษะการจัดการในดาน

ตาง ๆ ไดนั้น ครูจะตองอาศัยความรู เทคนิควิธี และสอดคลองกับแนวคิดของ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ 

ใหคํานิยามความหมายในวงกวางของประสิทธิภาพการสอนวา เปนความสามารถของครู ผูบริหาร

โรงเรียนและตัวนักเรียน ท่ีจะรวมกันจัดกิจกรรมหรือดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว โดยมีการสูญเปลานอยท่ีสุด จากแนวคิด

ดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
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จากสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีตั้งไววา ตัวแปรพยากรณอยางนอย 1 ตัว สามารถพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรพยากรณท่ีศึกษา มีเพียง 2 ตัวแปร ท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษา (TOTALA) และความผูกพันตอองคการของครู (TOTALC) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (Beta) เปนบวกท้ังสอง มีประสิทธิภาพในการทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน รอยละ 

37.80 (R2 = .378) สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ความผูกพันตอองคการของครูเปนตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta=.514) เปนบวก กลาวคือ เม่ือสมาชิกทุกคนในองคการมี

ปฏิสัมพันธระหวางกัน มีความผูกพันชวยเหลือซ่ึงกัน รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ใชทักษะท่ีมี

อยูในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีตนพึงกระทํา และมีความรับผิดชอบขององคการ

รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพได จะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย

ขององคการนั้น ๆ ดังนั้นถาทุกคนในองคการมีความผูกพันกัน ยอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สอดคลองกับแนวคิดของ Swals ท่ีไดกลาววาองคการจะตองมีปฏิสัมพันธตอกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

เฉพาะหรือหลาย ๆ เปาหมายในลักษณะท่ีเปนโครงสรางและความรวมมือกันอยางเปนทางการ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน จอมคําสิงห ศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรท่ีมี

อิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความ

ผูกพันในองคการของบุคลากรและประสิทธิผลขององคการ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรกับประสิทธิผลขององคการ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอความ

ผูกพันในองคการ 4) เพ่ือสรางสมการพยากรณประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความ 

ผูกพันตอองคการของบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก 2 ) ระดับประสิทธิผลขององคการโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง 3) ปจจัยความผูกพันตอองคการของบุคลากรดานความเชื่อและยอมรับในเปา 

หมายและคานิยมขององคการ ดานความเต็มใจและดานความปรารถนาอยางแรงกลามีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 4) ตัวพยากรณท่ีดีคือความผูกพัน

ตอองคการดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ (X1) และความผูกพัน

ตอองคการดานความเต็มใจ (X3) 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta=.216) เปนบวก กลาวคือ ถาผูบริหารสถาน 

ศึกษาแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในการนําความรู เทคนิค และทักษะการบริหารงาน ท่ีมี

การวางกลยุทธไวอยางดีท่ีเก่ียวของกับการนําบุคลากรในสถานศึกษาใหรวมมือปฏิบัติงานพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพแลวยอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
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สอดคลองกับแนวคิดของ Mcilvan ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ฝกอบรมประจําการเพ่ือเปนสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ การเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยการใชเครื่องมือของ Haliinger ท่ีเรียกวา The Instructional Management Rating 

Scale Survey วัดความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําของ

ผูบริหาร ทําใหผูบริหารสามารถนิเทศงานวิชาการไดและมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไปในทางท่ีดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ  สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย

ทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาตัวแบบและการตรวจสอบความ

ตรงของตัวแบบ ใชกลุมตัวอยางท่ีเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยการสังเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกประเทศ ผลการ 

วิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู ปจจัยบรรยากาศของ

โรงเรียนและปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน สวนอิทธิพล

ทางออมพบวา ปจจัยสมรรถนะขององคการและปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการสงผานปจจัยการจัด

กระบวนการเรียนรูกับปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนสงผานปจจัย

การจัดกระบวนการเรียนรู 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ผูกําหนดนโยบาย ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูทุก ๆ คน สามารถนําไปประกอบการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือจะชวยให

เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนมากข้ึน ดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลรวมกันของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเจตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ตัวแปรพยากรณท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐานสูงสุด คือ ดานความผูกพันตอองคการของครู และดานภาวะผูนําทางวิชาการของผู 

บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร ครู ควรจะใหความสําคัญกับความผูกพันตอองคการเปนลําดับแรก 

เพราะจากการวิจัย พบวา ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมากท่ีสุด คือ ความ

ผูกพันตอองคการของครู ดังนั้น ผูบริหาร และครูจึงควรท่ีจะมีปฏิสัมพันธกันในองคการท่ีเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะเม่ือพิจารณารายดานตามลําดับ ดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบวา ดานท่ีควรไดรับ
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การสงเสริมมากท่ีสุดเปนลําดับแรกคือ ดานคุณลักษณะของครูท่ีดี รองลงมาคือ ดานการวางแผนการ

สอน ดานเทคนิคท่ีใชในการดําเนินการสอน ดานการปรับปรุงการเรียนการสอน และดานการรูจักผูเรียน 

ตามลําดับ ดังนั้น ครูจึงควรพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ศึกษาหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการ

สอน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน รูจักผูเรียนและจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลายตามความเหมาะสม

และตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ควรใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูใหเปนครูมืออาชีพ   

2) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความผูกพันตอองคการของครู ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบวา ดานท่ี

ควรไดรับการสงเสริมมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน รองลงมาคือ ความผูกพัน 

ดานความรูสึก และความผูกพันดานการคงอยูขององคการ ตามลําดับ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควร

สงเสริมในเรื่องการทํางานรวมกันขององคการ มีเกณฑและขอบขายภาระงานท่ีชัดเจน เปดโอกาสให

สมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย รวมคิดและลงมือปฏิบัติ ผูบริหารควรสราง

แรงจูงใจใหเกิดข้ึนในองคการ เอาใจใสเพ่ิมพูนความรู มีทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน และรับฟง

ความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในองคการ ตลอดจนติดตามการวัดและประเมินผลภายในองคการ 

ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ควรใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาความผูกพันตอองคการใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

3) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบวา ดานท่ี 

ควรไดรับการสงเสริมมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ ดานบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน รองลงมา 

คือ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการนิเทศการสอน ดานการกําหนดพันธกิจ และดานการติด 

ตามความกาวหนาของนักเรียน ตามลําดับ ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของกับ 

การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ควรใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและจัดทําหลักสูตรสําหรับอบรมผูบริหาร

สถานศึกษาใหเปนผูบริหารมืออาชีพตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยขอเสนอแนวคิดสําหรับการ

วิจัยครั้งตอไป ดังนี ้

  5.3.2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิผล

ของโรงเรียนใหสูงข้ึน 
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  5.3.2.2 ควรศึกษาและทําการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน รวมกับ

ทฤษฎีอ่ืน เชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เพ่ือใหไดองคความรูเพ่ิมเติม และเปน

การหาตัวแปรรวมในการพยากรณ 

  5.3.2.3 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล Try Out 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

………………………………………………… 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงเพ่ือศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ขอมูลท่ีไดจะแปลผลการวิจัยใน

ภาพรวม ผูวิจยัจะเก็บขอมูลทานเปนความลับ และใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบ

ตอทานหรือหนวยงานของทาน แตอยางใด 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 

 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน ซ่ึงการตอบแบบสอบถามไม

สงผลกระทบตอหนาท่ีการงานของทานแตอยางใด ขอมูลท่ีทานตอบจะเปนประโยชนตอการสงเสริม 

การพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ผูวิจัยหวังเปน

อยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดียิ่ง และขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

  

 

 

นายธีรภัทร ปุญญา 

นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ 
 

คําช้ีแจง โปรดตรวจสอบและพิจารณาขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอไปนี้ 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีกําหนดใหตามสภาพความเปนจริง 

 

1. เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

2. ประสบการณในการทํางาน 

  ไมเกิน 5 ป 

  6 - 10 ป 

  11 - 20 ป 

  มากกวา 20 ป 

 

3. ขนาดโรงเรียน 

  โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ไมถึง 500 คน) 

  โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 500 คน - 1,499 คน) 

  โรงเรียนขนาดใหญ (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 1,500 คน - 2,499 คน) 

  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป) 

 

4. จังหวัด 

  เลย 

  หนองบัวลําภ ู
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทานเพียงชองเดียว โดยใชเกณฑใหคะแนน ดังนี้ 
 

5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  มาก  

3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  นอย 

1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานท่ี 1 ภาวะผูนําทางวิชาการ      

การกําหนดพันธกิจทางวิชาการ      

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหคณะครู ชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมายทาง

วิชาการของโรงเรียน 

     

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ

ปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน มาเปนแนวทางใน

การกําหนด พันธกิจ และเปาหมายทางวิชาการ 

     

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการกําหนดขอบเขตของงาน ภาระ

งาน เก่ียวกับงานวิชาการชัดเจน 

     

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการสื่อสาร สรางความเขาใจในภารกิจ 

บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในงานวิชาการ นําไปสูการ

บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียน 

     

การบริหารหลักสูตรและการสอน      

5. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร      

6. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความรู สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา 

หลักสูตร ใหสอดคลองกับ พันธกิจของโรงเรียนแกครู 

     

7. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ มีความสามารถใน

การประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

8. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน และครู นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนประกอบการตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการ

จัดทําหลักสูตรและการเรียนรูเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

     

การนิเทศการสอน      

9. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความชวยเหลือ ติดตาม และประเมิน 

ผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

     

10. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการนิเทศภายในแบบ

กัลยาณมิตร 

     

11. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนจัดใหมีการประชุมหลังการตรวจเยี่ยม

หองเรียนเพ่ือนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน 

     

12. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพ

ภายในโรงเรียน 

     

13. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพ

ภายนอกโรงเรียน 

     

การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน      

14. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการนําวิธีการท่ีหลาก 

หลายมาดําเนินการทดสอบนักเรียนตอเนื่องเปนระยะ ๆ  

     

15. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการทดสอบนักเรียน

เพ่ือตรวจสอบจุดเดนและจุดบกพรองของนักเรียน 

     

16. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมาใชใน

การประเมินความกาวหนาดานการเรียนของผูเรียนตามเปาหมาย

ดานวิชาการของโรงเรียน 

     

17. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบมา

ดําเนิน การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน      

18. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรู เชน หอง 

เรียน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีปลอดภัย เปนระเบียบและ

เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

19. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

     

20. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี ท่ีทัน 

สมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันจะนําไปสูการ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

     

21. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญและยึดความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

     

ดานท่ี 2 ประสิทธิภาพการสอนของคร ู      

การรูจักผูเรียน      

22. ครูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ดานความสามารถและ

ความแตกตางของผูเรียนแตละคนกอนทําการสอน 

     

23. ครูนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือคัดกรองและทําความรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

     

24. ครูนําขอมูลจากการวิเคราะหมาวางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

25. ครูจัดการเรียนรูโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ยึดหลักผูเรียน

มีความแตกตางกัน ทุกคนสามารถเรียนรูได และการเรียนรูเกิดได

ทุกท่ีทุกเวลา 

     

การวางแผนการสอน      

26. ครูมีการศึกษาหลักสูตร เพ่ือวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู      

27. ครูออกแบบการเรียนรูลวงหนาอยางเปนระบบ และจัดทําแผน 

การสอนตามรูปแบบท่ีกําหนดไว 

     

28. ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม

การเรียนการสอน 

     

29. ครูวางแผนการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม      

เทคนิคในการดําเนินการสอน      

30. ครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถ และ

ความแตกตางของผูเรียน 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

31. ครูใชกระบวนการ วิธีการสอนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดย

พิจารณาความสอดคลอง ตามความสามารถและความเหมาะสม

ของเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

     

32. ครูใชเทคนิค และวิธีการเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อยางหลากหลาย 

     

การปรับปรงุการเรียนการสอน      

33. ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและเปนไปตามแนว 

ทางของหลักสูตร 

     

34. ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน      

35. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําขอมูลมาใชแกปญหา พัฒนา

และปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

ลักษณะของครูท่ีดี      

36. ครูมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองเสมอ      

37. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม      

38. ครูยิ้มแยมแจมใสนาศรัทธาเปนกัลยาณมิตร      

39. ครูสอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศน มุงม่ันพัฒนา      

ดานท่ี 3 ความผูกพันตอองคการ      

ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ      

40. ทานมีความภาคภูมิใจท่ีมีสวนทําใหหนวยงานกาวหนา มีชื่อเสียง

เปนท่ีรูจัก 

     

41. ถามีโอกาสจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในหนวยงานนี้      

42. ความเกรงกลัวตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน หากออกจากงานโดยท่ียังไมมี

ทางเลอืกใหม 

     

43. ความตั้งใจอยางแนวแน ท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานของหนวยงาน 

จนกวาจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจาง 

     

44. ความยืนหยัดท่ีจะทํางานในหนวยงานตอไป แมนมีโอกาสไดรับ

ขอเสนอเงินเดือนท่ีสูงกวาหรือไดรับการโยกยายตําแหนง 

     

ความผูกพันดานความรูสึก      

45. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของฝายงานท่ีปฏิบัติอยู      
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

46. ความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงานของ

หนวยงาน 

     

47. ความรูสึกชื่นชอบระบบของหนวยงาน เชน ระบบการปกครอง 

ระบบการทํางาน 

     

48. ความภาคภูมิใจท่ีจะกลาวถึงหนวยงานของทานกับบุคคลภายนอก      

49. หนวยงานมีความหมายและความสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานของ

ทานมาก 

     

ความผูกพันดานบรรทัดฐาน      

50. ความเต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน      

51. ความยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือชื่อเสียงท่ีดี

ของหนวยงาน 

     

52. การปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงทัน 

เวลา แมจะไมไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ 

     

53. ความตั้งใจทํางานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จแมจะมีอุปสรรค      

54. ความเต็มใจทํางานถาไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานใน

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทานเพียงชองเดียว โดยใชเกณฑใหคะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง   โรงเรียนมีความสามารถในระดับ  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง   โรงเรียนมีความสามารถในระดับ  มาก  

3  หมายถึง   โรงเรียนมีความสามารถในระดับ  ปานกลาง 

2  หมายถึง   โรงเรียนมีความสามารถในระดับ  นอย 

1  หมายถึง   โรงเรียนมีความสามารถในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานท่ี 1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง     

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน โดย

เฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาสูงข้ึน 

     

2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน โดยเฉลี่ย

ในรอบปท่ีผานมาผานเกณฑ สมศ. กําหนด 

     

3. โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน      

4. โรงเรียนสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานวิชาการ

เพ่ิมข้ึนและมีความคิดสรางสรรค 

     

ดานท่ี 2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก      

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

     

6. นักเรียนมีการแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม      

7. นักเรียนมีเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน      

8. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับของนักเรียน 

     

ดานท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน      

9. ครูเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 
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ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

10. โรงเรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดานตาง ๆ 

ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติ 

     

11. ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการท่ีโรงเรียนจัดทํา      

12. โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

     

13. ครูมีการปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

     

14. โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุน สงเสริม เพ่ือสราง

บรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู 

     

ดานท่ี 4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน      

15. ผูบริหารและคณะครูรวมกันวางแผน แกไขปญหาของโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

     

16. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินในโรงเรียนได 

     

17. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ภายในโรงเรียนดวยหลักเหตุผลและคุณธรรม 

     

18. ครู พึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน      

19. ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน      
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC)
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ตารางแสดงคา IOC ของแบบสอบถาม 

 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 

ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

ดานท่ี 1 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร       

การกําหนดพันธกิจทางวิชาการ       

1. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหคณะครู ชุมชน และคณะ 

กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจ 

และเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ

สภาพปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน มาเปน

แนวทางในการกําหนด พันธกิจ และเปาหมายทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 0 0.80 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการกําหนดขอบเขตของงาน 

ภาระงาน เก่ียวกับงานวิชาการชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีการสื่อสาร สรางความเขาใจ

ในภารกิจ บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในงานวิชา 

การ นําไปสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การบริหารหลักสูตรและการสอน       

5. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องหลัก 

สูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6. ผูบริหารสูงสดุของโรงเรียนใหความรู สงเสริมสนับสนุนการ 

พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียนแกครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมีความรูความเขาใจ มีความ 

สามารถในการประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไป

ปฏิบัต ิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

8. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน และครู นําขอมูลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู เรียนประกอบการตัดสินใจในการ

กําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรและการเรียนรูเพ่ือการ

บรรลุเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การนิเทศการสอน       

9. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหความชวยเหลือ ติดตาม และ

ประเมินผลดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการนิเทศภายใน

แบบกัลยาณมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนจัดใหมีการประชุมหลังการ

ตรวจเยี่ยมหองเรียนเพ่ือนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนา

วิชาชีพภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 -1 0.60 

13. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหโอกาสครูไดพัฒนา

วิชาชีพภายนอกโรงเรียน +1 +1 +1 +1 -1 0.60 

การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน       

14. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการนําวิธีการท่ี

หลากหลายมาดําเนินการทดสอบนักเรียนตอเนื่องเปน

ระยะๆ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการทดสอบ

นักเรียนเพ่ือตรวจสอบจุดเดนและจุดบกพรองของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบ

มาใชในการประเมินความกาวหนาดานการเรียนของ

ผูเรียนตามเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

17. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูนําผลการทดสอบ

มาดําเนินการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพ่ือ

พัฒนาผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน       

18. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรู เชน 

หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีปลอดภัย เปน

ระเบียบและเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสนับสนุนใหมีสื่อการเรียนการ

สอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

20. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันจะนํา 

ไปสูการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูอยางหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญและยึดความ

แตกตางระหวางบุคคล +1 +1 +1 +1 0 0.80 

ดานท่ี 2 ประสิทธิภาพการสอนของคร ู       

การรูจักผูเรียน       

22. ครูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ดานความสามารถ

และความแตกตางของผูเรียนแตละคนกอนทําการสอน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

23. ครูนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือคัดกรองและทําความรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

24. ครูนําขอมูลจากการวิเคราะหมาวางแผน เพ่ือจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25. ครูจัดการเรียนรูโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ยึดหลัก

ผูเรียนมีความแตกตางกัน ทุกคนสามารถเรียนรูได และ

การเรียนรูเกิดไดทุกท่ีทุกเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การวางแผนการสอน       

26. ครูมีการศึกษาหลักสูตร เพ่ือวางแผนการจัดกระบวนการ

เรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

27. ครูออกแบบการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และจัด 

ทําแผนการสอนตามรูปแบบท่ีกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

28. ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

29. ครูวางแผนการวัดและประเมินผลไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

เทคนิคในการดําเนินการสอน       

30. ครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถ

และความแตกตางของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

31. ครูใชกระบวนการ วิธีการสอนท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิ 

ภาพโดยพิจารณาความสอดคลอง ตามความสามารถและ

ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

32. ครูใชเทคนิค และวิธีการเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนอยางหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การปรับปรุงการเรียนการสอน       

33. ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและเปนไป

ตามแนวทางของหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

34. ครูมีการนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

35. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําขอมูลมาใชแกปญหา 

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

คุณลักษณะของครูท่ีด ี       

36. ครูมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน พัฒนาตนเองเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

37. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

38. ครูยิ้มแยมแจมใสนาศรัทธาเปนกัลยาณมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

39. ครูสอนดี เสียสละ มีวิสัยทัศน มุงม่ันพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดานท่ี 3 ความผูกพันตอองคการ       

การคงอยูกับองคการ       

40. ความภาคภูมิใจท่ีมีสวนทําใหหนวยงานกาวหนา มีชื่อเสียง

เปนท่ีรูจัก +1 +1 +1 +1 0 0.80 

41. ถามีโอกาสแนะนําใหบุคคลอ่ืนเขามาทํางานในหนวยงานนี้ +1 +1 +1 +1 0 0.80 
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ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

42. ความเกรงกลัวตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน หากออกจากงานโดยท่ียัง

ไมมีทางเลือกใหม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

43. ความตั้งใจอยางแนวแน ท่ีจะเปนบุคลากรปฏิบัติงานของ

หนวยงาน จนกวาจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจาง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

44. ความยืนหยัดท่ีจะทํางานในหนวยงานตอไป แมนมีโอกาส

ไดรับขอเสนอเงินเดือนท่ีสูงกวาหรือไดรับการโยกยาย

ตําแหนง +1 +1 +1 +1 0 0.80 

ความรูสึก       

45. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของฝายงานท่ีปฏิบัติอยู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

46. ความยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดําเนินงาน

ของหนวยงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

47. ความรูสึกชื่นชอบระบบของหนวยงาน เชน ระบบการ

ปกครอง ระบบการทํางาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

48. ความภาคภูมิใจท่ีจะกลาวถึงหนวยงานของทานกับบุคคล 

ภายนอก +1 +1 +1 +1 0 0.80 

49. หนวยงานมีความหมายและความสําคัญสําหรับการปฏิบัติ 

งานของทานมาก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

บรรทัดฐาน       

50. ความเต็มใจในการใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ีในการ

ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

51. ความยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือชื่อ 

เสียงท่ีดีของหนวยงาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

52. การปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ เพ่ือใหงานสําเร็จ

ลุลวงทันเวลา แมจะไมไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

53. ความตั้งใจทํางานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จแมจะมีอุปสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

54. ความเต็มใจทํางานถาไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจาก

งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 0 0.80 
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แบบสอบถามตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 

 

ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

ดานความสามรถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง      

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง

โรงเรียน โดยเฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาสูงข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน โดย

เฉลี่ยในรอบปท่ีผานมาผานเกณฑ สมศ. กําหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาผูเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

4. โรงเรียนสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดาน

วิชาการเพ่ิมข้ึนและมีความคิดสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก       

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับ

นักเรียนอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6. นักเรียนมีการแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7. นักเรียนมีเจตคติ และคานิยมท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และขอบังคับของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน       

9. ครูเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ

สอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตรท่ี

พัฒนาข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10. โรงเรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดาน

ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11. ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการท่ีโรงเรียน

จัดทํา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอ ประเด็นคําถาม 

ผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 IOC 

12. โรงเรียนมีการนําผลการทดสอบนักเรียนไปใชในการ

วางแผน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13. ครูมีการปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ข้ึนใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14. โรงเรียนมีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุน สงเสริม เพ่ือ

สรางบรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน       

15. ผูบริหารและคณะครูรวมกันวางแผน แกไขปญหาของ

โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 0 0.80 

16. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกปญหาเรงดวนหรือเหตุ 

การณฉุกเฉินในโรงเรียนได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17. ผูบริหารและคณะครูรวมกันแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิด 

ข้ึนภายในโรงเรียนดวยหลักเหตุผลและคุณธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18. ครู พึงพอใจในการแกไขปญหาตางๆ ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

19. ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจในการแกไขปญหาตาง ๆ 

ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

คาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 
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คาความเท่ียงของแบบสอบถามดานประสิทธิผลของโรงเรียน 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 23.1 

Excludeda 100 76.9 

Total 130 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.958 19 

 

คาความเท่ียงของแบบสอบถามดานภาวะผูนําทางวิชาการ 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 23.1 

Excludeda 100 76.9 

Total 130 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.956 21 
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คาความเท่ียงของแบบสอบถามดานประสิทธิภาพการสอนของครู 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 23.1 

Excludeda 100 76.9 

Total 130 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.956 18 

 

คาความเท่ียงของแบบสอบถามดานความผูกพันตอองคการ 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 23.1 

Excludeda 100 76.9 

Total 130 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.957 15 
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คาความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวม 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 23.1 

Excludeda 100 76.9 

Total 130 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.986 73 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : นายธีรภัทร ปุญญา 

วัน เดือน ป เกิด : เกิดวันท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2523 

ท่ีอยูปจจุบัน : โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตําบลผานกเคา 

   อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 40180 

 

การศึกษา   

 ประถมศึกษา : โรงเรียนบานหนองคูขาม ตําบลหนองเชียงทูน 

   อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

 มัธยมตน : โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

 มัธยมปลาย : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตําบลในเมือง 

   อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 ปริญญาตรี : คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกเคมี-คณิตศาสตร 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ประสบการณการทํางาน 

  : ครูผูชวย  

   โรงเรียนผาขามวิทยายน ตําบลบริบูรณ 

   อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

  : ครู ค.ศ.1  

   โรงเรียนผาขามวิทยายน ตําบลบริบูรณ 

   อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

  : ครู ค.ศ.2  

   โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตําบลผานกเคา 

   อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

 ปจจุบัน : ครู ค.ศ.2  

   โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตําบลผานกเคา 

   อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
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