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บทคัดยอ 

 
การศึกษาปรากฏการณเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางขอสรุปเชิงทฤษฏีวาดวย

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวยประเด็นตางๆดังนี้ 1) ลักษณะของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 2) เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 3) การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติ 4) ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้จะแสดงถึงวิถีทางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของผูบริหาร
โรงเรียนที่ไดสรางขึ้นจากภาวะผูนําและเปนอัตลักษณทางการบริหารของตนเอง ซึ่งขอสรุปจากการศึกษา
ปรากฏการณในประเด็นดังกลาวจะนําไปสูขอสรุปเชิงทฤษฎีซึ่งเปนผลของการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้ มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปรากฏการณโดยเฉพาะ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจะใชวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)           
ในสวนของการบันทึกขอมูลนั้นจะมีลักษณะเปนขอมูลเชิงบรรยาย (descriptive data) โดยบรรยายเกี่ยวกับ 
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นทางการบริหาร พฤติกรรมและกระบวนการทํางานที่สอดคลองกับภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน ประสบการณของบุคลากรและผูเก่ียวของ เรื่องเลาจากสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยละเอียดอาศัยหลักฐานอางอิงเชิงประจักษ  ขอมูลอยางละเอียดที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนี้        
จะนําไปสูความเขาใจถึงความหมายที่แฝงอยูในปรากฏการณ ประสบการณตรง เหตุการณตางๆ ที่มีความ
สอดคลองกับประเด็นทฤษฎี ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยสามารถตีความหมายของสิ่งท่ีเกิดขึ้น และเชื่อมโยงไปสูการ
สังเคราะหเพ่ือสรุปทฤษฏี 

พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 3 แหงซึ่งไดเลือกตามเกณฑที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลัก           
ในการเก็บขอมูลประกอบดวยผูบริหาร บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ เก็บรวบรวมและ
ประมวลผลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ Atlas.ti 4.2 ชวยในการ        
จัดกระทําขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ภาวะผูนําสถานศึกษาของผู อํานวยการโรงเรียน คือการปฏิบัติทางการบริหารของ

ผูอํานวยการโรงเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการบริหารงานโรงเรียนของตนอยางเปนเอกลักษณ ซึ่งภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมีองคประกอบสําคัญคือ เปนวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งมีหลายๆ ศาสตร
ทางการบริหารมาเกี่ยวของ และเก่ียวของกับความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานายการ ในดานความรู ทักษะ และ
เจตคติ อัตตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกิดขึ้นจากปรากฏการณทางการบริหาร 
ที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นผสานกับวิถีการทํางานหรือวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งเปนภาพลักษณที่ปรากฏ
ออกมา การคงอยูของยุทธศาสตรภาวะผูนํา ขึ้นอยูกับความยึดมั่นในอุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการ



 ข

โรงเรียน การเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน และความสอดคลองระหวางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน 

2. เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก ภูมิหลัง         
สวนบุคคล แรงบันดาลใจในตนเอง แรงขับทางสังคม ฐานบารมี และประสบการณในการทํางาน 

3. การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย การทํางานอยางมี
เปาประสงค การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การใชเครื่องมือทางการ
บริหารที่หลากลาย รวมทั้งการนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการบริหารงานโรงเรียน และการคิดขั้นสูงของ
ผูอํานวยการ ซึ่งมีปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ ไดแก นโยบายและกฎหมาย ผูบังคับบัญชาและผูมีอิทธิพลตอการ
ทํางาน ผูใตบังคับบัญชา ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ทรัพยากรและงบประมาณ 

4. ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนปรากฏผลสืบเนื่องท่ีสําคัญ ไดแก ผลที่ปรากฏ
โดยตรงตอตัวผูอํานวยการเอง นักเรียนและคุณภาพการศึกษา การรับรูและการยอมรับของชุมชนและสังคม  
รวมทั้งการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
 

The objective of phenomenon study for constructing the Grounded Theory was to develop 
various theoretical conclusions in school leadership for the basic education school’s principal including 
different issues as:  1) characteristics of “school leadership for the basic education school’s principal” 
according to people in phenomenon, 2) causal condition of development of school leadership for the 
basic education school’s principal, 3) the action of school leadership for the basic education school’s 
principal and factors affecting, and 4) consequences resulting from school leadership for the basic 
education school’s principal. The school leadership in this study would indicate unique characteristic          
of school principals developed from leadership, and be identity in management of themselves.                  
The conclusions from phenomenon of those issues would lead to theoretical conclusions which were 
research findings. 

The Qualitative Research for constructing the Grounded Theory, was a phenomenon research 
especially the process in collecting data including various techniques as” an in-depth interview, 
participant observation, focus group discussion, small group discussion. For data recording, it was a 
descriptive data describing the administrative existing incidence, behavior, and working process relevant 
to construction of Basic Education Principals, experience of staffs and related people, the myth from 
school implementation in detail based on empirical evidences. The detailed information from data 
collection, would lead to comprehension in implication in phenomenon of direct experience, different 
incidences relevant to theoretical issues which would help the researcher to interpret the existing things, 
and associating to synthesis for theoretical conclusions. 

The area of this study included 3 places selected by specified criterion. The target group for 
data collection consisted of the administrators, school staffs, students, and related persons. The analysis 
of Qualitative Data were collected and coded by using Atlas. ti 4.2 computer program for data 
processing. 

The research findings found that: 
1. School leadership for the basic education school’s principal was a management practice of 

basic Education Principals constructed for using in their own school management as an identity.          
The major constituent of school leadership was the management techniques relating to various 
management sciences as well as the Basic Education Principals’ individuality. The identity of School 
leadership for the basic education school’s principal caused by management phenomenon constructed in 
aligned with working style or school culture as the existing identity. The existence of School leadership 
for the basic education school’s principal was based on the Basic Education Principals’ persistence in 



 ง

idealized management, learning and self-development, and congruence between the leadership            
strategies and school culture. 

2. The School leadership for the basic education school’s principal caused by major factors 
including: personal background, one’s own inspiration, social motive, charismatic foundation, and work 
experience. 

3. The practice in school leadership for the basic education school’s principal consisted of 
purposive working, searching for successful factors, development of interpersonal relationship, usage of 
various kinds of management, and application of new techniques in school management as well as the 
Basic Education Principals’ higher order of thinking. Factors affecting school leadership were: the policy 
and laws, super-ordinates and authorities on their sub-ordinates, community and related work units as 
well as resource and budget. 

4. School leadership for the basic education school’s principal, there were major consequences 
including: direct effect on the Basic Education Principals, students, and educational quality, perception 
and recognition by community and society, and construction of body of knowledge in both of academic 
and vocational fields of study. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณความดีของวิทยานิพนธน้ีขอมอบใหแกบุพการีและบูรพาจารยทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา กรุณาและเอาใจใสดูแลใหคําปรึกษาอันดียิ่งจาก         
รองศาสตราจารย ดร. กนกอร สมปราชญ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญญา  
โพธิวัฒน ที่ปรึกษารวม ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพศาล สุวรรณนอย ประธาน
คณะกรรมการสอบ รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน สารรัตนะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทวีชัย บุญเติม และ            
ดร. ประชุทธ ชูสอน ผศ. ดร. สวัสดิ์ โพธิวัฒน กรรมการสอบทุกทาน ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาให
คําแนะนําอันเปนประโยชนและขอเสนอแนะในการทําวิทยานิพนธ จนกระทั่งวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จเรียบรอย
ดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ชาย โพธิสิตา รองศาสตราจารย ดร. นภาภรณ หะวานนท 
รองศาสตราจารย ดร. ปนหทัย ศุภเมธาพร รองศาสตราจารย ดร. สิระยา สัมมาวาจ ผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กานต เรืองมนตรี ดร. ถวิล ลดาวัลย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ไชยา ภาวะบุตร ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ตลอดจนใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนในการปรับปรุงเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมปจจุบันในยุคโลกไรพรหมแดนมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีแตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัว
และกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย          
จากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน              
ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาคุณภาพใหดีและสูงขึ้น และกําลังคนที่จะเขาไปเปนเครื่องจักรกลสําคัญของการพัฒนา
ในทุกๆ ดานจะตองมีคุณภาพสูง (วิจิตร ศรีสะอาน, 2543) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคน
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรู 
ดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพ่ึงตนเอง
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) ซึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาตินั้น คุณภาพของทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนหัวใจสําคัญยิ่งและ
คุณภาพทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งมาจากการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนใหสอดคลองกับลักษณะสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542) 
และในการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสงผลใหทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการจัดการศึกษาอยางจริงจังเพ่ือกาวสูศตวรรษใหมไดอยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544) 

“การศึกษา” เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพโดยการพัฒนาความสามารถ ของมนุษย        
แตละบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหบุคคลไดพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิต ตั้งแต
การวางรากฐานพัฒนาของชีวิตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการศึกษา
จึงเปนเรื่องของการพัฒนาคน เปนการสราง “ทุนมนุษย” (อํารุง จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ, 2542)          
ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยที่ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมจะเปนกําลังแรงงาน        
ที่มีคุณภาพของประเทศ เปนกลไกและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศอยางตอเนื่อง 
จะเห็นไดวาการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวจะตองเปนการศึกษาที่มี
คุณภาพเทานั้น ดังนั้นประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาและเจริญกาวหนามากแลว หรือประเทศ            
ที่กําลังพัฒนา จึงไดทุมเทกําลังท้ังในแงความคิดและทรัพยากรของประเทศเพื่อท่ีจะปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษา
ของประเทศอันเปนการสะสมพลังอํานาจใหประเทศสามารถพึ่งตนเอง อยูรอดหรือแขงขันได การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปนการศึกษาเพ่ือทําใหบุคคลไดรับการ
สงเสริมศักยภาพที่มีอยูและไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543)  
ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของการศึกษาที่กลาวมาจะเห็นวา การศึกษาเปนกระบวนการเพื่อสรางความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนาธรรม            
การสรางสรรคเพ่ือจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
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สังคมการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา ความรูคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จึงกลาว
ไดวาการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2540) เปนปจจัยสําคัญ
ในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณลักษณะของบุคคล สังคมและบานเมืองใด         
ใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกับทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นจะมีพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ ซึ่งสามารถดํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้นไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปในอนาคต 
(คณะกรรมการจัดทําหนังสือประมวลจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสดานการศึกษา, 2540) ดังนั้น         
จึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา เพ่ือขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย ยกระดับ
ความรู ทักษะ คุณภาพชีวิตของประชากร ชุมชนและกําลังคน (รวีวัตร สิริภูบาล, 2544) 

การปฏิรูปการศึกษาของไทยมุงเนนในดานระบบคุณภาพของโรงเรียนใหอิสระในการบริหารตามขอมูล  
ความตองการของชุมชน และศักยภาพของหนวยงานบนพื้นฐานการประสานความรวมมือขององคการ โดยสราง
วัฒนธรรม การกํากับติดตามและความรับผิดชอบตอคุณภาพการจัดการศึกษาและใหบริการทางการศึกษา             
(รุง แกวแดง, 2542) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน คือ 
ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานหลักสูตร  วิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา ดานระบบบริหารและ
การจัดการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) ดังนั้นจึงกอใหเกิดความทาทายตอการปฏิรูปการศึกษา              
เพราะตองการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการศึกษาใหม หาแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ตองวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา เพ่ือสรางความมั่นใจกับผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของแตละสถานศึกษาวา สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผลิตผูจบการศึกษาหรือนักเรียนไดคุณภาพตรงตามความตองการของ
ชุมชนและสังคม ซึ่งความตองการในเรื่องคุณภาพการศึกษามีมาทุกยุคทุกสมัย นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน  
บุคลากรในวงการศึกษาไดคิดคนและแสวงหาวิธีการตางๆ ที่จะทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตาม
คุณภาพตามวัตถุประสงคทางการศึกษาที่ตั้งไว (เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, 2540) 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณ เปนคนดี  
มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตอง
มีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และเปนไปตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดมีการ
จัดระบบโครงสรางและกระบวนการการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย 
ในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (มาตรา 39) การกระจายอํานาจ
ดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และพัฒนาอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 

ปญหาสําคัญประเด็นหนึ่งของการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือ การบริหารจัดการที่มีระบบรวมศูนย
อยูที่สวนกลางทําใหการบริหารการศึกษาขาดคุณภาพ ในการที่สังคมไทยมีโครงสรางการบริหารงานเปนแบบ
รวมอํานาจและสั่งงานกันเปนลําดับขั้น ไมมีการกระจายอํานาจและไมมีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
ผูนําโรงเรียนในระดับปฏิบัติจึงไมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไมกลาวิพากษวิจารณ ไมกลาคิดทําสิ่งใหมๆ              
ที่แตกตางไปจากนโยบายที่สั่งการมาจากเบื้องบน หรือแนวปฏิบัติเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานและเมื่อไดรับ
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โอกาสใหฝกฝนการรับผิดชอบในการตัดสินใจเองก็ขาดความรู และทักษะการบริหารจัดการ (วิทยากร เชียงกูล, 
2542 อางถึงใน นิติมา เทียนทอง, 2546) ซึ่งภายใตบริบทการจัดการศึกษาดังกลาวจึงไมสงเสริมตอการพัฒนา
ศักยภาพความเปนผูนําของบุคลากรในองคการ และมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจในการเปนผูตาม
มากกวาผูนํา ดังนั้นแนวความคิดในเรื่องการจัดการศึกษาจึงตองเปลี่ยนไปจากแนวความคิดเดิม (นิติมา            
เทียนทอง, 2546) และเพ่ือใหการบริหารการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติจึงไดบัญญัติใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ การเงิน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยตรง (มาตารา 39) (สงขลา วิชัยขัทคะ, 2546) ซึ่งการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา
เปนการกระจายภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหารงาน จากกระทรวงลงไปสู
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน (ปญญา แกวกียูร, 2545) ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจทางการบริหารไวที่สวนกลางดังกลาว เปนการจัดสรร
และกระจายอํานาจทางการบริหารสูทองถ่ินหนวยงาน สถานศึกษา และประชาชน ดังเชน ประเทศตางๆ ที่ได
ดําเนินการอยูในปจจุบัน (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2541) ซึ่งในประเทศไทยของเราไดกําหนดนโยบายเพื่อใหการ
บริหารการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติไดบัญญัติ             
ใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคล  
และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง (มาตรา 39) (สงขลา วิชัยขัทคะ, 2546) 

ในองคการทางการศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียน ถือเปนหนวยงานที่มีความสําคัญและเปนแนวหนา
ในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดภารกิจของโรงเรียนไวทุกหมวด เพ่ือใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนมากที่สุด
แกผู เรียนการปฏิรูปการศึกษาจะตองเกิดขึ้นอยางจริงจังซึ่งโรงเรียนในฐานะหนวยงานระดับปฏิบัติ  
ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําจะไดรับการกระจายอํานาจใหตองปฏิบัติหนาท่ีทุกประการตามที่กําหนดไว         
ในกฎหมายและตองไดรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งรับ
การตรวจสอบจากชุมชนอยางใกลชิด (รุง แกวแดง, 2546) การบริหารและจัดการศึกษาซึ่งมีการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เปดโอกาสใหประชาชน องคการ และหนวยงานในทองถ่ินเขามามีสวนรวม           
ในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดําเนินการ ซึ่งสาระสําคัญดังกลาวนํามาสูแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management: SBM 
หรือการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง) (วีระวัฒน อุทัยรัตน, 2544) 

เปนที่ยอมรับกันวาบุคคลที่มีความสําคัญในทุกๆ ระดับของสังคม คือ บุคคลที่เปนผูนํา เพราะผูนํา
เปนผูที่มีความสําคัญตอความอยูรอด  สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้ งหมด               
(พระธรรมปฎก, 2541) นอกจากนี้ ผูนํายังมีความสําคัญในการพัฒนาองคการและการจัดการในทุกระดับ             
ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับโลก (รัติภรณ จงวิศาล, 2543) ดังนั้นภาวะผูนําจึงมี
ความสําคัญในการบริหารจัดการองคการ  ซึ่งในภาวะวิกฤติของระบบราชการจําเปนที่จะตองแกไขอยางเรงดวน
ตองการภาวะผูนําที่เขมแข็ง มีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาอยางกลาหาญ อดทนและตอเนื่อง สามารถสรางความ
มั่นใจที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการและทําใหการทํางานของระบบราชการสามารถเดินไปสูทิศทาง 
ที่ดีขึ้น (สงวน นิตยารัมพงศ, 2540) ซึ่งสอดคลองกับ กนกอร สมปราชญ, 2546) ที่ไดระบุวาภาวะผูเปน
ปจจัยสําคัญในการปฏิรูปงานและประสิทธิผลขององคการ  ภาวะผูนําจึงเปนตัวจักรสําคัญที่มีผลกับกระบวนการ
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และโครงสรางองคการ แบบแผนการปฏิสัมพันธทางสังคม ความเชื่อ คานิยม เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมในการ
ทํางาน นอกจากนี้ ยังมีความเห็นที่ตรงกันวา ผูนําเปนองคประกอบที่สําคัญของการบริหารงานในองคการ   
องคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญที่สุดก็คือผูนํา ถาองคการใด         
ไดผูนําท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน ตลอดจนทํา
กิจกรรมตางๆ ในองคการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในทางตรงกันขาม ถาองคการใดไดผูนําท่ีไมมี
ประสิทธิภาพก็จะไมสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูอยูใตบังคับบัญชาใหเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งได 
ดังนั้นผูนําจึงเปนผูกําหนดทิศทางขององคการโดยรวมผานทางวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ผูนําตองมีความ
รับผิดชอบที่จะสนใจถึงสิ่งแวดลอมขององคการ และมีการพิจารณาถึงความอยูรอดขององคการตอไปในอนาคต
ที่มีการเปลี่ยนแปลง (วิเชียร วิทยอุดม, 2548) 

“ภาวะผูนํา” มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการและการจัดการ เพราะจะทําใหมีการปฏิบัติ
ที่ทําใหจุดมุงหมายขององคการบรรลุเปาหมาย องคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ไมวาจะเปนระดับโลก 
ระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน ภาวะผูนําลวนมีความสําคัญเพราะกอใหเกิดผลที่แตกตางอยางเห็นไดชัด ผูนําบางคน
ทําใหองคการเฉื่อยชา เชื่องชากลับกลายเปนองคการที่มีความกระฉับกระเฉง วองไว บางคนทําใหองคการที่เคย
มีวิสัยทัศนกวางไกลมีสิ่งท่ีทาทายใหทําตลอดเวลา กลายเปนองคการท่ีทํางานอยูในขอบเขตที่แคบๆ ขาดสิ่งเรา
ใจแกผูปฏิบัติงานภายในองคการและไดแตทํางานเหนื่อยๆ ไปวันๆ ในภาวะวิกฤติของระบบราชการที่ตองการ
แกไขอยางเรงดวนตองการภาวะผูนําที่เขมแข็งมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาอยางกลาหาญอดทนและตอเนื่อง 
สามารถสรางความมั่นใจที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ และทําใหการทํางานของระบบราชการ
สามารถเดินไปสูทิศทางที่ดีขึ้น (สงวน นิตยารัมภพงศ, 2540) ในองคการหลายๆ องคการ และในระดับตางๆ  
ขององคการ บุคคลมักจะไดยินคําพูดคุยใหความเห็นอันเปนการสรุปถึง ภาวะขององคการท่ีมีแตจะเลวราย         
ลงทุกๆ วันวาเปนเพราะ “ไมมีภาวะการเปนผูนําท่ีดี” หรือ “ขาดภาวะการเปนผูนํา คํากลาวเหลานี้เปนการเนน
ถึงความสําคัญของภาวะการเปนผูนําท่ีมีตอความสําเร็จแหงเปาหมายขององคการอยางเห็นไดชัด วิโรจน            
สารรัตนะ (2547) ไดวิเคราะหความสําคัญของภาวะผูนําใน 3 ประเด็น คือ 1) ผูบริหารจะตองตระหนักวาการ
จูงใจและภาวะผูนําเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาผูบริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญที่จะ
ทําใหการบริหารมีความเติบโตกาวหนาหากตองการประสบความสําเร็จก็จะตองพัฒนาทักษะภาวะผูนํา                  
2) ภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติและมีผลตอการปฏิบัติงานวาจะดีหรือไมดีดวย  
3) คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานเพ่ือความสําเร็จหากไมมุงพัฒนาคนไมมุงพัฒนาภาวะผูนําแมจะมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาไดวาภาวะผูนํามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน ความอยูรอด ความมีประสิทธิผลขององคการจึงมีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา
จนเกิดแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํามากมาย 

การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทุกฝายทําใหความรับผิดชอบและภาระหนาท่ีของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตองเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังนั้น การเตรียมผูอํานวยการโรงเรียน การพัฒนา
คุณสมบัติสวนบุคคล รวมทั้งความสามารถทางวิชาชีพ เพ่ือใหเปนผูนําในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงยอมเปนเรื่อง
ที่สําคัญเรงดวนและการพัฒนาสมรรถภาพทักษะทางภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนมีเปาหมายทายสุดอยูที่
การยกระดับการเรียนรูของนักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 
2543; อุทัย บุญประเสริฐ, 2543; สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2543) ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสามารถฝกอบรม
และพัฒนาได เพราะไมมีคุณลักษณะเฉพาะสําหรับบุคคลใดๆ ที่จะทําใหกลายเปนผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2543; Joseph. Blasé and Jo Blasé, 1999; Cheng, 1996) 



 5

ผูบริหารในยุคโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกาวไกล สามารถ
ที่จะสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจในเจตนารมณของการบริหารจัดการ สามารถกําหนดยุทธศาสตร         
ในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผูอํานวยการโรงเรียน
จะตองมีทักษะที่สําคัญในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีการทํางานที่ชัดเจนสอดคลองกับแนวการปฏิรูป
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัฒนา เมืองจันทร, 2542) นอกจากนี้การเปนผูนําจะตองมีความรู 
(Knowledge) หมายถึง องคความรูในการเปนผูนําความรูในงานท่ีทําและสามารถทํางานรวมกันเปนทีม              
มีแนวคิด (Concept) มุมมองในการบริหาร ตองมีการฝกฝนการเปนผูนํา (Leadership) สามัญวิสัยของผูนํา           
ที่จําเปนจะตองมีคือ การสรางภาพพจนที่ดีและถูกตองเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงาน การบริหารทํางานอยาง
ทุมเท สามารถควบคุมอารมณได ใหความสําคัญในการสื่อสารความหมายทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนไดอยาง
ชัดเจน คาดการณปญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางขจัดปญหา และแกไขตลอดจนสรางแรงบันดาลใหผูอ่ืนตื่นเตนกับ
ความสําเร็จรวมกัน เปนผูนําใจและเปนกัลยาณมิตรกับทุกคน (รุง แกวแดง, 2542 อางถึงใน เสาวนี              
ตรีพุทธรัตน, 2547) 

บทบาทของผูอํานวยการโรงเรียน คือผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) การเปนผูนํา (Leader) และ
สนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม (Innovations) เขาสูโรงเรียน และเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
ใหกาวหนา เปนผูริเริ่มบุกเบิก (Spearhead) ในการพัฒนางานตามพันธกิจ (mission) ของโรงเรียนและ           
การมอบหมายงาน (delegate) ใหบุคลากรในโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 
ดังนั้นจึงถือวาการบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง (professional) เพราะการบริหารการศึกษาดําเนินการตาม
เกณฑวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน กลาวคือ มีลักษณะการบริหารเฉพาะของตนแตกตางจากวิชาชีพอ่ืน มีอิสระในการ
ใหบริการ ใชวิถีแหงปญญาศึกษา วิเคราะหอยางลึกซึ้งมีการศึกษามากพอคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีองคการ
วิชาชีพควบคุม ดูและ ตรวจสอบ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ (ธีระ รุญเจริญ, 2546) จากที่กลาวมาแสดง
ใหเห็นวาผูอํานวยการโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการท่ีจะทําใหการบริหาร
โรงเรียนบรรลุผลอยางสมบูรณจําเปนตองตรวจสอบเกี่ยวกับภาวะผูนํา การตัดสินใจและการติดตอสื่อสารของ
ผูบริหาร (Hoy and Miskel, 1991) ซึ่งผูบริหารจะใชอํานาจเพื่อการมีอิทธิพลโดยผานภาวะผูนําและ              
การปฏิสัมพันธเพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (บัณฑิต แทนพิทักษ, 2540) และผูอํานวยการโรงเรียนที่ดี
มีประสิทธิผลมีความสอดคลองกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ (Murghy, 1997) ซึ่งสอดคลองกับ Weber 
(1989 อางถึงใน Fair, 2001) คือภาวะผูนําท่ีเขมแข็งของผูอํานวยการโรงเรียนเปนคุณลักษณะที่สําคัญของ 
โรงเรียมที่ประสบผลสําเร็จ (Successful School) ดังนั้นจึงกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลัก           
ที่สําคัญของโรงเรียนและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะ ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม         
ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดการศึกษาและการบริหารโรงเรียนที่ดี (ธีระ รุญเจริญ, 
2550) 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาผูอํานวยการโรงเรียนถือเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนทุกภารกิจในโรงเรียน เปนเสมือนหางเสือเรือท่ีกําหนดทิศทางขององคการ ทั้งนี้เพราะการดําเนินงาน
ดานตางๆ ยอมสอดคลองกับวิสัยทัศนและรูปแบบการบริหารซึ่งผูบริหารยึดถือหลักการ แนวคิดทฤษฏี และ 
การดําเนินการที่แตกตางกัน ภายใตบริบทและปจจัยที่แตกตางกัน  จึงทําใหเกิดเปนเอกลักษณทางการบริหาร
ซึ่งสัมพันธกับความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน 

การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนการศึกษา
ปรากฏการณเพ่ือคนหาความเปนเอกัตตบุคคลที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นเพ่ือแสดงจุดยืนทางการบริหาร
และความสามารถของตนเองใหเปนที่ยอมรับในการกาวขึ้นสูตําแหนงผูนํา ซึ่งการที่บุคคลจะกาวขึ้นมาอยูในจุดนี้
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ไดนั้นจะตองมีเสนทางหรือวิถีชีวิตบางอยางท่ีเปนจุดเดนเหนือกวาบุคคลทั่วๆ ไป การศึกษาเพ่ือคนหาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจึงตองเริ่มตนจาก ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การปฏิบัติของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ และผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน สําหรับคําวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้แมจะเปน
การศึกษาถึงภาวะผูนําของผูอํานวยการแตก็จะตองศึกษาถึงบริบทและความสัมพันธตางๆ ภายในโรงเรียน          
ซึ่งอาจเปนตัวแปรที่เก่ียวของกับประเด็นการศึกษา และปรากฏการณทั้งหมดอาจเชื่อมโยงไปสูการคลี่คลาย
คําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยตองการนําเสนอครั้งนี้จะเปน
การเปดเผยใหเห็นถึงวิถีทางอันเปนเอกลักษณทางการบริหารการศึกษาที่เปนบริบทในสังคมไทย 
 
2. คําถามการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามที่สําคัญเพ่ือเปนแนวการศึกษาและเปนกรอบนําไปสูการคนหาคําตอบ
จากปรากฏการณอันจะทําใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคและสามารถสรุปเปนทฤษฏีฐานรากจาก
ปรากฏการณ ดังนี้ 

1. “ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” จากทรรศนะของผูที่เก่ียวของมีลักษณะ
อยางไร? 

2. เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคืออะไร? 
3. การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวยอะไรบาง

และมีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการปฏิบัติ? 
4. ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคืออะไร? 

 
3. วัตถุประสงคการวิจัย 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเงื่อนไข              
เชิงสาเหตุ การปฏิบัติ ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ และผลสืบเนื่องท่ีเกิดขึ้น 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีกรอบการศึกษาท่ีชัดเจนและไดขอสรุปเชิงทฤษฎีตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการหาขอสรุปเชิงทฤษฏีจากการศึกษาวิจัยเพ่ือใหคําอธิบายในปรากฏการณ
เก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะนําไปสูการสราง
ทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory Study) โดยมีกระบวนการ คือการศึกษาปรากฏการณจากทรรศนะ มุมมอง  
และการใหความหมายของผูที่เก่ียวของกับปรากฏการณที่ศึกษานั้น การวิเคราะหเพ่ือสรางมโนทัศน (concept) 
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางเปนมโนทัศนกรอบแนวคิด และหาความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตาง ๆ  
เพ่ือใหเห็นความสอดคลองระหวางปรากฏการณและทฤษฏีที่ชัดเจนอันจะนําไปสูการสรุปเชิงทฤษฏีในการ
อธิบายและทําความเขาใจกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นเก่ียวกับยุทธศาสตรภาวะผูนํา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะมี
ลักษณะเปนขอสรุปเชิงทฤษฏี (theoretical generating) ตามแนวการศึกษาเพ่ือสรางทฤษฏีฐานราก (Strauss 
and Corbin, 1998) 
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ผูวิ จัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย ไดแก ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนจากทรรศนะของผูที่เก่ียวของ เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ  
และผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

พ้ืนที่โรงเรียนที่เลือกศึกษาคือ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 3 โรงเรียน ในการเลือกโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ใชการกําหนดเกณฑและเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive) โดยจํานวนผูใหขอมูล หรือโรงเรียนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมและ            
ความตองการขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือเชื่อมโยงสูการสรุปผลการวิจัย 

ระยะเวลาในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการวิจัย 15 เดือน ในการลงพ้ืนที่จะมีการแบง
ชวงเวลาของการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเกิดเปนทฤษฏีฐานรากเกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนซึ่งมีการอางอิงถึงเหตุการณเชิงประจักษ เปนระเบียบวิธีเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากและ         
การกําหนดกรอบการศึกษาที่ผูวิจัยใชเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผลเชิงทฤษฏีจากงานวิจัยครั้งนี้ 
สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกตใชทางการบริหาร ดังนี้ 

5.1 ประโยชนในเชิงวิชาการ 
5.1.1 ทฤษฏีจากปรากฏการณเชิงประจักษ การศึกษาปรากฏการณภาวะผูนํา

สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จะทําใหไดขอสรุปเชิงทฤษฏีทางการบริหาร
การศึกษาที่มีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนในสังคมไทย สามารถอธิบายถึงปรากฏการณที่สอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงท่ีไมใชเปนเพียงหลักการ สามารถยกตัวอยางปรากฏการณเพ่ือสรางความเขาใจเชิงทฤษฏีได 

5.1.2 ลดกระแสบริโภคนิยมจากตะวันตก ปจจุบันจะพบวาสวนใหญแลวการศึกษาถึง 
หลักการและทฤษฏีทางการบริหารจะไดรับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตก ทฤษฏีที่มาจากนักการศึกษา 
ชาวประเทศ ซึ่งเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับบริบทของสังคมไทยจะพบวา ทฤษฏีเหลานั้นอาจไมสอดคลองกับ
การปฏิบัติจริงเม่ือนํามาประยุกตใช ทั้งนี้ดวยปจจัยและบริบทตางๆ ที่เปนตัวแปรใหบางทฤษฏีไมสามารถ
นํามาใชไดในสังคมไทย ดังนั้นการวิจัยทฤษฏีฐานรากบนบริบทของสังคมไทย จึงถือวาเปนการกาวเขาสูมิติใหม
ของวงการการศึกษา เปนการสรางองคความรูและทฤษฏีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอยางแทจริง 

5.1.3 การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยสูความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยในลักษณะนี้         
แมจะมีนักการศึกษาหลายทานที่ไดทําการวิจัยและออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทั้งในและตางประเทศ แตก็มีรูปแบบ
การวิจัยหรือวิธีการที่แตกตางกันออกไป ซึ่งหากจะกลาวเปนภาษาพื้นฐานก็จะเรียกการวิจัยในลักษณะนี้วา  
“การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฏี” มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการผสมผสานวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เสนหของงานวิจัยในลักษณะนี้อยูที่การออกแบบการวิจัยเพ่ือท่ีจะคนหาคําตอบหรือคําอธิบายในสิ่งท่ีกําลังศึกษา
ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น การออกแบบงานวิจัยจึงมีความยืดหยุนสามารถปรับใหสอดคลองกับปริมาณ
และความลึกซึ้งของขอมูลท่ีตองการ รวมถึงประเด็นที่ตองการศึกษา ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาระเบียบวิธีและ
ขั้นตอนตางๆ ขึ้นมาในการวิจัยแตละครั้งทําใหมีความเปนเอกลักษณ ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการวิจัยเชิง
คุณภาพอยางสรางสรรค หรืออาจกลาวไดวาเปน “ระเบียบวิธีวิจัยแบบไรขอบเขต” (Unlimited Quality 
Research) 
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5.2 ประโยชนในเชิงการประยุกตใช 
5.2.1 ประโยชนตอโรงเรียนพ้ืนที่เปาหมายในการวิจัย โรงเรียนที่เปนพ้ืนที่ในการศึกษา

สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลในการสะทอนกลับ (reflection) และเรียนรูเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
และเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป 

5.2.2 ประโยชนตอโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนที่มีบริบทคลายคลึงกับโรงเรียน
พ้ืนที่เปาหมายการวิจัย โรงเรียนเครือขายและโรงเรียนที่มีบริบทคลายคลึงกับโรงเรียนพื้นที่วิจัยสามารถนํา
ทฤษฏีที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการดําเนินงานภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ยกระดับความมีคุณภาพและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน กําหนด
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปสูการวิเคราะหสภาพของโรงเรียนที่มีความ
สอดคลองกับผลการวิจัย กําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและแนวดําเนินการอันจะนําไปสูความ              
มีประสิทธิผลตอไป 

5.2.3 ประโยชนตอผูบริหารการศึกษา ผูบริหารทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษารวมถึงระดับกระทรวง สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการ             
ปรับประยุกตใช และสรางเปนรูปแบบภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่สอดคลองกับบริบท        
ของโรงเรียน สรางเครือขาย ประสานความรวมมือในการดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฏีภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนบนหลักการและแนวดําเนินการซึ่งเปนขอสรุปเชิงทฤษฏีที่ผูวิจัยไดนําเสนอ
ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนไปสูคุณภาพภายใตทฤษฏีฐานรากของบริบทสังคมไทย 

5.2.4 ประโยชนในการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาได ทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกระทรวง รวมถึงภาพรวมคุณภาพระดับประเทศ โดยวิเคราะห
จากขอเสนอเชิงทฤษฏีในการขับเคลื่อน พัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน และ
เสริมสรางความมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถกําหนดเปนยุทธศาสตรการดําเนินงานลงไปจนถึงกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมซึ่งตั้งอยูบนฐานรากของทฤษฏี 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เ ก่ียวของ เพ่ือเปน             
กรอบแนวคิดในการศึกษา และเปนพ้ืนฐานใหผูวิจัยสามารถทําความเขาใจถึงปรากฏการณที่ศึกษาโดยมีทฤษฏี
รองรับ เกิดความไวเชิงทฤษฏี (theoretical sensitivity) ดังนั้นทฤษฏีที่ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอในสวนนี้          
จึงมีลักษณะเปนกรอบแนวคิดที่เปนกฎเกณฑซึ่งนักการศึกษาไดกลาวไวหรือไดทําการวิจัยโดยทฤษฏีบางสวน
อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลในปยอนหลังมาผสมผสานกับขอมูลใหมๆ ซึ่งจะทําใหเห็นพัฒนาการของทฤษฎี  
ความสอดคลองและความชัดเจนของทฤษฏีดังกลาวมากยิ่งขึ้น สามารถนํามาอางอิงถึงปรากฏการณที่ศึกษาได  
จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยขอนําเสนอโดยไดวิเคราะหออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย ทฤษฏี
ภาวะผูนํา ทฤษฏีภาวะผูนําโรงเรียน และทฤษฏีการบริหารการศึกษา 

2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย 
ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา องคประกอบของภาวะผูนํา คุณลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน แนวคิดเก่ียวกับความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ประกอบดวย คุณสมบัติของผูอํานวยการโรงเรียน การพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ โรงเรียนปจจัยและ 
ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวย ปรัชญาการบริหารการศึกษา 
จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอ           
การบริหารโรงเรียน และผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

5. แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิด           
การวิจัยเชิงคุณภาพและการสรางทฤษฎีฐานรากซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

6. กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยอันเปนกรอบมโนทัศน
ในการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนรวมถึงผลที่เกิดขึ้นตอโรงเรียน นําไปสูการสรุปผลเพื่อตอบคําถามการวิจัยตอไป 

การนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ตามที่ผูวิจัยไดกลาวมาถือเปนพ้ืนฐานสําคัญอันนําไปสูการสราง
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน รายละเอียดของแตละประเด็นผูวิจัยขอนําเสนอ ดังตอไปนี้ 
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1. ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน   
ผูวิจัยขอนําเสนอทฤษฏีที่เก่ียวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน อันประกอบดวย  

ทฤษฏีภาวะผูนํา ทฤษฏีภาวะผูนําสถานศึกษา และทฤษฏีการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ทฤษฏีภาวะผูนํา   

ทฤษฎีภาวะผูนําเปนความพยายามที่จะใชวิธีการวิจัยอธิบายแงมุมใดแงมุมหนึ่งของผูนํา      
ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถเขาใจ ทํานาย หรือควบคุมภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลได ทฤษฎีภาวะผูนําจําแนก
ออกเปน 4 แนวคิด (Lussier and Achua, 2001; รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544; นิตย สัมมาพันธ, 2546; 
วิโรจน สารรัตนะ, 2547; ไพรฑูรย สินลารัตน, 2547; ณัฎฐพันธ เจรนันทน และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) 
คือ 1) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory) 2) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Leadership Theory) 3) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) 
และ 4) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theory) 

1.1.1 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ และผลงานวิจัย 
ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1930-1940 เปนระยะเริ่มแรกของการศึกษาที่มี

ความเชื่อวาภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิด งานวิจัยสวนใหญมุงตรวจสอบหาคุณลักษณะที่แตกตางกัน
ระหวางผูนําและผูตาม หรือระหวางผูนําท่ีมีประสิทธิผลกับที่ไมมีประสิทธิผลในตัวแปรทั้งกายภาพและจิตวิทยา 
โดยเชื่อวาลักษณะพิเศษบางอยางท่ีปรากฏในตัวผูนําซึ่งมีผลทําใหผูนํามีลักษณะแตกตางจากผูตาม หรือทําให
ผูนําแตละคนมีประสิทธิผลแตกตางกันไป ทฤษฎีลักษณะผูนําไดแนวทางการศึกษามาจากทฤษฎีมหาบุรุษ        
ผูยิ่งใหญ (Great Man Theory) ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ ซึ่งถือวาผูนําเปนมาแตกําเนิด สรางกันไมได 
ดังนั้น ผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะเปนผูที่มีความสามารถเหนือคนธรรมดา (Extra-Ordinary Abilities)           
จากการศึกษางานวิจัยที่รวบรวมไดตั้งแตป ค.ศ. 1904-1940 ไดแสดงใหเห็นวาลักษณะเฉพาะและบุคลิกภาพ
สวนตัวบางประการของผูนํา เชน ลักษณะทางกาย ทักษะทางสังคม และความสามารถทางสติปญญา              
เปนคุณลักษณะที่ทําใหบุคคลบรรลุถึงความเปนผูนํา และเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผล 

1) คุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล 
Stogdill (1974) ไดศึกษารวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนํากวา 

163 เรื่อง ตั้งแตป ค.ศ. 1948-1970 จนทําใหสามารถระบุคุณลักษณะของผูนําที่ดีวาขึ้นอยูกับคุณลักษณะ          
6 ดาน คือ 1) ลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ไดแก เปนผูที่มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ 
2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ไดแก มีการศึกษาดี สถานะทางสังคมที่ดี 3) สติปญญา 
(Intelligence) ไดแก มีสติปญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการสื่อความหมาย และการพูด 4) บุคลิกภาพ 
(Personality) ไดแก มีความตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) ลักษณะที่เก่ียวของกับงาน (Task-Related Characteristics) ไดแก มีความ
ปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด มีความรับผิดชอบ ไมทอแทตออุปสรรค และมุงงาน และ 6) ลักษณะทางสังคม 
(Social Characteristics) ไดแก ปรารถนาที่จะรวมมือในการทํางานกับคนอื่นๆ มีเกียรติ เปนที่ยอมรับของ
บุคคลอ่ืน เขาสังคมเกง และเฉลียวฉลาด 

ผลการวิจัยของศูนยการพัฒนาภาวะผูนําแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา (McCall and Lombards, 1983 cited in Yukl, 1998) ไดคนพบลักษณะ
สําคัญของผูนําท่ีประสบความสําเร็จมีดังตอไปนี้ 1) มีความมั่นคงในอารมณและจิตใจที่แนวแน (Emotional 
Stability and Composure) 2) มีความสามารถในการปกปองคุมครอง (Defensiveness) 3) มีทักษะในการ
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สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น (Interpersonal Skills) 4) มีทักษะทางดานการคิด และเทคนิควิธี (Technical 
and Cognitive Skill) 

Boyatzis (1982) ไดทําการศึกษาวิจัยในองคการที่หลากหลายทั้งในองคการ
ภาครัฐและเอกชน พบวาสมรรถนะ (Competencies) ของผูนํามีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดการ 
สมรรถนะดังกลาวประกอบดวยการจูงใจ (Motives) คุณลักษณะ (Traits) และทักษะ (Skills) จินตภาพแหงตน 
(Self-Image) และความรู (Knowledge) ซึ่งในดานคุณลักษณะนั้นไดคนพบคุณลักษณะของผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ คือ 1) มุงเนนประสิทธิภาพ (Efficiency Orientations) 2) ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ตามมา (Concern with Impact) 3) ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติสิ่งตางๆ 
(Proactivity) 4) มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) 5) มีความสามารถในการสรางกรอบแนวคิด
รวบยอดตอสิ่งตางๆ (Conceptualization) 6) มีความสามารถในการวินิจฉัยสิ่งตางๆ โดยใชประโยชนจาก
ความคิดรวบยอด (Diagnostic Use of Concepts) 7) อํานาจบารมีทางสังคม (Use of Socialized Power) และ 
8) มีการบริหารจัดการโดยอาศัยกระบวนการกลุม (Managing Group Process) 

Bothwell (1983) ไดใหความหมายวาลักษณะผูนําซึ่งผูวิจัยสวนใหญใชใน
การศึกษาความสัมพันธกับภาวะผูนํามี 10 ประการ ดังนี้ 1) ความฉลาด (Intelligence) 2) เขากับผูอ่ืนดี 
(Ability to Get Along Well with Others) 3) มีทักษะที่เก่ียวของกับสมรรถภาพเชิงเทคนิค (Skill in the Area 
of Technical Competence) 4) สามารถจูงใจตนเองและผูอ่ืน (Ability to Motivate Self and Others)             
5) มีความมั่นคงในอารมณและควบคุมตนเอง (Emotional Stability and Self Control) 6) มีทักษะในดานการ
วางแผนและจัดการ (Planning and Organizing Skills) 7) มีความปรารถนาอยาแรงกลาท่ีจะใหงานสําเร็จ 
(Strong Desire to Achieve Task) 8) มีความสามารถใชกระบวนการกลุม (Ability to Use the Group 
Process) 9) เปนผูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (to be Effective and Efficient) และ 10) มีความสามารถ
ในดานการตัดสินใจ (Decisive) 

สิปปนนท เกตุทัต (2534) ไดกลาววาภาวะผูนําควรมีลักษณะ ดังนี้            
1) ตองเปนผูมีประสบการณที่มีความสําเร็จพอสมควร กอใหเกิดความมั่นใจ 2) ในระดับพ้ืนฐานตองเปนคน
เกง ดี กลา อดทน ทํางานเปนกลุมได บริหารจัดการเปน ตัดสินใจเปน และมีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม และ 
3) ในระดับสูงลักษณะของผูนําจะตองเปนคนที่มีความคิดกวางไกล มีทิศทาง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค               
มีความกลา มีพลัง กอใหเกิดศรัทธาดึงดูดใจใหมีผูรวมทํางานดวย 

นพพงษ บุญจิตราดุล (2534) ไดกลาวถึงลักษณะประจําตัวของภาวะผูนําไว 
6 ประการ คือ 1) ผูนําจะตองเปนผูมีความสามารถ (Capacity) ซึ่งประกอบดวยความมีปญญาไหวพริบ         
การตื่นตัวอยูเสมอ ทันตอเหตุการณ การใชเวลาและภาษาที่ถูกตอง ความเปนผูริเริ่ม เปนตัวของตัวเอง และ
ความเปนผูมีการตัดสินปญหาที่ดี 2) ผูนําจะตองเปนผูมีความสําเร็จ (Achievement) โดยเฉพาะความสําเร็จ
ทางดานวิชาการ ชอบแสวงหาความรูและความสําเร็จทางการเลนกีฬา 3) ผูนําจะตองเปนผูมีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) จะตองเปนคนที่คนอื่นจะพึ่งพาได มีความคิดริเริ่ม มีความสม่ําเสมอ มั่นคง อดทน กลาพูด
กลาทํา มีความเชื่อม่ันตนเอง และมีความปรารถนาที่จะเปนเลิศหรือทะเยอทะยาน 4) ผูนําจะตองเปนผูเขาไปมี
สวนรวม (Participation) ในดานกิจกรรม ดานสังคม ใหความรวมมือ รูจักปรับตัวและมีอารมณขัน 5) ผูนําตอง
เปนผูมีฐานะทางสังคม (Status) มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนที่รูจักท่ัวไป (Popularity) และ 6) รูสภาพการณ 
(Situation) รูสภาวะทางจิตใจของคนระดับตางๆ รูฐานะ ทักษะ ความตองการและความสนใจของ
ผูใตบังคับบัญชา รูในวัตถุประสงคขององคการท่ีจะตองทําใหสําเร็จ 
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จากคุณลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิผลตามแนวคิดของนักวิชาการและผูรู          
ในแขนงตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว สามารถสรุปไดวาคุณลักษณะของผูนําที่ชวยใหเกิดประสิทธิผลของภาวะผูนํา
หรือชวยใหผูนําสามารถนํากลุมหรือองคการไปสูความสําเร็จ โดยคุณลักษณะดังกลาวนี้มักจะปรากฏในตัวของ
ผูนําทุกคนซึ่งสมารถจําแนกได 5 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานรางกาย ประกอบดวย มีรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง มีพลังและความทนทานของรางกาย มีบุคลิกภาพดีและแสดงออกที่เหมาะสม 2) คุณลักษณะดาน
อารมณและจิตใจ ประกอบดวย มีความตื่นตัวอยูเสมอ มีความสามารถในการควบคุมอารมณไดดี มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความทะเยอทะยานสูความสําเร็จ เต็มใจที่จะรับผิดชอบ มีความกลาเผชิญกับความ
ยากลําบาก การมีความเด็ดขาด 3) คุณลักษณะดานสังคม ประกอบดวย เต็มใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน          
มีสถานภาพเปนที่ยอมรับ มีความสามารถเขาสังคม มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได มี
ความพรอมที่จะใหความชวยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจ เชื่อถือและใหการยอมรับผูอ่ืน มีฐานะ มีความสามารถ
ในการปกปองคุมครอง และมีอํานาจบารมีทางสังคม 4) คุณลักษณะดานสติปญญา ประกอบดวย มีความสามารถ
ทางสติปญญา มีการตัดสินใจดี ความคิดริเริ่มสรางสรรค เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มีจินตนาการ มีความสามารถ
ในการสรางกรอบแนวคิดรวบยอด มีความสามารถในการวินิจฉัย และ 5) คุณลักษณะดานคุณธรรม 
ประกอบดวย อดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย ความมานะ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความไมเห็นแกตัว 
และความเสียสละ 

2) ทักษะผูนําที่มีประสิทธิผล 
จากการศึกษาของนักทฤษฎีและนักวิชาการตางๆ ที่สนใจการศึกษาทักษะผูนํา

ไดขอคนพบเก่ียวกับทักษะผูนําที่มีประสิทธิผล (Leadership Skills) ดังตอไปนี้ 
McCauley, Moxley and Velsor (1998) ไดนําเสนอทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

ผูนําที่มีประสิทธิผลไว 4 กลุม จํานวน 16 ทักษะ คือกลุมที่ 1 ความสามารถที่จะสรางสัมพันธกับสังคม (Ability 
to Interact Socially) ประกอบดวยทักษะที่สําคัญ 8 ประการ คือ การจัดการความขัดแยง (Conflict 
Management) การตอรอง (Negotiation) การมีอิทธิพล (Influencing) การสรางทีมงาน (Team Building) 
การฟงอยางกระตือรือรน (Active Listening) ความสามารถที่จะใหขอมูลยอนกลับ (Ability to Give 
Feedback) การสื่อสาร (Communication) และการปรับตัว (Adaptation) กลุมที่ 2 การสรางสรรค 
(Creativity) ประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ มองหาขอสรุปที่เปนทางเลือก (See Alternate 
Solutions) ตั้งคําถามเก่ียวกับขอตกลงของขอคําถามเหลานั้น (Question Assumptions) และสํารวจสิ่งตางๆ 
อยางหลากหลาย (Explore Ambiguity) กลุมที่ 3 การประเมินเชิงวิเคราะหและคิดอยางเปนระบบ (Critical 
Evaluation and Systematic Thinking) ประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญ 3 ประการคือคิดอยางวิเคราะห (Think 
Analytically) ปองกันปญหา (Detect Problems) ประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ กระตุนหรือจูงใจ
ผูอ่ืนโดยอาศัยการตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Ability to Motivate Others Through Participative Decision 
Making) การกําหนดเปาหมายขององคการ (Goal Setting) 

ผลการวิจัยของศูนยการพัฒนาภาวะผูนําแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา (McCall and Lombards, 1983 cited in Yukl, 1998) ไดคนพบทักษะ
ของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ ดังนี้ 1) มีทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal Skills) 
2) มีทักษะทางดานการคิด และเทคนิควิธี (Technical and Cognitive Skill) 

Gardner (1990) ไดกลาวถึงทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูนําไว 5 ประการ ดังนี้ 
คือ 1) การสรางความเห็นพอง (Agreement Building) 2) การทํางานแบบเครือขาย (Networking)            
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3) การสรางอํานาจบารมีโดยมิตองใชอิทธิพลของระบบราชการ (Exercising Nonjuris Power) 4) การสราง
ความเปนกลุมหรือสถาบัน (Institution Building) และ 5) ความคิดที่ยืดหยุน (Flexibility) 

Frigon and Jackson (1996) ไดนําเสนอทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพไว 14 ประการ ดังตอไปนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) ความเปนผูนําในทีมงาน (Team 
Leadership) 3) การแสดงความรับผิดชอบทางดานการเงิน (Financial Responsibility) 4) การตัดสินใจ 
(Decision Making) 5) การประเมินสถานการณ (Situational Assessment) 6) การสื่อสาร (Communication) 
7) การบริหารจัดการ (Management) 8) การใหความรูและฝกทักษะตางๆ (Teaching) 9) การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก (Facilitating) 10) การจัดการประชุมอยางมีประสิทธิผล (Effective Meeting Management) 
11) การตัดสินใจโดยยึดขอเท็จจริงเปนหลัก (Fact-Based Decision Making) และ 12) ความรูในเชิงธุรกิจ 
(Business Knowledge) 

จากการศึกษาทักษะผูนําท่ีมีประสิทธิผลดังท่ีกลาวมาอาจสรุปไดวา ผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลตองมีทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะดานเทคนิควิธี (Technical Skill) ทักษะดานมนุษย (Human Skill) 
และทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) จึงจะชวยใหปฏิบัติงานไปสูจุดมุงหมายไดอยางมี
ประสิทธิผล โดยแตละทักษะมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ทักษะดานเทคนิควิธี (Technical Skill) เปนทักษะท่ี
เก่ียวของกับการทํางานในตําแหนงที่ผูนําแตละคนรับผิดชอบ เชน การวางแผนงาน การประเมินผลงาน การใช
ระบบ ขอมูลสารสนเทศ การนําการประชุม และการใชเทคนิควิธีหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน เปนตน 
2) ทักษะดานมนุษย (Human Skill) เปนทักษะท่ีเก่ียวของกับการสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม 
เนื่องจากผูนําตองทํางานกับคนทั้งบุคคลภายนอกและภายในหนวยงาน ดังนั้น ผูนําจึงตองมีทักษะทางดาน
สังคม เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการขจัดความขัดแยง ทักษะดานการสรางความเห็นพอง และทักษะทางดาน
การจูงใจ เปนตน 3) ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) เปนทักษะในเชิงวิเคราะหทั่วไป หรือ
การคิดเชิงตรรก สามารถสรางกรอบแนวคิดรวบยอดในสิ่งที่ซับซอนและไมชัดเจนไดอยางมีประสิทธิภาพ             
มีความสรางสรรคในความคิดและการแกปญหา สามารถที่จะวิเคราะหเหตุการณ และแนวโนม คาดการณ           
การเปลี่ยนแปลง รูโอกาส และศักยภาพในปญหา 

นักการศึกษาไดทําการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ไดแก วิเชียร ชิวพิมาย (2539) ที่ไดพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
พบวาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูบริหารประกอบดวยอารมณที่หนักแนนมั่นคงไมหวั่นไหวงาย เมตตากรุณา
ตอเพ่ือนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรทุกคน ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน เชื่อม่ันในตนเองและ
กลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภารดี อนันตนาวี (2545) ที่ไดวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยวุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหารและความสามารถในการ
บริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะผูนํา และผลงานวิจัยที่เก่ียวของจะเห็น
วา แนวคิดนี้กลาวเนนถึงคุณสมบัติ บุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะของความเปนผูนํา 
ซึ่งอาจไดมาตั้งแตกําเนิด และการเรียนรูภายหลังการศึกษา การสะสมประสบการณ การฝกฝน จนทําใหผูนํามี
คุณลักษณะที่โดดเดนกวาบุคคลทั่วไปในดานตางๆ จนทําใหบุคคลที่เปนผูรวมงานมีความไววางใจ เชื่อมั่น 
ศรัทธา และมีความยินดีรวมมือปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยดังกลาว สามารถ
สรุปไดวาภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะจําแนกออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานคุณลักษณะสวนตัวของผูนํา 
ประกอบดวยคุณลักษณะดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา และดานคุณธรรม              
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2) ดานทักษะผูนํา ประกอบดวย ทักษะดานเทคนิควิธี ทักษะดานมนุษยและทักษะดานความคิดรวบยอด           
ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพประกอบได ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 
 

1.1.2 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม และผลงานวิจัย 
ในปลายทศวรรษ 1940 ผูวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําสวนใหญไดเปลี่ยนความสนใจ

จากทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะเปนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ซึ่งเนนศึกษาถึงสิ่งท่ีผูนําพูดและสิ่งท่ีผูนํา
ทํา โดยมุงหาแบบพฤติกรรมที่ดีที่สุดในการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผล แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ในชวง
เวลานั้นหมายถึงการผสมกันของคุณลักษณะ ทักษะและพฤติกรรมที่ผูนําใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูตาม 
พฤติกรรมที่มีการศึกษาและทําความเขาใจกันมากคือพฤติกรรมที่มุงคนหรือมุงงาน โดยมองวาพฤติกรรมที่มุง
คนจะทําใหผูรวมงานมีความสุขและทํางานไดดี และมีประสิทธิภาพ แตถาเนนงานมากผูรวมงานก็จะหา 
ความสุขยาก 

ทฤษฎีในกลุมนี้ ไดแก  1) การศึกษาภาวะผูนํ าของมหาวิทยาลัยไอโอวา                   
2) การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 3) การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 4) การศึกษา
พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของ Reddin 5) ทฤษฎีตาขายภาวะผูนําของ Robert Blake and Jane Mouton และ 
6) ทฤษฎีการใหรางวัลและการลงโทษ 

1) การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยไอโอวา 
ผูวิจัยมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa University) คือ Lewin, Lippett and 

White (1939 cited in Lunenburg and Ornstein, 2000) ไดทําการศึกษาและแบงผูนําออกเปน 3 แบบ คือ 
ผูนําแบบเผด็จการ ผูนําแบบประชาธิปไตย และผูนําแบบเสรีนิยม ผลของการศึกษาสรุปไดวา 1) ในรูปแบบ
พฤติกรรมทั้ง 3 แบบ ผูใตบังคับบัญชาจะชอบผูนําแบบประชาธิปไตยมากที่สุด 2) ผูใตบังคับบัญชาจะชอบผูนํา
แบบเสรีนิยมมากกวาแบบเผด็จการ 3) ผูนําแบบเผด็จการจะกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวและพฤติกรรมเฉื่อย
ชากับผูใตบังคับบัญชา 4) พฤติกรรมเฉื่อยชา จะเปลี่ยนเปนพฤติกรรมกาวราว เม่ือลักษณะผูนําเปลี่ยนจาก
แบบเผด็จการมาเปนแบบเสรีนิยม และ 5) ผลผลิตภายใตผูนําเผด็จการจะสูงกวาผลผลิตภายใตผูนําแบบ
ประชาธิปไตยเล็กนอย และผูนําแบบเสรีนิยมจะไดผลผลิตต่ําสุด พฤติกรรมผูนําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไอโอวาทั้ง 3 รูปแบบนี้นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดทั้ง 3 รูปแบบ ขึ้นอยูกับในแตละสถานการณและ

คุณลักษณะดานรางกาย 
คุณลักษณะดานอารมณจิตใจ 
คุณลักษณะดานสังคม 
คุณลักษณะดานสติปญญา 
คุณลักษณะดานคุณธรรม 

คุณลักษณะสวนตัว 
ของผูนํา 

ดานทักษะผูนํา 

ภาวะผูนํา 
เชิงคุณลักษณะ 

ทักษะดานเทคนิควิธี ทักษะดานมนุษย ทักษะดานความคิดรวบยอด 
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กลุมบริบทของสิ่งแวดลอมนั้น ถาผูนําเลือกใชแบบพฤติกรรมไดเหมาะสมกับงานขององคการ ก็จะทําใหงาน
บรรลุเปาหมาย และเกิดประสิทธิผลที่ดีแกองคการได 

2) การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 
การศึกษาพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State 

University) ซึ่งนําโดย Halpin, Winer and Stogdill (1957 cited in Hoy and Miskel, 2001) ไดศึกษา
พฤติกรรมผูนําใน 2 มิติ คือ 1) ผูนําท่ีมุงถึงโครงสรางของงานหรือกิจสัมพันธ (Initiative Structure) หมายถึง
พฤติกรรมผูนําในการสรางความสัมพันธระหวางตัวผูนําและพนักงาน และมีความพยายามที่จะสรางรูปแบบของ
องคการ ที่เปนระเบียบแบบแผน อธิบายไดชัดเจน รวมถึงกําหนดชองทาง ภารกิจ การติดตอสื่อสารและระบบ
วิธการปฏิบัติงาน และ 2) ผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมชี้นําใหเกิดมิตรภาพ              
ความเชื่อถือ ไววางใจซึ่งกันและกัน ความยกยองนับถือ และมีสัมพันธภาพอันอบอุน ระหวางผูนําและหนวยงาน
หรือสมาชิก เพ่ือนรวมงาน ใหคําแนะนําชวยเหลือ และใหรางวัลเมื่อทํางานไดสําเร็จ 

3) การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) นักวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผูนําหรือผูจัดการ

ที่มีผูใตบังคับบัญชาโดยสามารถแบงพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมมุงคนหรือ
พนักงาน (Employee Center Supervisors หรือ Human Relation Oriented) ผูนําจะพยายามจัดสภาพแวดลอม
ของการทํางานใหสงเสริมและสนับสนุนใหลูกนองมีความพอใจ ผูนําจะพยายามมอบหมายงานใหกับลูกนอง 
โดยพยายามเขาถึงจิตใจของลูกนองและทําตัวเปนผูคอยชวยเหลือและใหความสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชา 
และ 2) พฤติกรรมมุงผลผลิตหรือเนนงาน (Production Center Supervisors หรือ Task-Oriented) ผูนําจะ
วางแผนตัดสินใจ มอบหมายงาน กํากับ ควบคุมกิจกรรมและการกระทําของลูกนองอยางใกลชิด โดยเปดโอกาส
ใหลูกนองมีสวนรวมในการตัดสินใจนอยมาก 

4) การศึกษาพฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของ Reddin (1970) ไดผสมผสาน
แบบของพฤติกรรมผูนําของ 2 มิติ (มิติมุงกิจสัมพันธและมิติมุงมิตรสัมพันธ) แลวกําหนดออกเปน 4 ดาน คือ 
1) แบบบูรณาการ (Integrated) เม่ือผูบริหารเนนความสนใจทั้งดานกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ                  
2) แบบแบงแยก (Separated) เม่ือผูบริหารไมไดเนนทั้งดานกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ 3) แบบอุทิศตน 
(Dedicated) เม่ือผูบริหารเนนความสนใจเฉพาะกิจสัมพันธ โดยไมคํานึงถึงดานมิตรสัมพันธ และ                      
4) แบบสัมพันธภาพ (Related) เมื่อผูบริหารเนนความสนใจเฉพาะมิตรสัมพันธ โดยไมสนใจกิจสัมพันธ 
Reddin ไดเนนวาพฤติกรรมของผูนําจะมีประสิทธิผลหรือไมมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ และในแตละ
สถานการณนั้นมีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ประการ คือ เทคโนโลยี ปรัชญาขององคการ ผูบังคับบัญชา (ผูนํา) 
เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา (พนักงานหรือผูตาม) 

5) ทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (Leadership Grid/Managerial Grid) Blake and 
Mouton (1964 cited in Lusser and Achua, 2001) ซึ่งเปนผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ไดพัฒนา
การศึกษาภาวะผูนําและนํามาใชงานจริง โดยวางโครงการพัฒนาผูบริหาร (Management Development)            
ดวยการใชโครงขาย (Grid) การบริหารเพื่อศึกษาความเปนผูนําแบบตางๆ โดยพิจารณาจากความสนใจของ
ผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงาน ซึ่งแยกพิจารณาตามแนวนอนและแนวตั้ง ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
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(9, 1) ผูนําที่เนน
ความสนใจคน 

    (9, 9) ผูนําที่เอาใจ
ใสทั้งงานและคน 

        
      
   

(5, 5) ผูนําที่ 
เดินสายกลาง    

        
    (1, 1) ผูนําที่ไม

สนใจทั้งงานและคน     
(1, 9) ผูนําที่เนน
ความสนใจงาน 

  
 
 
ภาพที่ 2 แบบจําลองโครงขายภาวะผูนํา (Lussier and Achua, 2001) 
 

จากภาพที่ 5 ไดแสดงโครงขายพฤติกรรมของผูบริหาร โดยใหแกนตั้งเปน
ระดับความเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาหรือคน (Concern for People) สวนแกนนอนเปนระดับความเอาใจใสงาน
หรือสนใจผลผลิต (Concern for Production) แลวกําหนดมาตราสวนตัวเลขในชวง 1 ถึง 9 ที่แกนท้ังสอง             
โดย 1 จะเปนคาต่ําสุด และ 9 จะเปนคาสูงท่ีสุด ซึ่งจะแสดงระดับความมากนอยในความสนใจในงานและ           
ความสนใจในผูใตบังคับบัญชาของผูนํา แลวแตวาผูนําแตละคนจะแสดงพฤติกรรมที่ใหความเอาใจใสในงาน 
หรือเอาใจใสผูใตบังคับบัญชามากนอยเพียงใด แตละบุคคลอาจจะแสดงภาวะผูนําไดตางๆ กัน โดยสามารถ
แบงภาวะผูนําออกเปนประเภทใหญๆ ได 5 ประเภท ดังตอไปนี้ ประเภทที่ (1, 1) เปนผูนําท่ีไมสนใจทั้งงาน
และคน หรือเปนผูนําท่ีไมเหมาะสมกับตําแหนง (Impoverished Management) อาจจะกลาวไดวา เปนหัวหนาท่ี
ไมสนใจทั้งงานและคน จะทํางานไปวันหนึ่งๆ โดยใชความพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จนอยมากและจะเปน
สาเหตุที่กอใหเกิดความเสื่อมลงขององคการ ประเภทที่ 2 (9, 1) เปนผูนําท่ีใหความสนใจคน แตไมสนใจเรื่อง
งานเทาท่ีควรหรือเรียกวาผูจัดการสโมสร (Country-Club Management) ซึ่งจะใหความสนใจและความสําคัญ
ตอความรูสึกของลูกนอง พยายามทําใหผูใตบังคับบัญชาพอใจแตจะใหความสนใจในผลงานนอย ทําใหงาน          
ไมบรรลุเปาหมายหรือกาวหนาเทาท่ีควร ประเภทที่ 3 (1, 9) เปนผูนําท่ีใหความสนใจที่ผลงานมาก โดยมุงจะ
ทํางานใหสําเร็จตามที่วางแผนแตไมสนใจขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา หรือเรียกวาผูจัดการที่มุงงาน 
(Task Manager) ถึงแมวาผูจัดการจะสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย แตก็อาจจะ
ไมไดรับการยอมรับ หรือบางครั้งอาจจะถูกตอตานจากผูใตบังคับบัญชาได ถาเขามุงแตทํางานหรือเผด็จการ
จนเกินไป ประเภทที่ 4 (9, 9) เปนผูนําท่ีใหความสนใจทั้งคนและทั้งงาน หรือผูนําท่ีเปนหัวหนาทีม (Team 
Management) ซึ่งจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่ทั้งผูนําและผูใตบังคับบัญชาจะใหความนับถือและไววางใจ
ซึ่งกันและกัน ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจ มีความรักและความผูกพันกับองคการ ชวยใหงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพกับองคการ ชวยใหงานประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตองการอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประเภทที่ 5 (5, 5) เปนผูนําท่ีเดินสายกลาง (Middle-
of-the-Road Management) โดยผูนําจะใหความสนใจกับคนและงานในระดับปานกลาง ทําใหผลงานสามารถ
เกิดขึ้นแตก็ไมมีประสิทธิภาพมากนัก และคนก็มีขวัญและกําลังใจพอสมควร ซึ่งก็จะไมกอใหเกิดผลที่ดีกับกลุม
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หรือองคการ แตก็มีพ้ืนฐานความสนใจทั้งคนและงาน ผูนําประเภทนี้จึงสมควรที่จะตองพัฒนาใหเปนผูนําที่มี
ความเปนหัวหนาทีมมากขึ้น 

6) ทฤษฎีการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment Theory)            
เปนแนวคิดที่ผูนําใหรางวัล (Reward) และการลงโทษ (Punishment) เปนสิ่งจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาแสดง
พฤติกรรมในสิ่งท่ีเขาตองการ โดยที่ผูบังคับบัญชาจะเลือกใชพฤติกรรม 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 1) การใหรางวัล
เม่ือผูใตบังคับบัญชาทํางานดี เพ่ือแสดงวาผูนําจะรับรูผลและชื่นชมในงานของผูใตบังคับบัญชาและตองการให
เขาแสดงพฤติกรรมแบบนั้นอีก โดยการใหรางวัลท้ังโดยตรงหรือโดยออมเปนการตอบแทน เพ่ือให
ผูใตบังคับบัญชารับรู ชื่นชม และมีกําลังใจในการทํางาน 2) การลงโทษเมื่อผูใตบังคับบัญชาทําผิด เพ่ือแสดงวา
ผูนํารับทราบและไมพอใจ เมื่อผูใตบังคับบัญชาไมตั้งใจทํางานหรือทํางานไมไดผลดีเทาท่ีควร โดยไมตองใหเกิด
พฤติกรรมเชนนั้นอีก เนื่องจากการลงโทษจะมีผลตอจิตใจของบุคคล ผูนําจึงควรมีมาตรการในการลงโทษ         
ที่ยุติธรรมและเปนขั้นตอน เชน วากลาวตักเตือน การบันทึกผลงาน หรือการลงโทษทางวินัย เปนตน 3) การให
รางวัลโดยไมคํานึงถึงผลงาน ผูนําจะใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาโดยไมคํานึงวาการดําเนินงานของ
ผูใตบังคับบัญชาจะเปนอยางไร เนื่องจากเขาเปนพรรคพวกหรือผูสนับสนุนของผูนําหรืออาจจะใหรางวัลรวมกับ
ทุกๆ คนในกลุม และ 4) การลงโทษโดยไมคํานึงถึงผลงาน ผูนําจะลงโทษผูใตบังคับบัญชาโดยไมคํานึงวาการ
ดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาจะเปนอยางไร 

นักการศึกษาไดทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ไดแก ชวลิต หมื่นนุช (2535) ไดวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธสงผล
ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญเรือน หม้ันทรัพย (2538) ที่ไดวิจัย
พบวาพฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธสามารถทํานายประสิทธิผลการจัดการศึกษาได              
สวน Goodhart (1990) ไดวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของครูใหญแบบมุงงาน สามารถอธิบายประสิทธิผลของ
โรงเรียนได กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) ไดวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพสามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนได นอกจากนี้ King (1989) และประเสริฐ สมพงษธรรม 
(2537) ไดวิจัยพบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสามารถทํานาย
ประสิทธิผลองคการได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร รอดถนอม (2542) และพิมพอร สดเอ่ียม 
(2547) ที่พบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการได สวน Person 
(1993) สุภาพร รอดถนอม (2542) สมจิตร อุดม  (2547) ไดวิจัยพบวาการบริหารแบบมีสวนรวมสงผลตอ
ประสิทธิผลองคการ 

สรุป จากแนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมที่กลาวมาจะมองภาวะผูนําเปนตัวแปร
ผลลัพธและมีตัวแปรเหตุคือ แบบพฤติกรรมตางๆ ที่ผูนําแสดงออกมา โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมรอบๆ เชน   
วุฒิภาวะของผูรวมงาน และลักษณะของงาน ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพประกอบได ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 
 

1.1.3 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ และผลงานวิจัย 
ภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Leadership) เปนแนวคิดการศึกษาภาวะ

ผูนําในสมัยตอๆ มาที่ใหความสนใจปจจัยแวดลอมกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูนํา เปนแนวความคิด
ที่เชื่อวาความมีประสิทธิภาพของผูนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ โดยรูปแบบของผูนําจะไมไดมีลักษณะเปนสากล 
(Universal) แตภาวะผูนําจะมีความเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ซึ่งอาจจะไมเหมาะสม         
ในสถานการณอ่ืนๆ หรืออาจจะกลาวไดวาการใชภาวะผูนําจะตองสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม
รอบๆ องคการ โดยมีทฤษฎีที่นาสนใจ ดังนี้ ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย
ของ House and other ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey and Blanchard และทฤษฎีผูนํา              
ตามสถานการณของ Vroom and Yetton 

1) ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler (1967 cited in Hoy and Miskel, 
2001) เปนผูศึกษาความเกี่ยวของของสถานการณกับภาวะผูนํา และไดนําเสนอรูปแบบผูนําตามสถานการณ 
(Contingency Model of Leadership) แนวคิดของ Fiedler นั้นแตกตางจากแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีผานๆ 
มา โดยพิจารณาวาผูนําตองมุงใหความตองการสวนบุคคลไดรับการตอบสนอง และมุงใหองคการไดบรรลุ
เปาหมายดวย ซึ่ง Fiedler ไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีไว ดังนี้ 1) แบบภาวะผูนําถูกกําหนดจากระบบ
แรงจูงใจของผูนํา (Motivational System) และ 2) ประสิทธิผลของผูนําขึ้นอยูกับแบบของภาวะผูนําและ
สถานการณที่เอ้ือตอผูนํา นั่นคือการปฏิบัติงานของกลุมจะขึ้นอยูกับแรงจูงใจของผูนํา รวมทั้งการควบคุมและ
อิทธิพลของผูนําในสถานการณตางๆ ดังนั้น ตัวแปรหลักในทฤษฎีของ Fiedler จึงประกอบดวย แบบภาวะผูนํา 
(Leadership Style) สถานการณที่เอ้ือตอผูนํา (Situational Favorableness) และประสิทธิผลของผูนํา 
(Effectiveness of a Leader) 

2) แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) Fiedler (1967) ไดจําแนกใหเห็นความ
แตกตางอยางชัดเจนระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership Behavior) และแบบภาวะผูนํา (Leadership 
Style) วาพฤติกรรมภาวะผูนําเปนการกระทําของผูนําในการชี้นําและประสานงานในการทํางานของสมาชิก            

แบบพฤติกรรมผูนํา 
-  เนนการสั่งการ 
-  เนนการสนับสนุน 
-  เนนการมีสวนรวม 
-  เนนคน 
-  เนนผลงาน 
-  เนนอํานาจบารมี 
-  การใชการจูงใจ 

ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
-  ไดงาน 
-  ไดคน 

ตัวแปรแฝงดานสถานการณ 
-  ดานผูรวมงาน 
-  ลักษณะงาน 



 19

ในองคการ สวนแบบภาวะผูนําจะเปนโครงสรางความตองการของผูนําท่ีจะจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในสถานการณ
ตางๆ ซึ่งจะไมไดเปนเรื่องของพฤติกรรมโดยตรง แบบภาวะผูนําจึงเปนคุณลักษณะของผูนํา (Personality 
Characteristics) 

Fiedler (1967) ไดพัฒนาแบบทดสอบเพื่อจะวัดคุณลักษณะของผูนําขึ้น 
เรียกวา แบบวัดผูรวมงานที่พึงพอใจนอยที่สุด (Least Preferred Co-Worker Scale-LPC) โดยจัดทําเปนแบบ
จําแนกความหมาย (Semantic Differential) ซึ่งประกอบดวยคูของคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขามกัน 
24 คู แตละคูจะแบงออกเปน 8 ชวงคะแนนเทาๆ กัน (Lunenburg and Ornstein, 2000) ผูตอบจะตองเลือก
บุคคลซึ่งเปนผูรวมงานที่เขาพึงพอใจจะทํางานดวยนอยที่สุด และระบุระดับคุณลักษณะตามมาตราวัด 
ตัวอยางเชน 

 
นาพึงพอใจ 8  7  6  5  4  3  2  1 ไมนาพึงพอใจ 
เปนมิตร 8  7  6  5  4  3  2  1 ไมเปนมิตร 
คัดคาน 8  7  6  5  4  3  2  1 ยอมรับ 
เครงเครียด 8  7  6  5  4  3  2  1 ผอนคลาย 
 

คะแนนที่ไดสามารถนํามาแปลผลไดดังนี้คือ ถาผูนําท่ีตอบไดคะแนน LPC สูง 
แสดงวาผูตอบมีระดับความพึงพอใจในทางบวกตอผูรวมงาน และถาไดคะแนน LPC ต่ํา แสดงวาผูตอบมีความ
พึงพอใจในทางลบตอผูรวมงาน ซึ่งสามารถนํามาเปนตัวบงชี้ถึงแรงจูงใจของผูนํา คะแนนจาก LPC สามารถจะ
ระบุถึงคุณลักษณะของผูนําได 2 ลักษณะ คือ ผูนําที่ เนนงานจะไดคะแนนต่ํา และเกิดแรงจูงใจไดจาก
ความสําเร็จของงาน ในทางตรงกันขามผูนําท่ีเนนความสัมพันธคะแนนจะสูง และไดรับความพึงพอใจจากการ             
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 

3) สถานการณที่เอ้ือตอผูนํา (Situational Favorableness) หลังจากที่ Fiedler  
ไดจําแนกผูนําตามคะแนนของ LPC ซึ่งจะไดแบบของ ผูนํา 2 ประเภทตามที่ไดกลาวแลว และโดยหลักการ
พ้ืนฐานของทฤษฎีผูนําตามสถานการณนั้น พบวาในบางสถานการณผูนําท่ีมีระดับ LPC สูง จะมีประสิทธิผล
มากกวา และในบางสถานการณ การเปนผูนําที่มี LPC ต่ํา ก็จะเกิดประโยชนมากท่ีสุด Fiedler (cited in 
Lunenburg and Ornstein, 2000) ไดสรุปวาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลากหลายในสถานการณและไดระบุองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ ความสัมพันธระหวางผูนํากับ
สมาชิก โครงสรางภารกิจและการใชอํานาจในตําแหนงของผูนํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member Relations) 
กลาวถึงบรรยากาศของกลุมและทัศนคติของสมาชิก และการยอมรับที่มีตอผูนํา เม่ือผูใตบังคับบัญชาไววางใจ 
เคารพเชื่อถือ และมีความเชื่อม่ันในผูนํา ความสัมพันธจะเปนไปในทางที่ดี แตถาผูใตบังคับบัญชาไมไววางใจ 
ไมเชื่อถือ และมีความเชื่อม่ันในผูใตบังคับบัญชานอย ความสัมพันธจะเปนไปในทางที่ไมดี 

3.2) การจัดโครงสรางภารกิจ (Task Structure) กลาวถึงธรรมชาติของงาน
วาเปนงานประจําท่ีโครงสรางชัดเจน หรืองานที่ยุงยากซับซอน ไมมีโครงสรางชัดเจน ในประเด็นการจัด
โครงสรางภารกิจ สามารถจะพิจารณาในเรื่องเหลานี้คือ 1) ความชัดเจนของเปาหมาย 2) ความหลากหลายของ
วิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย 3) ความสามารถตรวจสอบการตัดสินใจ 4) ความเฉพาะเจาะจงของการแกปญหา 
ดังนั้น ถาภารกิจขององคการมีโครงสรางท่ีชัดเจน ผูนําจะสามารถมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา 



 20 

3.3) การใชอํานาจในตําแหนงของผูนํา (Position Power) เปนระดับของ
การใชอํานาจของผูนําที่ผูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม เปนอํานาจโดยตําแหนงท่ีองคการมอบหมายใหผูนํา 
ในการที่จะใหรางวัลและลงโทษผูใตบังคับบัญชา ถาผูนํามีอํานาจโดยตําแหนงมาก สถานการณก็จะเอ้ือ
ประโยชนตอผูนํามาก 

4) ประสิทธิผลของผูนํา (Leader Effectiveness) Fiedler (1967) นิยาม
ประสิทธิผลของผูนําวาเปนความสําเร็จในการปฏิบัติงานของกลุมและผลผลิตของกลุมจะไมไดขึ้นอยูกับทักษะ
ของผูนํา แมอัตราการเปลี่ยนงาน ความพอใจในการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจและการปรับตัวในการทํางาน            
จะสงผลตอการปฏิบัติงานของกลุม แตสิ่งเหลานี้ไมใชเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5) การจัดเทียบกันระหวางแบบภาวะผูนําและสถานการณ (The match: Style 
and Situation) Fiedler ไดศึกษาเพ่ือจัดเทียบวาในการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผลนั้น แบบภาวะผูนําประเภทใด
เหมาะสมกับสถานการณประเภทใด โดยไดศึกษารวบรวมขอมูลจากกลุมตางๆ และหาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิผลของกลุมกับแบบภาวะผูนําพบวา 1) ในสถานการณ ที่เอ้ือตอผูนํา ผูนําที่เนนงานเปนหลักจะมี
ประสิทธิผลมากกวาผูนําที่เนนความสัมพันธ 2) ในสถานการณที่เอ้ือตอผูนําในระดับปานกลาง ผูนําท่ีเนน
ความสัมพันธจะมีประสิทธิผลมากกวาผูนําท่ีเนนงาน และ 3) ในสถานการณที่ไมเอ้ือตอผูนํา ผูนําท่ีเนนงานจะมี
ประสิทธิผลสูงกวาผูนําที่เนนความสัมพันธ 

6) ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory) ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีความคาดหวัง ซึ่งเนนในเรื่องผลกระทบของผูนําท่ีมีตอเปาหมายของผูใตบังคับบัญชาและวิถีทางเพ่ือจะ
ใหบรรลุเปาหมาย ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย นี้ House and other (cited in Lunenburg and Ornstein, 2000) 
ไดพัฒนาปรับปรุงขึ้น เพ่ืออธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมผูนําท่ีมีตอแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความพยายาม 
และการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับปจจัยของสถานการณและสภาพแวดลอม ดังนั้น
ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย จะมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวนคือพฤติกรรมผูนํา และสถานการณที่เอ้ือตอผูนํา 

7) พฤติกรรมผูนํา (Leader Behavior) ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมายไดนําเสนอ
ลักษณะพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ (House cited in Daft, 1999) 1) คือภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
(Supportive Leadership) แสดงถึงความหวงใยตอชีวิตความเปนอยูและความตองการสวนบุคคลของ
ผูปฏิบัติงาน 2) ภาวะผูนําแบบชี้นํา (Directive Leadership) ผูนํากําหนดชี้ชัดเจนถึงสิ่งท่ีตองการให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ พฤติกรรมภาวะผูนําจะวางแผนกําหนดตารางการปฏิบัติงาน ตั้งเปาหมายการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานพฤติกรรม ยึดถือกฎเกณฑ 3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) 
ผูนําจะปรึกษาหารือผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ พฤติกรรมภาวะผูนําจะสอบถามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ 4) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 
(Achievement-Oriented Leadership) ผูนําจะตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและทาทาย พฤติกรรมผูนําเนนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง และการปรับปรุงการปฏิบัติปจจุบัน โดยแสดงถึงความเชื่อม่ันในผูใตบังคับบัญชาและ
ชวยใหพวกเขาไดเรียนรูที่จะทํางานที่มีเปาหมายสูงได 

8) สถานการณ (Situation Factors) ตัวแปรในดานสถานการณของทฤษฎี 
วิถีทาง-เปาหมายนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท (Lunenburg and Ornstein, 2000) คือ 1) คุณลักษณะ
สวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Contingency Factors) เปนสภาพการณที่เปนลักษณะของตัว
ผูปฏิบัติงานเอง ไดแก ความสามารถ (Ability) ความเปนอิสระในการควบคุม (Locus of Control) และความ
ตองการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) 2) สภาพแวดลอม (Environment) เปนสถานการณสวนที่
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ผูปฏิบัติงานไมสามารถกําหนด หรือควบคุมไดแก การจัดโครงสรางของงาน (Task Structure) ระบบอํานาจ
หนาที่ที่เปนทางการ (Formal Authority System) และกลุมทํางาน (Work Group) 

ผู นํ า ต ามทฤษฎี วิ ถี ท า ง-เ ป าหม าย  พยาย ามว า ง เ ส นท า งที่ จ ะ ให
ผูใตบังคับบัญชาไปสูเปาหมายไดอยางราบรื่นที่สุด ซึ่งผูนําตองเลือกใชแบบหรือพฤติกรรมผูนําใหเหมาะสมกับ
ตัวแปรดานสถานการณ จากการศึกษาวิจัยไดขอคนพบดังนี้ (Luthans, 1992) 1) พฤติกรรมภาวะผูนําแบบ
ชี้นํามีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชาในสถานการณที่ภารกิจ
มีความคลุมเครือ และมีความสัมพันธในทางลบกับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา            
ในสถานการณที่ภารกิจชัดเจน 2) พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุดตอ
ผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานอยางมีความอึดอัดกดดัน หรือภารกิจนั้นไมนาพึงพอใจ 3) ในภารกิจที่ไมซ้ําซาก
และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถ ผูใตบังคับบัญชาจะพึงพอใจในผูนําท่ีมีพฤติกรรมแบบมีสวนรวมมากกวา 
และ 4) ในสถานการณที่ภารกิจเปนลักษณะไมซ้ําซากและมีความคลุมเครือ พฤติกรรมภาวะผูนําแบบ          
มุงความสําเร็จที่งาน ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความมั่นใจวาความพยายามของพวกเขาจะไดรับผลตอบแทน 

9) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey and Blanchard (cited in Hoy  
and Miskel, 2001) ซึ่งไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลและระดับวุฒิ
ภาวะของผูตาม โดยมีสมมติฐานเบื้องตนของทฤษฎีวา “ประสิทธิผลของผูนําขึ้นอยูกับความสอดคลอง               
ที่เหมาะสมของพฤติกรรมผูนําและวุฒิภาวะของกลุมหรือบุคคล” 

9.1) พฤติกรรมผูนํา (Leader Behavior) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ
เก่ียวของกับพฤติกรรมของผูนํา ไมใชบุคลิกภาพของผูนํา ดังนั้น การใหความหมายเกี่ยวกับผูนําจึงแตกตางไป
จากทฤษฎีของ Fiedler ทฤษฎีนี้ไดผสมผสานแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําจากหลายๆ ทฤษฎี และกําหนด
พฤติกรรมของผูนําเปน 2 ประการ คือ พฤติกรรมที่เนนงาน (Task Behavior) และพฤติกรรมที่เนน
ความสัมพันธ (Relationship Behavior) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (Lunenburg and Ornstein, 2000)             
1) พฤติกรรมที่เนนงาน (Task Behavior) ผูนําจะใชการสื่อสารทางเดียว เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบวาจะตองทํา
อะไร ที่ไหน เม่ือไร และอยางไร และ 2) พฤติกรรมที่เนนความสัมพันธ (Relationship Behavior) ผูนําจะใช
การสื่อสาร 2 ทาง โดยมีการสนับสนุนทั้งดานอารมณและสังคม เปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

9.2) ปจจัยทางสถานการณ: วุฒิภาวะของผูปฏิบัติงาน (Situational Factor: 
Maturity Followers) Hersey and Blanchard ใชวุฒิภาวะของผูปฏิบัติงานเปนตัวแปรสําคัญในการวิเคราะห
ธรรมชาติของสถานการณ และจําแนกวุฒิภาวะออกเปน 2 ประเภท (Lunenburg and Ornstein, 2000) คือ            
1) วุฒิภาวะดานงาน (Job Maturity) เปนวุฒิภาวะของบุคคลที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการศึกษาและ
ประสบการณ 2) วุฒิภาวะดานจิตใจ (Psychological Maturity) เปนระดับแรงจูงใจของบุคคลที่สะทอนถึง
ความตองการความสําเร็จและความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ 

9.3) แบบของภาวะผูนํา หัวใจสําคัญที่จําทําใหเกิดประสิทธิผลของภาวะผูนํา
ตามแนวคิดของ Hersey and Blanchard คือ การจับคูสถานการณเขากับแบบของผูนําไดอยางเหมาะสม รูปแบบ
ภาวะผูนําพ้ืนฐาน (Daft, 1995; Lunenburg and Ornstein, 2000) ไดแก 1) ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Telling) 
เปนพฤติกรรมผูนําท่ีตองการเนนการทํางานสูง แตความสัมพันธต่ําและจะใชไดอยางมีประสิทธิผลเมื่อ
ผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจและความสามารถนอย 2) ภาวะผูนําแบบสอนแนะ (Selling) เปนพฤติกรรมผูนํา         
ที่เนนการทํางานสูง และความสัมพันธสูงดวย และใชไดอยางมีประสิทธิผลเม่ือผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจและ
ความสามารถในระดับปานกลาง 3) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supporting) เปนพฤติกรรมผูนําที่เนน          
การทํางานต่ํา แตเนนความสัมพันธสูง และใชไดอยางมีประสิทธิผลเม่ือผูใตบังคับบัญชามีความสามารถระดับ
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ปานกลาง แตมีแรงจูงใจต่ํา และ 4) ภาวะผูนําแบบมอบอํานาจ (Delegating) เปนพฤติกรรมผูนําท่ีเนน             
การทํางานต่ํา และความสัมพันธต่ําดวย ใชไดอยางมีประสิทธิผลเมื่อผูใตบังคับบัญชามีความสามารถและ
แรงจูงใจสูง 

10) ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Vroom and Yetton (1973 cited in 
Robbins and Coulter, 2003) ไดนําเสนอเก่ียวกับแบบการตัดสินใจของผูนํา 5 ประเภท โดยมีคําถามที่ใช         
ในการวิเคราะหสถานการณทั้งสิ้น 7-8 คําถาม เพ่ือจะประกอบในการเลือกแบบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

10.1) แบบการตัดสินใจของผูนํา (Decision-Making Style) แบบการ
ตัดสินใจของผูนําแบงออกเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาเรียงลําดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ผูใตบังคับบัญชาตั้งแตระดับอัตตาธิปไตยสูงสุดจนถึงประชาธิปไตยสูงสุด โดยมีสัญลักษณระบุวา A                  
เปนลักษณะอัตตาธิปไตย C เปนลักษณะการใหคําปรึกษาแนะนํา และ G เปนลักษณะการตัดสินใจโดยกลุม 
และมีเลขโรมันกํากับแสดงน้ําหนักความมากนอย ดังรายละเอียดในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แบบการตัดสินใจของผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Vroom and Yetton 

แบบการตัดสินใจ คําอธิบาย 
อัตตาธิปไตย 
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาธิปไตย 
สูงสุด 

AI 
 

AII 
 

CI 
 
 

CII 
 

GII 

ผูนําแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเองโดยใชขอมูลที่มีอยูขณะนั้น 
ผูนําไดรับขอมูลท่ีจําเปนจากผูใตบังคับบัญชา และตัดสินใจแกปญหา
ดวยตนเอง 
ผูนําใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมรับรูปญหาเปนรายบุคคล เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นและคําแนะนําโดยไมสอบถามเปนกลุม จากนั้นจึงตัดสินใจ 
ผูนําใหผูใตบังคับบัญชารวมรับรูปญหาเปนกลุม รวบรวมความคิดเห็น
และขอเสนอแนะแลวจึงตัดสินใจ 
ผูนําใหผูใตบังคับบัญชารวมรับรูปญหาเปนกลุม บทบาทของผูนําอยูใน
ฐานะประธาน ที่จะไมเขาไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจของกลุม แตจะเต็ม
ใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้ง
กลุม 

ที่มา: Vroom and Jago cited in Daft (1999) 
 

10.2) คําท่ีใชในการวิเคราะหสถานการณ (Diagnostic Questions) ในการ
พิจารณาวาแบบภาวะผูนําในระดับใดที่เหมาะสมในการตัดสินใจนั้น จะพิจารณาจากการตอบคําถามที่ใชในการ
วิเคราะหสถานการณในการตัดสินใจ 8 คําถาม คําถามเหลานี้ เ ก่ียวของกับปญหา ระดับคุณภาพของ               
การตัดสินใจที่ตองการ และความสําคัญของการที่ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจ ซึ่งคําถามทั้ง 8 นั้น
ไดแก (Daft, 1999; Dubrin, 1998) 1) ขอเรียกรองดานคุณภาพ (Quality Requirement-QR) “คุณภาพ
ของการตัดสินใจนี้สําคัญอยางไร?” 3) ขอมูลของผูนํา (Leader’s Information-LI) “ผูนํามีขอมูลเพียงพอที่จะ
ตัดสินใจไดอยางมีคุณภาพหรือไม?” 4) โครงสรางของปญหา (Problem Structure-ST) “ปญหาในการ
ตัดสินใจนั้นมีโครงสรางชัดเจนหรือไม?” ถาปญหามีโครงสรางไมชัดเจน ผูนําตองใหผูใตบังคับบัญชาเขามา 
รวมระบุปญหาและแนวทางแกไขใหชัดเจน 5) ความเปนไปไดของการยอมรับ (Commitment Probability-CP) 
“ถาผูนําตองตัดสินใจดวยตนเอง มีเหตุผลเปนไปไดหรือไมที่ผูใตบังคับบัญชาจะยอมรับ?” 6) ความสอดคลอง
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ของเปาหมาย (Goal Congruence-GC) “ผูใตบังคับบัญชารวมกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุแกไขปญหา
หรือไม?” 7) ความขัดแยงของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Conflict-CO) “มีความขัดแยงระหวาง
ผูใตบังคับบัญชาตอแนวทางการแกปญหาหรือไม?” และ 8) ขอมูลของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate 
Information-SI) “ผูใตบังคับบัญชามีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงหรือไม?” 

10.3) การเลือกแบบการตัดสินใจ ตามแนวคิดของ Vroom and Yetton 
(cited in Lunenburg and Ornstein, 2000) ผูนําคนหนึ่งๆ สามารถที่จะใชแบบผูนําไดทั้ง 5 แบบ ขึ้นอยูกับ
สถานการณ ซึ่งในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลผูนําตองมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและเลือก
แบบการตัดสินใจที่เหมาะสม การตัดสินใจแตละแบบไดรับการยอมรับเทาเทียมกันในสถานการณตางๆ          
การตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตยอาจจะมีแงดีในการประหยัดเวลา และในบางสถานการณก็ไมไดลดคุณภาพหรือ
การยอมรับลงไป แตอยางไรก็ตามในสภาพการบริหารปจจุบัน ผูปฏิบัติงานมักจะเรียกรองการมีสวนรวม          
ซึ่งผูนําอาจตองใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมมากกวาที่เคยปฏิบัติมา (Daft, 1999) 

นักการศึกษาไดทําการวิจัยเก่ียวกับสถานการณเก่ียวกับผูนําท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2532) ไดวิจัยพบวาการจัดโครงสรางของงานในคณะวิชา 
และความสัมพันธระหวางหัวหนาคณะวิชากับผูใตบังคับบัญชาสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536) สมชาย พูลศรี (2536) มณฑป ไชยชิต (2537)              
ที่พบวาการจัดโครงสรางของงาน และความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
สวน Moriarty (1989) และประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540) ไดวิจัยพบวาโครงสรางในองคการสงผลตอ
ประสิทธิผลองคการ นอกจากนี้ ภารดี อนันตนาวี (2545) ไดวิจัยพบวาสถานการณในโรงเรียนสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

สรุป ภาวะผูนําเปนกระบวนการของบุคคลท่ีสามารถใชศิลปะในการ
โนมนาวผูอ่ืนใหรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําจะตอง          
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งดานความรู ความสามารถ สติปญญา มีการมองการณไกล มีความเปนธรรมโดยยึด
ธรรมประจําใจในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ เขาใจความเปนคนของผูรวมงาน ภาวะผูนําเปน
องคประกอบหลักท่ีสําคัญตอองคการที่ตองพัฒนา ผูนํามีบทบาทหนาที่ตางๆ กันขึ้นอยูกับเปาหมายของงาน
หรือกิจกรรม ปญหา สถานการณและกลุมที่เก่ียวของ ดังนั้น จึงทําใหผูนําตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณที่มาเก่ียวของท้ังโดยตรงและโดยออม ภาวะผูนําตามสถานการณสามารถสรุป
ไดดังภาพตอไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4 ภาวะผูนําตามสถานการณตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 
 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือทักษะผูนํา 

พฤติกรรมของผูนํา 

สถานการณที่เก่ียวของโดยตรงและ
โดยออม 

ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
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1.1.4 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ และผลงานวิจัย 
ตั้งแตกลางทศวรรษ 1970 ทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มเปลี่ยนไปสูภาวะผูนําเชิงบูรณาการ 

ซึ่งพยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตามสถานการณ เพ่ืออธิบายถึง
อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามที่มีประสิทธิผล (Lussier and Achua, 2001) ทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงบูรณาการที่สําคัญ ไดแก ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transactional and transformational Leadership) 

1) ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) เปนผูนําท่ีมีลักษณะ 
พิเศษเฉพาะตัว  ผูนํ าประเภทนี้ จะมีความสําคัญตอการเปนหัวหนา              

ในสถานการณปจจุบัน เพราะผูนําจะสรางวิสัยทัศน ปณิธานและเปนศูนยรวมศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ (Charisma) ของผูนําแตละบุคคลเปนสําคัญ 
อยางไรก็ตามผูนําตามแบบของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี จะใชภาวะผูนําของตนเปน 4 ขั้น คือ 1) ผูนํา
จะพัฒนาวิสัยทัศนใหมที่นาสนใจและแตกตางไปจากแนวความคิดเดิม 2) ผูนําจะพัฒนาฝกฝนผูใตบังคับบัญชา
ใหรูจักคิด มีวิสัยทัศน และสามารถแกปญหาดวยตนเองได 3) ผูนําจะสรางความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากสมาชิก 
โดยแสดงคุณสมบัติๆ เชน ความรูความชํานาญ ความสําเร็จ กลาเสี่ยง และการกระทําท่ีไมธรรมดา และ             
4) ผูนําจะชี้ทางใหผูใตบังคับบัญชาไดเขาถึงวิสัยทัศน โดยการใหอํานาจผูใตบังคับบัญชาในการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง 

ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมีมีลักษณะ 5 ประการ (นิตย สัมมาพันธ, 2546) 
ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน 2) สามารถอธิบาย หรือถายทอดวิสัยทัศนของตน 3) กลาเสี่ยงที่จะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น 4) ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และความตองการของผูใตบังคับบัญชา และ           
5) กลาแสดงออกในลักษณะที่แตกตางผูอ่ืน แนวคิดของความเปนผูนําที่มีบารมีมีลักษณะคลายกับความเปน
ผูนําเชิงคุณลักษณะ แตจากการศึกษาพบวาบุคคลสามารถเรียนรูและฝกฝนใหผูนํามีบารมีได ความเปนผูนํา           
มีบารมีจะกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง และจะทําใหผูใตบังคับบัญชายินดีทุมเทปฏิบัติงานดวยความ 
เต็มใจ ผูนําที่มีบารมีจะมีบทบาทสูง และชวยแกไขปญหาในสถานการณบางสถานการณไดดี เชน สถานการณ          
ที่ตึงเครียด หรือมีความไมแนนอนสูง เชน สถานการณที่เก่ียวของกับการเมือง ศาสนา หรือสถานการณสงคราม 

2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ 
(Transactional and transformational Leadership) ในป ค.ศ. 1978 Burns 

(1978) ไดเขียนหนังสือชื่อ “Leadership” โดยเสนอแนวคิดวาภาวะผูนําทางการเมืองนั้นมี 2 แบบ คือ ภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
หนึ่งเริ่มตนติดตอกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางท่ีมีคุณคา นั่นคือ ผูนําจะ
แลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางกับผูตาม สําหรับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นนอกจากผูตามจะยินยอมแลว
ยังเก่ียวของกับการยกระดับความเชื่อ ความตองการ และคานิยมของผูตามอีกดวย ผลของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพคือลักษณะของความสัมพันธของผูนํากับผูตามซึ่งตางฝายตางกระตุนซึ่งกันและกัน ตางฝาย
ตางยกระดับซึ่งกันและกัน เปลี่ยนสภาพผูตามใหเปนผูนํา และเปลี่ยนสภาพผูนําใหเปนผูสงเสริมคุณธรรม 
Burns ยืนยันวากระบวนการแลกเปลี่ยน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพจะชวยใหเขาใจภาวะผูนําดีที่สุด 

ตอมาในป ค.ศ. 1985 Bass (1985) ไดขยายแนวความคิดของ Burns มาใช
กับการบริหารองคการ โดย Bass ชี้ใหเห็นวาผูนําแบบแลกเปลี่ยนมักจะพิจารณาวิธีพัฒนารักษาคุณภาพและ
ปริมาณของการปฏิบัติงาน วิธีปรับเปลี่ยนเปาหมายขององคการ วิธีลดแรงตอตานการปฏิบัติงาน และวิธีการ
ตัดสินใจ ในทางตรงกันขามผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นจะพยายามในการยกระดับเพ่ือนรวมงาน ผูตาม 
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ลูกคา หรือผูรับบริการใหตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงาน การที่จะยกระดับไดผูนําจะตองมอง
การณไกล เชื่อม่ันในตนเอง สามารถที่จะอธิบายไดวาอะไรผิด อะไรถูก ไมใชทําในสิ่งที่คนทั้งหลายพอใจ Bass 
ไดอธิบายถึงคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ดังนี้ 

3) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leaderships) แนวคิดเก่ียวกับ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยเนนการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวางผูนํากับผูตาม ตางฝายตางอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน และตางฝายตางก็ไดประโยชน
ตอบแทน ผูนําแบบแลกเปลี่ยนตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาจะใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนถาผูตามยินยอมทําตาม
ขอเสนอของผูนํา สภาพเชนนี้ผูนําจะมีอิทธิพลมากเพราะผูตามมักจะสนใจแตในสิ่งท่ีผูนําตองการ ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leaderships) ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ คือ (1) การใหรางวัล
ตามสถานการณ และ (2) การบริหารงานแบบวางเฉย (Bass and Avolio, 1990) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) คือการที่ผูนําให
รางวัลตอบแทนสําหรับความพยายามในการปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชา อาจจะทําไดโดยการ
ชมเชยเมื่อลูกนองปฏิบัติงานดี และการสนับสนุนใหไดรับเงินเดือนขึ้น ไดโบนัสและการเลื่อนตําแหนง การให
บรรยากาศการทํางานที่ดี ปลอดภัย เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาทํางานไดดีหรือการใหรางวัลเปนเกียรติยศ การให
การยอมรับจากสาธารณชนตอการทํางานที่ดี รวมทั้งใหคําอธิบายอยางชัดเจนกับลูกนอง การใหผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานของงาน การใหการสนับสนุนค้ําจุนในการใชความพยายาม การตรวจดูผลงาน
บอยครั้ง และการใหความมั่นคงแกผูใตบังคับบัญชา ผูนําแบบนี้มักจะจูงใจ โดยใหรางวัลเปนการตอบแทนและ
มักจูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

3.2) การบริหารงานแบบวางเฉย (Management by Exception) คือ การที่
ผูนําจะไมเขาไปยุงเก่ียวจนกวาจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงเขาไปแกไข ซึ่งอาจใหแรงเสริมทางลบหรือ             
การลงโทษ การบริหารงานแบบวางเฉยนี้อาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน            
เชิงรุก จะเปนลักษณะที่ผูนําสอดสองดูแลความผิดพลาด หากการปฏิบัติงานบิดเบือนไปจากมาตรฐาน ก็จะเขา
ไปแกไขทันที และ 2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเชิงรับ จะเปนลักษณะ จะเปนลักษณะที่วางเฉยไมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอะไร ถาหากงานยังดําเนินไปดวยดีตามแผนงานเดิม แตจะเขาแทรกแซงเมื่องานสําเร็จแลวแต
ผลงานไมไดมาตรฐาน 

4) ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformational Leaderships) ผูนํา
แบบเปลี่ยนแปลงสภาพเปนการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและระบบใหดีขึ้น เปนกระบวนการทั้งผูนําและผูตาม
ตางยกระดับของคุณธรรมและแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ผูนําจะพยายามยกระดับจิตสํานึกของผูตาม เชน           
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน หรือสันติภาพ เปนตน แทนที่จะมุงใหเกิดความกลัว 
ความโลภ ความอิจฉา หรือความเกลียดชัง ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพเปนผูนําท่ีนําองคการไปสูทิศทางใหม 
ผูนําประเภทนี้มีความสามารถที่จะชวยใหสมาชิกขององคการตระหนักวาเปนเปาหมายทั้งหมดขององคการ           
ควรจะเปนอยางไร และสามารถชวยใหองคการบรรลุเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา ผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
สภาพจะสรางสิ่งใหมจากสิ่งเกาที่มีอยู สรางเปาหมายใหมจากเปาหมายเกา สื่อสารใหสมาชิกในองคการทราบวา
เปาหมายใหมคืออะไร และมีความผูกพันตอเปาหมายใหมดวย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพประกอบดวย
ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ (1) ความเสนหา (2) การดลใจ (3) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล            
(4) การกระตุนการใชปญญา (Bass and Avolio, 1994) ตอมาไดมีการวิจัยผูนําการเปลี่ยนแปลงโดย Bennis 
and Nanus (1985) ไดศึกษาผูนําท่ีมีชื่อเสียงในองคการรัฐบาลและเอกชน 90 ราย พบวาผูนําสวนใหญ              
มีลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
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ของผูนําตองใชกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การสรางความผูกพันและความเชื่อถือตอ
วิสัยทัศน และ 3) การสงเสริมการรับรูในองคการ 

จากการศึกษาแนวคิดของ Bennis and Nanus (1985), Bass and Avolio 
(1994), สรุปไดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) การสราง
วิสัยทัศน 2) การสรางบารมี 3) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล 4) การกระตุนปญญา และ 5) การสรางแรง
บันดาลใจ 

1) การสรางวิสัยทัศน (Vision) หมายถึงการที่ผูนําสรางภาพใหผูตามรับรูวา
ตองการใหองคการเปนอยางไรในอนาคต อธิบายและจูงใจผูตามใหมองเห็นทิศทางปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
มีเปาหมายรวมกัน เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ Barker (1992) กลาววาวิสัยทัศนเปนสิ่งท่ีมี
ความจําเปนที่จะกอใหเกิดพลังในองคการ พลังจะนําไปสูการปฏิบัติ การปฏิบัติจะนําไปสูความสําเร็จของ
องคการ โดยจะสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายหลักขององคการ การมีวิสัยทัศนที่นาเชื่อถือทําใหการทําหนาที่ของ
องคการราบรื่น เปนไปในทางเดียวกันทั้งองคการ การสรางวิสัยทัศนจะเปนกลยุทธแรกของผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่จะทําใหทุกคนมองเห็นเปาหมายหลักรวมกัน มองเห็นแนวทางความเปนไปได และมีความทา
ทาย ทําใหผูปฏิบัติงานทุมเทความสามารถ เพ่ือชวยใหองคการประสบผลสําเร็จ หลังจากสรางวิสัยทัศนแลวผูนํา
ตองถายทอดและสรางความผูกพันตอวิสัยทัศนเพ่ือใหเกิดจุดศูนยรวมของสมาชิก ทําใหทุกคนมองเห็น
เปาหมายรวมกัน (Bennis and Nanus, 1985) 

2) การสรางบารมี (Charismatic) หมายถึงการที่อํานาจในตัวของผูนํามีผลอยาง
ลึกซึ้งผูตาม ทําใหผูตามนับถือ เชื่อฟง จงรักภักดี พรอมอุทิศตน โดยผูตามจะเชื่อวาความเชื่อของผูนําถูกตอง 
ผูนําสามารถนําความสําเร็จมาสูกลุมหรือองคการได (House cited in Yukl, 1998) บารมีของผูนําจะ
ประกอบดวยคุณลักษณะพิเศษคือความสามารถในการมองการณไกล และการรับรูถึงภารกิจที่ตองหา เปนผูกลา
เผชิญปญหา และสามารถในการแกปญหาความขัดแยงอยางเปนธรรม สามารถลดทัศนคติที่ตอตาน            
การเปลี่ยนแปลงของลูกนอง สามารถโนมนาวผูอ่ืน และมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

3) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล (Individualized Consideration) จะเนน           
ที่การมุงพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล โดยมีการเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาแตละคน ผูนําจะปฏิบัติ
ตอผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันไปตามความตองการและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งการ
สรางความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนองแบบตัวตอตัวจะพัฒนาความเปนผูนํา และชวยใหไดขอมูลในการ
ตัดสินใจดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเอาใจใสของผูบริหารตอผูใตบังคับบัญชาแบบตัวตอตัว จะทําใหไดมีโอกาสไดรับ
ขอมูลอยูตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับหนวยงานหรือองคการไดดีขึ้น 

4) การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) เปนการกระตุนความคิด
สรางสรรคและหาวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาตางๆ ในอดีต โดยใชความคิดในการปองกันปญหามากกวา
แกปญหา รวมทั้งสนใจตอการใชความคิดในการวิเคราะห การนําไปใช การตีความและการประเมินผล ผูบริหาร
จะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหมๆ หรือคิดคนสิ่งแปลกใหม เพ่ือท่ีจะบรรลุในภารกิจประจําวัน
ของพวกเขา อยางเชน ครูใหญ อาจใหกลุมเสนอความคิดเห็นใหมๆ ตอโรงเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดโครงการ          
ทางการศึกษาที่แปลกใหม 

5) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) คือความสามารถในการโนมนาวจิตใจ
ใหลูกนองเปลี่ยนแปลงความสนใจในการกระทําเพ่ือตนเอง ไปสูการกระทําประโยชนเพ่ือกลุม หรือเพ่ือองคการ 
โดยการใชวิธีการพูดที่โนมนาวจิตใจในการทํางาน รวมทั้งหาวิธีการกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการ
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ตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ ความตองการอํานาจและความตองการมิตรสัมพันธ ซึ่งอาจจะทําโดย 
1) สรางความมั่นใจ 2) สรางความเชื่อในเหตุผลที่กระทําใหลูกนองรับรูวาสิ่งท่ีเขากระทํานั้นทําไปเพื่ออะไร           
3) สรางความคาดหวังในความสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชา 

แมวาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
สภาพจะมีลักษณะที่แตกตางกัน แตวารูปแบบภาวะผูนําท้ังสองนี้ก็มีความเก่ียวของกัน ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพสามารถจะมองไดวาเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน คือเปนการ
ขยายคุณลักษณะที่พิเศษกวาในการบรรลุเปาหมายของผูนํา ผูตามกลุมและองคการ (Bass and Avolio, 1990) 
อีกทั้งจากการวิเคราะหโดยทฤษฎีบุคลิกภาพเชิงสรางสรรค/พัฒนาจะแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่เชื่อมตอ
ระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ โดยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปน
พัฒนาการของมนุษยในระดับที่สูงกวา มีคุณคากวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ตลอดจน Bass ยังไดใหแงคิดวา
ผูนําคนเดียวกันสามารถใชภาวะผูนําท้ังสองแบบไดในเวลาที่แตกตางกัน (Yukl, 1998) อีกท้ังภาวะผูนําท้ังสอง
แบบตางก็มีสวนสงเสริมซึ่งกันและกัน เพ่ือนําสูการปฏิบัติงานที่มากกวาที่คาดหวังไว (Bass and Avolio, 
1990) 

มีผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผล
ขององคการ เชน ผลการวิจัยของ Koh (1991) ที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถทํานายประสิทธิผล
ขององคการได Kucker (1991) ไดศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับอุดมศึกษาสงผล
ตอประสิทธิผลของงาน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) ไดศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนได ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538) ไดศึกษาพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามารถทํานายประสิทธิผลขององคการศึกษาธิการจังหวัดได อัญชลี มากบุญสง (2540) ไดศึกษา
พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนากลุมพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของกลุมงาน
การพยาบาล และสุภาพร รอดถนอม (2542) ไดศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลมีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคการ 

จากทฤษฎีภาวะผูนําท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลนั้น นักวิชาการตางพยายามศึกษาแตกตางกันไปหลายแนวคิด แตละแนวคิดลวนมีจุดเดน จุดดอย 
แตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับผูนําท่ีจะตองเลือกนําไปใชใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ แตอยางไรก็ตาม          
แตละแนวคิด ทฤษฎีลวนมีประโยชนตอผูนําทั้งสิ้น แนวคิดหลักของแตละทฤษฎี ดังนี้ 

1) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเนนคุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่เปนผูนํา 
เชน ลักษณะทางกาย สติปญญา ทักษะผูนํา แนวคิดนี้จะตอบคําถามวาผูนําคือใคร 

2) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม เนนการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล
โดยพิจารณาจากแบบของการนํา เชน การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา ที่ไดแบงผูนําออกเปน 3 แบบคือ 
แบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการและแบบเสรีนิยม การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และ         
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ไดแบงผูนําออกเปนแบบมุงงานและมุงคน การศึกษาภาวะผูนําของ Reddin            
ไดผสมผสานแบบของพฤติกรรมผูนํา 2 มิติ คือมิติมุงกิจสัมพันธ และมิติมุงมิตรสัมพันธ แลวจําแนกผูนํา
ออกเปน 4 แบบ คือ แบบบูรณาการ แบบแบงแยก แบบอุทิศตน และแบบสัมพันธภาพ ทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา
ของ Black and Mouton ที่ชี้ใหเห็นวาผูนําแบบ (9,9) คือผูนําแบบมุงงานสูงและมุงคนสูงเปนแบบผูนําท่ีดีที่สุด 
อยางไรก็ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมนี้จะอธิบายวาผูนําทําอะไรหรือควรทําอะไร และผลลัพธ          
ที่ตามมาจากการกระทําของผูนํา 
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3) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ เนนการปรับเปลี่ยนแบบของผูนําให
สอดคลองกับสถานการณอยางถูกตอง เชน ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย
ของ House and other ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey and Blanchard ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ
ของ Vroom and Yetton อยางไรก็ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้จะพยายามใชวิธีการยืดหยุนในสถานการณ           
ที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการผสมผสานแบบภาวะผูนําใหเขากับสถานการณที่กําหนดขึ้นมา 

4) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เปนความพยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ 
ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตามสถานการณ เพ่ืออธิบายอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม             
ที่มีประสิทธิผล  เชน  ทฤษฎีภาวะผูนํ า เชิ งศรัทธาบารมี  ภาวะผูนํ าแบบแลกเปลี่ ยนและภาวะผูนํ า                     
แบบเปลี่ยนแปลงสภาพ 

จากการศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีและงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําสรุปไดวา ในการศึกษา
ภาวะผูนําประกอบดวย 4 ทฤษฎีหลัก ไดแก ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม ตามสถานการณ  
และเชิงบูรณาการ โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะนําเอกรอบทฤษฎีเหลานี้มาพิจารณารวมกับขอมูลในเชิงเปรียบเทียบ
อภิปรายความสอดคลองของสภาพจริงและหลักการ อันจะนําไปสูการสรุปผลการวิจัยที่มีทฤษฎีภาวะผูนํารองรับ   
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยมุงคลี่คลายใหเห็นในการวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฏีภาวะผูนําตาง ๆ ที่ผูบริหารเรียนรู  และหลอมรวมสรางเปนอัตลักษณของภาวะผูนําซึ่งแสดงถึงความเปน
เอกัตตบุคคลที่มีเอกลักษณ ภายใตอุดมการณทางการบริหารที่มีความเชื่อวา ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํายอมเปนที่
ยอมรับและสามารถบริหารงานไดเหนือชั้นกวาผูบริหารทั่วไป 

1.2 ทฤษฏีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําโรงเรียน (school leadership) มี 5 มุมมอง (perspectives) คือ ตัวบุคคล 

(person) คานิยม (values) โครงสราง (structure) พันธกิจ (mission) และทักษะ (skills) ซึ่งมุมมองตางๆ 
เหลานี้ เปนองคประกอบสําคัญในการปฏิบัติทางการบริหารโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดแดสงออก 
(Smith, Stuart C. and Piele, Philip K. 2006) ผูวิจัยขอนําเสนอมุมมองตางๆ เก่ียวกับภาวะผูนําโรงเรียน ดังนี้ 

1.2.1 ตัวบุคคล (person) 
ศึกษาคุณลักษณะที่ผูนําแสดงออก รูปแบบและกลยุทธของภาวะผูนําท่ีดีที่สุด             

ในสภาพแวดลอมตางๆ ผูนําโรงเรียนทําอยางไรที่อยูในสถานภาพนั้น และผูนําพัฒนาในฐานะเปนมืออาชีพได
อยางไร ผูบริหารหรือผูนําหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงาน 
ราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้ง 
การจัดองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบาง ก็อาจไดรับผลงานสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถา
คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดี แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงาน 
ที่เกิดขึ้นของหนวยงานนั้นๆ ยอมสมบูรณไดยาก ดังนั้นผูบริหารหรือผูนําจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม                   
มีพฤติกรรม ในการนําที่ถูกตอง เหมาะสมเพราะความสําเร็จของงานทุกดานขององคการ ขึ้นอยูกับผูบริหาร 
หรือผูนํา ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงคของผูบริหารหรือผูนํานั้น ควรที่จะประกอบดวยเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ และคุณลักษณะดานความสามารถในการ
บริหาร 

คุณลักษณะดานบุคลิกลักษณะ อรุณ รักธรรม (2527) ไดกลาวถึง บุคลิกภาพ
ของผูนําหรือผูบริหารท่ีดี ปรกอบดวย เปนผูมีความรู เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนผูมีความกลาหาร  
เปนผูมีความเด็ดขาด เปนผูมีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกตองเหมาะสม เปนผูมีความยุติธรรม เปนผูมี
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ลักษณะทาทางการแสดงออกที่ดี เปนผูที่มีความอดทน เปนผูที่มีความกระตือรือรน เปนผูที่ไมเห็นแกตัว เปนผู
มีความตื่นตัวหรือระมัดระวังอยูเสมอ เปนผูมีความพินิจพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล เปนผูมีความสงบเสงี่ยม 
เปนผูมีความสงรักภักดี เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนผูมีความสามารถควบคุมอารมณไดดี 

คุณลักษณะดานความเปนผูนํา ประกอบดวย ความมีชีวิตชีวาและทนทาน 
(Vitality and Endurance) จะตองมีความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมอยูเสมอที่จะรับสถานการณ
ทุกชนิด ปรับตัวได เปลี่ยนแปลงได และราเริงแจมใสอยูเสมอ มีความอดทนตอการทํางานหนักและนานๆ           
ทนตอความลําบากเจ็บช้ําได โดยไมปริปาก หรือแสดงอาการ ทอแทใหพบเห็น ความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decisiveness) จะตองตัดสินใจถูกตอง ตัดสินใจ ไดเร็ว และเต็มใจเสมอ ที่จะเปนผูตัดสินใจดวยตัวเอง            
ในเมื่อมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) ผูนําที่สามารถชักจูงใหผูอ่ืน        
รวมมือกับตน ไดเทานั้น ที่จะไดรับความสําเร็จ ความรับผิดชอบ (Respensibility) และความฉลาดไหวพริบ 
(Intellectual Capacity) ความฉลาดไหวพริบจําเปนที่สุด สําหรับผูบริหาร หรือผูนํา ที่จะใชในการบริหารงาน 
หรือใชในการวินิจฉัยสั่งการ 

คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ ความรูทางวิชาการไดแก การศึกษาวิชาการ
ทั่วไป การศึกษาดานวิชาชีพ และการศึกษา ใหเกิด ความรอบรู เชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่คนสนใจ สําหรับใชจัด
ระดับความรู และประสบการณ ในการทํางานของบุคคลที่มาทํางาน ในการเปนผูบริหาร 

คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง การใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผน การมอบหมายงานใหบุคลากรทําตามความรูความสามารถ การควบคุม กํากับ ติดตาม นิเทศงาน   
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันในการพัฒนา ไดแก การสงเสริมให บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
การจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก และประโยชน ตอบแทน จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุน           
การเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจกรรม ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู         
4. ประสานความรวมมือจากทุกฝายเพ่ือพัฒนางาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เปนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง ใชวิธีการที่หลากหลาย ใหทุกฝายมีสวนรวม นําผลการประเมิน             
ไปนิเทศ และพัฒนางานการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ตัวชี้วัด (Indicators) สําคัญของการเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ ไดอยางสงางาม 
เปนที่ยอมรับของทุกฝายตอการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท หนาที่เชิงบริหารจัดการศึกษา ในโรงเรียน ปจจัย         
บงบอกความสําคัญเหลานี้ ไดแก คุณวุฒิดานการศึกษา เปนตัวบงชี้ที่สําคัญจะตองมี กลาวคือ ตองมีคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติ ที่กําหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาที่ตองการมือ
อาชีพทางการบริหาร บุคคลเหลานี้ตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ดานการศึกษาเปนสําคัญ   
ประสบการณการปฏิบัติงาน ตองมีประสบการณสั่งสมในการปฏิบัติงานท่ีผานมา โดยเฉพาะประสบการณ  
ดานการบริหารทางการศึกษาในองคกรทางการศึกษาระดับตางๆ ในตําแหนงทางการบริหารการศึกษา ที่ได
ดําเนินบทบาทภารกิจตามสายงานที่กําหนดไว ประสบการณการฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ผูบริหารการศึกษามือ
อาชีพตองไดรับการเพ่ิมพูน ประสบการณ ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง กาวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในดาน           
การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ การศึกษาดูงานจากแหลงวิทยาการความรู สามารถนําประสบการณที่ไดรับ         
มาพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางผลงานทางวิชาการ เปนองคประกอบของการสรางนักบริหาร
การศึกษากาวสูมืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิชาการเปนเครื่องมือยืนยันถึงศักยภาพดังกลาว ผลงานสามารถจัด
กระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งดานการวิเคราะหงานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การเขียน
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บทความ ตํารา ฯลฯ ออกเผยแพรแกหนวยงานอื่นๆ ใหแพรหลายทั่วถึง รวมทั้งการเปนวิทยากรเผยแพร
ความรู นวัตกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลงานดีเดนที่ส่ังสมไวผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ อาจดูจากหลักฐาน ที่เปนผลงานที่สั่งสมไว จนเปนที่ประจักษแกชุมชน สังคม 
หนวยงานที่เก่ียวของและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล เปนลักษณะเฉพาะตัว 
(Character) ที่นักบริหารการศึกษามืออาชีพ ควรเสริมสรางใหบังเกิดขึ้น ไดแก มีบุคลิกที่ดี สงางาม นานับถือ  
มีความขยันหมั่นเพียร สัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง ครอบครัว หนวยงาน มีความซื่อสัตย 
สุจริต ตรงตอเวลา บริหารเวลาไดดี กระตือรือรนในการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และรักษาระเบียบ
วินัยไดดี เปนแบบอยางท่ีดี 

1.2.2 คานิยม (values) 
คานิยม มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Value” และมาจากคําสองคําคือ “คา” 

“นิยม”เม่ือคําสองคํารวมกันแปลวา การกําหนดคุณคา คุณคาท่ีเราตองการทําใหเกิดคุณคา คุณคาดังกลาวนี้           
มีทั้งคุณคาแทและคุณคาเทียม ซึ่งคุณคาแทเปนคุณคาท่ีสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
สวนคุณคาเทียม หมายถึงคุณคาที่สนองความตองการอยากเสพสิ่งปรนเปรอชั่วคูชั่วยาม 

คานิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีตอสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ          
ที่เก่ียวของกับความปรารถนา คุณคาและความถูกตองของสังคมนั้นๆ เชน ชาวอเมริกันถือวา “ประชาธิปไตย” 
มีคาสูงสุดควรแกการนิยมควรรักษาไวดวยชีวิต อเมริกันรักอิสระ เสรีภาพ และความกาวหนาในการงานเปนตน 
สวนคานิยมของคนไทยหรือคนตะวันออกโดยทั่วไปนั้นแตกตางจากคานิยมในอเมริกันหรือคนตะวันตก เชน         
คนไทยถือวาความสงบสุขทางจิตใจและการทําบุญใหทานเปนสิ่งที่พึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟงบิดามารดา
และการกตัญูรูคุณเปนสิ่งท่ีควรยกยอง 

คานิยม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลพอใจหรือเห็นวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคา แลวยอมรับไว           
เปนความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง คานิยมจะสิงอยูในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกวา
จะพบกับคานิยมใหม ซึ่งตนพอใจกวาก็จะยอมรับไว เม่ือบุคคลประสบกับ การเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ ละ
ตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งเขาจะนําคานิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้งไป คานิยมจึงเปนเสมือนพ้ืนฐาน
แหงการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง 

“คานิยม” คือ ความคิด (Idea) ในสิ่งท่ีควรจะเปนหรือสิ่งท่ีถูกตองพึงปฏิบัติ           
มีความสําคัญ และคนสนใจ เปนสิ่งท่ีคนปรารถนาจะได หรืจะเปนและมีความสุขที่จะไดเปนเจาของ 

“คานิยม” หมายถึง ความเชื่อวาอะไรดี ไมดี อะไรควร ไมควร เชน เราเชื่อวา           
การขโมยทรัพยของผูอ่ืน การฆาสัตวตัดชีวิต เปนสิ่งท่ีไมดี ความกลาหาญ ความซื่อสัตย เปนสิ่งท่ีดี 

ลักษณะของคานิยมที่แทนั้นจะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ เปนคานิยมที่บุคคลเลือก
หรือยอมรับ โดยไมไดถูกบังคับบุคคลมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกหรือยอมรับคานิยมใดก็ไดที่เห็นวา
เหมาะสมนาปฏิบัติ  เปนคานิยมที่บุคคลมีโอกาสเลือกจากตัวเลือกหลายๆ ตัว ไมใชเปนเพราะมีตัวเลือกจํากัด
เพียงสิ่งเดียว จึงทําใหตองยอมรับโดยปริยาย เปนคานิยมที่ไดรับการกลั่นกรองพิจารณาอยางรอบคอบ           
จากบุคคลตลอดจนมีการวิเคราะหขอดีขอเสียของตัวเลือกหลายๆ ตัว เม่ือเห็นวาตัวเลือกใดดีที่สุดเหมาะสม
ที่สุดหรือมีเหตุผลในการสรางความพอใจไดมากที่สุดก็จะเลือกตัวเลือกนั้น  เปนคานิยมที่บุคคลยกยอง เทิดทูน
และภูมิใจ เปนคานิยมที่บุคคลสามารถยอมรับอยางเปดเผยและพรอมที่จะสนับสนุนคานิยมที่ตนยอมรับ           
เปนคานิยมที่บุคคลยึดถือปฏิบัติจริงไมใชเพียงคําพุดเทานั้น และเปนคานิยมที่บุคคลปฏิบัติอยูเสมอๆ บอยๆ 
ไมใชปฏิบัติเปนครั้งคราว 
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จากลักษณะขางตนอาจกลาวไดวาคานิยมที่แทนั้นเปนคานิยมที่ผานการเลือกมา
อยางดีและเม่ือเลือกแลวก็ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอดวยความมั่นใจความภูมิใจ 

จากคํานิยามตาง ๆ เหลานี้พอจะสรุปไดวาคานิยมนั้น เปนความคิดหรือความเชื่อ
ที่บุคคลพิจารณาแลววาเปนสิ่งท่ีถูกตองและมีคุณคา จึงนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในสถานการณตาง ๆ กัน 

อิทธิพลของคานิยมตอผูอํานวยการโรงเรียน คือ ชวยใหผูอํานวยการโรงเรียน
ตัดสินใจวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไมดี มีคุณคาหรือไมมีคุณคาควรทําหรือไมควรทํา ชวยในการกําหนดทาที
ของตนตอเหตุการณที่ตนตองเผชิญ ชวยสรางมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของผูอํานวยการ
โรงเรียน มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น และเลือกกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตน
จะตองเขาไปรวมดวย  ชวยใหผูอํานวยการโรงเรียนกําหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ ชวยเสริมสราง           
หลักศีลธรรม ซึ่งผูอํานวยการจะใชในการพิจารณา การกระทําของตนอยางมีเหตุผล 

1.2.3 โครงสราง (structure) 
โครงสรางการบริหารโรงเรียนโดยทั่วไป ประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549) งานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ซึ่งเปน
กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไว
ในจัดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบดวย การศึกษาปญหาในชุมชนและสังคม    
ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด  
แหลงการเรียนรู การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินงานทางดานวิชาการรวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการ งานวิชาการ จึงเปนงานที่รวมภารกิจหลักของโรงเรียนที่บงบอกถึงปรัชญา จุดมุงหมาย          
เพ่ือใหบริการแกผูเรียน หรือบุคคลในชุมชนไดรับการพัฒนาในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูเปาหมายและบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษา 

การจัดการดานงบประมาณ มีแนวทางสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ          
โดยเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานงบประมาณและหนวยงานบริหารการเงิน ใหโรงเรียนเปนหนวยงานบริหาร
การเงินที่สามารถกําหนดความตองการงบประมาณของตนเอง โดยจัดทํางบประมาณผานเขตพื้นที่การศึกษา  
และมีอิสระในการจัดการทรัพยสินและหารายไดเพ่ิมไดมากขึ้น ทั้งนี้มุงเนนใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการ  
ชวยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตางๆ โดยมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช
ทรัพยากรเพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบอีกดวย 

งานบุคลากรเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน               
เพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพ่ือดําเนินการดานงานบุคลากรใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย  
ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา มีความรู  
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพซึ่งจะสงผลตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  เปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงานทั่วไป
จะเปนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินของโรงเรียนและหนวยงานใหมีความคลองตัว สามารถดําเนินกิจการไปสู
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ งานบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารสถานที่และ            
งานความสัมพันธกับชุมชน 
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บทบาทหนาที่ซึ่งผูอํานวยการจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียนฝายตางๆ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549) การจัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน การจัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของโรงเรียน การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของนักเรียน 
ชุมชน และทองถ่ิน การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด การกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดี
ความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตามที่กฎหมาย
กําหนด การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา ผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของโรงเรียน การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและใหความรวมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการโรงเรียน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับโรงเรียนและ
สถาบันอ่ืนในชุมชนทองถ่ิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการภายในโรงเรียนหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
และตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2.4 พันธกิจ (mission) 
พันธกิจ (Mission) คือ ความประสงค หรือความมุงหมายพื้นฐานของโรงเรียน           

ที่จะดําเนินการในระยะยาว อาจจะกลาวไดวาเปนขอบเขตในการดําเนินงานของโรงเรียนก็ได พันธกิจที่ดีจะ
สามารถแยกความแตกตางและคุณคาของโรงเรียนไดอยางชัดเจน ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวางานของโรงเรียน
คืออะไร อะไรคือสิ่งท่ีโรงเรียนตองการจะเปน 

ขอความพันธกิจจะเปนการแสดงแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน
ที่กําหนด เปนการระบุภารกิจที่โรงเรียนนั้นพยายามจะบรรลุและจะระบุขอบเขตการปฏิบัติการของโรงเรียน
เก่ียวกับการจัดการศึกษา ขอความพันธกิจที่ชัดเจนจะอธิบายถึงคานิยมและลําดับความสําคัญตางๆ ของโรงเรียน 
และบงบอกถึงทิศทางในอนาคตของโรงเรียน โดยจะกําหนดขอบเขตเพื่อเสนอแนะการกําหนดกลยุทธ 

ความสําคัญในการกําหนดพันธกิจใหชัดเจน เพ่ือเปนหลักสําคัญในการกําหนด
เปาประสงค และทิศทางของโรงเรียน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียน 
เพ่ือความสะดวกในการแปลความหมายของเปาประสงคในโครงสรางการทํางาน การออกแบบงาน และกําหนด
ความรับผิดชอบภายในโรงเรียน ดวยวิธีการซึ่งคํานึงถึงทรัพยากร เวลา และตัวชี้วัดการทํางานที่สามารถ
ประเมินผลและควบคุมผลงานได 

1.2.5 ทักษะ (skills)  
ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใด หรืออยูในองคการใดก็ทําหนาท่ีในการจัดการ            

4 อยาง ได แก การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การโนมนํา (leading/influencing) และ
การควบคุม (controlling) และการที่ผูบริหารจะสามารถทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการไดประสบผลสําเร็จ
นั้น ตองมีทักษะท่ีดีดานการจัดการ ซึ่งทักษะสําคัญในเบื้องตนที่ผูบริหารควรมีอยางนอย 3 อยาง ไดแก ทักษะ
ดานเทคนิค (technical skills) ทักษะดานคน (human skills) และทักษะดานความคิด (conceptual skills)  
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ทักษะดานเทคนิค (technical skills) เปนความสามารถในการประยุกตใชความรู
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเก่ียวกับงาน สําหรับผูบริหารระดับสูงทักษะความสามารถนี้จะเปนเรื่องเก่ียวกับ
ความรูทั่วไปของอุตสาหกรรม ขบวนการและผลิตภัณฑขององคการ และสําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับ
ตน จะเปนทักษะความสามารถเฉพาะดานในงานที่ทํา เชน การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ            
การผลิต ระบบคอมพิวเตอร กฎหมาย การตลาด เปนตน ทักษะทางดานเทคนิคมักเปนความสามารถเกี่ยวกับ
ตัวงาน เชน ขบวนการหรือผลิตภัณฑ ทักษะดานคน (human skills) เปนทักษะในการทําใหเกิดความ
ประสานงานกันของกลุมที่ผูบริหารนั้นรับผิดชอบ เปนการทํางานที่เก่ียวของกับเรื่องทัศนคติ การสื่อสาร และ
ผลประโยชนของบุคคลและกลุม เปนทักษะการทํางานกับคน และทักษะดานความคิด (conceptual skills) 
เปนความสามารถในการมององคการในภาพรวม ผูบริหารที่มีทักษะดานความคิด จะสามารถเขาใจ
ความสัมพันธของหนวยงานตางๆในองคการวามีผลตอกันอยางไร และเขาใจความสัมพันธระหวางองคการกับ
ปจจัยแวดลอมองคการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งขององคการมีผลกระทบกับสวนอื่นๆอยางไร 

ทักษะดานความคิดนี้จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่ออยูในระดับบริหารท่ีสูงขึ้น
ขณะที่ทักษะดานเทคนิคจะมีความสําคัญนอยลงในระดับบริหารที่สูงขึ้น เนื่องจากผูบริหารในระดับที่สูงจะเขามา
ดูแลในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆในการผลิต และดานเทคนิคนอยลง แตจะเนนไปที่การมองภาพรวม
ขององคการและทิศทางที่จะพัฒนาไปขององคการมากกวา สวนทักษะดานคน ยังคงมีความสําคัญอยางมาก           
ในทุกระดับของการบริหาร เพราะทุกระดับตองเก่ียวของกับคน 

นอกจากนี้ กนกอร สมปราชญ (2546) ยังกลาวถึง ทักษะพ้ืนฐานของภาวะผูนํา
หรือการเปนผูนํา (Core Competencies) วาเปนความรูและทักษะพ้ืนฐานที่ตองมีอยูในตัวของผูนําและผูบริหาร 
เปนความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับทั้งผูบริหารและผูนํา ทักษะพ้ืนฐานนี้มี 10 ประการ ดังนี้ 

1) การทํางานเปนทีม (Teamwork) ทีมงาน หมายถึงกลุมบุคคลที่รวมกันเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจโดยมีจุดประสงครวมกัน เปนทีมงานถาวรหรือชั่วคราวก็ได ทีมงานมีสองลักษณะคือเปนกลุมตาม
สายการบังคับบัญชา (Command Group) และกลุมเฉพาะงาน (Task Group) การสรางทีมงาน มีจุดมุงหมาย
เพ่ือระดมสรรพกําลังท้ังแรงกาย แรงใจ และความคิดในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การสื่อสาร (Communicating) การสื่อสาร การสื่อความหมาย หรือ            
การติดตอสื่อสาร เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงและผูรับ ซึ่งอาจจะเปนบุคคลหรือกลุมก็ได 
ในทางสื่อสารนั้นผูสงมีความมุงหมายขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาในสี่ประการดังตอไปนี้ คือ การใหขาวสาร 
(Conveying Information) การสั่งการหรือการแนะนําสั่งสอน (Commanding or Instructing) การชักชวน 
(Influencing or Persuading) และการสรางสัมพันธภาพ (Clarifying Relationship) 

3) การจูงใจมีความสําคัญกับผูนํา เพราะผูนําตองสั่งการและจูงใจสมาชิกหรือ
ผูใตบังคับบัญชาใหกระทําสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอความสําเร็จของเปาหมายขององคการ โดยผานกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร 

4) การแกไขปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) การแกปญหา
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารในสังคมและองคการใดๆ ตองเผชิญกับปญหาและตองการแก
ตัดสินใจที่ดีของผูบริหาร ผูตัดสินใจจึงตองเปนผูที่สามารถมองปญหาไดทะลุปรุโปรง และรอบคอบ เขาใจ
ประเด็นปญหาที่แทจริง และประยุกตเอาทฤษฏีระบบมาใชกับการแกปญหาดวย 

5) ทักษะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับมนุษย (Interpersonal Skill) ผูนําตอง
ประเมินสถานการณ ความตองการของทีมงานทั้งในปจจุบันและอนาคต ตามเปาหมายขององคการและ
งบประมาณที่เปนจริง บุคลากรมีการพัฒนาที่ดี มีประโยชน มีคุณคาและผลที่เกิดขึ้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
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ที่ถูกตอง ผูนําตองมีความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุมบุคคลแตละคน             
มีหลายสิ่งหลายอยางที่เปนเรื่องเฉพาะตัว ซึ่งทําใหมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไปอันเนื่องจากสาเหตุ              
หลายประการ เชน คุณลักษณะสวนตัวความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เปนตน 

6) การประสานงาน (Coordination) การประสานงานเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีจะให
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะในหนวยงานขนาดใหญจะมีการแบงงานเปนฝายหรือแผนก          
ตามลักษณะเฉพาะ การประสานงานจึงย่ิงมีความจําเปนอยางยิ่ง การประสานงานเปนการจัดบุคลากรในหนวยงาน
ใหทํางานรวมกันอยางสัมพันธสอดคลองกัน เพ่ือใหภารกิจขององคการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการนั้น ๆ 

7) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) มนุษยสัมพันธ หมายถึง การกระตุนหรือ
เราใหบุคคลในหนวยงานสามารถทํางานเปนหมูคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตอบสนองทั้งความ
ตองการสวนตนและทําใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่ กําหนดไวดวยมนุษยสัมพันธ เปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยเพ่ืออยูรวมกัน หรือปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข มีความเจริญกาวหนา 
และมีการพัฒนาที่พึงประสงคโดยการใชความสามารถที่แตกตางกันของแตละบุคคลใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม 

8) ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน (Flexibility) ผูนําในยุคปจจุบัน ตองมี
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการผสมผสาน
เปาหมายสําคัญของชาติ โครงการ กิจกรรมที่มีการจัดลําดับกอนหลังตาม คานิยมและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสมดุล
ในการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง คือ ความยืดหยุน 
(Flexibility) ซึ่งหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและขอมูลใหม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามขอมูลใหม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณหรืออุปสรรคที่ไมคาดหวัง และเปลี่ยนแปลงไดอยาง
รวดเร็วใหเขากับสถานการณใหม รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจได ในการปรับเปลี่ยน ผูนําตองอดทนตอความ
กดดันมีความมั่นคงและมุงมั่นอยางแนวแนรวมทั้งมองคนในแงดี แมวาจะอยูใตภาวะความลําบากและสามารถ
กลับคือสูสภาพเดิมไดรวดเร็ว โดยรูจักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสวนตน สามารถทํางานไดอยางมีความสมดุล และ           
พึงระลึกไวเสมอวาทุกอยางปรับเปลี่ยนได 

9) การเขาไปมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development 
Participation) ความสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานหลักของการเปนผูนํา คือ การรูจักพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองและการพยายามเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง การเปนสมาชิกในวิชาชีพที่ตนครองอยู
รวมถึงการพัฒนาตนเอง การชี้นําตนเอง เพ่ิมพูนความรูในวิชาชีพเพ่ือใหตนเองเปนมืออาชีพในวิชาชีพนั้นๆ 
ความรูในวิชาชีพเปนความรูที่จําเปนในการบริหารจัดการงานตามภารกิจหนาที่ในตําแหนงหรือสิ่งท่ีปฏิบัติอยู 
ความรูในวิชาชีพจะชวยให การวางแผนการดําเนินงาน ไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10) การจัดการเรื่องเงินและงบประมาณ (Budget and Financial) คุณสมบัติของ
ผูนําท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความรู รูในที่นี่คือ รูหลักการ นั่นหมายถึงความรูถึงการรูงาน รูหนาท่ี              
รูกฎเกณฑ ผูนําตองมีความรูในเรื่องการจัดการเรื่องเงินและงบประมาณเปนอยางดี 

1.3 ทฤษฏีการบริหารการศึกษา 
ทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาเปนหลักการทางการบริหารที่ผูบริหารยึดถือและนําไปสูการ

ประยุกตใชในทางการปฏิบัติ และสั่งสมประสบการณจากการบริหารภายใตแนวการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ทฤษฏีทางการบริหารการศึกษา ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความเปน 
เอกัตตบุคคลของผูบริหารยอมมีสวนที่เก่ียวของกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอใหเห็น
พัฒนาการของทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ดังนี้ (วิโรจน สารรัตนะ, 2551) 
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ทฤษฎีการบริหารทัศนะดั้งเดิม (classical viewpoint) ไดแก ทฤษฎีการบริหาร            
เชิงวิทยาศาสตร (scientific management) ซึ่ง Taylor ไดเสนอ หลักการ 4 ประการในการบริหาร คือ 1) ใหใช
วิธีการเชิงวิทยาศาสตรกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุดเพ่ือทดแทนวิธีการท่ีคนงานทํากันมาแบบลองผิดลองถูก  
2) ใหมีการวางแผนเพื่อทดแทนการปลอยใหคนงานเลือกวิธีการของเขาเอง 3) ใหคัดเลือกคนงานที่มี
ความสามารถ แลวใหการฝกอบรม และพัฒนาใหมีการทํางานรวมกัน และ 4) ใชหลักการแบงงานกันทํา
ระหวางผูบริหารและคนงานเพื่อใหแตละฝายทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสมที่สุด (Massie & Douglas, 1981)  
หัวใจสําคัญของหลักการดังกลาวก็คือ การกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด (one best way) 

ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (administrative management) ประกอบดวยหลักการตางๆ 
ดังนี้ (Hellriegel & Slocum, 1982: อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2551) หลักการแบงงานกันทํา (division of 
labor) ตามความถนัดหรือความชํานาญ หลักการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา (authority) ควบคูกับ
ความรับผิดชอบ (responsibility) หลักการเก่ียวกับมีระเบียบวินัย (discipline) หลักความเปนเอกภาพในการ
บังคับบัญชา (unity of command) ผูปฏิบัติรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว หลักความเปนเอกภาพ 
ในทิศทาง (unity of direction) ทุกกิจกรรมตองมุงบรรลุจุดหมายขององคการ หลักผลประโยชนสวนตัวเปน
รองผลประโยชนขององคการ (subordination of individual interest to general interest) หลักความยุติธรรมตอ
ทั้งนายจางและลูกจาง (remuneration) หลักการรวมศูนยอํานาจ (centralization) ผูบริหารมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ แตผูปฏิบัติก็ควรมีอํานาจอยางเพียงพอดวย หลักการมีสายบังคับบัญชา (hierarchy/scalar chain) 
จากบนลงลาง มีเสนทางการติดตอสื่อสารดวย โดยปกติแสดงเปนแผนภาพ หลักความเปนระเบียบแบบแผน 
(order) วัสดุอุปกรณและผูปฏิบัติควรใหอยูในที่เหมาะสม สะดวกตอการใชงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติควร
รับผิดชอบงานหรืออยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม (right person should be in the right place) หลักความเสมอภาค 
(equity) เปนมิตรและมีความยุติธรรมตอผูปฏิบัติ หลักความมั่นคงในการทํางาน (stability of staff)               
หลักความริเริ่มสรางสรรค (initiative) และหลักความสามัคคีหรือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (spirit de 
corps) 

ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (bureaucratic management) ประกอบดวย หลักการสําคัญ  
7 ประการดังนี้ (Hellriegel & Slocum, 1982: อางถึงใน  วิโรจน สารรัตนะ, 2551) หลักการมีกฎและ
ระเบียบขอบังคับ (rules and regulation) เพ่ือควบคุมการตัดสินใจ หลักความไมเปนสวนตัว (impersonal) 
ผูบริหารตองอยูภายใตกฎและระเบียบขอบังคับเพ่ือใหปลอดจากการกระทําตามอําเภอใจ หลักการแบงงาน              
กันทํา (division of labour) ตามความถนัดหรือความชํานาญเฉพาะทาง หลักการมีโครงสรางสายบังคับบัญชา 
(hierarchical structure) หลักความเปนอาชีพท่ีมั่นคง (life-long career) หลักการมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 
(authority) โดยมีกฎระเบียบขอบังคับรองรับ และหลักความเปนเหตุผล (rationality) ในกระบวนการตัดสินใจ
เพ่ือบรรลุจุดหมาย 

ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม (behavioral viewpoint) ในขณะที่ทฤษฎีการ
บริหารทัศนะดั้งเดิม มองคนงานเปนกลไกหนึ่งของการผลิต ผูบริหารพยายามที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให
กลไกนั้นทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรมเห็นวาคนงานมิไดมี
แรงขับจากภายนอกเทานั้น แตจะเกิดจากแรงขับภายในดวย ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญกับความพยายาม 
ที่จะเขาใจในปจจัยตางๆ ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของคนในองคการ ดังนั้นหลักพฤติกรรมศาสตร  
จึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทฤษฎีที่จะใหนักบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางการบริหารไดอยางเหมาะสม 
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ทฤษฎีการบริหารทัศนะเชิงปริมาณ (quantitative viewpoint) การบริหารศาสตร 
(management science) ยึดหลักการเพิ่มความมีประสิทธิผลในการตัดสินใจจากการใชตัวแบบทางคณิตศาสตร
และวิธีการเชิงสถิติ (Megginson, Mosley, and Pietri, 1992: อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2551) 

การบริหารปฏิบัติการ (operations management) ยึดหลักการบริหารกระบวนการผลิตและ
การใหบริการขององคการใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การกําหนดตารางการทํางาน (work scheduling) 
การวางแผนการผลิต (production planning) การออกแบบอาคารสถานที่ (facilities and location design) 
ตลอดจนการประกันคุณภาพ (quality assurance) โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ ในการบริหารงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (management information system) อาจเรียกวา
สารสนเทศบริหารศาสตร (management information science) ยึดหลักการออกแบบและการนําเอาระบบขอมูล
สารสนเทศ โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือการบริหาร (computer-based information system)            
ผลิตขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) 

ทฤษฎีการบริหารทัศนะรวมสมัย (contemporary viewpoint) ประกอบดวย ทฤษฎีเชิงระบบ
(system theory) การบริหารตามทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดยนักชีววิทยาและนักฟสิกส ตั้งอยูบนฐานความคิดที่วา
องคการหนึ่งๆ สามารถมองเปนระบบหนึ่งๆ ได โดยระบบหนึ่งๆ นั้นหมายถึงชุดขององคประกอบที่สัมพันธกัน
อยางเปนเอกภาพเพ่ือมุงสูจุดหมายองคการรวมกัน ดังนี้ (Kast & Rosenzweig, 1972 : อางถึงใน วิโรจน           
สารรัตนะ, 2551) ปจจัยปอนเขา (inputs) คือ ทรัพยากรตางๆ เชน คน วัสดุอุปกรณ เงิน ขอมูลสารสนเทศ          
ที่จําเปนตอการผลิตสินคาหรือใหบริการ กระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation processes) จากการใช
ศักยภาพทางการบริหารและเทคโนโลยีขององคการ เพ่ือเปล่ียนปจจัยปอนเขาเปนปจจัยปอนออก ปจจัยปอน
ออก (outputs) ประกอบดวย ผลผลิต การใหบริการ หรือผลลัพธอ่ืนๆ ที่องคการผลิตขึ้น และขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เก่ียวกับผลลัพธและสถานะขององคการที่เก่ียวพันกับสภาพแวดลอม 

ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ (contingency theory) นักทฤษฎีการบริหาร                 
ตามสถานการณ เชื่อวา หลักการบริหารงานที่เหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณหนึ่งๆ เทานั้น ไมสามารถนําเอาชุด
ของหลักการท่ีกําหนดไวแบบสําเร็จรูปแลวไปใชอยางไดผลในทุกสถานการณ ในสถานการณที่แตกตางไป 
ผูบริหารอาจกําหนดหลักการเพ่ือเปนเงื่อนไขหรือแนวการบริหารในสถานการณนั้นๆ ได โดยอาจบูรณาการ
หลักการจากทฤษฎีตางๆ ซึ่งผูบริหารจะตองสามารถวิเคราะหลักษณะเฉพาะของแตละสถานการณนั้นเพ่ือ
กําหนดแนวทาง (solution) ใหเหมาะสมกับโครงสรางองคการ ทรัพยากร เปาหมาย และผูปฏิบัติงาน           
ในองคการ อยางไรก็ตาม  ผูบริหารไมควรคํานึงถึงเฉพาะความเหมาะสมกับสถานการณเทานั้น แตควรคํานึงถึง
ความมีอิทธิพลเหนือสถานการณดวย ในกรณีที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค 
สําหรับความแตกตางระหวางทัศนะดั้งเดิมกับทัศนะตามสถานการณ 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การบริหารของผูบริหารยอมตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎี ซึ่งอาจมี        
ความสอดคลองกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง หรืออาจเปนการบูรณาการผสมผสานทฤษฎีสูการปฏิบัติที่ไมไดอิงเพียง
ทฤษฎีเดียว ดังนั้น ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยนําเสนอใหเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ จึงมี
ความสอคลองกับทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ไมใชเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง แตเปนการผสานศาสตร
ทางการบริหารที่เกิดอัตลักษณขึ้นเฉพาะสําหรับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียนซึ่งจะแสดงใหเห็นในผลที่ปรากฏจากการศึกษาตอไป 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  
2.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา   

บุคคลที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารหรือผูนํา จะมีวิถีทางหรือเสนทางที่แตกตางไปจาก
บุคคลทั่วไป มีนักวิชาการไดใหความหมายของผูนํา (Leader) ที่หลากหลาย ไดแก Fiedler (1976) ไดให
ความหมายวาผูนําคือบุคคลที่กลุมไดมอบหมายหนาที่ใหควบคุม หรือประสานงานกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dejnozka (1983) ที่ไดใหความหมายวาผูนําคือบุคคลที่ถูกเลือก
หรือไดรับการแตงตั้งใหนํากลุมและมีอิทธิพลตอกระบวนการจัดกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพ่ือการบรรลุ
เปาหมายของกลุม และเพ่ือทําหนาท่ีหัวหนาของกลุม และ Dubrin (1998) ที่ไดใหความหมายวาผูนําเปน
บุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ
ระหวางบุคคล บุคคลที่เปนผูบังคับบัญชาหรือผูนําคือบุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือบุคคลตางๆ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2532) ไดใหความหมายวาผูนําคือบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญ ซึ่งสามารถนําหรือประสานงานสมาชิกในกลุมใหทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จ โดยบุคคลนั้นไดรับ
การยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย สวนเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536) ไดใหความหมายวาผูนําคือบุคคล           
ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาท
เหนือกลุม สามารถที่จะจูงใจ ชักนําหรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมให
สําเร็จเมื่อมองในมิติของผูบริหาร  วิโรจน สารรัตนะ (2544) ไดใหความหมายของผูบริหารวาหมายถึงบุคคล 
ที่รับผิดชอบใหปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
เนตรพัณณา ยาวิราช (2547) ที่ไดใหความหมายวาผูบริหาร หมายถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในองคการตางๆ เพ่ือควบคุม ดูแล รับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จ ลุลวง ตามวัตถุประสงค          
โดยอาศัยผูอ่ืน หรือหากมองในมิติของผูบริหาร วิโรจน สารรัตนะ (2544) ไดใหความหมายของผูบริหารวา
หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบใหปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประพันธ สุริหาร (2542) ไดใหความหมายของผูบริหารและผูนําไววา ผูบริหาร คือ บุคคล
ที่ไดรับแตงตั้งและไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายโดยมีปจจัยดานคน เงิน 
วัสดุ และเครื่องมือเครื่องใชมาให ดังนั้นเพ่ือใหงานในความรับผิดชอบสําเร็จ ผูบริหารจึงใชกระบวนการ
วางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ และการประเมินผลเปนเครื่องมือในการปฏิบัติใหดําเนินไปดวยความ
ราบรื่น บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ ผูนํา หมายถึง ผูทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยเปนผูชักจูงใหผูที่
เก่ียวของรวมแรงรวมใจในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยความสมัครใจ มีความกระตือรือรน 
และมุงใหไดผลงานที่ดียิ่งขึ้น เปนผูที่เขาใจเห็นอกเห็นใจ ทําใหผูรวมงานเกิดความอบอุนใจ เคารพรักใคร
ไววางใจเปนผูนําความเปนผูนํา มี 2 ลักษณะ (1) ผูนําโดยตําแหนง ไดแก คนที่สมาชิกในกลุมเห็นวาสามารถ
แกปญหาของกลุมไดดีที่สุด ดังนั้น คนที่ไดรับเลือกใหอยูในตําแหนงก็เปนผูนํา (2) ผูนําตามธรรมชาติ หรือ
ผูนําที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน สามารถควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมไดความรูสึกของสมาชิกท่ีมีตอผูนํา 
จะเปนความรูสึกรักใคร เชื่อถือ ไววางใจ และพรอมที่จะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ผูนําประเภทนี้ไมวาจะพูดหรือ
เสนออะไร ก็มักจะไดรับการยอมรับหรือความเห็นชอบจากสมาชิกในกลุมเสมอ ดังนั้นผูบริหาร กับผูนํา               
จะตางกัน คือ ผูนําอาจเปนผูบริหารหรือไมเปนผูบริหารก็ได แตผูบริหารอาจจะไมเปนผูนําก็ได 

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545) กลาววา แมวาในภาษาอังกฤษคําวา “Leader” (ผูนํา) กับคําวา 
“Manager” และ “Administor” (ผูบริหารหรือผูจัดการ) จะสามารถใชแทนกันไดในบางครั้งก็ตาม แตโดย
สาระในแงกระบวนการและแนวคิดแลวมีความแตกตางกัน กลาวคือเม่ือพูดถึงผูบริหาร ก็มันจะมองถึง ผูที่ไดรับ
การแตงตั้งและมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และดําเนินงานตามหนาท่ีหลัก (function) ซึ่งเปนกลไกหลักของ
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องคการ เชน การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การอํานวยการ (Directing) และ            
การกํากับควบคุม (Controlling) เปนตนในขณะที่ “ผูนํา” จะเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 
(Interpersonal  aspects) โดยเฉพาะแนวคิดปจจุบันที่ถือวา “ผูนํา” หรือภาวะผูนําจะเก่ียวของกับเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลง (Change) สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) และการใชอํานาจ
อิทธิพล (Influence) เปนตน 

Kotter, J. P. (1999 อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545) นักทฤษฎีดานภาวะผูนําชื่อดัง 
เห็นวาผูเปนหัวหนาในยุคปจจุบันจําเปนตองรูทั้งการนํา (Lead) ควบคูไปกับการบริหาร (Manage) เพราะตาง
มีความสําคัญและจําเปนสําหรับองคการ โดยการบริหารจัดการตามแนวคิดนั้น จะชวยใหองคการสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา และบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันองคการก็
ตองการผูนําที่เขมแข็งในการสรางวิสัยทัศน สามารถสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจใหแกพนักงานไดดี รวมทั้ง
นําพาองคการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองตอสภาวการณใหมได แตปญหาขององคการในปจจุบันสวน
ใหญพบวามีหัวหนาที่มุงเนนดานการบริหารจัดการแตขาดการเปนผูนําท่ีดี โดยเฉพาะคนที่สามารถบูรณาการทั้ง
ทักษะและคุณลักษณะตางๆ เขาดวยกันในการทําหนาที่เปนผูบริหารและผูนําไดในขณะเดียวกัน 

A Zaleznik (1977 อางถึงใน สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545) ไดชี้ใหเห็น
ความแตกตางระหวางบุคคลท้ัง 2 ประเภทนี้วา การบริหารเก่ียวของกับความพยายามกระทําใหบรรลุเปาหมาย
ที่มีในปจจุบัน ดังนั้น “นักบริหาร” จึงเปนผูที่เก่ียวของกับกิจวัตรประจําวันและโครงการระยะสั้นตางๆ ในขณะที่ 
“ผูนํา” จะตองมีความรูสึกแรงกลาท่ีจะทําใหเปาหมายเปนผลโดยสามารถใชอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในความรูสึกและอารมณของผูคนในองคการ กระตุนใหเกิดภาพลักษณและความคาดหวังตางๆ และสรางความ
ตองการและวัตถุประสงคโดยเฉพาะที่จะชวยกําหนดทิศทางของกิจการงาน และในที่สุดการใชอิทธิพลนี้จะตอง
เปนการเปลี่ยนวิธีคิดของผูคนเกี่ยวกับสิ่งท่ีปรารถนาซึ่งตองเปนไปได และเปนความจําเปนในขณะเดียวกัน 
ภาวะการเปนผูนําจึงเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณของสภาพปรารถนาในอนาคตซึ่งตองมีการผนวกรวม         
เอาสมาชิกขององคการทุกคนเขาดวยกัน ดังนั้นภาวะความเปนผูนําที่ผูนํามีจึงแตกตางไปจากผูบริหารที่ใช
อํานาจหนาท่ีและปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนกิจวัตรประจําวัน ตามระเบียบปฏิบัติขององคการ ตรงกันขาม ผูนํา
จะแสวงหาความยินยอมจากผูปฏิบัติงานดวยความสมัครใจโดยมุงสูเปาหมายที่เห็นพองตองกัน 

วิโรจน สารรัตนะ (2546) กลาววา มีประเด็นที่นาสนใจประเด็นหนึ่ง คือ ผูบริหารและผูนํา
ไมจําเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเหมือนกัน พิจารณาจากคุณลักษณะประการหนึ่ง คือ ผูบริหาร (Manager)             
จะเก่ียวของกับการบริหารงานเดิมซ้ําแลวซ้ําอีก เปนงานประจําและมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนไปอยางถูกตอง       
(do things right) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการใชทรัพยากรใหบรรลุจุดหมายขององคการไดดี 
ในขณะที่ผูนํา (Leader) จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมในทิศทางที่ถูกตอง (do the right things) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติเกิดแรงบันดาลใจใชความสามารถพิเศษ
ไดอยางเต็มที่ 

สราญรัตน  จันทะมล (2548) กลาววา ผูบริหาร คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งและมีอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมาย ผูบริหารใชอํานาจหนาท่ีและปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนกิจวัตรประจําวันตามระเบียบปฏิบัติของ
องคการสวนผูนําจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานจิตใจ ไดรับการยอมรับและไววางใจใหเปนผูนํา ผูนําจะแสวงหา
ความยินยอมจากผูปฏิบัติงานดวยความสมัครใจ โดยมุงสูเปาหมายที่เห็นพองตองกันซึ่งผูบริหารอาจจะมีความ
เปนผูนําหรือไมมีความเปนผูนําก็ได และผูนําอาจจะไมใชผูบริหารเสมอไป ผูบริหารกับผูนําจึงอาจจะไมใช
บุคคลคนเดียวกัน บางคนอาจจะมีตําแหนงผูบริหารในระดับสูงแตอาจมีความเปนผูนําต่ําหรือไมมีความเปนผูนํา 
ในขณะเดียวกันผูนําอาจจะเปนใครก็ได อาจจะเปนผูปฏิบัติงานในระดับต่ําสุดไปจนถึงสูงสุดขององคการ ดังนั้น
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องคการท่ีจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตางๆ ผูบริหารจึงจําเปนตองรูทั้งการบริหารและการนํา
ควบคูกันไป จึงจะสงผลตอความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการ
ยอมรับจากสมาชิกใหเปนหัวหนากลุม โดยจะเปนศูนยรวมในการตัดสินใจเพื่อแกปญหา ประสานงาน และ
ดําเนินงานของกลุม ซึ่งมักจะเกิดจากความยินยอมของสมาชิกมากกวาการแตงตั้งอยางเปนทางการ โดยจะตองมี
อิทธิพลและใชอํานาจเหนือบุคคลอื่น หรือผูตาม (Follower) เพ่ือใหทํางานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย         
ในสถานการณตางๆ ซึ่งสามารถสรุปสวนประกอบของผูนําได 3 ประการ คือ 1) ผูนําตองเก่ียวของกับบุคคลอื่น
โดยเฉพาะผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาที่จะปฏิบัติตามความตองการของผูนํา ดังนั้น ถาปราศจากผูตามแลว
คุณสมบัติของผูนําในบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะไมมีความหมาย 2) ผูนําจะเก่ียวของกับการตัดสินใจ การจัดสรร 
และใชอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูนําและสมาชิกของกลุม เพ่ือใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมตามที่ผูนํา
ตองการหรือคาดหวัง และ 3) ผูนําสามารถใชอิทธิพลกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา การมีอํานาจในการสั่งการ
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเฉพาะ และเนื่องจากอิทธิพลท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาจะทําใหงาน
ดังกลาวสามารถดําเนินการถึงเปาหมายที่ตองการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2.2 องคประกอบของภาวะผูนํา  
องคประกอบของภาวะผูนํา ประกอบดวย ผูนํา (Leader): หมายถึงตัวบุคคลที่นํากลุม            

มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอยางไร ผูตาม (Follwoers): หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับอิทธิพลจากผูนํา และ
สถานการณ (Situation): หมายถึง เหตุการณและสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ประการขางตน
นี้จะมีผลตอรูปแบบของภาวะผูนําท่ีแสดงออกมา เปนที่ทราบกันแลววาภาวะผูนําจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสราง
อิทธิพลอันมีผลการกระทําหรือพฤติกรรม ความคิดจิตใจความรูสึกทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผูนํา
ประสงค การสรางอิทธิพลนั้นอาจออกมาไดในหลายรูปแบบ อาทิ การขมขู บังคับการจูงใจ การโนมนาวจิตใจ 
เปนตน แตจากการศึกษาพบวาการใหอิทธิพลในทางลบ เชนการบังคับนั้นไมกอใหเกิดผลดีในระยะยาวเพราะ
การบังคับขมขูนั้นเปนการสรางความกลัวและความกดดันในการทํางาน อันจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการ
ทํางานได 

นอกจากนี้ ผูนําตองสามารถชักจูงใจใหผูใตบังคับบัญชากลาแสดงออก กลาเสี่ยงอยางมี
เหตุผล ไมกลัวในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะหากกลัวหรือคิดแตเพียงวาจะเกิดผลเสียจึงไมกลาทําการใดๆ ผลงานก็
ไมอาจเกิดขึ้นไดเลยผูนําตองพยายามเสริมสรางบรรยากาศแหงการสรางสรรคการมีความคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆ 
ใหมๆ เพราะปญหาหนึ่งๆ นั้นมิใชมีทางแกไขเพียงทางเดียว หากแตมีหลายวิธีที่จะแกไขซึ่งตองอาศัย           
การรวมกันคิดรวมกันทําคนหาวิธีที่ดีที่สุด 

ในสวนของผูตาม (Followers) ผูนําตองแสวงหาความเชื่อถือไวใจซึ่งกันและกันระหวางผูนํา
กับผูตามผูนําตองไวใจผูตามโดยการใหอํานาจบางสวนในการดําเนินงานในการตัดสินใจและที่สําคัญคือตัวผูนํา
ตองมีความตั้งใจจริงท่ีจะทํางาน และรูใหมากกวาสมาชิกในกลุมหรือผูตาม สามารถใหแนวทางและแกไขปญหา
ตางๆใหผูตามหรือสมาชิกในกลุมได 

ดวยความสามารถดังกลาวจะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูตามในการที่จะปฏิบัติตาม
ยกตัวอยางเชน ผูจัดการทานหนึ่งเม่ือไดรับตําแหนงใหม ๆ ผูใตบังคับบัญชามีความสงสัยในความสามารถวา
สามารถเขาใจและใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาไดหรือไมเพราะผูจัดการใหมทานนี้มาจากธุรกิจที่แตกตาง
กันและไมมีความรูพ้ืนฐานในงานดานนี้เลย แตหลังจากที่ทานผูจัดการไดใชเวลาศึกษาเรียนูงานและสามารถให
คําปรึกษาคําแนะนําท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาได ผูจัดการทานนี้ก็เปนที่ยอมรับและไดความเชื่อถือความเชื่อมั่น
จากผูใตบังคับบัญชาและทํางานรวมกันไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
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2.3 คุณลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน   
ผูอํานวยการโรงเรียนจําเปนจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอันเปนพ้ืนฐานของภาวะผูนํา

สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่ง Yukl (1988) ไดสังเคราะหผลงานการวิจัยของผูวิจัยหลายทานเพ่ือ
หาคุณลักษณะความเปนผูนํา สรุปได 8 ประการดังนี้ 

1) การเปนผูที่มีระดับความมีพลังสูงทนตอความเครียดไดดี (High energy level and 
stress tolerance) รวมทั้งมีความแข็งแกรงทางกาย คุณลักษณะเหลานี้ทําไหผูนําสามารถทํางานในหนาท่ีของตน
ซึ่งเต็มไปดวยปญหาขอขัดแยง หรืองานสําคัญเรงดวนตางๆ ไดดี นอกจากนี้ยังชวยใหมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจไดดี 
และมีความถูกตอง กอใหเกิดความมั่นใจแกผูตามวาสามารถนําพาไปในทิศทางที่ถูกตองภายใตวิกฤต 

2) ความมั่นใจในตนเอง (Self – confidence) มีความหมายครอบคลุมถึงการเคารพ 
ตนเอง นับถือตนเอง และความมีประสิทธิภาพในตนเอง เปนคุณลักษณะที่มีผลตอความมีประสิทธิผลและ
ความกาวหนาของผูนํา เพราะผูนําท่ีขาดความมั่นใจในตนเองยอมยากตอการมีอิทธิพลใหเกิดการใชความ
พยายามของผูอ่ืนเพิ่มขึ้น 

3) มีความเชื่อม่ันตอความสามารถภายในตนเอง (Internal locus of control) จะชวยทําให
ผูนําพยายามมีอิทธิพลเพ่ือบรรลุเปาหมายปลายทางที่ตนตองการ ผูนําท่ีมีความเชื่อมั่นตอความสามารถภายใน
ตนเองจะมีทัศนะมุมมองเชิงมุงอนาคต เปนฝายริเริ่มเชิงรุก (Proactive) ในการกําหนดกลยุทธการบรรลุ
วัตถุประสงคทั้งการคนหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 

4) การมีวุฒิภาวะดานอารมณ (emotional Maturity) ผูนําที่มีวุฒิภาวะทางดานอารมณ          
จะสามารถปรับตัวไดดีปราศจากภาวะปกติตางๆ ทางจิต สามารถเขาใจตนเองไดอยางถูกตองแมนยํา จะลด
อัตตาของตนเองลงและระมัดระวังตอความรูสึกความตองการของผูอ่ืนมากขึ้น 

5) ความสัตยซื่อถือคุณธรรมยึดมั่นหลักการ (Personal integrity) หมายถึงพฤติกรรมที่คง
เสนคงวาของบุคคลที่มีคานิยมยึดมั่นในหลักการ มีความสัตยซื่อ มีจริยธรรมและมีความนาเชื่อถือไววางใจ            
ยอมไดรับความจงรักภักดีจากผูใตบังคับบัญชา ความนาเชื่อถือไววางใจเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคคล         
มีอํานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert power) และมีอํานาจจากการอางอิง (Referent power) 

6) มีแรงจูงใจดานอํานาจสังคม (Socialized power motivation) ผูนําท่ีมีความตองการ
ดานอํานาจสูง สอดคลองกับบทบาทที่จําเปนทางการบริหารและเกี่ยวของกับการใชอํานาจและอิทธิพลในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะที่ผูมีความตองการดานอํานาจต่ํามักจะขาดความกระตือรือรนและขาดการแสดงบทบาทอยาง
เปดเผยในการเปนผูนํากิจกรรมตางๆ 

7) มีความตองการมุงมั่นความสําเร็จในระดับสูงปานกลาง (Moderately high 
achievement orientation) เพราะจะมีแนวโนมในการใสใจตอวัตถุประสงคของงานสูง เต็มใจแสวงหาความ
รับผิดชอบในการแกปญหาที่เก่ียวกับงาน ในทางตรงขามผูนําที่มุงความสําเร็จต่ําจะขาดแรงจูงใจการแสวงหา
โอกาสท่ีสรางความทาทายแกงาน 

8) มีความตองการไดรับความรักผูกพันจากผูอ่ืนในระดับต่ําปานกลาง (Low need for 
affiliation) ผูนําท่ีตองการความรักผูกพันสูงเกินไปมักใหความใสใจดานความสัมพันธเปนประเด็นหลักมากกวา
สนใจดานงาน ดังนั้นจึงสงผลตอประสิทธิผลของงาน ในขณะเดียวกัน ผูนําท่ีตองการดานความรักผูกพันต่ํา
เกินไป มีแนวโนมที่จะโดดเดี่ยว ขาดแรงจูงไมเขารวมกิจกรรมตางๆ ทําใหขาดสัมพันธภาพที่ดี กับ
ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป 
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ที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวาคุณลักษณะของผูที่จะเปนผูนําท่ีดี ตองมีวุฒภาวะทาง
อารมณ มีมนุษยสัมพันธมีความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเปนปจจัยสงเสริมใหผูนําประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการ และยังผลตอคุณภาพขององคการ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะที่ดีของผูนําอีกมากมายซึ่ง กมล รักสาน (2532, 
อางถึงใน ภาวัฒน พันธุแพ, 2546) รวบรวมไวซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอพอสังเขปดังนี้ 

บุคคลที่จะกาวขึ้นสูการเปนผูนําตองมีคุณลักษณะที่ขาดไมได 5 ประการ คือตองมีชีวิตชีวา
และทนทาน (Vitality & Endurance) สามารถทํางานตอเนื่องเปนเวลานาน ๆ และทนตอความยากลําบากได   
มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) มีความสามารถในการจูงใจ (Persuasiveness) เพ่ือความสําเร็จ
ในเปาหมายขององคการ มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ตอการกระทํา และรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี 
และมีความฉลาดไหวพริบ (Intellectual) ผูนําตอง มีความรูดี รูงาน นโยบายและวัตถุของงานและกระบวนการ
บริหารงาน สนใจเรื่องราวตางๆ รอบตัว 

นอกจากนี้ลักษณะความเปนผูนําท่ีดีควรประกอบไปดวยลักษณะที่สําคัญ คือ จะตองมี
ความรู (Knowledge) มีความริเริ่ม (Initiative) มีความกลาหาญ (Courage) มีความเด็ดขาด (Decisiveness)  
มีความแนบเนียน (Tact) มีความยุติธรรม (Justice) มีทาทาง (Bearing) คือ มีกริยาอาการ และเครื่องแตงกาย
ที่ถูกตองเหมาะสม มีความอดทน (Endurance) มีความกระตือรือรน (Enthrusiasm) มีความไมเห็นแกตัว 
(Unselfishness) มีความตื่นตัว (Alertness) คือความระมัดระวัง มีความสุขุมรอบคอบไมประมาท มีดุลยพินิจ 
(Judgcment) คืออํานาจแหงความคิดที่สามารถพิจารณาสิ่งตางๆอยางถูกตอง มีความสงบเสงี่ยม  (Humanity)  
คือความไมยิ่งยะโส ไมภูมิใจในสิ่งท่ีไรเหตุผล มีความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) คือความเมตตากรุณาสงสาร
โดยไมเสียประโยชนสวนรวม มีการสังคมดี (Sociability) มีบุคลิกภาพเขาสังคมไดอยางถูกตอง และมีการ
บังคับตัวเอง (Self control) ไมใหแสดงกริยาอาการไมเหมาะสม นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ทรงกลาวถึงคุณลักษณะของผูบังคับบังชา ไว 10 ประการ คือ มีความสามารถ มีความเพียร มีไหวพริบ มีความ
รูเทาถึงการ มีความซื่อตรงตอหนาท่ี  มีความซื่อตรงตอคนทั่วไป มีความรูจักนิสัยคน มีความรูจักผอนผัน  
ความมีหลักฐาน และมีความจงรักภักดี 

วิจิตร ศรีสะอาน (2545) มีความเห็นวา บุคคลที่เปนผูนําควรมีลักษณะ 3 ประการ           
ซึ่งเรียกวาไตร “ไตรภูมิ” คือ ภูมิรู ไดแก การเปนผูมีความรูทักษะท่ีจําเปนสําหรับการบริหาร เฉลียวฉลาด         
และมีไหวพริบสามารถปรับตัวใหทันเหตุการณอยูเสมอ ภูมิธรรม ไดแก ความเปนผูมีความประพฤติดี มีธรรม
ประจําใจ และมีความยุติธรรม ภูมิฐาน ไดแก การมีบุคลิกภาพอันเหมาะสมนาเชื่อถือ มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักกาลเทศะ 

อานันท ปนยารชุน (2540 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543) กลาวถึงคุณลักษณะความ
เปนผูนําสําหรับสังคมไทยยุคโลกาวิวัฒน ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถทํา
ใหผูอ่ืนคลอยตาม เพราะมีความศรัทธาหรือบารมี มีความสามารถในการพูด หรือสื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจได    
มีวิสัยทัศน มีการเรียนรู และประสบการณอยางตอเนื่อง เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและคูแขง 

พระธรรมปฎก (2541) ไดกลาวถึงคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีดี ดังนี้ คือ 
1) ผูนําตองมีความดี มีความรูความสามารถ เปนแบบอยางใหบุคคลอื่นเกิดความศรัทธา  

มีความมั่นใจในตังเอง 
2) ผูนําทําใหผูตามเกิดความมั่นใจในตนเอง วาเขามีศักยภาพที่จะทํากิจกรรมหรือทํางาน

ใหสําเร็จได 
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3) ผูนําทําใหผูตามมีการประสานมือและประสานใจ มีความสามัคคี มีความพรอมเพรียง
มุงหมายอันเดียวกัน 

4) ผูนําทําใหผูตามมีความมั่นใจในงาน เห็นวางานเปนสิ่งท่ีดี มีคุณคาและมีประโยชนจน
ทําใหเกิดความรักและอยากทํางาน มีความมั่นใจทํางานไมทอแท 

5) ผูนําทําใหผูตามไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ หาวิธีสนับสนุนและสงเสริม หรือใหโอกาส 
เขาไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

6) ผูนําท่ียิ่งใหญจะตองมองกวาง คือ ไมใชมองแคองคการหรือชุมชน ตองมองวาอะไร        
มีอิทธิพลหรือสงผลจากภายนอก จากสังคมอ่ืน จากปญหาของโลก จากกระแสโลกาวิวัฒนผูนําตองคิดไกล  
หมายถึง คิดในเชิงเหตุปจจัย เชื่อมโยงอดีต ประสานปจจุบัน และหยั่งเห็นอนาคต ผูนําตองใฝสูง หมายถึง            
มีจุดมุงหมายที่ดีงาม สูงสง คือ ความดีงามของชีวิต ของสังคมและความเจริญกาวหนา มีสันติสุขของมวลมนุษย  
มีความมุงม่ันที่จะสรางงานที่ดี มีคุณคาเปนประโยชนสูงสุด 

ผูนํา (Leader) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดยเปน
ผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูนําคือบุคคลซึ่งกอใหเกิดความมั่นคง
และชวยเหลือบุคคลตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม (Dubrin, 1998 อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2544) ผูนําเปนบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ 1) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ  
2) เปนผูที่มีบทบาทแสดงการติดตอสื่อสารและแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา             
3) การจูงใจให ผูอ่ืนปฏิบัติตาม 4) ผูนํามีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน 5) เปนผูที่สามารถ
ใชอํานาจอิทธิพลตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมเพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งดวย ตัวอยางเชน
การมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาตามอํานาจหนาที่ทางการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยู 

ปจจัยที่ผูนําตองเก่ียวของดวย (What leader involves) ลักษณะสําคัญของการเปนผูนําจะ
เก่ียวของกับปจจัยตอไปนี้ 1) อิทธิพล (Influence) ผูนําจะเปนผูที่มีอํานาจตอกลุมทั้งทางตรงทางออมเพ่ือให
งานบรรลุผลสําเร็จ 2) ความตั้งใจ (Intention) ผูนําจะตองมีความตั้งใจมุงม่ันที่จะทํางาน ใหบรรลุสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 3) ผูนําจะมีความรับผิดชอบสวนบุคคล (Personal Responsibility) ผูนําจะตองมีหนาท่ี 
ที่จะตองรับผิดชอบในงานที่กระทําอยู ในฐานะที่กระทําอยู 4) การเปลี่ยนแปลง (Change) ผูนําจะตองจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลงแกไข และปรับปรุงภารกิจที่เก่ียวของดีขึ้นอยูตลอดเวลา 5) มีจุดมุงหมายรวมกัน (Shared 
Purpose) ทั้งผูนําและสมาชิกกลุมจะตองมีจุดมุงหมายรวมกันในการปฏิบัติงาน 6) มีการจูงใจผูตาม 
(Followers) ผูนําจะตองมีความสามารถจูงใจผูตาม (Followers) ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

ผลที่เกิดขึ้นเปนลูกโซโดยผูนํา (Causal chain of effects by leader) ในการปฏิบัติงานของ
ผูนํามีขั้นตอนดังนี้ 1) วิสัยทัศนที่ชัดเจน (Articulate appealing vision) ลักษณะที่สําคัญของผูนําประการหนึ่ง 
ก็คือมีความคิดริเริ่มที่เหมาะสมวาธุรกิจควรจะมีเปาหมายในลักษณะกวางขวางซึ่งเปนที่ตองการในอนาคต
อยางไร กลาวคือ มีวิสัยทัศนที่แสดงออกมาชัดเจน และ เหมาะสมนั่นเอง 2) เพ่ิมความผูกพันใหกับผูตาม 
(Increase follower commitment) ผูนําตองสามารถสรางความผูกพันใหกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชามีสวน
รวมที่จะปฏิบัติภารกิจและมีความเคารพนับถือในตัวผูนํา 3) เพ่ิมความพยายามของผูตาม (Increase follower 
effort) ผูนําจะตองมีการจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจดวยการสงเสริมใหผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาให
ไดผลดี ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน 4) เพ่ิมคุณภาพหรือเพ่ิมผลผลิต (Increase Quality and 
Productivity) ผูนําตองมีความสามารถในการพัฒนาสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ อยูตลอดเวลาและสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการทํางานในการผลิต (Outputs) 
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จาการใชทรัพยากรนําเขาท่ีอยู (Inputs) 5) เพ่ิมยอดขายและกําไร (Increase sales and profit) ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการเพิ่มยอดขายและผลกําไรขององคการ 

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2540) ไดกลาวถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงประสงคของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก 

1) คุณลักษณะทางดานวิชาการ 
(1) ดานการศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร 
(2) ดานความรูทั่วไปของผูบริหาร 
(3) ดานประสบการณของผูบริหาร 

2) คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพของผูบริหาร 
(1) บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวา ราเริง 

การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ 
(2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณประกอบดวยอุดมการณ ความเชื่อม่ันของ

ตนเอง เสียสละ ศรัทธา ความไว ความเห็นอกเห็นใจ ความมีพลังอดทน ขยัน กลาหาญ กลาพูดกลาทํา ตื่นตัว
อยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณมั่นคง อารมณขัน มีวินัย 

(3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมประกอบดวยความใจกวางบริการ
ชวยเหลือกวางขวาง ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

3) คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบดังนี้ ความมี
สติปญญาฉลาด และมีไหวพริบ ความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน การมีสวนรวม ความสามารถในการจูงใจคน 
ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการประสานทั้งงานและคน และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ี
การงานมากอน 

จากคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีกลาวมา สรุปไดวา คุณลักษณะผูนําที่ดีตามแนวคิดของ
บุคคลตางๆ จะมีลักษณะคลายคลึงกัน โดยประกอบดวย “ความรู” “ความสามารถ” และ “คุณธรรม” อันจะ
เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเปนเอกัตต

บุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนที่สรางเอกลักษณทางการบริหาร นั่นคือ ผูอํานวยการโรงเรียนจะแสดง
ความสามารถในการบริหารงานของตนเองภายใตพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล ภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนที่เกิดขึ้นจึงเปนวิถีทางเฉพาะทางการบริหารอันเปนการผสานศาสตรทางการบริหาร          
ในเชิงปฏิบัติที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดสรางขึ้น ดังนั้นการที่จะทําความเขาใจภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นจึงมีความจําเปนตองเขาใจถึงความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเอกัตตบุคคลของ Adler เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจในอัตลักษณทางการ
บริหารที่ผูบริหารไดแสดงออกมา  

ทฤษฎีเอกัตตบุคคลของ Adler ในสวนที่เก่ียวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยนํามาพิจารณา
ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก 

แบบแผนชีวิต (Style of life) แบบแผนชีวิต เปนหลักการสําคัญที่ Adler นํามาอธิบาย          
ในเรื่องความเปนเอกลักษณของแตละคน ทุกคนยอมมีแบบแผนชีวิตของตน และไมมีบุคคลใดที่จะพัฒนาแบบ
แผนชีวิตขึ้นมาใน รูปแบบเดียวกัน พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลเกิดขึ้นมาจากแบบแผนชีวิต บุคคลรับรู เรียนรู 
จดจําไวในสิ่งท่ีเห็นวาเหมาะสมกับแบบแผนชีวิตของตนและไมสนใจสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของ แบบแผนชีวิต
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เกิดขึ้นจากประสบการณ และการนําประสบการณนั้น มาใชใหเกิดประโยชน ใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
แบบแผนชีวิตตน ทัศนคติ ความรูสึก การรับรู ไดตรึงแนน และทํางานในระยะตน ๆ ของชีวิต และสิ่งที่ตรึงแนนนี้ 
ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตในระยะตอมา แมวาระยะตอๆ มา บุคคลอาจคนหาวิธีการใหมๆ ที่จะแสดง
ถึงเอกลักษณของแบบแผนชีวิต ดังนั้นในการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน              
จึงจําเปนจะตองพิจารณาถึงแบบแผนชีวิตของผูบริหารที่เปนเอกลักษณ เพราะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันแสดงความเปนเอกัตตบุคคล 

ความสนใจในสังคม (Social Interest) มนุษยมีความสนใจสังคม โดยแสดงออกดวยการ 
ใหความรวมมือ ความสัมพันธระหวางบุคคล และความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม การเลียนแบบกลุม         
การมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพ่ือใหสังคมบรรลุถึงเปาหมาย ความเปนสังคม ที่สมบูรณแบบ และ        
ทําใหความเปนมนุษยในจินตนาการสมบูรณขึ้น และลบภาพความรูสึกทะเยอทะยาน ความเห็นแกตัวไปเปนการ
คํานึงถึงประโยชนที่จะใหกับสังคม ความตองการสังคมที่สมบูรณแบบ ทําใหมนุษยสรางสิ่งท่ีดีงามขึ้นในสังคม 
Adler เชื่อวา ความสนใจสังคม มีมาแตกําเนิด แตยังไมปรากฏออกมาทันที โดยไมมีสิ่งกระตุน แตจะเปนผลมา
จากการแนะแนว และการฝกหัด ในตอนโต เม่ือพิจารณาในประเด็นนี้จะเห็นวา การสรางภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนก็เปนผลสืบเนื่องมาจากความสนใจในสังคม ในดานของการบริหารการศึกษาเพื่อให
บรรลุเปาหมาย อันสงผลตอการศึกษาที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การสรางสรรคตนเอง (Creative Self) การสรางสรรคตนเอง เปนแนวคิดที่ตอเนื่องมาจาก
แบบแผนชีวิต กลาวคือ แบบแผนชีวิตถูกพัฒนาขึ้น โดยพลังสรางสรรคของแตละบุคคล หรืออีกนัยหนึ่ง แตละ
บุคคลมีอํานาจอิสระในการสรางแบบแผนชีวิตของตนเอง พลังสรางสรรคจะรับผิดชอบเปาหมายชีวิต กําหนดวิธี
แสวงหาจุดมุงหมาย และการพัฒนาความสนใจในสังคม พลังสรางสรรค จึงมีอิทธิพลตอการรับรู ความจํา 
จินตนาการ ความเฟอฝน และความฝน ซึ่งทําใหแตละบุคคลเปนคนที่มีอิสระในการกําหนดตัวเองได เราจะพบ
การสรางสรรคตนเองของมนุษยไดจากวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลก ดังนั้น Adler อธิบายวา การสรางสรรค
ตนเอง คือความสามารถที่จะเผชิญหนากับเปาหมาย เพ่ือตัดสิน เลือก และคิดถึง สิ่งตางๆ ดวยจุดประสงค 
และคุณคาของแตละบุคคล เม่ือพิจารณาตามหลักการดังกลาวจะเห็นวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนในงานวิจัยครั้งนี้ถือเปนการสรางสรรคตนเองของผูอํานวยการโรงเรียนในการสรางอัตลักษณทาง         
การบริหารที่แสดงถึงความเปนเอกัตตบุคคลของตนเอง 

การยึดถือสิ่งที่เปนจินตนาการ (Fictional Finalism) Adler ไดแนวคิดจากงานเขียนของ
นักปรัชญาชื่อ Hans Vaihinger ในหนังสือ "The Philosophy of "As-if” วาคนเราสรางแนวคิด ที่นําพฤติกรรม 
ของเรา การแสวงหาของคนไมสามารถเกิดขึ้นได หากไมมีการรับรูเปาหมาย ซึ่งเปนตัวบงทิศทางของ 
พฤติกรรม ทุกชนิด และเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาและกาวไปขางหนาของตนเอง Adler เชื่อวา เปาหมาย
เหลานี้เปนอุดมคติ และไมมีตัวตน ยังพิสูจนไมได อาจเปนความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อเรื่องนิยาย          
ซึ่งบุคคลยึดถือเปน แนวทางในการปฏิบัติ คนปกติจะเปนอิสระจาก ความคิดนี้ได เม่ือจําเปน แตคนผิดปกติ  
ไมสามารถแยกแนวความคิดนี้ไดเลย เม่ือมองที่ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของตนเองขึ้นมาเปนการยึดถือสิ่งท่ีเปนจินตนาการในดานเปาหมายของการบริหาร
การศึกษา อุดมการณทางการบริหารโรงเรียนเพื่อความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล 

ประสบการณชีวิต (Experience) Adler ไดสนใจเปนพิเศษในประสบการณที่มีอิทธิพลตอ
การดํารงชีวิต มนุษยเรียนรูที่จะสรางแบบแผนในชีวิตขึ้นจากการสั่งสมประสบการณของตนเอง ซึ่งมีความ
แตกตางกัน รวมถึงสิ่งท่ีมนุษยตองการที่จะเรียนรูตามความสนใจ มนุษยจึงเลือกท่ีจะรับรูหรือเรียนรูในสิ่งท่ี
เก่ียวของกับการดํารงชีวิตของตนเอง สําหรับผูบริหารประสบการณชีวิตโดยเฉพาะดานการบริหารและภาวะผูนํา
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จึงมีอิทธิพลตอแนวคิดทางการบริหาร แบบแผนในการบริหาร อันนําไปสูภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวย 
การโรงเรียนบนเสนทางของตนเอง 

Adler เนนศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพของมนุษย ในลักษณะรวม ๆ ที่ไมสามารถแยกออกจากกันได 
ซึ่งแตละคน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ความแตกตางระหวางบุคคลเปนกลไกสําคัญที่ทําใหมีการสรางแบบ
แผนที่แตกตางกัน สําหรับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยศึกษา ก็เปนสิ่งท่ีแสดงถึง
ความสามารถอันเปนเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งมีความแตกตาง
กันซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Adler   

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความเปนเอกัตตบุคคล ตามทฤษฏีของ Adler ก็คือความแตกตาง
ระหวางบุคคล ซึ่งนอกจากที่ Adler ไดกลาวถึงเรื่องนี้แลว ยังมีนักจิตวิทยาหลายทานที่พยายามแสดงใหเห็นถึง
ทฤษฏีความเปนเอกัตตบุคคลหรือความแตกตางระหวางบุคคล และชี้ใหเห็นวามีปจจัยบางประการที่มีอิทธิพล
ตอความเปนเอกัตตบุคคล ไดแก พันธุกรรม เชาวนปญญา และสิ่งแวดลอม ถือวาความเปนเอกัตตบุคคล             
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันแสดงถึงความชาญฉลาด
ทางการบริหาร 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับเง่ือนไขและกระบวนการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน   

3.1 คุณสมบัติของผูอํานวยการโรงเรียน: เงื่อนไขเชิงสาเหตุของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

ในการวิจัยครั้งนี้มุงคลี่คลายใหเห็นถึงเสนทางของการเปนผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน            
ที่เชื่อมโยงไปสูการสรางภาวะผูนําและเกิดเปนภาวะผูนําโรงเรียน ดังนั้นการพิจารณาเสนทางสูการเปนผูนําหรือ
ผูบริหารจะตองมีการพิจารณาในประเด็นคุณสมบัติของผูบริหาร ซึ่งจากการศึกษาพบวาคุณสมบัติอันเปน
เงื่อนไขเชิงสาเหตุของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การศึกษา
อบรมทางการบริหาร และประสบการณในการบริหาร ซึ่งแตละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้ 

อายุเปนตัวแปรที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร เพราะถาอายุเพ่ิมขึ้นความสุขุมรอบคอบ           
ในการคิดและตัดสินใจก็จะมีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลจะสั่งสมประสบการณ มีการปรับตัวและเรียนรู        
สิ่งใหมๆ ตลอดเวลา จากการศึกษาของ Maslach (1982 อางถึงใน เพ็ญศรี ปรางสุวรรณ, 2541) พบวาผูที่มี
อายุมากขึ้นจะมีประสบการณกับบุคคลหลายประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น มีความสุขุมรอบคอบ รูจัก
ชีวิตและมองชีวิตกวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น สามารถปรับตัวได ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527) ไดวิจัยเก่ียวกับ
หัวหนาภาควิชากับสัมฤทธิผลของงาน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทําการศึกษาหัวหนาภาควิชา 122 คน 
ไดแบบสอบถามคืนมา 74 ฉบับ หรือ 60% ผลการวิจัยปรากฏวาหัวหนาภาควิชาที่มีอายุมากจะมีสัมฤทธิผล           
ในการทํางานสูงกวาหัวหนาภาควิชาที่อายุนอย สวนสุจิตรา จงจิตร (2532) ไดทําการวิจัยเรื่องการคงอยูใน
ตําแหนงของหัวหนาภาคในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยขางตน กลาวคือ
หัวหนาภาควิชาที่มีสัมฤทธิ์ผลในการทํางานนั้นเปนผูที่มีอายุคอนขางมาก และจากการวิจัยของ Roussell 
(1974) ยังพบวาผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนผูหญิงสวนมากจะอายุคอนขางมาก และทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลลิตา สุนทรวิภาต (2532) ไดวิจัยพบวาตัวแปรในทฤษฎี Fiedler (1976) สามารถทํานาย
ประสิทธิผลของกลุมที่หัวหนามีอายุมากไดเชนกัน นอกจากนี้ กฤษฎา กาญจนวิสุทธิเดช (2538) ไดวิจัยพบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการ 
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ระดับการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่เก่ียวของกับคุณภาพการบริหาร ทั้งนี้เพราะผูบริหารยิ่ง             
มีการศึกษาสูงยิ่งมีความรู ความเขาใจและโลกทัศนกวางขึ้น การศึกษาชวยใหคนมีความคิด มีเหตุผล และ            
มีความสามารถสูง (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544) จากการวิจัยของเลี่ยม พูนเอ่ียม (2532) พบวาระดับ
การศึกษาของผูบริหารต่ํากวาปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไปมีผลตอการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการวิจัยของ Pendley (1985 อางถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536) ที่ศึกษา
เก่ียวกับบุคลิกลักษณะสวนตัวของหัวหนาหรือครูใหญโรงเรียนประถมศึกษามลรัฐไวยโอม่ิง สหรัฐอเมริกาพบวา
การศึกษาของหัวหนาหรือครูใหญมีผลตอการบริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุความสําเร็จในงานเปนอยางมาก 
และยังสอดคลองกับผลการประเมินพฤติกรรมการบริหารของผู อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่พบวาผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกันไดคะแนนความเปน              
นักบริหารตางกัน โดยผูบริหารที่จบการศึกษาปริญญาโทไดคะแนนความเปนนักบริหารสูงกวาผูบริหารที่จบ
ปริญญาตรี สวนผูบริหารที่จบปริญญาเอกไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผูบริหารที่จบปริญญาตรี และปริญญาโท 
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542) และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของศักดิ์ไทย             
สุรกิจบวร (2532) และเจิดหลา สุนทรวิภาต (2534) ที่พบวาระดับการศึกษาสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร           
งานวิชาการหรือประสิทธิผลของงาน 

การศึกษาอบรมทางการบริหารเปนปจจัยสําคัญเพราะผูบริหารที่ผานการอบรมทางการ
บริหารยอมไดรับความรูความเขาใจในการบริหารเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ (2533) พบวาการอบรมของผูบริหารเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ทั้งนี้เพราะการฝกอบรมที่ผูบริหารไดรับมีสวนชวยเพิ่มความถี่ของการนิเทศภายในโรงเรียน เนื่องจากการ
ฝกอบรมชวยเพิ่มศักยภาพในการเปนผูนําทางดานวิชาการใหแกผูบริหาร ดวงพร พงษประดิษฐ (2537)           
ไดศึกษาเรื่องการติดตามผลหลักสูตรการฝกอบรมผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษาเก่ียวกับการนําเนื้อหาในหลักสูตรไปใช ผลการวิจัยพบวาผูบริหารท่ีผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเตรียมผูบริหารสามารถนําเนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมไปใชโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของประเทือง ทรัพยเกิด (2541) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมในการนําความรู 
ไปใช จากหลักสูตรฝกอบรมบริหารโรงเรียนระดับสูงของศูนยฝกอบรมประจําเขตการศึกษาในภาคกลาง พบวา
ผูผานการฝกอบรมนําความรูไปใชอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Schonbeck (1991)         
ที่ศึกษาการรับการอบรมทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวาครูใหญที่มีประสิทธิผลจะผานการ
อบรมทางการบริหาร ปราณี เฉลิมโฉม (2541) ไดกลาวไววาในการเตรียมบุคคลที่จะกาวขึ้นเปนผูบริหาร          
ควรจัดใหมีการฝกอบรมความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา เพ่ือผูบริหารจะไดนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใช          
ในการบริหารใหเหมาะสม ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
การติดตามผลงานของผูอํานวยการโรงเรียนแหงรัฐไมอามีของ Sloane (1983) ซึ่งพบวาผูอํานวยการโรงเรียน 
ที่ผานการฝกอบรมจะมีความรูเรื่องการปฏิบัติมากขึ้น และสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
นอกจากนี้จะเห็นวาบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ
ผูบริหารการศึกษาไวสูงมาก กลาวคือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูบริหารระดับโรงเรียนจะตองมีใบประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาของรัฐ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา มีประสบการณ           
การสอน 3-5 ป และมีประสบการณในฐานะผูชวยผูบริหาร (สุวรรณ หมื่นตาบุตร, 2540) 

ประสบการณในการบริหารเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง เพราะประสบการณจะชวยให
ผูบริหารมีความเขาใจ สามารถคาดการณตางๆ ได มีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ อีกท้ังผูบริหารท่ีมี
ประสบการณมากจะสามารถนําประสบการณมาชวยดําเนินงานใหเกิดผลดีแกหนวยงานมากขึ้น จากการศึกษา



 47

ของ O’Neal (1987 อางถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536) พบวา ผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณ
ทํางานยิ่งมาก ยิ่งทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานและเขางานมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับการวิจัยของ 
Garita (1986 อางถึงใน บุญเรือน หม้ันทรัพย, 2538) ซึ่งวิจัยพบวา ประสบการณการบริหารงานมาก           
จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สวนงานวิจัยของประคอง รัศมีแกว (2545) พบวา
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงตางกันมีอิทธิพลตอคุณภาพการศึกษา          
แตกตางกัน 

3.2 การพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน   
เนื่องจากภาวะผูนําเปนเรื่องที่สลับซับซอนและมีองคประกอบเก่ียวของอยูหลายประการ          

จึงทําใหคนสวนหนึ่งเชื่อวา ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีลี้ลับไมอาจสัมผัสหรือมองเห็นอยางชัดเจนเกินที่จะเรียนรูได  
อยางไรก็ตาม Apowski (1994) กลาววา “ตรงขามกับความเชื่อของคนสวนใหญ ผูนํามิไดเปนมาแตกําเนิด  
ผูนําสามารถสรางขึ้นได โดยเกิดขึ้นจากการใชความพยายามและการทํางานหนักของบุคคลนั้น” (Leaders are 
not born, leader are made and they are made by effort and hard work) ดังนั้นคนสวนใหญมีศักยภาพที่จะ
เปนผูนําไดและศักยภาพดังกลาว เปรียบเสมือนเมล็ดพืชของภาวะผูนําท่ีแฝงอยูในตัวคนเรา ทั้งนี้สิ่งท่ีเปน
ประสบการณของแตละคนไดรับ อาจเปนไปไดทั้งในแงใหคุณที่จะชวยใหเมล็ดพืชเจริญงอกงามขึ้นมาหรือ          
อาจใหโทษไปทําลายเมล็ดพันธุพืชดังกลาวก็ได กลาวโดยสรุป คนเราสามารถที่จะเอาจริงเอาจังตอการพัฒนา
คุณสมบัติของการเปนผูนําไดหรือจะเลือกปลอยใหคุณสมบัติเหลานี้คงซอนเรนแฝงอยูภายในตนอีกตอไป          
(สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2544) การเรียนรูในการเปนผูนําสามารถทําไดหลายวิธี เชนการจัดหลักสูตรอบรมดาน
ภาวะผูนําที่จัดขึ้นในหนวยงานหรือองคการตางๆ ซึ่งสวนใหญเนนที่การฝกปฏิบัตินอกจากนี้หนังสือและตํารา
ตางๆ ดานนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความเขาใจดานภาวะผูนําไดดี ทั้งนี้จากการศึกษาผูนําท่ีอยูใน
วงการธุรกิจหรือทางสังคม  จะชวยใหสามารถมองเห็นความสําคัญของภาวะผูนําท่ีมีตอความสําเร็จขององคการ
ไดชัดเจนขึ้น ตลอดจนเขาใจปญหาอุปสรรค และความทาทายตางๆ ของการเปนผูนํา การไดศึกษาภาวะผูนํา
ชวยใหสามารถคนพบความสามารถดานผูนําของตนเองซึ่งไมเคยทราบมากอน ชวยใหสามารถในการกําหนด
บทบาทอันจะเปน ประโยชนตอองคการ 

Daft (1999) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา โดยคนสวนใหญมักจะ
เริ่มตนดวยขั้นตอนที่ 1 ซึ่ ง เปนระยะที่ผูนั้นยังไมรูตนเอง  (unconscious) และยังขาดความสามารถ 
(incompetence) ซึ่งหมายความวาผูนั้นยังไมมีความสามารถตางๆ ที่จําเปนตอภาวะผูนํา และยังไมรับรูรับทราบ
วาตนเองขาดความสามารถดังกลาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเคยที่จะพยายามเปนผูนํา ดังนั้นในขั้นนี้สิ่งท่ีจะตอง
คนหาใหพบคือ สิ่งท่ีตนตองเรียนรูและปรับปรุงเพ่ือกาวขึ้นสูภาวะผูนํา เชน ตองเรียนรูเก่ียวกับวิสัยทัศนของ
ผูนํา เทคนิคการสรางทีมงานเปนตน ดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 จึงเปนขั้นตอนที่เกิดการรับรูวาจะตองทําอะไรบาง
เมื่อตองการกาวสูการเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนํา ในขณะที่ยังขาดทักษะและความสามารถในการเปนผูนําอยู  
สวนในขั้นตอนที่ 3 เมื่อผูบริหารนั้นสามารถรับรูในจุดออนของตน  จึงลงมือฝกฝนปรับปรุงแกไขและพัฒนาจน
เกิดความสามารถที่เหมาะสมของภาวะผูนํา เชน เปนผูมีความสามารถดานวิสัยทัศน  สามารถโนมนาวจิตใจของ
บุคคลอื่นใหยึดมั่นและผูกพันตอวิสัยทัศนนั้น มีความกลาเสี่ยงที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ขั้นตอนที่ 3  
จึงเปนระยะที่ผูบริหารมีภาวะผูนําแลว ซึ่งจะพัฒนาไปสูขั้นตอนที่ 4 คือทักษะตางๆ ที่เรียนรูจะถูกซึมซับให
กลายเปนสวนหนึ่งของผูบริหารโดยอัตโนมัติสามารถดึงออกมาใชไดอยางเปนธรรมชาติอยางไมรูสึกตัว ซึ่งจะ
นําไปสูการสรางภาวะผูนําท่ีแสดงถึงความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน           
ปจจัยและผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน   

4.1 ปรัชญาการบริหารการศึกษา   
ผูวิจัยขอเสนอปฏิญญาวาดวยความเชื่อพ้ืนฐาน (Declaration of Fundamental Beliefs)   

ของบรรดาศาสตราจารยทางวิชาบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ไดประมวลปรัชญาของการบริหาร
การศึกษา ไว 13 ขอ เปนเสมือนสัจธรรมคําจารึกความเชื่ออันควรพึงปฏิบัติของนักบริหารการศึกษา               
เปนหลักการสําคัญของการบริหารการศึกษา อาจถือไดวาเปนปรัชญาการบริหารการศึกษาซึ่งเปนคตินิยมในการ
ดําเนินกิจกรรมการบริหารการศึกษาสําหรับผูอํานวยการโรงเรียนที่ดีมีความพยายามในการบริหารการศึกษา
เพ่ือใหมีวิถีทางพัฒนาไปขางหนาอยางดีและมีหลักเกณฑ ผูที่ขาดความเชื่อพ้ืนฐานหรือปรัชญาการบริหาร
การศึกษานี้ ถึงแมจะบริหารงานไดผลดี อาจเปนเพราะเกิดขึ้นไดโดยเหตุความเกงกลาเฉพาะตัว                    
ประสบความสําเร็จดวยความบังเอิญมากกวาความสําเร็จอันเกิดจากเจตนารมณที่แทจริงและจะไมถึงจุดยอด 
ของผลงานที่ดี CAMBELL and GREGG ไดเสนอไวในหนังสือ Administrative Behavior in Education              
มีสาระสําคัญและขอคิดเห็นของผูเขียนเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) การใชสติปญญาในการแกปญหาตางๆ (Application of intelligence to life 
problem) 

ผูบริหารตองใชวิธีการแหงปญญาในการแกไขปญหาตางๆ เม่ือมีปญหาควรทําการศึกษา 
วิเคราะหปญหาและใชความฉลาดไหวพริบของผูรวมงานมาชวยคิดแกปญหาตางๆ ที่สําคัญในการบริหาร 
ผูบริหารตองมีความเชื่อพ้ืนฐานยอมรับความสามารถของมนุษย ผูรวมงานวาเขาสามารถจะแกไขปญหาตางๆ  
ปรับปรุงพัฒนางาน แกไขสถานการณตางๆ ที่เหมาะสมของเขาเองไดโดยใชสติปญญาของเขาเอง 

ผูบริหารตองยอมรับความเชื่อพ้ืนฐานวา มนุษยทุกคนมีความสามารถในการแกปญหา
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีจุดหมายและหลักการของหลักสูตร สอนใหคิดเปน ทําเปนแกปญหาได รูจักคิด
และการศึกษาวิเคราะหอยางมีระเบียบการ การทํางานยอมมีปญหา เม่ือมีปญหาตองแกไข ผูบริหารควรให
ผูรวมงานชวยกันแกไขปญหาปลีกยอยรายวันตางๆ โดยดูแลใหความชวยเหลือตามสมควร 

ภาระหนาท่ีหลักของผูบริหาร คือ การวินิจฉัยสั่งการ เมื่อมีปญหาตางๆ ตองแกไข
แกปญหาใหสําเร็จดวยความราบรื่น แตไมใชแกดวยตนเองทุกเรื่องราวตองสนับสนุนใหผูรวมงานไดชวยกันคิด
ชวยกันแกไขปญหา ผูบริหารที่ดีซึ่งประสบความสําเร็จในการบริหารจะไมเขาแกปญหาปลีกยอยประจําวัน          
แตจะเปดโอกาสใหผูรวมงานไดชวยกันคิดชวยกันแกไขปญหาปลีกยอยตางๆ ประจําวันดวยตัวของเขา             
เมื่อมีปญหาดานนโยบาย ดานการวางแผน ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารควรใชวิธีการแหงปญญา ใหคณะ
ผูบริหาร ผูรวมงาน ชวยกันศึกษาวิเคราะห กอนตัวผูบริหารจะตัดสินใจสั่งการ แตถาเปนปญหาเฉพาะหนา   
ปญหามีความเรงดวนผูบริหารจะตองใชสติปญญาไตรตรองและสั่งการไดในทันที 

2) การทํางานรวมกันเปนกลุมเปนคณะเปนส่ิงจําเปน (Necessity of social group 
action) 

ผูบริหารควรใชบุคลากรหลายฝายชวยกันทํางานและแกไขปญหา ใหบุคลากรหลาย ๆ กลุม 
คือ เปดใหบุคคลจํานวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนของกลุมเขารวมในการกระทํา และจะทํางานตามลําพัง    
เกงอยูคนเดียวไมได จากผลการวิจัยและการทดลองของนักศึกษาสรุปเปนความเชื่อพ้ืนฐานไดวา วิธีการ
ปรับปรุงพัฒนางานหรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานที่ดีที่สุด คือ ใชวิธีทํางานรวมกันเปนกลุม การปลอยให
คนเกงทํางานคนเดียวเสียทุกอยางอาจมีความจําเปนเพ่ือริเริ่มงานโดยกลุม แตถาปลอยใหเหมางานอยูคนเดียว
เกงอยูคนเดียวตลอดไป คณะผูรวมจะไมยอมรับในการบริหารงานบุคคล มีบุคคลทํางานรวมกันเปนคณะใหญ   
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เชน การบริหารโรงเรียน ตองยอมรับความเชื่อเปนปจจัยพ้ืนฐานวา คณะบุคคลผูรวมงาน จะตองมีวินัย          
ที่เหมาะสมเพื่อเปนตัวควบคุมการทํางานเปนคณะของคนในกลุม เปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษา คือ  
การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจะตองสรางใหมีขึ้น ในกลุมคณะผูรวมงาน เพ่ือใหทุกคนเปนสมาชิก 
ที่ดี การดําเนินการใหคณะผูรวมงานทุกคนมีจริยธรรมซึ่งหมายถึง คุณคาเก่ียวกับความประพฤติของสังคม   
กริยาวาจาที่ควรประพฤติ ความประพฤติถูกผิดหรือดีชั่ว ซึ่งคนในหมูกําหนดนิยมขึ้นไววาเปนสิ่งจําเปนเพ่ือ
ความสูงความเจริญแหงวิถีชีวิตของสังคมและธรรมในระดับศีล ศีลธรรม (moral) หมายถึง ความประพฤติที่ดี 
ที่ชอบเปนไปตามขอบัญญัติที่กําหนดเปนทางปฏิบัติ เปาหมายปลายทางดังกลาวไมสามารถทําไดจากผูบริหาร
คนเดียวตองอาศัยพลังการกระทําของกลุมและความรวมมือรวมใจอันดีตอกันของบุคลากรในกลุมดวย 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยาเกงอยูคนเดียว คณะผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา   
หัวหนางานเขาจะทิ้งหรือปลอยใหทานเกงไปคนเดียว งานตางๆ จะมีโอกาสลมเหลวไมพัฒนาหรือขาดความ
รวมมือรวมใจ เปนผูบริหารตองใหการยอมรับคณะผูรวมงานใหคณะผูรวมงานรับผิดชอบทํางานของโรงเรียน
รวมกันเปนคณะ (Team) ใหคิดรวมกันทํางานรวมกัน จะเกิดความรับผิดชอบเกิดความรวมมือรวมใจทํางาน
สําเร็จดวยความราบรื่น 

3) การยอมรับนับถือในปจเจกบุคคล (Respect for the individual) ปจเจกบุคคล คือ  
บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกัน คําวา Individual ศัพทบัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหใช ปจเจกบุคคล
ซึ่งไมคุนหู การยอมรับนับถือในบุคคลแตละคน คือพ้ืนฐานแหงการยอมรับนับถือในบุคลิกภาพความเปนมนุษย
ของผูรวมงานวาแตละคนแตกตางกัน ผูบริหารตองเคารพความเปนบุคคลของแตละคนซึ่งแตกตางกันโดยตอง
ใหความยอมรับนับถือในความคิด ความเห็น ความสามารถ พฤติกรรมและธรรมชาติของบุคคลผูรวมงานซึ่ง           
มีความแตกตางกัน การทํางานรวมกัน การติดตามงาน การนิเทศงาน ตองคํานึงถึงและยอมรับในปจเจกบุคคล
ซึ่งมีความแตกตางกัน 

ผูอํานวยการโรงเรียนตองยอมรับนับถือในคณะผูรวมงานและผูมาเก่ียวของในงานวา 
แตละคนมีอุปนิสัย บุคลิกภาพ ความสามารถหรือศักยภาพแตกตางกัน เม่ือผูบริหารยอมรับนับถือวาในแตละ
บุคคลมีความแตกตางกันแลว การบริหารงานบุคคล การเอาคนมาใชงาน จะพิจารณาองคประกอบขององคการ
และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน จัดใหคณะผูรวมงานไดรับผิดชอบไดทํางานตามความรู ความสามารถเพื่อ
โรงเรียน การใชคนควรกระจายงานใหคนซึ่งมีความแตกตางกันตามความรู ความสามารถและประสบการณ          
ใหชวยกันทํางาน 

4) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขององคการ (Functional social Organization) 
องคการสังคมยอมมีบทบาทและหนาท่ี ผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนหัวหนาหนวยงาน

จะตองยึดเปาหมายปลายทางหรือจุดประสงคของการจัดการศึกษาเปนหลัก การบริหารโรงเรียนจะไมมี
ความหมายถาคณะผูบริหารไมรูบทบาทและหนาที่วาจะบริหารโรงเรียนเพื่อใหสนอง “ความมุงหมายในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ” และ “จุดหมาย” “หลักการ” ของหลักสูตร อยางไรในฐานะผูนํา ผูบริหารจะตองมีการปรับปรุง
การดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การกําหนดที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกคน              
รูหนาท่ีคือ การกําหนดเปาหมายปลายทางหรือจุดประสงคของภาระหนาท่ีของบุคลากรทุกฝาย เพ่ือนําโรงเรียน
ไปสูจุดหมาย 

ผูอํานวยการโรงเรียนยอมจัดหนวยงานจัดองคการเพ่ือมุงหวังใหงานสําเร็จ การจัด
องคการมีความแตกตางกันไปตามสภาพของโรงเรียน จะจัดหนวยงานใหเลอเลิศตามอุดมคติอยางใด ถาคณะ
ผูรวมงานไมรูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบก็ไมสามารถจะทํางานใหบรรลุเปาหมายปลายทางที่สมบูรณไดมี
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ขอคิดวา การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบการจัดองคการอยาถือเปนกฎเกณฑตายตัวแกไขปรับปรุงไมได    
ควรจะใหสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นไดตลอดเวลา 

5) ผูบริหารคือเครื่องมือของกลุม (Administrator a group instrument) 
การบริหารโรงเรียนเพื่อใหบรรลุจุดหมายจะตองรับบทบาทหนาท่ี จะตองมีความ

สอดคลองกับความเห็น ความสนใจผลประโยชน และความตองการของกลุมผูอํานวยการโรงเรียนจะตองถือวา
ตนเองเปนเพียงตัวแทนของกลุม ผูทําหนาท่ีประสานประโยชนคณะบุคคลในโรงเรียนเพื่อชวยใหการดําเนินงาน
ตางๆ บรรลุจุดหมายไดผลดีและมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารตองมีความเชื่อในหลักการเบื้องตนวา ตนเองเปนผูนําของกลุม เปนเครื่องมือ
ของกลุม มีภาระหนาท่ีอํานวยความสะดวก ใหบริการรับใชกลุม และประสานประโยชนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเรียบรอยเปนไปตามวิถีทางท่ีดี และใหบรรลุจุดหมายและหลักการของหลักสูตรซึ่งเปนเปาหมาย
ปลายทางที่กําหนดไว 

6) มีเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร (Freedom of communication) 
เสรีภาพแปลวา “ความมีเสรี” เสรี พจนานุกรมฯ แปลวา มีสิทธิที่จะทําจะพูดไดโดย        

ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน มีเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร หมายถึงมีเสรีในการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารที่มี
เสรีมีลักษณะการเปดโอกาสการติดตอสื่อสารทําความเขาใจตอกันโดยมีความแพรกระจายกระทําอยางสมํ่าเสมอ 
ใหรูกันไปทั่วทั้งโรงเรียนและสาธารณชน เพ่ือความเขาใจกันดีระหวางบุลากรในโรงเรียน นอกโรงเรียน               
การติดตอสื่อสารนั้นจะตองเปนกระบวนการไมตรีสองทาง (a two–way process) คือ ทั้งรับและใหความคิด
และขาวสารซึ่งกันและกันใหทุกคนมีความเขาใจอันดีตอกัน 

ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองกําหนดระบบของการติดตอสื่อสารหลายชองทางและหลาย
รูปแบบจะตองเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายเขาพบและทําความเขาใจไดทุกเม่ือ จะตองเปนผูใหและผูรับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากรท้ังในโรงเรียนนอกโรงเรียนจะตองมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธโรงเรียน            
เพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน เม่ือระบบการสื่อสารประชาสัมพันธดีจะชวยความเขาใจอันดีทําใหเกิดวาม
รวมมือรวมใจทํางานเพ่ือโรงเรียนและจะชวยขจัดความไมเขาใจกัน ความลําเอียงและอภิสิทธิ์ตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดหลายทาง การดําเนินการดังกลาวนั้น คือ งานประชาสัมพันธโรงเรียนชุมชนในอุดมคติ 

7) ผูอํานวยการในฐานะผูนํา (Administrator as leader) 
ผู อํานวยการโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญที่จะกระตุน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง             

เพ่ือดําเนินกิจกรรมการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายปลายทางการบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการ
โรงเรียนตองถือวาตนเปนผูนําไมใชผูบังคับบัญชาแบบเจานายผูทรงอํานาจ ในฐานะผูนําจะตองเปนตัวแทนของ
กลุมผูควบคุมดูแลงานการบริหาร ผูประสานประโยชนใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานใหโรงเรียน ไดประสิทธิผล
สูงสุด และมีประสิทธิภาพ 

ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนํา จะตองเปนผูนําในการวางแผน ติดตามดูแลกํากับ
การเสริมพลังผูรวมงาน และประเมินผลงาน ใหงานของโรงเรียนบรรลุจุดหมาย ตัวผูบริหารจะตองเปนผูมี
ชีวิตชีวาและทนทาน มีความสามารถในการบริหารงานและตัดสินใจสั่งการ มีความสามารถในการจูงใจคน               
มีความรับผิดชอบสูงและเปนผูมีความฉลาดไหวพริบดี 

ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนําของนักการศึกษา เปนผูนําของคณะครู ฉะนั้นจะตอง
สามารถนิเทศ งานการศึกษา ตองสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือสนับสนุน การทํางานของครูดานการเรียน            
การสอนไดดี และผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนํานั้น ไมมีทางหลีกหนีภาวะผูนํา อันเปนที่คาดหวังของกลุมวา
จะตองเปนผูนําของครูที่ดี คือ เปนครูที่ดีทามกลางครูทั้งหลาย 
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8) ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะนักการศึกษา (Administrator as educator) 
ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําของครูในโรงเรียนนั้น ตัวเองจะตองเปนครูที่ดีดวย

การบริหารโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จทางการศึกษานั้น คือ เปาประสงคของการบริหาร ภารกิจมูลฐานของ
ผูบริหารการศึกษาก็คือ เปนผูนําการบริหารการใชหลักสูตรใหสัมฤทธ์ิผล 

ผูอํานวยการโรงเรียนที่ดี จะตองถือวาตนเอง คือ นักการศึกษา ผูยึดมั่นในอุดมการณ
ความเปนครูที่ดีจะตองปฏิบัติและวางตนอยางนักการศึกษา เปนผูใฝใจในการศึกษา หาความรูใหเปนผูมีความรู 
ความเขาใจในเรื่องการศึกษาท่ัวๆ ไปของวิชาชีพครู คือ เปนผูมีความรู ความสามารถเพื่อเปนครูที่ดี และ         
ตองเปนผูมีความรูความเขาใจเรื่องราวของการบริหารอยางถองแทดวย 

9) การอุทิศประโยชนในการจัดการศึกษาเพื่อใหสังคมดีขึ้น (Dedication of Public 
education to community betterment) 

แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร คือ “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตเพ่ือที่ทํา
ประโยชนตอสังคม” อบรมสั่งสอนเยาวชน ใหพัฒนาตนเปนสมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ พัฒนาอาชีพดานความรู
ความสามารถใหเปนสมาชิกท่ีดีของการอาชีพ พัฒนาสังคม ใหเยาวชนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ผูอํานวยการ
โรงเรียนจะตองเปนผูเสียสละ มีหนาท่ี มีความรับผิดชอบ มีความสํานึกในการรับใชสังคม จัดการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาสังคม ประชาธิปไตยใหดีขึ้นในทุกวิถีทาง 

นักการศึกษามีแนวคิดพ้ืนฐานวา ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําการศึกษาในสังคม
ประชาธิปไตยนั้น จะไมตองจํากัดตัวเองอยูแตในโรงเรียน หรือเพียงควบคุมดูแลแตงานในโรงเรียนของตน
เทานั้น จะตองมีสวนชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนอื่น ชุมชน และสังคมท่ีดอยกวาใหสังคมโดยสวนรวมดีขึ้น         
มีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนอนุรักษและสงเสริมสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน    
นักการศึกษามีความเชื่อพ้ืนฐานนี้ และกลาวยืนยันวาโรงเรียนควรจะเปนผูทําหนาท่ีชวยแกไขเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงพัฒนาชุมชนและเพื่อใหชุมชนสังคมดีขึ้น 

10) บูรณาการรวมหนวยในการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน (School – 
Community integration in education) 

คําวา Integration มีความหมายวา “ความสมบูรณ” ปรมาจารยนักการศึกษาผูยิ่งใหญ
ของไทย ศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี ทานบัญญัติใหใช “บูรณาการ” นักการศึกษาไทยใชจนติดปาก แตไมมี
ศัพทคํานี้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีแตคําวา “บูรณาภาพ” แปลวา “ความครบถวนบริบูรณ”   
และ “บูรณาการรวมหนวย” ศัพทบัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถานแปล Integration วาบูรณาการรวมหนวย           
ใหความหมายไววา “การนําหนวยที่แยกๆ กันรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” 

จากขอ 9 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมใหดีขึ้นนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการ
ทางการศึกษาของสังคม โรงเรียนจึงควรมีสวนสําคัญในการรวมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืนในสังคมเพื่อเปนการ
รวมมือทางการศึกษา เปนบูรณาการรวมหนวย คือ การนําหนวยตางๆ ในชุมชนมารวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพ่ือการศึกษาของสังคม ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองเปนผูประสานงาน ประสานน้ําใจระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนในการดําเนินงานทางการศึกษาใหชุมชนชวยเหลือโรงเรียนเพื่อชุมชนและสังคม 

โรงเรียนและชุมชนมีหลักการพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกัน จึงควรจะตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ฉะนั้นในการบริหารการใชหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารจะตองหาวิธีการสราง
หลักสูตร ใชหลักสูตรเพ่ือชุมชน และใชประโยชนทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของชุมชนใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชน และใหทุกหนวยมีสวนชวยในการพัฒนาเยาวชนของชุมชนเพื่อ
พัฒนาชีวิตเยาวชนที่จะทําประโยชนตอสังคมตามที่สังคมตองการ 
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11) การประเมินคาการบริหาร 2 ทาง (Two-fold evaluation of Administration) 
การประเมินคา กิจกรรมการบริหารการศึกษา โดยสวนรวมทั่วไปจะตองประเมิน     

ทั้งวิธีการหรือกระบวนการบริหาร กับผลผลิตหรือผลสําเร็จที่ไดจากการบริหาร ซึ่งท้ัง 2 ทางดังกลาว ไมสามารถ
จะประเมินแยกกันได เพราะผลสําเร็จจากการบริหารจะออกมาในลักษณะใดขึ้นอยูกับทั้งกระบวนการและ
ผลผลิตที่ได 

ผูบริหารจะตองทําการประเมินผลงานของตนเองอยูเสมอ ผลผลิตหรือผลสําเร็จของ
งานเปนอยางไร การดําเนินการมีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม ขวัญและกําลังใจของผูรวมงานเปนอยางไร            
การประเมินตองกระทําทั้ง 2 อยางไปพรอมกัน คือ ประเมินวิธีการหรือกระบวนการพรอมๆกันไปกับ              
การประเมินผลสําเร็จของงาน 

วิธีการกับผลผลิต เปนมรรคเปนผลซึ่งกันและกัน การประเมินคาการบริหารตอง
ประเมินทั้ง 2 ทาง ไมควรแยกกันประเมิน การประเมินแตผลที่ไดอยางเดียว นักบริหารการศึกษาเขาไมทํากัน 

12) ความซื่อสัตยม่ันคงและความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Professional integrity and 
Responsibility) 

นักบริหารการศึกษามีความเชื่อพ้ืนฐานวา ผูบริหารการศึกษาที่พึงปรารถนานั้น 
จะตองมีความซื่อสัตยมั่นคงและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ ควรเปนผูมีหนาท่ีบริหารการศึกษาเพ่ือรับใชสังคม    
ตามที่สังคมตองการ มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบตอวิชาชีพทั้งโดยสวนตัวและสวนรวม ไมทําความเสื่อมเสีย    
ทําความมัวหมองใหผูรวมงาน หรือทําใหสังคมเหยียดหยามวิชาชีพของนักบริหาร และจะตองรักษาไวซึ่งวินัย
ของผูบริหารในสังคมสวนรวม 

ความเชื่อพ้ืนฐานนี้ เปนเครื่องชี้วัดวา งานการบริหารโรงเรียนจะตองมีการพัฒนา
ผูบริหาร การพัฒนาควรมาจากความรวมมือของราชการและสถาบันวิชาชีพ ผูอํานวยการโรงเรียนจะเปน
ผูบริหารที่ดีไดนั้น จะตองมีการเตรียมตัว ไดศึกษาดานการบริหารมาโดยตรง หรือไดศึกษาดานการศึกษา และ
อยางนอยผานการฝกอบรมจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร และระหวางเปนผูบริหารไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติม    
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เม่ือเปนผูอํานวยการโรงเรียนแลว จะตองมีหนาท่ีโดยวิชาชีพรับใชสังคม เพ่ืออุทิศตน
ทําประโยชนใหโรงเรียนและสังคมสวนรวมตอไป 

13) พัฒนาตนในวิชาชีพ เปนส่ิงจําเปน (Necessity for Professional Growth) 
ผูบริหารการศึกษา จะตองพัฒนาตน ขวนขวายหาความรูใสตนเสมอ แสวงหา

ประสบการณ พัฒนาความรู ความสามารถเพื่อใหการบริหารงานของตนพัฒนาขึ้น ในปจจุบันงานดานการ
บริหารการศึกษามีมากขึ้น โลกมีความสับสนและสลับซับซอนมากขึ้นทุกวัน ผูอํานวยการโรงเรียนจึงมีความ
จําเปนจะตองพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการท่ัวไปและดานความชํานาญในสายงานของตนเอง เพ่ือเปนผูบริหาร  
ที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพผูบริหารใหเกิดผลดีสูงสุด 

นักบริหารการศึกษามีความเชื่อเปนหลักการวา ในการพัฒนางานการศึกษานั้น 
ผูบริหารมีความสําคัญ ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนมีความสําคัญตอสังคมมาก  จึงควรมีการพัฒนา   
เพ่ือใหเปนผูบริหารที่ดี มีความเจริญเติบโตในวิชาชีพ การพัฒนาผูบริหารการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู    
ความสามารถ เพ่ิมพูนประสบการณ ในการบริหารจะตองมีการดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ อยูตลอดเวลา          
ที่เปนผูบริหาร ซึ่งประสบการณที่เกิดขึ้นจะนํามาซึ่งอัตลักษณทางการบริหารที่แสดงถึงความเปนเอกัตตบุคคล 

4.2 จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร   
ผูบริหารจําเปนตองมีความรูทางดานจิตวิทยา ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสราง

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเก่ียวของกับบุคลากรในโรงเรียน หลักจิตวิทยาที่เก่ียวของกับ
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การบริหารจะเปนแนวคิดเชิงประยุกตจากทฤษฏีทางจิตวิทยาที่ผูบริหารนํามาใชในทางปฏิบัติ ตอไปนี้จะเปน
หลักทางจิตวิทยาใหญๆ ที่นักบริหารสามารถจะนํามาประยุกตใชไดโดยเปนการประยุกตจากแนวคิดทฤษฏีสูการ
ปฏิบัติและสามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในสวนของ       
การสรางสัมพันธภาพอันดีภายในโรงเรียน 

ความมีมนุษยสัมพันธ 
มนุษยสัมพันธนั้นคือ ความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งนอกและในองคการ ถามีมนุษยสัมพันธ

ดีก็จะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และสงผลตอการทํางาน แตถามีมนุษยสัมพันธไมดีก็จะทําใหเกิดความ
ขัดแยง และทําใหงานไปไดไมราบรื่น สําหรับนักบริหารแลว ความมีมนุษยสัมพันธเปนสิ่งจําเปนมาก         
เพราะมนุษยสัมพันธเปรียบเสมือนเสนใยที่ทําใหคนทั้งที่ทํางารอยูระดับเดียวกัน และตางระดับกันไดเชื่อมโยง
กัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประสานสัมพันธกันนักบริหารจะตองเปนมนุษยสัมพันธอันเกิดจากการใช
ศิลปะใหชนะใจคน ใหเขายอมรับนับถือเราเกิดความศรัทธาในตัวเรา และเต็มใจที่จะทํางานรวมกับเรา เรามักจะ
พบวาบุคคลในระดับหัวหนางาน และทํางานเก่ียวของกับคนที่ไมประสบผลสําเร็จนั้น เปนเพราะขาด
ความสามารถในการที่จะเขากับคนมากกวาขาดวิชาความรู 

วิธีการสรางมนุษยสัมพันธนั้นมิใชเรื่องยากถาเราใหความสนใจจริงๆ ถาจะเอาหลักท่ีสําคัญ ๆ 
และปฏิบัติไดงายๆ ตามแนวของที่ เดล คารเนกี นักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งเขียนเรื่อง “วิธีชนะมิตร
และจูงใจคน” โดยกลาวถึงหลักในการปฏิบัติตน เพ่ือใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีไวดังนี้คือ “จงเอาใจใสผูอ่ืนอยาง
แทจริง” จงยิ้ม จงจํา ไววาชื่อของบุคคลใดก็ตาม สําหรับบุคคลนั้นเปนสําเนียงที่หวานที่สุด และสําคัญที่สุด            
จงเปนนักฟงท่ีดี จงสนับสนุนใหผูอ่ืนคุยถึงเรื่องของเขา สนทนาในเรื่องท่ีผูอ่ืนสนใจ และจงทําใหผูอ่ืนเกิด
ความรูสึกเปนคนสําคัญและจงทําดวยความบริสุทธ์ิใจ การมีมนุษยสัมพันธของนักบริหารนั้นเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปะที่ตองอาศัยความเขาใจถึงหลักพ้ืนฐานของมนุษยและนําเอาความเขาใจนั้นมาประยุกตใช แนวปฏิบัติอ่ืน
นอกจากที่ เดล คารเนกี ไดกลาวเอาไวยังมีแนวทางทั่วๆ ไปอีกคือ การปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม
กระทําตัวใหกลมกลืนกับภาวการณตางๆ ของสังคม ไมทําตัวเปนคนขวางโลก รูจักจิตใจ มิใชเม่ือเปนผูบริหาร
แลวจะถอมตนไมเปนการแสดงกริยาทาทางวางทาเหนือผูอ่ืนตลอดเวลานั้น เปนการผลักใสใหคนหนีหาง 
สุดทายคือการยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีของคน ไมควรดูถูกกันในเรื่องชั้นวรรณะ เพศ วัย ฐานะ และคุณวุฒิ            
ถานักบริหารทานใดสามารถปฏิบัติไดดังที่ไดกลาวมาอยางยอๆ นี้ ยอมจะไดชื่อวาเปนนักบริหารที่มี          
มนุษยสัมพันธที่ดี 

เขาใจความตองการของผูใตบังคับบัญชา 
ความตองการเปนเรื่องที่เก่ียวของและพัวพันอยูกับการดํารงชีวิตอยูของมนุษยและตราบใด 

ที่ยังเปนปุถุชนอยู ความตองการยอมมีอยูเสมอ ใครจะตองการอะไร อยูในขนาดใด นั้นขึ้นอยูกับสภาวะและ
ความปรารถนาของแตละคน ความตองการจะปรากฏออกมาในรูปตางๆ ทั้งในรูปของความตองการสิ่งท่ีมีความ
จําเปนตอชีวิตซึ่งมีมาแตกําเนิดและขาดไมไดไปจนถึงความตองกการที่เกิดขึ้นภายหลังท้ังท่ีมองดูวาเปนความจํา
เปน และความไมจําเปน ความตองการขั้นแรก คือ ความตองการปจจัย 4 ที่เรามักไดยินกันอยูเสมอ ๆ แนนอน
วามนุษยทุกคนจําเปนที่จะตองไดรับการตอบสนอง ซึ่งก็แตกตางกันออกไปในแตละคน เพราะอาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ของแตละคนนั้นคงจะไมไดหมายถึงสิ่งเดียวกันในลักษณะคลายและ
เทาเทียมกันได บางคนอาจรับประทานอาหารรานใดก็ไดก็อ่ิมเหมือนกัน บางคนคิดวาควรรับประทานภัตตาคาร
ที่เหมาะสมกับฐานะ บานของบางคนไมใหญไมโตขอใหพออยูไดก็ดีแลวพอใจแลว แตบานของอีกคนอาจตอง
ใหญโต มีหลายหองนอน หลายหองน้ํา มีสนามกวางใหญ นักบริหารจะตองเขาใจถึงลักษณะความตองการ
เบ้ืองตนนี้ วาตางกัน 
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นอกจากความตองการพ้ืนฐาน นักจิตวิทยายังไดวิเคราะหวามนุษยมีความตองการอ่ืน ๆ เชน 
ความตองการในทางเพศ ความตองกการยอมรับนับถือในสังคม ความตองการความปลอดภัย ความตองการ           
ที่จะไดรับการยกยอง นับถือ ความตองการมีเกียรติ มีชื่อเสียง ความตองการเจริญกาวหนาในงาน และความ
ตองการท่ีจะบรรลุถึงจุดมุงหมายสูงสุดที่ตั้งไวในชีวิตนักบริหารที่ดีจะตองศึกษาใหละเอียด ใหลึกซึ้งในเรื่อง
ความตองการเหลานี้ และสนองตอบตอผูใตบังคับบัญชาใหตรงจุดแลวงานก็จะดําเนินไปดวยดี บางครั้งผูบริหาร
ควรรูจักที่จะหยิบยื่นรางวัล ขาวของเล็กๆ นอยๆ หรือแมแตเงินทองใหเขาบาง เพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจไปในตัว ขณะเดียวกันก็ควรจะสรางบรรยากาศใหคนเกิดความพอใจในงาน อยากทํางานเพราะการให
คนไดมีสวนรวม การที่ไดรับการยอมรับนับถือจากทั้งเพ่ือนรวมงานและจากนายเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการที่
ผูบริหารเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ใหเกียรติใหรับผิดชอบงานดูบางพวกเขาก็จะไดมีความรูสึกวาความตองการ
ไดรับการตอบสนอง และความเขาใจเปนพ้ืนฐาน ก็จะบังเกิดขึ้น ความราบรื่นและผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน          
ก็จะเปนเปาหมายที่ทําไดสําเร็จที่สุด 

ปญหาของเรื่องคนและกลุม 
นักบริหารไมสามารถที่จะปดหู ปดตา เพ่ือสกัดก้ันการรับรู รับฟงปญหาของลูกนองไดอยาง

แนนอน แตการเปดหูเปดตารับฟงและรับรูนั้นจะตองเปนไปดวยความเขาใจ ใชความเปนธรรมในการมอง และ
ตัดสินปญหา 

เรื่องคนเปนเรื่องใหญ และเปนเรื่องสําคัญเทาเทียมกับเรื่องงานเพราะนักบริหารตองทํางาน
กับคน และอาศัยคนใหทํางาน คนแตละคนมีพ้ืนฐาน อุปนิสัยใจคอ ความรูความสามารถแตกตางกันนั้นเปน
เรื่องแนนอน แตนักบริหารตองทราบวาเม่ือคนหลายๆ คนมารวมกลุมกันเพ่ือทํางานแลว ปญหาอะไรมันจะ
เกิดขึ้นบาง พฤติกรรมการแสดงออกตาง ๆ ของคนแตละคนแตละพวกนั้นมิใชพฤติกรรมที่คงที่ตายตัวคน       
แตละคน แตละประเภทจะมีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และตามลักษณะของพฤติกรรม        
ที่ผูบริหารแสดงออกตอเขา ตลอดจนสภาพแวดลอม บรรยากาศในการทํางานการใชแรงเสริม หรือแรงจูงใจ 
จากผูบริหารดวย 

นักบริหารตองรูจักใชคน รูจักบริหารบุคคล รูจักกระจายงาน และความรับผิดชอบใหสมาชิก
แตละคน มิใชรักใครชอบใครก็ใชอยูแตคนเดิมๆ ผลที่ตามมาคือความไมพอใจ การเขาใจพฤติกรรมของตน คือ
การที่เราจะสามารถมองเห็นถึงขอดีและขอบกพรองท่ีเราจะนํามาใชประโยชนได เพราะคนที่ทํางานกับเรานั้นจะ
มีทั้งพวก “yes man” คือ ประเภท “ครับๆ อยางเดียว” มีทั้งพวกชอบประจบสอพลอ และขณะเดียวกันมีพวก
ตอตานผูบริหารลูกเดียว มีทั้งพวกทําเปนและไมทําเปนรูจริงและรูไมจริง รวมทั้งพวกไมรูแตทํา และพวกทําได
แตไมคอยรู เม่ือเปนเชนนี้นักบริหารควรทําความรูจักกับแตละคนใหลึกซึ้งวาเรากําลังทํางานอยูกับใคร ลักษณะ
ของพวกเขาแตละคนเปนเชนไรบาง 

เม่ือมองรายบุคคลแลว นักบริหารควรรูถึงลักษณะของ “กลุม” ของคนที่ทํางานดวยกลุม        
ที่เรารวมกันเปนการรวมกันแบบเปนทางการตามลักษณะของงาน หรือเปนการรวมกลุมแบบไมเปนทางการคือ
เปนการรวมกลุมเพราะเปนเพื่อฝูงกัน ญาติพ่ีนองกัน รวมกัน เพราะเหตุผลทางการเมือง หรือเรื่องสวนตัวอ่ืน ๆ 
และเม่ือมีคนมากกลุมก็ยอมมีมาก ปญหาก็ยอมจะมากตามไปดวย ความขัดแยงคือสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได และ
ความขัดแยงก็มีมากหลายสาเหตุ เชนเกิดจากความไมเขาใจตรงกัน มีการรับรูที่แตกตางกัน มีเปาหมายตางกัน 
วิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันและความไมชอบพอกันเปนสวนตัว นักบริหารควรจะตระหนักไวดวยวา         
ความขัดแยงนั้นมิใชวาจะมีแตโทษเทานั้น ประโยชนก็มีอยูมากพอควรเชน ความขัดแยงอาจสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุม ทําใหรักใครกันในหมูเดียวกันมากขึ้น และท่ีสําคัญความขัดแยงจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถาผูบริหารรูจักหยิบยกความขัดแยงเหลานั้นมาใชใหถูกใหควร 
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สามเรื่องใหญๆ ที่ไดนํามากลาวไวในที่นี้คือ เรื่อง ความมีมนุษยสัมพันธ ความเขาใจ            
ความตองการของผูใตบังคับบัญชา และปญหาเรื่องคนและกลุมนั้น มิใชทั้งหมดของเรื่องจิตวิทยาการบริหาร 
ความจริงแลวมีอีกมากมายที่นักบริหารจะทราบไดโดยการศึกษาและจากการไดปฏิบัติงานกับคนแตในตอนแรก
ถาสามารถที่จะตระหนักและใหความสนใจในสามเรื่องดังกลาวมาแลวก็จะเปนสิ่งท่ีจะชวยไดมาก และดีกวา         
จะไมคํานึงถึงหลักจิตวิทยาเรื่องใดๆ เอาเสียเลย 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยมุงศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีสวน
สําคัญที่จําเปนจะตองศึกษาถึงจิตวิทยาทางการบริหารที่ผูบริหารไดนําหลักทฤษฏีมาสูการสรางแนวทาง         
การบริหารของตนเอง ซึ่งองคความรูทางจิตวิทยาเหลานี้แฝงอยูในกระบวนการบริหารและการดําเนินงาน          
โดยประเด็นสําคัญจะสามารถคนหาคําตอบไดจากการศึกษาความสัมพันธของบุคลากรในโรงเรียน 

4.3 การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  
การเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมาจากการหลอมรวมศาสตร

ทางการบริหารและศาสตรแหงภาวะผูนําขึ้นเปนศาสตรใหม ซึ่งในที่นี้ใชคําวาภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน เปนอัตลักษณของภาวะผูนําที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล         
ที่แสดงถึงความชาญฉลาดทางการบริหารซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณเชิงปฏิบัติ เกิดจากองคความรูภายใน  
ทักษะ และเจตคติทางการบริหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะเกิดขึ้นได
ยอมประกอบดวย ศาสตรทางการบริหารและศาสตรแหงภาวะผูนํา 

เม่ือพิจารณาเริ่มตนที่ตัวผูนําในการที่จะสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
นั้นมีความจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติสําคัญของผูนําท่ีดีอันจะนําไปสูการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่ง จุฑา เทียนไทย (2543) ไดกลาวถึงคุณสมบัติดังกลาว ไดแก มีความไววางใจบุคลากร
ในองคการและไมหวงในอํานาจ มีการกระจายอํานาจทางการบริหาร ผูบริหารจะตองมีความหยั่งรูในสภาพการณ
หรือสถานะขององคการมีการเตรียมพรอมรับมือภารกิจตางๆ อยางทันทวงที รูจักตัวเอง ในที่นี้คือรูจักจุดออน
และจุดแข็งของตนเองและองคการ มีจินตนาการและสรางแรงจูงใจ ประพฤติสิ่งที่นานับถือและเปนแบบอยาง        
ที่ดีแกองคการ มีความเชื่อม่ันในตนเองแตจะตองรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร รูจักปรับตัวและยืดหยุน          
ตามสถานการณ และผูบริหารจะตองยอมรับทั้งในสิ่งท่ีถูกตองและสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อนําไปสูการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญอันจะนําไปสูการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผู อํานวยการโรงเรียน คือ  
กระบวนการจัดการ ซึ่งผูบริหารจะตองมีมุมมองและการปฏิบัติที่ครอบคลุมสิ่งตางๆ ตอไปนี้คือ จะตองมี
ความรูพ้ืนฐานทางการจัดการ ไดแก จะตองสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการ มีแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยึดถือเปนหลักในการดําเนินงาน มีความเขาใจในสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการทั้ง
สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกองคการ มีความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมทาง         
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ผูบริหารจะตอง ทราบถึงกิจกรรมหลักทางการบริหารจัดการ ไดแก มีความรูและ
ความสามารถในการวางแผนงาน การจัดองคการ การออกแบบงาน การออกแบบโครงสรางองคการ การจัดแบง
อํานาจหนาท่ี และการประสานงาน มีการชี้นําและการจูงใจบุคลากรภายในองคการ มีการควบคุมองคการและ
ภารกิจตางๆ ภายในองคการ กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในภารกิจ มีระบบการจัดการที่ดี เชน การจัดการเชิงกลยุทธ การบริหารบุคลากร การวางแผน
อัตรากําลัง การจัดคนเขาทํางาน การพัฒนาบุคลากร การใหคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การรักษาความสัมพันธอันดี นอกจากนี้ ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550) ยังไดแสดงถึงสิ่งท่ีนักบริหารจัดการมือ
อาชีพจะตองรู ซึ่งสอดคลองกันคือ ผูบริหารจะตองมีแนวคิดพ้ืนฐานทางการบริหาร คือรูบทบาทหนาท่ีและ           
มีทักษะ ผูบริหารกับการจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธการปฏิบัติ การฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ            
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ       
ในองคการ ผูบริหารกับการสรางแรงจูงใจ ผูบริหารกับการตัดสินใจแกปญหา ผูบริหารกับการจัดการความ
ขัดแยง ผูบริหารกับสรางทีมงานและมนุษยสัมพันธ และความมีคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร นอกจากนี้ 
Peter F. Drucker (2004)  ไดกลาวถึงกฎอันจะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งเปนสิ่งท่ีผูนําจะตองปฏิบัติ และเปนที่มา
ของการเกิดขึ้นของยุทธศาสตรภาวะผุนํา คือ รูในสิ่งที่ตองทํา รูในภารกิจที่ถูกตองเหมาะสมกับองคการ มีการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการ มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในการสื่อสาร ใหความสําคัญกับ
โอกาสมากกวาปญหา ดําเนินการประชุมที่เกิดผล และสรางความรวมมือที่เปนเรา ไมใชฉัน ซึ่งสิ่งท่ี Peter F. 
Drucker กลาวถึงนี้แสดงใหเห็นหลักปฏิบัติสําคัญ  ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน               
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีและหลักการตาง ๆ ซึ่งเปนการผสมสานหลอมรวมเอาแนวคิดเชิงหลักการไปสูการปฏิบัติ  
ดังนั้นการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้จึงเปรียบเสมือน การบูรณา
การทฤษฏีภาวะผูนําและหลักการบริหาร ปรัชญา จิตวิทยา รวมถึงศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของที่ผูบริหารจะนํามา
เปนเครื่องมือทางการบริหาร 

เพ่ือใหมองเห็นกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในทรรศนะของนักการศึกษา ทั้งในแวดวงธุรกิจ และวงการศึกษา ผูวิจัยขอ
นําเสนอ ยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งมีผูกลาวถึง  
และเปนพ้ืนฐานสูการพิจารณาองคประกอบหลักของการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ 

การเปนผูนําซึ่งสามารถสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นในองคการไดนั้น Geldart, (2000)    
กลาววา ผูที่ลงมือปฏิบัติจะเปนผูสรางความสําเร็จใหกับตนเอง หาไดขึ้นอยูกับสิ่งอ่ืนใดไม คํากลาวนี้แสดง         
ใหเห็นวา ผูนําท่ีขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จจะตองสรางวิถีทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน             
ในรูปแบบของตัวเอง 

อะไรคือพฤติกรรมที่จะทําใหผูนําเปนที่ยอมรับ และส่ิงใดคือองคประกอบที่ยกระดับ           
การยอมรับในตัวผูบริหาร ที่แสดงวาเปนผูมีอัตลักษณและ วิสัยทัศนวิธี (tangible and visionary approach) 
การสรางยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูบริหาร         
มีหลากลายประการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ เชน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร องคประกอบ         
ทางวัฒนธรรม และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูนําจะตองมีและเปนจุดเริ่มตน
สําคัญในการสรางยุทธศาสตรของผูนําในระดับตอไป 

การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน: ยุทธศาสตรภาวะผูนํา          
ที่นาสนใจและเปนพ้ืนฐานไปสูการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ยุทธศาสตรการสื่อสาร (Strategy for communication)  
“ผูนําท่ีดีจะตองมีการสื่อสารที่ดี” (Clutterback 2002). ยุทธศาสตรการสรางบูรณภาพและความนาเช่ือถือ  
(Strategy to built integrity and trust) “ผูบริหารที่มีภาวะผูนําจะตองสามารถสรางบูรณภาพและ          
ความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะการยอมรับของบุคลากรในองคการ” (Clawson, 2002) ยุทธศาสตรในการสราง
ความสัมพันธ (Strategy for creating relationships) ในวงการธุรกิจจะตองมีการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง ผูรับบริการ บุคลากร ชุมชน รวมถึงคูแขงทางการตลาดดวย ยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Strategy for change) “การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องเก่ียวกับการเดินทางจากที่เดิมสูที่ใหม การกาวจากเมื่อวานนี้
ไปสูวันพรุงนี้” (DeJager, 2001). บทบาทของผูนําระดับโลกคือการทาทายในสภาพที่เปนอยู, ระบุโอกาสเพ่ือ
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ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสูการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ยุทธศาสตรการทํางานเปนทีม (Strategy for 
teamwork) “การทํางานเปนทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเปนผูนํา เปนการสงเสริมคุณธรรมและ
เปาหมายทางการผลิต เปนการผสานทักษะการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ ยุทธศาสตรในการ
ปลูกฝงความเปนผูนํา (Strategy to grow leaders) การกาวไปสูชัยชนะ ผูนําท่ีมีความเขมเข็งและเปนผูที่มี
ภาวะผูนําที่ดี ยอมเปนการเพ่ิมทุนทางปญญาโดยรวมขององคการ ยุทธศาสตรในการสรางวัฒนธรรมองคการ
ระดับโลก Strategy for building a world-class organizational culture การสรางวัฒนธรรมอันดียอมจะ
กอใหเกิดประโยชนตอองคการทําใหบุคลากรในองคการเกิดความเขาใจ และมีความพยายามที่จะขับเคลื่อน
องคการไปสูความสําเร็จ ยุทธศาสตรการบริหารความเสี่ยง (Strategy for risk-taking) “ผูบริหารท่ัวไปมี
สายตาอยูในระดับพื้นฐาน สวนผูที่มีภาวะผูนําจะมีสายตาที่อยูเหนือผูอ่ืน” (Parker 2001). และ ยุทธศาสตร
ในกาสรางและใชวิสัยทัศนรวม (Strategy for creating and implementing a shared vision) 

นอกจากนี้ Alan (1982) ยังไดนําเสนอยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งไดปรากฏอยูในหนังสือ Leadership Strategies for meeting new 
challenge เก่ียวกับ ยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนสูความ
ทาทาย โดยเขาไดอธิบายวา ยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน  (Leadership Strategies) เปนสิ่งสําคัญ สําหรับผูบริหารในการใชเปนเครื่องมือทางการบริหาร เปนสิ่ง
ที่จะนําไปสูความทาทายทางการบริหาร ที่สําคัญยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนยังเปนหนทางไปสูการตัดสินใจอยางมีชั้นเชิง และ Alan ยังชี้ใหเห็นวา ผูนํามีความจําเปน
จะตองใชการบริหารที่ เปนกระบวนการ โดยมีหลักและวิธีการซึ่งเขาไดเสนอไว ดังนี้คือ ยุทธศาสตร           
การตัดสินใจ ความทาทายใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจะเปนสิ่งท่ีสามารถกระตุนใหผูบริหารมีการตรวจสอบบุคลากร และ
สถานการณของการบริหารอันจะนําไปสูการตัดสินใจ ยุทธศาสตรการจัดลําดับความสําคัญ การจัดลําดับ
ความสําคัญเปนยุทธศาสตรที่ผูบริหารใชในการวางลําดับความสําคัญของการทํางาน เปนความสามารถในการ
พลิกแพลงโอกาสในการแขงขันอันจะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งถือเปนการคาดการณของผูที่จะวาง นโยบายหลัก
ทางการบริหาร ผูบริหาร ทรัพยากรบุคคล และผูที่มีสวนรวมในภารกิจขององคการ ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ไดแก การบริหารการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพราะมี
ผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจองคการ อีกทั้งยังเปนพ้ืนฐานไปสูการออกแบบโปรแกรมหรือ
แผนพัฒนาองคการใหขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ยุทธศาสตรการตลาด เปนยุทธศาสตรซึ่งจะชวยสงเสริม
ความมีประสิทธิผลทางการบริหารที่สรางความมีสวนรวมของบุคลากรในการที่จะผสมผสานยุทธวิธีทางการ
ตลาดเพ่ือใหการแขงขันบรรลุเปาหมาย ยุทธศาสตรแผนการประสานงาน ผูบริหารสามารถที่จะสรางการ
สนับสนุนภารกิจองคการอยางมีคุณคาดวยการวางโครงสรางคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสําคัญที่ตองการเนนโดยมีการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของภารกิจกับการวางตัว
คณะกรรมการและการประสานงานที่ดี ยุทธศาสตรการบริหารบุคลากร เปนกระบวนการที่กระตุนใหเกิดการ
ใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ การนิเทศงาน 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจขององคการ ยุทธศาสตรการสรางความสัมพันธอันดี 
ในองคการ กระบวนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการ เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่ผูนําใชเปน
เครื่องมือในการบริหารการกระจายอํานาจในองคการ เปนความคาดหวังของผูนําในการที่จะสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจภายในองคการที่จะตองอาศัยความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ซึ่งถือเปนความทา
ทายที่ผูนําจะตองสรางใหเกิดขึ้น และยุทธศาสตรการวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ความสามารถในการอธิบาย
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ความคลาดเคลื่อนระหวางสภาพปจจุบันขององคการและการดําเนินภารกิจที่คาดหวังวามีความแตกตางหรือ        
มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เปนสิ่งหนึ่งท่ีจะสงเสริมความเปนมืออาชีพทางการบริหาร 

นอกจากนักวิชาการจะไดนําเสนอยุทธศาสตรทางการบริหารในเชิงธุรกิจและองคการและ         
ยังมีนักวิชาการทางการศึกษาไดนําเสนอยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในวงการศึกษาในหนังสือ Leadership Strategies for teachers ซึ่งอธิบายยุทธศาสตรภาวะ
ผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนสําหรับครู ชี้ใหเห็นถึงยุทธศาสตรอันเปน
แนวปฏิบัติในการที่บุคลากรครูจะพัฒนาตนเองและการพัฒนาผูเรียนสงผลถึงการพัฒนาโรงเรียนดวย  
นอกจากนี้ผูบริหารยังสามารถนําไปสรางเปนโครงการพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรในโรงเรียน โดยยุทธศาสตร
ที่นําเสนอจะมีลักษณะเปนกระบวนการและหลักการในเชิงปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชทั้งในระดับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู การบริหารในชั้นเรียน รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน ยุทธศาสตร
ดังกลาวประกอบดวย (Eunic, 2000) ยุทธศาสตร REACH model วาดวยการอธิบายรูปแบบภาวะผูนําของ
ครูซึ่งถือเปนกฎ องคประกอบ หรือหลักการอันจะนําไปสูการปฏิบัติซึ่งพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ อธิบาย
ถึงพฤติกรรมอันบงบอกถึงความเปนมืออาชีพ ผาน REACH  model องคประกอบพฤติกรรมแตละดานซึ่งจะ
ทําใหเกิดการพัฒนา ซึ่งจะใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการกําหนดเปาหมาย สุขภาพกายภาพคุณลักษณะที่         
พึงประสงค การสะทอนผล การตัดสินใจ และการแกไขความขัดแยงในการทํางานตลอดจนจรรยาบรรณสงเสริม
วิชาชีพ ยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของครูในการ
ปฏิบัติงาน อธิบายกฎ 4 ประการ ของการเปนผูนําของครูในการปฏิบัติงาน เริ่มตนจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางานไปสูการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู สถานการณการเปนผูนํา และผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรสําหรับสนับสนุนการคิดวิเคราะหและการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีรับผิดชอบ การออกแบบหลักสูตร
แบบยอนกลับ (backward) และกรอบแนวคิดความเปนผูนํา ยุทธศาสตรการกาวขึ้นสูความเปนมืออาชีพและ
การพัฒนาวิชาชีพ อภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนมืออาชีพ การะพัฒนาภาวะผูนําของครูตามกรอบ
แนวคิดของความเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง 5 รูปแบบการพัฒนาความเปนมืออาชีพของครู           
การประสานการเรียนรูและการเปนผูนํา ยุทธศาสตรการบูรณาการกระบวนการสืบสวนสอบสวนและทักษะ           
การคิด แนวทางการการบริหารกระบวนการเรียนรูแบบกลุม ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการสื่อสารอยางผูนํา อธิบาย
ถึงการเชื่อมโยงระหวางภาวะผูนําท่ีสมบูรณและทักษะการสื่อสาร แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล แนะนําประเด็นสําคัญในการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน การสื่อสารกับนักเรียน การสื่อสารกับ
ครอบครัว ยุทธศาสตรการเตรียมการเทคนิคการนําเสนอ ปจจัยสนับสนุนการสื่อสาร และการสรางความศรัทธา
ระหวางบานและโรงเรียน และยุทธศาสตรการเชื่อมโยงความเปนครูสูความเปนผูนํา อภิปรายเกี่ยวกับ           
การเชื่อมโยงระหวางความเปนครูและความเปนผูนํา สรางโรงเรียนใหเปนองคการมืออาชีพ การแสดงออกใหเห็น
ถึงความเปนมืออาชีพ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการสูความเปนมืออาชีพ 

จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นไควา ยุทธศาสตรภาวะผูนํา: การปฏิบัติของภาวะผูนําโรงเรียน
ของผูอํานวยการโรงเรียนก็คือกลวิธีหรือการปฏิบัติของผูนําท่ีจะขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมายหรือ
ความสําเร็จในภารกิจ โดยจะตองมีการใชกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคตางๆ ดวยความชาญฉลาดของผูนํา 
ซึ่งการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนนั้น เก่ียวของทั้งในสวนของหลักการบริหาร 
ทฤษฏีการบริหาร จิตวิทยา ปรัชญาทางการบริหารผนวกเขากับความเปนเอกัตตบุคลของผูบริหารซึ่งหลอมรวม
ออกมาเปนประเด็นการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนอัตลักษณเฉพาะ 
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4.4 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน   
Holt & Hind (1994, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544) ไดใหทัศนะวาสถานศึกษา            

ที่ประสบผลสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับหลายมุมมอง เชน ครู ก็อาจมองสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลวา นักเรียนตอง
ไดรับการเรียนรู ไดรับการเอาใจใสจากครูและผูบริหาร ครูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ผูบริหารใหการสนับสนุน  
ผูบริหารก็อาจมองเรื่องของความเปนที่นิยมของสถานศึกษากับชุมชนหรือผูปกครอง ผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานของโรงเรียน  สําหรับผูปกครองเองอาจมองวา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้นนักเรียนตองทํา
คะแนนไดดีหรือเรียนแลวมีความสุข 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) ไดศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับผูบริหารที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 230 โรงเรียน เปนผูบริหาร 230 และ 
ครูผูสอน 981 คน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารดํารงตําแหนงและอยูประจําท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาก นอกจากนี้ ยังพบวา ตัวพยากรณที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล 6 ประการ เรียงตามลําดับ คือ 
พฤติกรรมผูนําทางวิชาการ ขนาดโรงเรียน ความสามัคคีของครู ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ การไดรับการ
อบรมทางการบริหาร อัตราสวนระหวางครูที่มีวุฒิปริญญาตอครูที่มีวุฒิต่ํากวา 

จุไรรัตน สุดรุง (2539) ศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียน พบวา องคประกอบดานสภาพทั่วไปของโรงเรียนประกอบดวย ความพรอมดานอาคารสถานที่ 
ความพรอมดานวัสดุอุปกรณ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางวิชาการ 

ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ และคณะ (2529) ไดศึกษาและวิเคราะหรายงานการวิจัย จํานวน 50 เรื่อง 
เพ่ือกําหนดประสิทธิผลของโรงเรียนโดยพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาจากองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอผลผลิต ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพผลผลิตในการวิจัยเรื่องนี้
พิจารณาไดจาก อัตราการคงอยู อัตราการเลื่อนชั้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลสรุปของ
งานวิจัย พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลผลิตดังกลาว มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบ              
ที่เก่ียวกับครู 2) องคประกอบที่เก่ียวกับนักเรียน ไดแก เพศ การมาเรียนของนักเรียน และพื้นความรูเดิม           
3) องคประกอบที่เก่ียวของกับสภาพของโรงเรียน ไดแก ขนาดของโรงเรียน สภาพทางภูมิศาสตร ระยะทาง 
จากบานถึงโรงเรียน อัตราสวนนักเรียนตอครู อุปกรณและส่ือการสอน และสังกัดของโรงเรียน 4) องคประกอบ
ที่เก่ียวกับผูปกครอง ไดแก อาชีพของผูปกครอง ทัศนะตอการศึกษาและอนาคตของลูก สภาพเศรษฐกิจ         
ทางบานและความอบอุนในครอบครัว 5) องคประกอบที่เก่ียวกับชุมชน ไดแก สาธารณูปโภค ความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับโรงเรียน 

ประเสริฐ บัณฑิตศักดิ์ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
องคการของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยจําแนกปจจัยที่สงผลออกมาเปน 4 ดาน คือ ลักษณะของ
สภาพแวดลอม ลักษณะของบุคลากรในองคการ ลักษณะขององคการและนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ คือ ประสิทธิภาพการติดตอสื่อสาร วัฒนธรรม
องคการ สภาพการใชเทคโนโลยีในองคการ สภาพการเมือง คุณลักษณะของผูนํา การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบริหารงานบุคคล โครงสรางองคการ ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจสังคม ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร คุณลักษณะของผูรวมงาน (ศึกษานิเทศก)  
และบรรยากาศองคการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

4.5 ผลสืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนยอมกอใหเกิดประสิทธิผล 

ของการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งสําหรับประสิทธิผลโรงเรียน มีทั้งผูใหความหมายเฉพาะการบรรลุเปาหมาย            
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อยางเดียว ซึ่งฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 1991) ไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษา ผูกําหนด
นโยบายและผูใหการสนับสนุนโรงเรียน สวนใหญจะมองประสิทธิผลโรงเรียนในสวนของภารกิจที่ตรวจสอบได 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราการออกของนักเรียน ความพึงพอใจในงานของครู และขวัญของบุคลากร              
สวนกลิคแมน (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. 2535; อางอิงจาก Glickman. 1987. Supervision of Instruction            
A Revelopmental Approach.) ใหความประสิทธิผลโรงเรียนวา หมายถึง โรงเรียนที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนสูงกวาระดับเกณฑมาตรฐานที่ทดสอบ เชนเดียวกับชิดชนิก เชิงเชาว, อําภา บุญชวย และทวี ทองคํา 
(2541) ที่วัดประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สําหรับการพิจารณาประสิทธิผล
ทั้งระบบนั้น ฮอยและเฟอรกูสัน (Hoy and Furguson. 1985) ใหแนวคิดวาประสิทธิผลโรงเรียนอาจพิจารณาจาก 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูง มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกของบุคคล และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับครูได 
ซึ่งสอดคลองกับฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001) ประสิทธิผลโรงเรียนพิจารณาผลลัพธ  
(Outcome) ของการปฏิบัติงานในโรงเรียน ไดแกผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ความพึงพอใจในการทํางานของครู  
และการรับรูประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวม พิจารณาจากความสามารถในการผลิตที่เปนปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน และสายสุดา กิจประยูร  
(2544) ก็พิจารณาประสิทธิผลโรงเรียนจาก ความพึงพอใจในการทํางานของครุ บรรยากาศในโรงเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นอกจากนี้ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536) ใหความหมายประสิทธิผลโรงเรียนวา  
หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจต
คติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแกปญหา
ภายในโรงเรียนได สวนรุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536) ใหนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนวา  
หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ประสิทธิภาพใน การใชทรัพยากร 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จากความหมายของการประสิทธิผลดังกลาว พอสรุปไดวา ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง  
ความสามารถของโรงเรียนในการดําเนินกานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของโรงเรียนที่ตั้งไวซึ่งเปน
ผลลัพธ (Output) ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยพิจารณาไดจาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการรับรู
ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวม ที่เปนความสามารถ ในการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
5. แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก   

การวิจัยครั้งนี้มุงแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งถือเปนอัตลักษณทางการบริหารที่ถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารซึ่งเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก ซึ่งขอนําเสนอดังนี้ 

คําวา “grounded theory” มีคําท่ีใชเรียกในภาษาไทย เชน ทฤษฎีฐานราก ทฤษฎีจากขอมูล ทฤษฎี       
ติดดิน ทฤษฎีติดพ้ืน แตในที่นี้ใชคําวาทฤษฎีฐานราก ซึ่งคําวา ฐานราก มาจากความคิดที่วา ทฤษฎีจะปรากฏ
จากการศึกษา และมีรากฐาน มาจากขอมูลท่ีเก็บมาจากภาคสนาม  มากกวาจากวรรณคดีที่เก่ียวของกับการวิจัย 
(Leedy & Ormrod, 2001) ทฤษฎีฐานราก (grounded theory) คือทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาปรากฏการณ        
ทางสังคม เปนทฤษฎีที่มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีถูกสรางขึ้นมาจากขอมูลท่ีเปนไปตามปรากฏการณจริงมากที่สุด  
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โดยทฤษฎีนี้ถูกคนพบ พัฒนา และไดรับการตรวจสอบ (verify) จากการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล             
ที่เก่ียวของกับปรากฏการณนั้นๆอยางเปนระบบ 

ทฤษฎีจะประกอบไปดวยชุดของมโนทัศน (concept) ของปรากฏการณจริง มโนทัศนจะถูกเชื่อมโยง
กันในรูปของขอเสนอที่แสดงถึงความเกี่ยวพันกันในรูปแบบตางๆ คําวา ทฤษฎี ในความหมายของวิธีการวิจัยนี้
คอนขางจะกินความกวางคือ หมายรวมถึงมโนทัศน หรือกรอบแนวความคิดสําหรับการอธิบายปรากฏการณ          
ที่ผูวิจัยทําการศึกษา Strauss and Corbin (1998) กลาววา ทฤษฎีในความหมายของวิธีการวิจัยนี้ประกอบดวย 
ความสัมพันธที่นาจะมีหรือนาจะเปน ระหวางมโนทัศนหรือชุดของมโนทัศน ทฤษฎีที่สรางขึ้นมาเชนนี้จัดเปน
ทฤษฎีระดับกลาง (middle range theory) ซึ่งใชอธิบายปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปน
ทฤษฎีที่ใชอธิบายปรากฏการณในขอบเขตที่จํากัด (Charmaz, 2000) 

grounded theory method เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอยางหนึ่งท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาในสาขาสังคมวิทยา
โดย Barney Glaser กับ Anselm Strauss (1967) เพ่ือสรางคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอมูลโดยตรง (Schwandt, 
2001) วิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานรากพัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อพ้ืนฐานที่วา การจะทําความเขาใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษย จําเปนจะตองเขาใจถึงกระบวนการที่บุคคลไดสราง
ความหมายใหกับสิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัว ไมวาจะเปนบุคคล วัตถุ เหตุการณ ฯลฯ เพราะความคิดและการกระทํา
ของบุคคลมีพ้ืนฐานสําคัญอยูที่ความหมายที่ตนเองมีตอสิ่งตางๆ วิธีวิทยาแบบนี้จึงเนนที่การศึกษาปรากฏการณ
ทางสังคมโดยยึดหลักของการทําความเขาใจสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนคานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ รวมทั้ง
คําอธิบายพฤติกรรมตางๆ จากโลกหรือมุมมองของคนในสังคมนั้นเอง จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาสรางมโนทัศน 
หาความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ เพ่ือใหไดขอสรุปเชิงทฤษฎีของปรากฏการณทางสังคมที่ตองการหา
คําอธิบาย (นภาภรณ หะวานนท, 2539) หัวใจสําคัญของการวิจัยแบบนี้อยูที่การเริ่มตนจากขอมูลเชิงประจักษ  
กอนที่จะมีการสรางสมมติฐานและกรอบแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2547) 
ลักษณะเดนอีกขอหนึ่งของการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากคือ เปนการวิจัยที่เนนการตีความขอมูลเพ่ือหา
คําอธิบายสําหรับปรากฏการณที่ศึกษา (Stern, 1994) 

หลักการสําคัญของการสรางทฤษฎีฐานรากคือ ผูวิจัยจะตองมีความไวเชิงทฤษฎี (theoretical 
sensitivity) ตอการที่จะคิดและศึกษาขอมูลในลักษณะที่จะนําไปสูการสรางมโนทัศนและทฤษฎี ซึ่งความไวตอ
ทฤษฎีนี้ตองมีอยูทุกขั้นตอนของการวิจัย ไมวาจะเปนการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (theoretical sampling)          
การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (theoretical coding) รวมทั้งการหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical generating)  
ซึ่งตองอาศัยความรูอยางลึกซึ้งเก่ียวกับมโนทัศนตางๆที่เก่ียวของอยางกวางขวาง การทบทวนองคความรูที่
เก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาอาจกระทําในรูปของการศึกษากรอบความคิดในการวิจัย (conceptualize framework) 
ในเรื่องนั้นๆอยางกวางๆวา มโนทัศนและความเกี่ยวพันของมโนทัศนตามที่ทฤษฎีและแนวคิดตางๆไดนําเสนอ
ไวเก่ียวกับเรื่องนี้ มีอะไรบาง ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญที่จะทําความคุนเคยกับองคความรูที่มีมาแตเดิม 

ผูวิจัยจะตองทํางานใกลชิดกับกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน เพราะในกระบวนการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎี
ฐานราก จะไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวา  จะเก็บขอมูลจากใคร หรือมีขอมูลใดบางท่ีจําเปนสําหรับการสราง
ทฤษฎี หรือตองการขอมูลจํานวนมากเทาไร 

กระบวนการสรางทฤษฎีฐานรากเนนการเขาถึงขอมูล การเก็บขอมูล การตีความขอมูลและ                
การวิเคราะหขอมูล ที่จะนําไปสูการสรางทฤษฎีที่เหมาะสมและตองตรงกับปรากฏการณทางสังคมอยางแทจริง  
ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงดวย 



 62 

การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานรากถือวา มโนทัศน สมมติฐาน และกรอบแนวคิดสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณที่ศึกษา จะตองมาจากขอมูลโดยตรง ไมใชสิ่งท่ีผูวิจัยจะหยิบยืมมาจากแหลงอ่ืน เชน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม แลวมาทําการทดสอบกับขอมูลซึ่งจะรวบรวมมาในภายหลัง 

ทฤษฎีที่ไดมาดวยวิธีวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก ถือวาเปนทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากขอมูลโดยตรง  
และเปนทฤษฎีที่มุงหาคําอธิบายใหแกปรากฏการณที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษาเปนหลัก แมวาอาจจะใชไดกับ
ปรากฏการณอ่ืนแตการนําไปใชนอกบริบทของสิ่งท่ีศึกษาก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขวา ปรากฏการณนั้นๆ จะตองมี
ลักษณะคลายกับปรากฏการณที่ถูกศึกษาเทานั้น 

ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 
การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากมีลักษณะทั่วไปคลายกับวิธีการเชิงคุณภาพอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบการวิจัย ขอมูลท่ีใชเปนไดทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ 

และเทคนิคในการรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนสําคัญๆสรุปไดดังนี้ 
1. ในทางปฏิบัติ ผูวิจัยตองมีคําถามสําหรับการวิจัยที่ชัดเจนกอนวาอยากรูอะไร คําถามวิจัยที่ชัดเจน

จะเปนแนวทางในการออกแบบกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาไดเหมาะสม คําถามและการออกแบบกลุมตัวอยางนี้
สามารถยืดหยุนไดตามสมควร 

2. ผูวิจัยอาจใชทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ และอาจใชเทคนิคทุกอยางท่ีเหมาะสม
และเขาขายเพ่ือการรวบรวมขอมูล เชนเดียวกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพท่ัวๆไป จึงตองอาศัยกระบวนการเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบดวยวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร เชน การสังเกต การสัมภาษณระดับลึก การจัดกลุม
สนทนา การวิเคราะหเอกสาร เปนตน 

3. กระบวนการเก็บขอมูล เม่ือไดขอมูลชุดแรกซึ่งอาจไดมาจากการสัมภาษณระดับลึก ผูวิจัยจะตอง
เริ่มศึกษาขอมูลท่ีไดมา สรางมโนทัศนจากขอมูล และเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ ตามที่ปรากฏในขอมูล แลวสราง
เปนสมมติฐานชั่วคราว แลวจึงตัดสินใจวาจะนําสมมติฐานนี้ไปใชกับขอมูลใด การเลือกเก็บขอมูลตอไปจะเกิด
จากขอคําถามที่ผูวิจัยมีตอขอสรุปเชิงทฤษฎีชั่วคราวที่ไดมาในตอนแรก อาศัยความไวเชิงทฤษฎีของผูวิจัยจะชวย
ใหผูวิจัยตัดสินใจไดวาควรจะเก็บขอมูลใดตอไป จากใคร ที่จะใหขอมูลและมโนทัศนที่แตกตางไปจากที่ได
มาแลว (negative case) 

4. การสรางสมมติฐานชั่วคราวเปนขั้นตอนสําคัญของการวิจัยแบบนี้ เปนความพยายามที่จะ
ตรวจสอบกรอบของทฤษฎีที่ไดมาวา มีความสมบูรณเพียงพอหรือไม สมมติฐานหรือกรอบแนวคิดที่ไดในขั้นนี้
จะตองถูกตรวจสอบกับขอมูลชุดใหมซึ่งผูวิจัยจะรวบรวมมาจากกลุมตัวอยาง ที่จะเลือกมาเพ่ือการตรวจสอบ
และปรับปรุงสมมติฐานที่ไดในเบ้ืองตนนั้นโดยเฉพาะ ขอมูลท่ีรวบรวมมาใหมอาจใหมโนทัศนใหม ซึ่งอาจจะ
สงผลใหตองปรับสมมติฐานและกรอบแนวคิดตามไปดวย  มโนทัศน สมมติฐาน และกรอบแนวคิดที่ปรับใหมนี้
จะตองถูกนําไปตรวจสอบกับขอมูลซึ่งจะตองรวบรวมมาใหมอีก ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆจนไมมีความจําเปนที่จะ
ปรับปรุงสมมติฐานและกรอบแนวคิดอีกตอไป เรียกไดวา ถึงจุดอิ่มตัว (salutation) 

5. เม่ือถึงจุดอ่ิมตัวแลวหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมมติฐานไมไดถูกทาทายจากขอมูลใหมและไมมี
ความจําเปนที่จะตองปรับอีกตอไป ผูวิจัยจึงจะหยุดการเก็บขอมูลและเริ่มขั้นตอนตอไปในกระบวนการวิจัย คือ
การหาขอสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีของสิ่งท่ีศึกษา (Creswell, 1998) ซึ่งอาจจะเปนคําอธิบายหรือกรอบ
ความคิดทางทฤษฎี และนั่นคือจุดจบของการวิจัยแบบนี้ 

จะเห็นไดวา ลักษณะสําคัญของวิธีดําเนินการวิจัยนี้เรียกไดวา วิธีอุปนัย (inductive approach) คือเริ่ม
จากขอมูลจากตัวอยางที่เจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง แลวจึงวิเคราะหหาขอสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีที่มี
ลักษณะทั่วไปจากขอมูลนั้น 
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การวิเคราะหขอมูล 
การจําแนกขอมูลนับวาเปนหัวใจสําคัญของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปอยูแลว สําหรับ

วิธีการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากนั้น ผูวิจัยใชการกําหนดรหัส (coding) เปนเครื่องมือในการจําแนกขอมูล  
การกําหนดรหัสคือการ “แตก” ขอมูล (เชิงคุณภาพ) ออกเปน “หนวยยอย” หลายๆหนวย  โดยที่แตละหนวย
มีความหมายเฉพาะในตัวเอง ทั้งนี้เพ่ือที่ผูวิจัยจะสามารถจัดการกับขอมูลไดสะดวก หนวยยอยแตละหนวยนั้น
จะถูกใหสัญลักษณเปนรหัส (ชื่อ) โดยปกติการกําหนดรหัสมักจะตองมีโครงสรางท่ีทําหนาท่ีเปนเสมือนกรอบ
กวางๆ  ผูวิจัยอาจกําหนดรหัสใหมีลักษณะเปนเชิงพรรณนา ที่บอกเพียงวานี่คืออะไร, ใคร, ที่ไหน, ฯลฯ หรือ
เปนเชิงวิเคราะห บอกเหตุผล, คําอธิบาย ก็ได ขึ้นอยูกับวาในการวิเคราะหนั้นมุงการตีความมากนอยเพียงใด 
(Schwandt, 2001) 

ในกระบวนการกําหนดรหัสนั้น ผูวิจัยจะตองทําสองอยางไปพรอมๆกัน คือ: (1) อานขอมูลอยางพินิจ
พิเคราะหและอานหลายๆครั้ง ขณะที่อานก็มองหามโนทัศน (concept) หรือแนวความคิดที่บงนัยอยูใน 
ขอความนั้น และ (2) เปรียบเทียบมโนทัศน/แนวความคิดที่ปรากฏอยูในขอความหนึ่ง กับมโนทัศน/
แนวความคิดในขอความอื่นที่เหลือ เพ่ือใหสามารถบอกไดวาสิ่งที่บงบอกอยูในขอความเหลานั้นหมายถึง                
สิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน หรือหมายถึงคนละเรื่องคนละอยางกัน ขอความที่มีความหมายเหมือนกันจะถูก
กําหนดรหัสเปนตัวเดียวกัน และท่ีมีความหมายตางกันก็จะถูกใหรหัสตางกัน การกําหนดรหัสไมใชการจําแนก
ขอความในทางกายภาพ แตเปนการจําแนกตาม ความหมาย ที่บงบอกอยูในขอความนั้นๆ ความหมายนั้น
อาจจะตรงไปตรงมาตามตัวอักษร หรืออาจจะเปนสิ่งท่ีผูวิจัยตีความเอาก็ได ดวยรหัสเหลานี้ ผูวิจัยจะสามารถจัด
กลุมหรือประเภทของขอมูลได โดยอาศัย ความหมาย (ซึ่งในตอนนี้ถูกแทนดวยรหัส) ที่ปรากฏของขอความ
นั้นๆเปนเกณฑ 

การใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะชวยลดเวลาและทุนแรง ผูวิจัย 

อยางมาก ในการชวยจัดระเบียบขอมูลที่มีอยู จํานวนมากใหอยูในรูปที่งายตอการเรียกใชงาน Atlas/ti                
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เปนผลผลิตจากโครงการวิจัย ATLAS (Archive for Technology, Life World 
and Everyday Language) ถูกคิดคนเพ่ือใหสามารถนํามาใชชวยในการตีความขอความตัวอักษร เปนโปรแกรม
ที่มีศักยภาพและงายในการใชงานเพราะไมมีปญหาเรื่องภาษาไทย ผูที่สนใจอยากจะทดลองใชสามารถดาวน
โหลด (download) โปรแกรมฉบับทดลองใช (demo version) ซึ่งมีขอจํากัดการทํางานบางประการไดที่ 
http://www.atlasti.de/download.php 

อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีตองทําความเขาใจใหชัดเจนในเบื้องตนก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่นํามาใช 
ไมใชใชวิเคราะหขอมูล แตนํามาใชเพ่ือชวยในการวิเคราะหขอมูล  เพราะคอมพิวเตอรไมสามารถวิเคราะห
และตีความหมายของขอมูลตัวอักษรแทนผูวิจัยได  ผูวิจัยยังคงเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการวิเคราะหและ
ตีความหมายขอมูล 

โปรแกรมคอมพิวตอร Atlas/ti ชวยในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดรับความนิยมสูงวา            
เปนโปรแกรมที่มีประโยชนและเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก มีขั้นตอนการใชงาน
โดยทั่วไปคือเริ่มตนดวยการ เตรียมไฟลขอมูลท่ีจะวิเคราะหใหอยูในรูปที่เปนขอความอยางเดียว (plain text)  
หลังจากนั้นจึงเปดโปรแกรม Atlas/ti แลวสรางไฟลโครงการ อานและตีความไฟลขอมูลวามีตรงสวนใดบาง        
ที่สําคัญ ถาสําคัญก็ “แตก” ออกเปน “หนวยยอย โดยทําเครื่องหมายกํากับขอมูลตรงสวนนั้นไวเรียกวา 
“quotation” พรอมทั้งลงรหัส (coding) โดยตั้งชื่อรหัส (codes) กํากับไว ขั้นตอนตอไปคือการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางรหัสหรือมโนทัศนนั่นเองวา  มโนทัศนใดควรจะเปนมโนทัศนยอยของมโนทัศนใหญใด  
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และระหวางมโนทัศนใหญควรมีความสัมพันธกันอยางไร โดยนํามาวาดเปนแผนภาพมโนทัศน ซึ่งAtlas/ti 
เรียกวา networks 

ส่ิงทาทายคืออะไร ? 
ในการทําวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก มีหลายสิ่งท่ีจัดไดวายากและเปนสิ่งทาทายที่ผูวิจัยพึงทําความ

เขาใจไวลวงหนา ดังเชน คําถามที่วาเมื่อไรควรใชวิธีการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก ซึ่งก็ตอบไดงายๆ วาใชวิธีนี้
เม่ือตองการหาคําอธิบายเชิงทฤษฎีใหแกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากขอมูลในเรื่องนั้นๆ โดยตรง (Creswell, 1998) 
การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก เริ่มตนจากขอมูลแลวไปสูสมมติฐาน และจบลงดวยทฤษฎีที่เปนคําอธิบาย
สําหรับปรากฏการณที่ศึกษา ขอนี้เปนสิ่งที่ออกจะเขาใจไดยาก ความซับซอนและความทาทายในการดําเนินการ
วิจัยจะปรากฏขึ้นมาทันทีเม่ือเราตั้งคําถามวา ผูวิจัยจะสรางมโนทัศนและกรอบแนวคิดทฤษฎีขึ้นมาจากขอมูล        
ไดอยางไร จากขอสังเกตวา ในกระบวนการวิเคราะหของการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก ผูวิจัยจะตอง
ตรวจสอบมโนทัศนและทฤษฎีที่สรางขึ้นกับขอมูลใหมซ้ําแลวซ้ําอีกจนกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัว ความยากลําบาก
สําหรับผูวิจัยอยูที่การวินิจฉัยวา แคไหนถือวาถึงจุดอ่ิมตัว  จุดอ่ิมตัวคงไมไดเกิดขึ้นงายๆ โดยเฉพาะในเมื่อ
ขอมูลที่รวบรวมมาใหมนั้นเจาะจงใหเปนขอมูลท่ีทาทายมโนทัศนและทฤษฎีที่สรางขึ้นมากอนหนานั้นโดยเฉพาะ 
ดวยวิธีการเลือกตัวอยางที่เรียกวา “theoretical sampling” (การเลือกตัวอยางเพ่ือหาขอมูลมาตรวจสอบทฤษฎี
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยเฉพาะ) ความจริงขอนี้ทําใหการวิจัยดวยวิธีการแบบสรางทฤษฎีฐานรากเปนสิ่งที่ยากและ 
ทาทาย 

เกณฑการประเมินงานวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 
Strauss and Corbin (1998) ไดกลาววา มีเกณฑการประเมินงานวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก                 

ที่แตกตางกัน การนําเกณฑใดมาใชขึ้นอยูกับลักษณะของงานวิจัยนั้นๆ เกณฑที่เดนๆ เก่ียวกับเรื่อง ความเที่ยง 
ความตรง ความนาเชื่อถือ การเปนทฤษฎีที่มีความสมบูรณในตัวเอง กระบวนการวิจัย และขอสรุปสรางขึ้นจาก
การวิจัยฐานรากเชิงประจักษ โดยไดกําหนดเกณฑเฉพาะดานกระบวนการวิจัย และดานฐานรากเชิงประจักษของ
การวิจัยไว ดังนี้ 

1. ดานกระบวนการวิจัย จะพิจารณาจากองคประกอบของกระบวนการวิจัยตามเกณฑ 7 ขอตอไปนี้ 
เกณฑที่ 1 กลุมตัวอยางท่ีเลือกมาใชเริ่มแรก เปนอยางไร เลือกมาบนพ้ืนฐานอะไร 
เกณฑที่ 2 มีประเด็นหลัก (major categories) อะไรบางท่ีเกิดขึ้น 
เกณฑที่ 3 เหตุการณสําคัญหรือเรื่องราวหรือการกระทําที่แสดงถึงประเด็นหลักมีอะไรบาง 
เกณฑที่ 4 ประเด็นอะไรที่ทําใหเกิดการเลือกเชิงทฤษฎี 
เกณฑที่ 5 สมมุติฐานสวนใดที่เก่ียวของกับการสรางมโนทัศน 
เกณฑที่ 6 มีกรณีใดบางที่สมมุติฐานไมไดอธิบายวาไดจัดกระทําอะไรกับขอมูล ความไม

ตรงกันเหลานี้รายงานอยางไร สมมุติฐานไดรับการปรับแกหรือไม 
เกณฑที่ 7  ทําไมจึงตองเลือกประเด็นแกนหลัก และเลือกอยางไร ยากหรืองาย และบนพื้นฐาน

อะไรท่ีตัดสินใจเรื่องนี้เปนครั้งสุดทาย 
2. ดานฐานรากเชิงประจักษของการวิจัย จะพิจารณาตามเกณฑ 8 ขอตอไปนี้ 

เกณฑที่ 1 เกิดมโนทัศนขึ้นหรือไม 
เกณฑที่ 2 มโนทัศนที่สรางขึ้นมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบหรือไม 
เกณฑที่ 3 มีความเชื่อมโยงมโนทัศนหลายๆมโนทัศนหรือไม และประเด็นหลักไดรับการ

พัฒนาขึ้นเปนอยางดีหรือไม ประเด็นหลักมีมโนทัศนมากเพียงพอหรือไม 
เกณฑที่ 4 การผันแปร (variation) นําไปสูความเปนทฤษฎี ใชหรือไม 
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เกณฑที่ 5 เงื่อนไขภายใตการผันแปรใด สามารถพบไดในการศึกษาและคําอธิบาย 
เกณฑที่ 6 กระบวนการนําไปสูคําอธิบายหรือไม 
เกณฑที่ 7 ขอคนพบเชิงทฤษฎีปรากฏขึ้นอยางมีนัยสําคัญใชหรือไม และอะไรคือขอบเขต 

ของขอคนพบ 
เกณฑที่ 8 ทฤษฎีที่สรางขึ้นทนตอการทดสอบไดตลอดไป และเปนสวนหนึ่งของการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมนักวิชาชีพ ใชหรือไม 
จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบหนึ่งซึ่ง

ไมเหมือนงานวิจัยเชิงคุณภาพอ่ืนๆ ที่เริ่มตนจากขอมูลแลวไปสูสมมติฐาน และจบลงดวยทฤษฎีที่เปนคําอธิบาย
สําหรับปรากฏการณที่ศึกษา ผูวิจัยจะตองสรางมโนทัศน สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดสําหรับอธิบาย
ปรากฏการณที่ศึกษา กระบวนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจะดําเนินไปพรอมๆกัน ขอมูลที่นํามาใช
วิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อสรางทฤษฎีฐานรากจะตองเปนขอมูลท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ        
ทางสังคมในเรื่องท่ีศึกษาอยางรอบดาน ทฤษฎีที่สรางขึ้นมาสามารถใชอธิบายปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจง           
การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากจึงเปนกระบวนการศึกษาที่มีความทาทายและเปนประโยชนอยางยิ่งในการ 
สรางองคความรูใหมหรือขยายองคความรูเดิมที่มีอยูกอนแลว 
 
6. กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ตองการแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งเกิดขึ้นการสรางอัตลักษณอันเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจง เปนความ
ชาญฉลาดในการบริหารและเปนศาสตรใหมที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมผสมผสานศาสตรทางการบริหารตาง ๆ 
เขาดวยกัน (Eclectic) ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการจริง 

ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้  
มุงการคนหาเพ่ือแสดงใหเห็นถึง ความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งเปนคําท่ี
แฝงอยูในปรากฏการณทางการบริหารของผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําอันเปนอัตลักษณเชิงปฏิบัติ ซึ่งถายทอดผาน
ทรรศนะของบุคคลที่เก่ียวของกับการบริหารโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากมุมมอง แนวคิดหรือภาพที่ปรากฏในอุดม
คติของบุคคลตางๆ ยอมทําใหมีการรับรูที่แตกตางกันในความหมายที่แฝงอยูในปรากฏการณ ที่แสดงใหเห็น
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน แมจะมีสวนเกี่ยวของกับปรากฏการณเดียวกันหรือมีบทบาท
หนาที่ซึ่งสอดคลองกัน แตอาจใหความหมายที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยจะตองรวบรวมและจัดกระทําขอมูลเพ่ือเผย
ใหเห็นถึงความหมายรวมที่แทจริง องคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะไดจาก
การศึกษาทรรศนะ การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการดําเนินงาน ความเปนเอกัตตยุคคลของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เก่ียวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลที่เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่แสดงออกมามีความแตกตางกัน 
อัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน และการคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

ปจจัยเชิงสาเหตุของการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การเกิดขึ้นของภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นยอมมีปจจัยอันเปนสาเหตุและ
แรงจูงใจในการสรางอัตลักษณทางการบริหารอันเปนรูปแบบฉบับของตนเอง เหตุผลบางประการที่เปนแรงขับ
สําคัญใหเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนขึ้นภายใตปรากฏการณทางการบริหารโรงเรียน       
ที่จะตองดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาประสงคและพันธกิจ เพ่ือใหโรงเรียนกาวไปสูความสําเร็จ  
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และเปนที่ยอมรับของสังคม ในการวิจัยครั้งนี้จะแสดงใหเห็นถึงเหตุผลในการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน ความตองการและความคาดหวังของผูที่เก่ียวของ แรงขับที่มี
อิทธิพลผลักดันใหเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม
และเอกสารที่เก่ียวของกับผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา รวมถึงศาสตรทางการบริหารตางๆ เปนการศึกษาเพื่อใหเกิด
ความไวเชิงทฤษฏี เพ่ือแสดงใหเห็นถึงวีถีทางอันเปนการหลอมรวมศาสตรตางๆ เกิดเปนอัตลักษณทางการ
บริหารของผูบริหารที่มีภาวะผูนํา ซึ่งการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เปนหลักเฉพาะท่ีประกอบดวยศาสตรตางๆ ที่แฝงอยู
ในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น มีลักษณะเปนขอประเด็น อาจสามารถจําแนกเปนหมวดหมู หรือไมสามารถจําแนก ทั้งนี้
ยอมขึ้นอยูที่ขอคนพบ และความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศนของผูวิจัย รวมถึงความชัดเจนของขอคนพบ 
ที่สามารถจัดระบบไดอยางเหมาะสม นอกจากขอคนพบที่เปนประเด็นการปฏิบัติแลว ภายในแตละประเด็น         
จะประกอบดวยหลักปฏิบัติอันเกิดจากขอมูลเชิงประจักษที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนไดดําเนินการ นั้นยอมแสดงวาภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่จะแสดงใหเห็นในการวิจัยครั้งนี ้

ปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
ซึ่งเปนทั้งปจจัยดานบวกและลบที่สงผลตอยุทธศาสตรแตละดาน  ปจจัยสงเสริมสนับสนุนใหยุทธศาสตรประสบ
ความสําเร็จ ปจจัยอันเปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนใหเกิด
ขอจํากัด 

ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนยอมสงผลตอการบริหารโรงเรียน ผลเชิงประจักษ และหลักฐานผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นจะทําใหผูวิจัยสามารถแสดงใหเห็นผลอันเปนปรากฏการณจริง นอกจากผลตอการ
บริหารโรงเรียน ยังหมายรวมถึงผลตอปจจัยอ่ืนๆ เชน ผลตอบุคลากร ผลตอชุมชน ผลตอภาพลักษณที่ปรากฏ
ขึ้นของโรงเรียน ซึ่งสมมติฐานเบ้ืองตนของผูวิจัย คือ นาจะเกิดผลในเชิงบวกมากกวา แตอยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติอาจมีการคนพบปจจัยแฝงซึ่งเปนตัวแปรแทรกซอน  ซึ่งอาจทําใหมองเห็นปรากฏการณแฝงท่ีอาจเกิดขึ้น  
ซึ่งจะแสดงใหเห็นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยตอไป 

จากที่กลาวมาสามารถสรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี ้
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาวะผูนํา
สถานศึกษาของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

กา
รศ
ึกษ

าป
รา
กฏ

กา
รณ

 

ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน 

เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิด
ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

การปฏิบัติของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน 

ปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน 

ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน 

ทรรศนะผูอํานวยการ

ทรรศนะผูที่เก่ียวของ

ตัวผูอํานวยการ

เงื่อนไขอ่ืน ๆ

ผลตอผูอํานวยการ

ผลอ่ืน ๆ 

การปฏิบัติหลัก

การปฏิบัติยอย



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

     
 

การศึกษาปรากฏการณเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการสรางขอสรุปเชิงทฤษฏี         
วาดวยภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประกอบดวยประเด็นทฤษฏีดังนี้คือ ลักษณะของภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจากทรรศนะของผูที่เก่ียวของในปรากฏการณ เงื่อนไขเชิงสาเหตุของ
การเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ยุทธวิธีและกลวิธีการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ และผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

โดยภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้จะแสดงถึงวิถีทางท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดสรางขึ้นจากภาวะผูนําและเปนอัตลักษณทางการบริหารของตนเอง             
ซึ่งขอสรุปจากการศึกษาปรากฏการณในประเด็นดังกลาวจะนําไปสูขอสรุปเชิงทฤษฎีซึ่งเปนผลของการวิจัย 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เปนการศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสภาพจริง หรือ
ที่เรียกวา “ปรากฏการณนิยม” (Phenomenology) โดยใชวิธีการวิจัยทางดานสังคมศาสตร (social research) 
ภายใตการวิจัยในลักษณะนี้ เปนการสรางทฤษฎีจากปรากฏการณจริง ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นอันจะชวยใหเกิดความเขาใจในภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน อันเปนวิถีทาง
ที่เปนเอกลักษณทางการบริหาร เพ่ือสรางเปนทฤษฎีฐานราก (grounded theory) อันเปนปรากฏการณ            
การบริหารโรงเรียนที่เกิดขึ้นซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใหความสําคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางการบริหาร เนนที่ตัวผูบริหารเนื่องจากเปนการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยมี
หลักการสําคัญคือ การสรางความเขาใจในบริบทของโรงเรียนและปรากฏการณตางๆ ประกอบดวยขอมูลจาก 
สิ่งท่ีเกิดขึ้น ทรรศนะ มุมมองของบุคลากรและผูที่เก่ียวของกับโรงเรียน พฤติกรรมการทํางานของผูบริหาร          
โดยจะสรางเปนทฤษฏี (construct) และมีการตรวจสอบ (verify) โดยการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ (นภาภรณ หะวานนท และคณะ, 2549) ซึ่งถือเปนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research methodology) ที่ทําใหไดขอมูลเชิงลึกและสามารถอางอิงจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งขอมูลจากสถานที่ ขอมูลจากบุคคล และขอมูลจากเอกสาร ทําใหเกิดความนาเชื่อถือและยืนยันทฤษฏีได 
อยางชัดเจน 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้ มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปรากฏการณโดยเฉพาะ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการใชวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบของการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation)  
การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ในสวนของการบันทึกขอมูลนั้นจะมีลักษณะเปนขอมูล           
เชิงบรรยาย (descriptive data) โดยบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหาร พฤติกรรมและ
กระบวนการทํางานที่สอดคลองกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประสบการณของบุคลากร
และผูเก่ียวของ เรื่องเลาจากสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนโดยละเอียดอาศัยหลักฐานอางอิงเชิงประจักษ 
ขอมูลอยางละเอียดที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนี้จะนําไปสูความเขาใจถึงความหมายที่แฝงอยูใน
ปรากฏการณ ประสบการณตรง เหตุการณตางๆ ที่มีความสอดคลองกับประเด็นทฤษฎี ซึ่งจะชวยใหผูวิจัย
สามารถตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงไปสูการสังเคราะหเพ่ือสรุปทฤษฏี ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองสราง
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ความพรอมในการคิด  เลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี สรางมโนทัศนเชิงทฤษฏี รวมถึงการหาขอสรุปเชิงทฤษฏี   
(กัญญา โพธิวัฒน, 2549) 

กระบวนการศึกษาเพ่ือสรางทฤษฏีฐานรากในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการในการศึกษา
ไว 5 ประการ ประกอบดวย พ้ืนที่ในการศึกษาซึ่งตรงตามเกณฑที่กําหนด กลุมผูใหขอมูลหลักในการเก็บขอมูล
ประกอบดวยผูบริหาร บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียนและผูเก่ียวของ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมี
ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ การประมวลผลวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหเพ่ือสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี           
ซึ่งแตละประเด็นประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 
1. พื้นที่ในการวิจัย (The field to research) 

1.1 การเลือกโรงเรียนในการวิจัย 
ในการเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนโรงเรียน        

ที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามเกณฑซึ่งเปนที่ยอมรับและมีหลักฐานรับรอง 
เชิงประจักษ และสิ่งสําคัญในการเลือกโรงเรียนที่ผูวิจัยจะศึกษาคือ มีผูบริหารซึ่งไดรับการยอมรับวามีภาวะผูนํา
ที่สอดคลองกับเกณฑที่กําหนด ผานการประเมินมาตรฐานดานผูบริหารอยูในระดับดีมาก มีผลงานเชิงประจักษ  
ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญในการที่จะไดขอมูลเชิงลึกท่ีสอดคลองกับประเด็นทฤษฎีที่ศึกษาและมีขอมูล
ที่เพียงพอในการอธิบายปรากฏการณที่ผูวิจัยศึกษา โดยในการเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาผูวิจัยไดดําเนินการอยาง
รอบคอบโดยอาศัยการเลือกเชิงทฤษฏี (theoretical sampling) เพ่ือใหไดโรงเรียนที่สามารถนําไปสูการอธิบาย
ปรากฏการณที่สอดคลองกับทฤษฏี 

โรงเรียนที่เปนพ้ืนที่การวิจัยจะมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชน 
โดยเฉพาะในดานภาวะผูนําของผูอํานวยการ 

การเลือกโรงเรียนพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขั้นตอนในการคัดเลือกดังนี้ 
1.1.1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผูนํา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ

โรงเรียนที่มีประสิทธิผล การศึกษาเอกสารในขั้นแรกนี้ก็เพ่ือใหไดขอมูลวา ภาวะผูนําท่ีดีจะตองประกอบดวย
อะไรบางและอะไรบางท่ีบงบอกวาโรงเรียนนั้นบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะทําใหไดเกณฑเบ้ืองตนในการ
คัดเลือกโรงเรียน 

1.1.2 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ศึกษานิเทศกระดับเชี่ยวชาญ ในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผูประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) นักการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) เพ่ือสอบถามขอมูลโรงเรียนที่มีลักษณะตามเกณฑคือ          
มีผูบริหารซึ่งมีภาวะผูนําเปนที่ยอมรับ มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
โดยอาศัยขอมูลในการศึกษาเอกสารในขั้นแรก ประกอบการพิจารณา 

1.1.3 ศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self Study 
Report) รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อรองรับ           
การประเมินภายนอกฉบับสมบูรณของโรงเรียนที่ผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนดานครูและ        
ดานผูบริหาร รวมทั้ง 14 มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เพ่ือเปนการยืนยันถึงลักษณะของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยอยางแทจริง 

สําหรับโรงเรียนที่เปนพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
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โรงเรียน อันเปนแบบฉบับเฉพาะของโรงเรียน ซึ่งอาจมีขอแตกตางหรือมีลักษณะรวม ซึ่งจะคลี่คลายใหเห็นใน
การวิจัยตอไป สําหรับโรงเรียนที่เปนพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษประจําจังหวัดชายแดนตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่ตั้ง ตําบล 
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชายแดนตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากตัวอําเภอประมาณ 2 
กิโลเมตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑในการวิจัย 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษในจังหวัดกลางกรุงอีสาน สถานที่ตั้ง เทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกลางกรุงอีสาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาลางกรุงอีสาน เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีการ            
เปนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑในการวิจัย 

โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษประจําจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่ตั้ง อยูในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดน
ตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีการเปนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการวิจัย 

1.2 การลงพื้นที่โรงเรียนที่วิจัย 
เมื่อผูวิจัยไดกําหนดโรงเรียนซึ่งเปนพ้ืนที่การวิจัยทั้ง 3 แหงแลวผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
1.2.1 การเตรียมตัวกอนลงพื้นที่ การเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยถือวาเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งเพราะเครื่องมือท่ีมีคุณภาพจะนําไปสูการไดมาซึ่งขอมูลที่สมบูรณครบถวนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยและทําใหผลการวิจัยมีความสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยไดสรางแนวคําถาม (guideline) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลในการลงพื้นที่ โดยแนวคําถามที่สรางขึ้นนี้จะใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก 
(in-depth interview) การสนทนากลุมยอย (focus group discussion) การวิเคราะหเอกสาร (documentary 
analysis) การสังเกตและการบันทึกขอมูลภาคสนาม (observation and field- note) โดยคําถามที่สรางขึ้น          
มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดซึ่งมีความสอดคลองกับคําถามการวิจัย  วัตถุประสงคของการวิจัย รวมทั้งกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มุงเนนที่ความตรงประเด็นของขอคําถามเพ่ือใหไดคําตอบซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่จะ
อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงสูทฤษฏีตอไป คําถามจะตองมีความครอบคลุมในประเด็นที่ผูวิจัย
ตองการคนหาคําตอบ ไดแก 

1) “ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” จากทรรศนะของผู           
ที่เก่ียวของมีลักษณะอยางไร? 

2) เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
คืออะไร? 

3) การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
ประกอบดวยอะไรบางและมีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการปฏิบัติ? 

4) ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนคืออะไร? 

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแนวคําถาม เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือ
สรางกรอบแนวคิดในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับงานวิจัยโดยอางอิงทฤษฎี จากนั้นผูวิจัยดําเนินการ
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รางขอคําถามโดยขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางการวิจัยทางการศึกษา เม่ือไดรับคําแนะนําในการปรับปรุงขอ
คําถาม ผูวิจัยก็ดําเนินการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ กอนที่จะนําแนวคําถามไปใชในการเก็บขอมูลจริงมีการ
นําเอาไปทดลองใชกับโรงเรียนซึ่งไมใชพ้ืนที่ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหวาแนวคําถามนั้นมีความตรงประเด็น
หรือไม มีความหมายที่ชัดเจนสามารถสื่อสารกับผูใหขอมูลหลักใหมีความเขาใจตรงกันไดหรือไม สามารถได
คําตอบซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการวิจัยหรือไม ผูตอบคําถามมีความเขาใจและมีปฏิกิริยาอยางไรในการใหขอมูล  
ความตอเนื่องของเนื้อหาและการตอบคําถามเปนอยางไร หลังจากที่ไดนําแนวคําถามไปทดลองใช (try out) 
แลวผูวิจัยนํามาแกไขขอบกพรองและปรับปรุงแนวคําถามใหมีความสมบูรณเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นกอนที่จะ
นําไปสูการเก็บขอมูลจริงตอไป 

เครื่องมือในการวิ จัยที่มีความสําคัญที่สุดในการวิจัยครั้งนี้คือตัวของผูวิ จัย  
(Researcher) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

1) การศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ
กับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน อันเปนพ้ืนฐานสําคัญในการอธิบายปรากฏการณทางการ
บริหารการศึกษา และการสรางทฤษฎีฐานรากจากปรากฏการณ สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

2) การใชระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสราง
ทฤษฎีฐานราก ไดแก วิธีการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม วิธีการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ การเขารับการอบรมการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 

3) ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิควิธีการใชคําถาม ทักษะ
การพูดสื่อสาร สื่อความหมาย วิธีการบันทึกภาคสนาม (field note) ฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร           
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เขารับการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝกทักษะและเรียนรูการตีความและ 
แปลความหมายขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทางการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฏีฐานราก 

4) วัสดุและอุปกรณประกอบการวิจัย ไดแก เครื่องบันทึกเสียง กลองวีดีโอ  
กลองบันทึกภาพนิ่ง สมุดบันทึก อุปกรณในการเขียน ของที่ระลึกสําหรับผูใหขอมูล และอุปกรณอ่ืน ๆ 

1.2.2 การเขาสูโรงเรียน หลังจากที่ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมเรียบรอยแลว ก็จะเขาสู
โรงเรียนเพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่ที่ทําการวิจัยโดยผูวิจัยประสานขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนและผูที่เก่ียวของโดยทําหนังสือออกจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความรวมมือจากทางโรงเรียนในการที่ผูวิจัยจะเขาไปทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากผูบริหาร
บุคลากรในโรงเรียนและในเขตพื้นที่ ในการเขาสูโรงเรียนผูวิจัยจะแสดงตนวาเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษา
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําอันเปนวิถีทางที่เปน
เอกลักษณทางการบริหาร  

1.2.3 การสรางความกลมกลืนในโรงเรียน เมื่อผูวิจัยไดเขาไปสูโรงเรียนพ้ืนที่ในการเก็บ
ขอมูลแลว จะเริ่มสรางความกลมกลืนกับโรงเรียนใหผูบริหาร บุคลากรและผูเก่ียวของไมรูสึกวาผูวิจัยเปนคน
แปลกหนา โดยจะเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชนอยางเปนธรรมชาติ เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีและสรางความคุนเคยทําใหผูใหขอมูลเกิดความไววางใจในผูวิจัยกอนการสัมภาษณเก็บขอมูล
ระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลหลักในโรงเรียนและชุมชน 

การเขาไปในโรงเรียนที่วิจัยนั้น ผูวิจัยจะแนะนําตนเองใหผูบริหาร บุคลากร              
ในโรงเรียนและผูที่มีสวนเก่ียวของในชุมชนทราบวาผูวิจัยเปนใคร และมาวิจัยทางการบริหารการศึกษาเก่ียวกับ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลที่จะนําไปศึกษา วิเคราะหและสังเคราะห
นําเสนอเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
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ผูวิจัยจะสรางความสัมพันธ (rapport) โดยการทําความรูจัก ผูกมิตรกับผูบริหาร 
บุคลากรครูในโรงเรียนและคนในชุมชน เขารวมการประชุมครูการประชุมผูปกครองนักเรียน รวมถึงการประชุม
รวมกับชุมชน เพ่ือใหผูวิจัยมีสถานะเสมือนบุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียน โดยสิ่งท่ีผูวิจัยคํานึงถึงในการสราง
ความสัมพันธ คือ ความเทาเทียมกันของผูวิจัยและบุคลากรที่เก่ียวของ มีความเสมอภาคกันโดยผูวิจัยจะไมถือ
วาตนเองอยูในระดับที่เหนือกวา ผูที่เก่ียวของทุกฝายคือผูมีพระคุณท่ีไดใหขอมูลอันเปนประโยชนในการวิจัย  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหเกียรติแกทุกคนดวยความจริงใจ  

1.2.4 การเก็บขอมูลในโรงเรียน การเก็บขอมูลของโรงเรียนจะเริ่มขึ้นก็ตอเม่ือผูบริหาร 
บุคลากรครู และบุคคลในชุมชนยอมรับและเกิดวามไววางใจวาผูวิจัยเปนหนึ่งในสมาชิกของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัย         
ก็จะมีโอกาสในการเรียนรูโครงสรางทางสังคมของโรงเรียนและชุมชนจากทัศนะของครูและชุมชน การเก็บขอมูล
ในโรงเรียนสวนใหญจะมาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เปนกัลยาณมิตร ผูวิจัยจะรับฟงความ
คิดเห็นจากผูบริหาร บุคลากรครู และผูที่เก่ียวของในชุมชนอยางเสมอภาคและยอมรับในทุกๆ ขอมูลท่ีไดรับ  
บันทึกขอมูลดวยความเที่ยงตรงชัดเจน ไมบิดเบือนไปจากปรากฏการณจริงท่ีเกิดขึ้น เก็บรวบรวมหลักฐาน         
ที่สามารถอางอิงขอมูลอยางละเอียด   

สิ่งแรกที่ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาคือ ลักษณะทางกายภาพ บริบท ของโรงเรียนและ
ชุมชน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรครูซึ่งเปนคนในพื้นที่อาศัยอยูในชุมชน และรู จักคนในชุมชน                 
อยางกวางขวาง รวมถึงจะตองเปนผูมีความรูเก่ียวกับชุมชนและโรงเรียนเปนอยางดี เปนผูใหขอมูลและนําผูวิจัย
สํารวจโรงเรียน และเปนผูแนะนําใหคนในชุมชนซึ่งสามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนนําทางผูวิจัยในการสํารวจ
ขอมูลชุมชน ซึ่งวิธีนี้จะทําใหผูวิจัยไดขอมูลเก่ียวกับสภาพทางกายภาพ และบริบทดานตางๆ ของพ้ืนที่ที่ศึกษา  
ประกอบดวย 

1.2.4.1 ขอมูลชุมชน ไดแก ที่ตั้งของชุมชน สถานที่สําคัญในชุมชน บุคคลและ 
ภูมิปญญาในชุมชน เสนทางการคมนาคม ทรัพยากรตางๆ รวมถึงแหลงทรัพยากร  อาณาเขตและการติดตอกับ
ชุมชนอื่น เปนตน 

1.2.4.2 ขอมูลโรงเรียน ไดแก ลักษณะและที่ตั้งทางกายภาพของโรงเรียน  
แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรียนรายละเอียดที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ บานพักครู เสนทางเขาออก
โรงเรียน อาณาเขตติดตอกับสถานที่ตางๆ ในชุมชน และรายละเอียดอื่นๆ 

จากขอมูลท่ีไดนั้นจะทําใหผูวิจัยทราบถึงความสัมพันธทางกายภาพของชุมชนและ
โรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาเอกสารขอมูล สารสนเทศของชุมชนและโรงเรียน มีการ
สนทนาอยางไมเปนทางการกับผูบริหาร บุคลากรครู และคนในชุมชนเพื่อใหไดขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพ
ของชุมชนและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาพิจารณาเพื่อหาความสัมพันธในการสราง
ยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้จะทําใหไดปจจัย
ดานกายภาพของโรงเรียนและปจจัยของชุมชนที่สอดคลองและสงเสริมภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ทําใหอธิบายปรากฏการณที่เก่ียวของไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
2. กลุมผูใหขอมูลหลักในการเก็บขอมูล (key information)  

2.1 การเลือกผูใหขอมูล ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลตามหลักวิธีการเลือกเชิงทฤษฏี (theoretical  
sampling) ซึ่งเปนวิธีที่ไมไดมีการกําหนดลักษณะของผูใหขอมูลหลักไวลวงหนา (Strauss & Corbin, 1998)   
เปนกระบวนการเก็บขอมูลท่ีนําไปสูการสรางทฤษฎีที่ถูกกําหนดและควบคุมโดยทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาจาก
ปรากฏการณหรือขอมูลเชิงประจักษ การเก็บขอมูลจะเริ่มตนจากการเขาถึงปรากฏการณดวยวิธีการสัมภาษณ 
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เชิงลึกผูใหขอมูลหลักรายแรกซึ่งเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับงานบริหาร อาจเปนผูบริหารหรือบุคลากรที่อยู
ในปรากฏการณหรือการดําเนินการบริหารโรงเรียน ซึ่งในการสัมภาษณนั้นจะทําไปควบคูกับการสังเกต
ปรากฏการณที่เก่ียวของดวย จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเบ้ืองตนระหวางการเก็บขอมูลเพ่ือใหเกิดเปน
มโนทัศน (concept) หรือกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีตองการศึกษา และจัดหมวดหมู (categorize) มโนทัศนตาง ๆ 
วิเคราะหเพ่ือใหไดขอสรุปเบื้องตนเก่ียวกับปรากฏการณที่ผูวิจัยไดพบ สังเกต และบันทึกขอมูล ไดแก เงื่อนไข
ของการเกิดปรากฏการณ กระบวนการเกิดขึ้นของปรากฏการณและการดําเนินไปของปรากฏการณ รวมถึงผลท่ี
เกิดขึ้นจากปรากฏการณดังกลาว ขอมูลเบ้ืองตนจากการวิเคราะหนี้จะเปนตัวที่กําหนดวา ผูวิจัยจะตองเก็บขอมูล
จากแหลงใดและจากผูใหขอมูลคนใด เพ่ือนํามาใชในการปรับเปลี่ยนหรือยืนยันขอสรุปที่ไดในครั้งแรก จากนั้น
ผูวิจัยก็จะดําเนินการในการเลือกผูใหขอมูลหลักเพ่ือสัมภาษณเชิงลึกลําดับตอไป โดยจะตองพิจารณาวาผูที่จะให
ขอมูลรายตอไปนั้นจะทําใหไดขอมูลท่ีมีความแตกตางไปจากมิติ (dimensions) และคุณสมบัติ (properties)  
ของมโนทัศนหรือกรอบแนวคิดที่พบจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลหลักรายแรก (negative case)  

ในการเลือกผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกรายตอไป ผูวิ จัยจะดําเนินการเลือก              
โดยคํานึงถึง ความสัมพันธระหวางกลุมมโนทัศนกรอบแนวคิดตางๆ ซึ่งการเลือกผูใหขอมูลหลักในลักษณะนี้  
ผูวิจัยจะดําเนินการตอไปจนกวาเม่ือไดวิเคราะหขอมูลแลวเกิดความมั่นใจวาขอมูลตางๆ ที่ไดรับของกลุมมโนทัศน
ที่เกิดขึ้นอยางซ้ํากันเปนไปในแนวเดียวกัน จนเปนแบบแผนของขอมูลเชิงปรากฏการณที่แนนอน และแมเม่ือ
สัมภาษณหรือเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักรายตอไป ก็จะไมทําใหไดขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นอีกหรือขอมูล               
ไมแตกตางไปจากขอมูลเดิมแลว (theoretical saturation) ผูวิจัยก็จะหยุดศึกษาขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

2.2 ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยบุคคลกลุมตางๆ ดังนี้ คือ กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหารฝายตางๆ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู กลุมครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน นักเรียน คนในชุมชน ผูนิเทศหรือผูประเมิน และคณะผูมาศึกษาดู
งานโรงเรียน 

เพ่ือใหการวิจัยในครั้งนี้ไดขอมูลท่ีเปนจริงเกิดขึ้นจากปรากฏการณจริง มีความครบถวน
สมบูรณและเชื่อถือได ผูวิจัยจึงใชการฝงตัวในลักษณะของการเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ มีการวิเคราะหขอมูล         
อยางตอเนื่องเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลเกาและขอมูลใหม และใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation)             
โดยใชแหลงขอมูลท่ีแตกตางกัน ในการสัมภาษณเชิงลึกนั้นผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองโดยใชวัสดุอุปกรณเปน
เครื่องมือในการชวยบันทึกขอมูล ไดแก การใชกลองวีดีโอบันทึกปรากฏการณ การใชเครื่องบันทึกเสียงในการ
สัมภาษณควบคูไปกับสมุดบันทึก การใชกลองบันทึกภาพนิ่งเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงการเกิดปรากฏการณ         
ที่สําคัญ ซึ่งเครื่องมือดังกลาวจะทําใหไดขอมูลท่ีครบถวนทุกรายละเอียด ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถนําไปสูการ
ถอดความแบบคําตอคํา เพ่ือจัดเปนหมวดหมูที่ชัดเจนมีความสอดคลองกันในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ           
ที่มีความนาเชื่อถือและชัดเจน 
 
3. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ         
จากปรากฏการณจริง ผูวิจัยเปนผูลงพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเนนขอมูลเชิงคุณภาพ การเก็บ
ขอมูลสามารถยืดหยุนและปรับเทคนิคในระหวางดําเนินการไดอยางเหมาะสม  วิธีการท่ีสําคัญในการเก็บขอมูล
ไดแก การสัมภาษณ มีการใชการสังเกต การจัดกลุมสนทนา เก็บขอมูลจากเอกสารของโรงเรียนและเอกสาร             
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับปรากฏการณที่ศึกษา การบันทึกภาพประกอบปรากฏการณ การบันทึกเสียงการสัมภาษณ
เพ่ือความครบถวนของคําตอบที่จะนําไปถอดรหัสขอมูล โดยขอมูลท่ีไดนั้น Strauss & Corbin (1998) กลาววา 
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ขอมูลจากการวิจัยจะตองเปนปากเปนเสียงความคิดความรูสึกจากปรากฏการณที่เปนจริงของผูที่นักวิจัยกําลัง
ศึกษา   

3.1 วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ไดขอมูลเชิงลึกจากปรากฏการณที่ผูวิจัยศึกษาอยางละเอียดเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้           
4 วิธีการ ประกอบดวย 

3.1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 
3.1.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) 
3.1.3 การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion) 
3.1.4 การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) 
ลักษณะของการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยจะดําเนินการในลักษณะเชิงบูรณาการ

โดยผสมผสานและยืดหยุนวิธีการ พิจารณาถึงขอมูลที่ตองการวาควรจะใชวิธีการใดในการไดมาซึ่งขอมูลนั้น 
รายละเอียดของวิธีการเก็บขอมูลแตละประเด็น ผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้ 
3.1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

3.1.1.1 วิธีการสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงลึกเปนวิธีการพูดคุยซักถามแบบ          
ตัวตอตัวระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัย (face to face interview) ในการสัมภาษณนั้นผูวิจัยจะใชแนวคําถามที่สราง
ขึ้นและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวเปนเครื่องมือสําคัญในการถามผูใหขอมูล ซึ่งแนวคําถามจะมี
ลักษณะเปนหัวขอสนทนากวางๆ หรือคําถามปลายเปด การสนทนาพูดคุยอาจมีลักษณะแบบไมเปนทางการ 
สามารถที่จะเปดประเด็นในการสนทนาที่ไมเตรียมการไวลวงหนาไดเมื่อพิจารณาเห็นวาจะทําใหไดขอมูล         
ที่จําเปนสําหรับอธิบายปรากฏการณนั้น คําถามที่ใชสัมภาษณมุงเนนการคนหาขอมูลหรือคําตอบที่เปน
ปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้น ขอมูลท่ีไดจากประเด็นหรือคําถามนั้นจะมีความครอบคลุมรอบดานและตรงประเด็น
การวิจัย อันจะนํามาซึ่งขอมูลท่ีมีความลุมลึก ละเอียดชัดเจน สามารถสะทอนความเปนจริงที่มีประโยชนตอการ
วิจัยครั้งนี้ การสัมภาษณแตละครั้งนั้นจะใชเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 30–60 นาที  
หรือในบางกรณีผูวิจัยอาจขอความอนุเคราะหผูใหขอมูลคนเดิมในการสัมภาษณหรือสนทนาหลายครั้ง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประสบการณที่ผูใหขอมูลหลักตองการถายทอด หรือเม่ือผูวิจัยพิจารณาวาผูใหขอมูลหลักนั้นสามารถ
ใหขอมูลที่หลากหลายมีประโยชนและสามารถอธิบายปรากฏการณไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.1.1.2 ขอมูลการสัมภาษณ ขอมูลจากการสัมภาษณหรือการสนทนานั้นจะไดมา
จากแนวคําถามซึ่งเก่ียวกับบริบททั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ปรัชญา แนวคิด และภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ขอมูลเก่ียวกับภูมิหลัง ความเปนมา ความรูความเขาใจ ความคิดเห็นตอปรากฏการณ 
คานิยม ประสบการณหรือพฤติกรรมที่เก่ียวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

นอกจากขอมูลท่ีกลาวมาแลว ในระหวางการสัมภาษณหรือสนทนานั้น
ผูวิจัยสามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูใหขอมูลเชน บุคลิก สีหนา แววตา พฤติกรรม น้ําเสียง ความมั่นใจ          
ในการใหขอมูล รวมถึงอารมณในการแสดงความรูสึกระหวางการใหขอมูล ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะแสดงใหเห็น
ถึงการใหขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ สอดคลองกับความเปนจริงรวมถึงภูมิความรูและความเขาใจของผูใหขอมูล
ไดเปนอยางดี 

3.1.1.3 การดําเนินการหลังสัมภาษณ หลังจากการสัมภาษณผูใหขอมูลรายแรก
แลวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือสรางเปนมโนทัศน (concept) หรือกรอบแนวคิดนําขอมูลมาจัดหมวดหมู 
(categorize) ของมโนทัศนตางๆ ที่เก่ียวของกับปรากฏการณ ซึ่งจากนั้นจึงจะเลือกผูใหสัมภาษณรายตอไป          
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ในการใหขอมูล โดยขอมูลที่ไดในการสัมภาษณครั้งตอไปผูวิจัยจะพิจารณาวาตองเปนขอมูลท่ีแตกตางจากขอมูล
เดิมหรือเติมเติมขอมูลเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้น และทุกครั้งที่ไดขอมูลจะตองมีการตรวจสอบ (verify) กับขอสรุป
เดิมที่ไดจากผูใหขอมูลรายกอน การที่จะสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางแมนยํานั้น ผูวิจัยจะตองมีความไว          
ทางทฤษฎี (theoretical sensitivity) ตอขอมูลท่ีไดมาจากผูใหขอมูลเหลานั้นทุกขณะ ผูวิจัยจะตองนําขอมูลใหม
ที่ไดมาสรางมโนทัศนและขอสรุปที่สอดรับกับปรากฏการณจริงใหไดมากท่ีสุด และตามเงื่อนไขทฤษฎีเก่ียวกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อผูวิจัยคนพบวาไดขอสรุปที่ตรงกันไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขอีกจึงจะถือวาขอสรุปนั้นมีความอิ่มตัวทางทฤษฎี (theoretical saturation) 

3.1.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) 
3.1.2.1 วิธีการสังเกต การสังเกตเปนการเผาดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นดวยการเอาใจใสดวย

วิธีการท่ีกําหนดไวเพ่ือทําการวิเคราะหหรือหาความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกระหวางการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ในการสังเกตนั้นผูวิจัย
จะตองสามารถวิเคราะหและทําความเขาใจกับพฤติกรรมนั้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงพฤติกรรมกับปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากขอมูลบางอยางเก่ียวกับปรากกฎการณที่ศึกษาอาจแฝงอยูในพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวของ
ซึ่งผูวิจัยอาจไมไดขอมูลนั้นจากการสัมภาษณหรือดวยวิธีการอ่ืนๆ ดังนั้นการสังเกตจะตองทําดวยความ
รอบคอบ และไมมีอคติตอผูที่กําลังสังเกตหรือปรากฏการณที่กําลังสังเกตอยู ผูวิจัยจะตองวางตนใหเปนกลาง
และบันทึกขอมูลจากการสังเกตตามความเปนจริงโดยไมสอดแทรกความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็นสวนตัวซึ่ง
อาจจะทําใหขอมูลนั้นมีความคลาดเคลื่อนและขาดความนาเชื่อถือ ในการสังเกตจึงควรตระหนักไวเสมอวา
จะตองไดขอมูลที่เปนจริงและเกิดขึ้นจริงเทานั้น 

3.1.2.2 ขอมูลจากการสังเกต ขอมูลจากการสังเกตจะนําไปใชประกอบกับ         
การสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย ประเด็นคําถาม วัตถุประสงคการวิจัย รวมถึงหลักการสังเกตโรงเรียน        
ซึ่งประกอบดวย 

1) บริบทของโรงเรียน ผูวิจัยจะสังเกตสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียน ทรัพยากรและแหลงทรัพยากรภายในโรงเรียน การบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และท่ีสําคัญ
คือ การสังเกตการบริหารงานของโรงเรียน ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

2) สังคมโรงเรียน ผูวิจัยจะสังเกตสิ่งท่ีเปนบรรทัดฐานของโรงเรียน          
วิถีประชาของบุคลากรและสมาชิกภายในโรงเรียน จารีตวิถีภายในโรงเรียน  กฎระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
บทบาทของผูอํานวยการในฐานะผูอํานวยการโรงเรียน 

3) วัฒนธรรมองคการ ผูวิ จัยจะสังเกตวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของ
สมาชิกในโรงเรียน แบบแผนการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรทุกๆ ฝาย กิจวัตรประจําวัน และลักษณะของการ
บริหารงานโรงเรียน 

3.1.2.3 การดําเนินการหลังการสังเกต ขอมูลท้ังหมดที่ไดจากการสังเกต ผูวิจัย
จะทําการจดบันทึกขอมูลดวยตนเอง บันทึกภาพปรากฏการณทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือนําไปใชอางอิง
และประกอบขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสารเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลในประเด็น
เดียวกันจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย (theoretical triangulation)     

3.1.3 การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion) 
3.1.3.1 วิธีการจัดกลุมสนทนา การเก็บขอมูลจากการจัดกลุมสนทนาจะเปนการ

ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง ถึงขอมูลจากสมาชิกรวมวงสนทนาที่แตงกันกลุมสนทนาประกอบดวยผูเขารวม
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ประมาณ 6 - 8 คน โดยผูวิจัยไดเชิญมาพูดคุยเก่ียวกับประเด็นที่ผูวิจัยตองการขอมูล ในการดําเนินการสนทนา
นั้นจะมีผูนําการสนทนาเปนผูเปดประเด็นในการสนทนารวมกันในหัวขอตางๆ และกระตุนใหสมาชิกผูรวมวง
สนทนาไดแสดงทัศนะของตนเองอยางเปดกวาง ในการเลือกสมาชิกท่ีจะรวมสนทนานั้นผูวิจัยจะตองพิจารณาถึง
ประสบการณและภูมิหลังท่ีคลายคลึงกัน และจะตองยึดแนวคิดที่วาจะตองเปนบุคคลที่สามารถใหคําตอบ          
ในการศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยมากที่สุดทั้งนี้เพ่ือใหผูเขารวมสนทนามีความสบายใจที่จะ
พูดคุยและแสดงทัศนะของตนบรรยากาศในการสนทนากลุมจะมีความแตกตางจากการสัมภาษณเชิงลึก
เนื่องจากอาศัยบรรยากาศและพลวัตของกลุม ซึ่งกลุมจะกระตุนใหแสดงความคิดเห็นซึ่งเกิดขึ้นไดยากในการ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว 

3.1.3.2 ขอมูลจากการจัดกลุมสนทนา ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมนี้จะมี
ลักษณะแตกตางจากการสัมภาษณเชิงลึก คือเปนขอมูลท่ีทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งถึงทัศนะ ความคิดเห็น  
มุมมองการองคการและเหตุจูงใจในการศึกษา ขอมูลไมเนนประวัติสวนตัวหรือรายละเอียดของเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับผูสนทนาแตละคน ขอมูลจากการจัดกลุมสนทนาและจากการสัมภาษณเชิงลึกจะนํามาพิจารณารวมกันเพ่ือ
ทําใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณที่ตองการศึกษาไดอยางสมบูรณ ขอมูลท่ีตองการในการวิจัยครั้งนี้คือ
ลักษณะของผูบริหารที่สามารถนํามาเชื่อมโยงมโนทัศนเพ่ือสรุปเปนทฤษฏีภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

3.1.3.3 การดําเนินการหลังการจัดกลุมสนทนา ในการสนทนา จะตองมีการ
บันทึกขอมูล โดยขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลจากสมาชิกผูรวมสนทนาแตละคนอยางละเอียด มีการบันทึกภาพ
บรรยากาศและบันทึกเสียงการสนทนาเมื่อถอดรหัสขอมูลใหสมบูรณทุกถอยคําหลังจากการสนทนา ผูวิจัยจะนํา
ขอมูลจากการจัดกลุมสนทนามาวิเคราะหเชื่อมโยงมโนทัศนและขอสรุปในประเด็นทฤษฎีจากการสัมภาษณ         
เชิงลึก ซึ่งถือเปนการยืนยันขอมูลและตรวจสอบขอมูลใหมีความหนักแนนยิ่งขึ้น 

3.1.4 การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) 
3.1.4.1 วิธีการวิเคราะหเอกสาร ขอมูลจากเอกสารจะใหภาพท้ังท่ีเปน

ปรากฏการณของสิ่งที่กําลังศึกษา และสภาพแวดลอมหรือบริบทของโรงเรียนที่ปรากฏการณนั้นเกิดขึ้น  
แหลงขอมูลเอกสารที่ผูวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลมีหลายประเภท เชน  เอกสารตางๆ ของโรงเรียน สถิติ
ของโรงเรียน รวมถึงหลักฐาน บันทึก วารสาร ซึ่งผูวิจัยจะจําแนกขอมูลตามที่มาของเอกสารหรือหลักฐาน   
จําแนกเปนเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอกสารปฐมภูมิคือเอกสารที่เปนขอมูลหรือหลักฐานที่เปนตนฉบับ 
ไดแก จดหมายเหตุ กฎหมายบันทึก ประกาศ เปนตน สวนเอกสารทุติยภูมิคือเอกสารขั้นรองหรือรายงานขอมูล
หลักฐานที่มีผูรวบรวมไวแลว 

3.1.4.2 ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารจะได
จากเอกสารโรงเรียนดังตอไปนี้  คือ 

1) สมุดหมายเหตุรายวัน 
2) ธรรมนูญโรงเรียน และแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
3) หลักสูตรสถานศึกษา 
4) บันทึกการประชุมโรงเรียน 
5) รายงานการประเมินมาตรฐานโรงเรียน 
6) โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
7) รายงานผลการประเมินภายในโรงเรียน 
8) รายงานผลการประเมินภายนอก 
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9) วารสารโรงเรียน 
10) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

3.1.4.3 การดําเนินการหลังการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา            
ในเอกสารที่ศึกษาแตละฉบับแลวบันทึกลงในแบบฟอรมการวิเคราะหเอกสารตามประเด็นที่ตองการศึกษาและ 
มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูลแตละประเด็นจากเอกสารหลายฉบับ รวมทั้งใชผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารควบคูไปกับการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือเชื่อมโยงใหเกิดความ
เขาใจในปรากฏการณที่ศึกษา 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูลนั้น ผูวิจัยจะตองมี
จรรยาบรรณในการเก็บรวบรวมขอมูล กลาวคือ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนเรื่องท่ีมีผลกระทบทั้งตอโรงเรียน  
ชุมชนและสังคม ตามหลักวาดวยการจัดการศึกษาขององคการทางสังคม และขอกําหนดของรัฐบาลดานการ
บริการการศึกษาตอสังคมรวมถึงสิทธิสวนบุคคลของการใหขอมูล ดังนั้นในการเก็บรวบรวมขอมูล ไมวาจะเปน
ขอมูลท่ีมีการระบุชื่อผูใหขอมูลหรือไมมีการระบุชื่อ ก็จะตองไดรับอนุญาตจากผูใหขอมูลเสียกรอนเพ่ือเปนการ
เคารพในสิทธิของผูใหขอมูลและไมละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณจะตองเคารพ
ในคําพูดหรือขอมูลทุกถอยคํา ทุกวลี ทุกประโยคของผูใหขอมูลซึ่งผูวิจัยจะตองทําการจดบันทึกขอมูลอยาง
สมบูรณชนิดคําตอคําตรงตามที่ผูใหขอมูลไดสื่อออกมา 

3.2 ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวมรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการแบบปรากฏการณนิยมโดยเปนการลงไปดูภาพปรากฏการณจริง       

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ผูวิจัยตองการศึกษา ดังนั้นในการที่จะเก็บขอมูลใหตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยจะตองมี
การวางแผนและดําเนินการอยางรอบคอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1 การติดตอออกหนังสือจากหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัยถึงผูอํานวยการโรงเรียน        
ที่จะเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเปนการขอความอนุเคราะหใชโรงเรียนเปนพ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย พรอมกับ 
การติดตอออกหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกหนึ่งฉบับ เพ่ือเปนการยืนยัน
สถานภาพของผูวิจัยและขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียน  โดยผูวิจัยนําหนังสือราชการทั้งสองฉบับ
ไปติดตอกับทางโรงเรียนดวยตนเองเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหชัดเจน 

3.2.2 ผูวิจัยเขาพบผูอํานวยการโรงเรียนและทีมผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน  
และสมาชิกอ่ืนๆ ในโรงเรียนเพื่อแนะนําตนเองวาเปนใครมาจากไหน มีวัตถุประสงคในการทําวิจัย และยืนยันวา
การวิจัยครั้งนี้จะไมสงผลกระทบตอทางโรงเรียนแตประการใด เพราะในการวิจัยจะไมใชชื่อจริงของโรงเรียน        
ไมใชชื่อจริงของผูใหขอมูล ทําใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนเขาใจและทราบถึงภารกิจของผูวิจัยรวมถึงการให
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี เวลาที่ใชในการแนะนําตัวและทําความรูจักกับสมาชิก
ประมาณ 1 สัปดาห 

3.2.3 ผูวิจัยกําหนดแผนการในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดสรรและจัดชวงเวลา           
ที่เหมาะสมไมเปนการรบกวนเวลาของผูใหขอมูลทุกคน อันเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและอาจสงผล
กระทบตอภารกิจอ่ืนๆ ของผูใหขอมูล ผูวิจัยใชการสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการและนัดหมายเวลาที่ผูให
ขอมูลสะดวกที่สุด จัดทําตารางและปฏิทินเพ่ือการสัมภาษณ ซึ่งกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุน
ไดตามสถานการณ 

3.2.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การจักลุม
สนทนา การวิเคราะหเอกสาร ในลักษณะเชิงบูรณาการที่มีความยืดหยุนตามสถานการณ 
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3.2.5 เขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่วิจัยอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องเพ่ือใหไดขอมูลบริบทที่มีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณที่กําลังศึกษา 

3.2.6 บันทึกขอมูลดวยเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญอยางละเอียดเพื่อน
มาวิเคราะหตอไป 
 
4. การประมวลผลวิเคราะหขอมูล และการสังเคราะหเพื่อสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี    

4.1 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการภายใตเงื่อนไขหลัก          

4 ประการ ไดแก (สุภางค จันทวานิข, 2542) 
4.1.1 การวิเคราะหขอมูลจะเริ่มกระทําพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1.2 การวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการตอไปภายหลังการเก็บขอมูลสิ้นสุดลงจนกวาจะได

ขอสรุปเชิงทฤษฎีอันเกิดจากการศึกษาปรากฏการณอยางลึกซึ่งและการสรุปมโนทัศนที่ชัดเจนจนเกิดเปนทฤษฎี
ของปรากฏการณที่ศึกษาจึงจะถือวางานวิจัยเสร็จสมบูรณ 

4.1.3 การวิเคราะหขอมูลอาศัยสมมติฐานชั่วคราวในการวิจัย (working hypothesis) 
จํานวนมากที่ผูวิจัยคิดขึ้นเอง 

4.1.4 ในการวิเคราะหขอมูลจะตองดําเนินการโดยผูวิจัย กลาวคือในทุกๆ ขั้นตอนผูวิจัย
จะตองดําเนินการดวยตนเองซึ่งจะตองมีความละเอียดรอบคอบ 

การประมวลผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการเปนระยะ
ทุกครั้งเม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ และการเก็บขอมูลดวยวิธีการตางๆ ผูวิจัยจะนําเครื่องบันทึกเสียงมาถอดขอมูล
และเขียนรายละเอียดของขอมูลออกมาทันที จากนั้นผูวิจัยอานทําความเขาใจและวิเคราะหขอมูลท้ังหมดวา         
แตละเรื่องหรือประเด็นสื่อถึงเรื่องใด ปรากฏการณใด ควรนําประเด็นใดมาพิจารณาบางโดยอาศัยความไว        
เชิงทฤษฏี (theoretical sensitivity) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของของผูวิจัย  การวิเคราะหขอมูล
จะเริ่มขึ้นเมื่อผูวิจัยสามารถกําหนดประเภทของขอมูลได ขอมูลอ่ืนๆ ที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลแตละ
ครั้งก็จะสามารถจําแนกไปตามประเภทที่กําหนด อันจะนําไปสูการหาขอขัดแยงท่ีจะตองนําไปแกไขปรับปรุง
ประเภทและประเด็นของขอมูลตอไป ขั้นตอนที่ดําเนินการไปมาระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลนี้เรียกวา “วิธีการเปรียบเทียบแบบคงที่” 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจะเริ่มจากการแบงเนื้อหาหรือประเด็นที่เก่ียวของกันออกเปนหนวย          

ยอยๆ หรือเปนหมวดหมู ดวยกระบวนการกําหนดมโนทัศน (coding process) กระบวนการที่ผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการไดแก (Strauss & Corbin, 1998)   

4.2.1 การเปดรหัสของขอมูล (open coding) ผูวิจัยจะนําขอมูลมาวิเคราะห             
อยางละเอียด เพ่ือหาความสอดคลองท่ีจะสะทอนถึงประเภทหรือแกนของขอมูลนั้น ภายหลังจากการจําแนก
ประเภทแลว ผูวิจัยก็ดําเนินการศึกษาตอเพ่ือหาคุณสมบัติที่จะจําแนกแยกแยะขอมูลแตละประเภทได          
ซึ่งโดยทั่วไป การเปดรหัสของขอมูล ก็คือการทําใหขอมูลดิบที่ไดมาลดลงเปนหนวยยอยที่มีระบบหลักการ          
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.2.2 การหาแกนของรหัสขอมูล (axial coding) ผูวิจัยจะวิเคราะหถึงความสัมพันธ
ระหวางประเภทของขอมูลท่ีเปนหนวยใหญและหนวยยอยโดยเนนไปที่เงื่อนไขหรือปรากฏการณซึ่งมีบริบท         
ที่เก่ียวของ กลยุทธที่ใชในการดําเนินการ ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการนั้น เปนตน 
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ในขั้นตอนของการเปดรหัสของขอมูล และการหาแกนของรหัสขอมูลนั้น ผูวิจัย         
จะดําเนินการอยางตอเนื่องสลับกันไประหวางการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล รวมถึงการจัดประเภทและ           
การหาความสัมพันธของขอมูลหรือปรากฏการณที่เก่ียวของเพ่ือสรุปเปนมโนทัศน 

4.2.3 การเลือกรหัสของขอมูล (selective coding) ผูวิจัยจะนําเอาประเภทและ
ความสัมพันธของขอมูลมารวมกันเพ่ือสรางเปน “บท” ซึ่งจะอธิบายวา “เกิดอะไรขึ้น” ในปรากฏการณ               
ที่ดําเนินการวิจัย 

4.2.4 การพัฒนาทฤษฏี (development of a theory) ทฤษฏีจะเกิดขึ้นเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณที่ศึกษา ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของภาษา รูปภาพ หรือสมมติฐาน ซึ่งทฤษฏีที่เกิดขึ้นจะบงบอกถึง
ลักษณะของปรากฏการณและอธิบายวาเงื่อนไขตางๆ จะนําไปสูพฤติกรรมหรือการกระทําตางๆ ไดอยางไรและ
นําไปสูพฤติกรรมอื่นๆ ไดอยางไร โดยจะเปนการเรียงเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งจะไดผลลัพธคือ ทฤษฏีที่ไดมาจาก
ขอมูลที่เก็บรวมรวมจากปรากฏการณ   

4.3 การสังเคราะหเพ่ือสรางขอสรุปเชิงทฤษฎี    
4.3.1 การจัดกระทําขอมูลดิบ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาปรากฏการณจริง          

ในโรงเรียนที่วิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดกลุมสนทนามาจัดใหเปนระบบ ถอดขอมูลจากเครื่อง
บันทึกเสียงแบบคําตอคํา (word by word) นําขอมูลดังกลาวจัดพิมพใหเปนระบบโดยใชโปรแกรมสนับสนุน
การพิมพในระบบคอมพิวเตอร หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีพิมพเขาสูโปรแกรม Atlas/ti เพ่ือใหหมายเลขบรรทัด
ขอมูลแลวสั่งพิมพออกมาเปนเอกสารขอมูล 

4.3.2 การวิเคราะหและตีความหมายของขอมูล ผูวิจัยอานขอมูลทุกแฟมจากเอกสาร          
ที่สั่งพิมพออกมา เพ่ือทําความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด จากนั้นทําการเปดรหัสของขอมูล (open 
coding) จัดหมวดหมูของขอมูล (categorize data) โดยพิจารณาคุณสมบัติของขอมูล (properties) ของมโนทัศน 
(concept) แตละกลุม  และแยกขอมูลท่ีมีความหมายสามารถใชอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ออกจากขอมูลที่ไมมีความหมายและเกี่ยวของกับการวิจัยนี้ 

4.3.3 การจัดหมวดหมูของขอมูลอยางเปนระบบ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Atlas/ti  
รุน 4.2 ชวยในการจัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือใหมีความเปนระบบและสามารถตีความหมายของขอมูลไดเปน
หมวดหมู  ซึ่งโปรแกรมนี้เปนเครื่องมือในการจัดเรียงขอมูล จําแนก และจัดกลุมขอมูลตามคุณสมบัติของ         
มโนทัศนที่ผูวิจัยไดกําหนดรหัสขอมูล (code word) ไว ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหเอาแกนแทของ
ขอมูลออกมาจากขอมูลดิบซึ่งขอมูลท้ังหมดที่ไดมาจากโรงเรียนที่วิจัยมีรายละเอียดปลีกยอยบางอยางที่           
ไมเก่ียวของกับสิ่งท่ีผูวิจัยตองการศึกษา และทําใหสามารถนําขอมูลท่ีผานการกลั่นกรองแลว มาใชในการ            
จัดหมวดหมูของขอมูล ตีความหมายของขอมูล สรางเปนมโนทัศนเชิงทฤษฏี (theoretical coding) และ
สังเคราะหเปนขอสรุปเชิงทฤษฏีจากฐานรากได (grounded theory) 

ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมาใชประโยชนในการ
วิจัย ดังนี้ 

4.3.3.1 ผูวิจัยใชในการเรียบเรียงขอมูลใหงายตอการนิยามความหมายขอมูล  
โดยการกําหนดหมายเลขบรรทัดแกขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมดวยวิธีการตางๆ ซึ่งจะทําใหผูวิจัยตีความ
ของขอมูลและใหความหมายรวมทั้งการใหรหัสของขอมูลท่ีงายยิ่งขึ้น เนื่องจากวาขอมูลท่ีไดพิมพและ                  
ใชโปรแกรมกําหนดมายเลขบรรทัดแลวเปนตัวพิมพที่อานงาย เพราะมีหมายเลขบรรทัดกํากับขอมูลอยางเปน
ระบบ 
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4.3.3.2 ภายหลังจากการลงรหัสขอมูลแลว (code word) จึงใชโปรแกรมจําแนก
แยกแยะและจัดกลุมของขอมูลตามรหัส จากนั้นพิมพขอมูลท่ีจัดเปนกลุมออกมา เพ่ือใหผูวิจัยสามารถรวบรวม
ขอมูลท่ีอยูในกลุมความหมายเดียวกันไวในที่เดียวกัน (category) ซึ่งทําใหผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ไดสะดวกยิ่งขึ้น 

4.3.4 การแปลความหมายขอมูล นําขอมูลทั้งหมดที่จัดหมวดหมูแลวมาแปล
ความหมายขอมูล (interpreting data) และเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไข บริบท ความสัมพันธและ
กระบวนการของปรากฏการณ โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฏี (theoretical sensitivity) จากประสบการณ         
ในการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

4.3.5 การสังเคราะหเพ่ือสรางมโนทัศนทางทฤษฏี (theoretical coding) ผูวิจัยอาศัย
การตีความ (interpretation) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลกับแนวคิด ทฤษฏี แลวกําหนด (construct) ขอเสนอ 
(preposition) และสรางทฤษฏีฐานราก (grounded theory) ซึ่งถือเปนผลของการวิจัยในครั้งนี้ 
 
5. ระยะเวลาการวิจัย 

เม่ือผูวิจัยไดรับการอนุมัติใหสามารถดําเนินการวิจัยเรื่องปฏิบัติการยุทธศาสตรภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียนแลวผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยประมาณ 20 เดือน เพ่ือดําเนินการ  
ในสวนของกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาการวิจัย 
ที่ ขั้นตอน 

การดําเนินการ 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ขั้นเตรียมการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

- การเตรียมตัวของผูวิจัย 
- การสรางแนวคําถาม (guideline) ที่ใช

ในการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดกลุม
สนทนา 

- การประสานงานกับพ้ืนที่วิจัย 

เมษายน
2552 

 

2 ขั้นการเก็บ
รวบรวมขอมูล
การวิจัย 

- ศึกษาขอมูลในโรงเรียนที่กําหนด 
- การสรางความคุนเคย 
- การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา 

การสังเกต และการวิเคราะหเอกสาร 
- การประมวลผลขอมูลเบ้ืองตน 

พฤษภาคม
2552ถึง   
ตุลาคม 
2553 

เก็บขอมูล
เพ่ิมเติมตาม
ความจําเปนใน
เดือน กุมภาพันธ
2553ถึงมีนาคม  
2553 

3 ขั้นการวิเคราะห
ขอมูล 

- วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม สําเร็จรูป
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

- สรุปขอมูลการวิจัย 

พฤศจิกายน 
–ธันวาคม 
2553 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาการวิจัย (ตอ) 
ที่ ขั้นตอน 

การดําเนินการ 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

4 ขั้นการยกราง
รายงาน 

- จัดพิมพเอกสารรายงานผลการวิจัย 
- ขอคําแนะนําจากประธานที่ปรึกษา 
- ดุษฎีนิพนธ 

กุมภาพันธ 
2445 

 

5 ขั้นการตรวจสอบ
ทบทวน 

- พิสูจนอักษร มีนาคม 
2554 

 

6 ขั้นการจัดทํา
ตนฉบับสมบูรณ 

- จัดพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
- สอบดุษฎีนิพนธ 

เมษายน 
2554 

 

 
6. การนําเสนอผลการวิจัย 

หลังจากที่ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแลว ไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมาใชในการ
อธิบายและตอบคําถามการวิจัย อธิบายถึงยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน แลวนําเสนอ
ผลการวิจัยแยกเปนบทดังนี้ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 บริบทชุมชนและโรงเรียน บทที่ 5 ลักษณะและเงื่อนไขที่เก่ียวกับภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน บทที่ 6 การปฏิบัติและปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน บทที่ 7 ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน บทที่ 8 สรุป
ผลการวิจัย ขอสรุปเชิงทฤษฏี และขอเสนอแนะ 



 

 

บทที่ 4 
บริบทชุมชนและโรงเรยีน 

 
 

ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางทฤษฏีฐานราก “ปฏิบัติการยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน”           
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาบริบทของชุมชนและโรงเรียนซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ โดยไดศึกษาจาก
การวิเคราะหเอกสารสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชน การสัมภาษณอยางไมเปนทางการระหวางบุคลากร    
ในโรงเรียนและผูที่เก่ียวของในชุมชน การสังเกต และการจัดกลุมสนทนา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจในบริบทของโรงเรียนและชุมชนซึ่งจะชวยใหมองเห็นภาพโดยรวมอันจะนําไปสูการอธิบายหรือ
ตีความหมายของยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการนําเสนอขอมูลเชิงบริบทนี้ 
ผูวิจัยจะใชชื่อสมมติที่เทียบเคียงกับชื่อจริง ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 
1. บริบทชุมชนและโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา 

1.1 บริบทชุมชนกลางกรุงอีสาน 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกสูงมากเพราะมีแนวเขาภูกระดึง และเพชรบูรณ  

สําหรับทิศตะวันออกเฉียงใต มีลักษณะสูงต่ํา มีที่ราบลุมแถบลุมน้ําชี และน้ําพองพ้ืนที่สูงวา ระดับ น้ําทะเลปานกลาง
โดยเฉลี่ย 100–200 เมตร จังหวัดกลางกรุงอีสานอยูในเขตมรสุมปหนึ่งมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง
ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ) ฤดูรอน (มีนาคม ถึง กันยายน) ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 
1,393.06 มิลลิเมตร/ป 

ดานการคมนาคม ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดินผานพ้ืนที่จังหวัด 7 สาย ทางรถไฟ            
มีทาอากาศยานพาณิชย 1แหง การสื่อสารและโทรคมนาคม มีที่ทําการไปรษณีย จํานวน 27 แหง แยกเปน
ประเภทรับฝาก 3 แหง และประเภทรับ- จาย 24 แหง มีสํานักงานเขตโทรศัพทภูมิภาคที่ 2 ซึ่งมีชุมสายในการ
ปฏิบัติงานในจังหวัด 8 แหง 

ดานสื่อมวลชน มีสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT กลางกรุงอีสาน สํานัก
ประชาสัมพันธเขต 1 สถานีถายทอดผานดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ชอง 7 และทีวีไทย นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 14 สถานี 
หนังสือพิมพสวนกลาง 12 ฉบับ และหนังสือพิมพทองถ่ิน 13 ฉบับ 

จังหวัดกลางกรุงอีสานเปนศูนยกลางทางการคาและการลงทุนของภาคอีสาน การเกษตร          
เปนอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัด ประมาณรอยละ 75 ของประชากรทั้งจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สถานที่สําคัญ กลางกรุงอีสานเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก และท่ีมี
ชื่อเสียงระดับโลก คือการคนพบไดโนเสาร ที่อําเภอภูวัง พันธุซอโรพอต มีอายุประมาณ 120–130 ลานป          
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.ภูวัง สถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติที่เดนของจังหวัด ไดแก เขื่อนลําพองหนีบ 
บึงกลางกรุงนคร และถํ้าคางคาว สถานที่ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก พระธาตุกลางกรุงอีสาน          
พระมหาธาตุกรุงนคร (วัดหนองแลง) และกูเดื่อยนอย สวนสถานที่ทองเท่ียวที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวกลางกรุง
อีสานไดแก หมูบานจงอาง และหมูบานเตา นอกจากนี้ จังหวัดกลางกรุงอีสานยังมีสถานที่ทองเท่ียว             
ทางประวัติศาสตรที่นาศึกษาคน ไดแก เมืองโบราณโนนเวียง และกูประดาชัย 
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งานประเพณีที่สําคัญไดแก “งานไหวพระธาตุ” ณ พระธาตุกลางกรุงอีสาน ในวันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 6 เปนงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพ่ือ ใหประชาชนไดสักการะพระธาตุคูบานคูเมือง งานสุดยอดประเพณี
สงกรานตอีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคนและถนนขาวเหนียวในชวงสงกรานต “งานเทศกาลไหมประเพณี 
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดกลางกรุงอีสาน” เปนงานเทศกาลประมาณชวงฤดูหนาวปลายป 

ประวัติความเปนมา จากหลักฐานการสํารวจบริเวณ อําเภอภูวัง ไดคนพบเครื่องสําริดและ
เหล็กมีเครื่องมือเครื่องใชเปนขวาน รวมทั้งแบบแมพิมพที่ใชหลอ มีกําไลแขนสําริดคลองอยูที่โครงกระดูกทอน
แขน ซอนกันหลาย วง พบกําไรทําดวยเปลือกหอย รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน แสดงวามีการปนดายทอผาใช         
ในยุคนั้นแลว นอกจากนี้ ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ป เปนหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทย 
ที่มีอายุเกาแกที่สุดในเอเชียอาคเนย ในชั้นดินที่ 20 การกําหนดอายุโดยคารบอนด 14 จากชั้นดินที่ 19 ปรากฏ
วาอายุ 4,275 ป จากหลักฐานขางตนพิสูจนใหเห็นวาอาณาเขตบริเวณจังหวัดกลางกรุงอีสาน เปนแหลงกําเนิด
อารยธรรม วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแตดึกดําบรรพมีความเจริญรุงเรืองมากอนสมัยพุทธกาลหลายพันป  
                บริเวณบานโนนเวียง วัดปาภิกษุนอน ตําบลนาชุม ไดพบเสมาหินปกอยูเปนระยะและลมจมดิน          
มีรอยสลักกลีบบัว กลีบเดียวหรือสองกลีบ แทงหินที่สําคัญที่ชาวบานเรียกวาเสาหลักเมืองเปนรูปทรงกลมมี 
รอยจารึก ซึ่งเขาใจวาเปนตัวอักษรมอญโบราณ ไดนําเอามาทําเปนหลักเมืองกลางกรุงอีสาน เมืองโบราณ แหงนี้
กรมศิลปากรไดขุดคนพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ ฝงอยูอยางเปนระเบียบ มีโบราณวัตถุหลายอยาง ฝงรวม 
อยูดวย สันนิษฐานวาเปนเมืองท่ีมีคนอาศัยอยูมาหลายยุคหลายสมัยบริเวณยอดเขาภูวังเปนวงกลมซึ่ง โอบลอม
พ้ืนที่ 3 ตําบล มีพระพุทธรูปแบบทวารวดี จากภาพถายทางอากาศ พบเมืองโบราณหลายแหงอยูใกล ลําน้ําบอง 
ซึ่งเปนลําน้ําสําคัญ คือเมืองโบราณที่วัดดงเมืองแอม ในเขตอําเภอน้ําบอง เมืองมีขนาด 2900X3000 เมตร          
ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญ ที่สุดในภาคอีสานเทาท่ีไดพบเห็นในประเทศไทยจะเปนรองอยูก็เฉพาะเมืองนครชัยศรี 
(นครปฐมโบราณ) พระธาตุบานขาม อําเภอน้ําบองมีประวัติวา เดิมมีตอมะขามใหญซึ่งตายไปนานแลว        
กลับงอกเงย ขึ้นอีกคนเจ็บปวยเมื่อไดกินใบซึ่งงอกขึ้นใหมนี้จะหาย หากผูใดไปทํามิดีมิรายหรือดูถูก ไมเคารพ 
ก็จะมีอันเปนไปโดย ปจจุบันทันดวนชาวบานจึงพรอมใจกันกอพระเจดียครอบตอมะขามนี้ ไวโดยสลักบรรจุ        
คําสอนของ พระพุทธเจา เขาไวในตอมะขามเหตุนี้จึงเรียกวาพระธาตุบานขามมาแตโบราณ  

เม่ืออิทธิพลของขอมเสื่อมลงหลังพุทธศวรรษที่ 16 จนกระทั่งถึงสมัยอยุธยา บานเมือง          
ทางภาคอีสานโดนกระทบจากภัยสงคราม หรือภัยอ่ืนๆ จนกลายเปนเมืองราง ผูคนระส่ําระสาย ในการประชุม
พงศาวดารภาค 70 ของกรมศิลปากร เรื่องพงศาวดารยอนครเวียงจันทรปรากฏ ขอความตอนหนึ่งวา "ศักราช
ได 76 ป กาบสะงาเจาบานทานกวาดครัวภูวังลง "คําวาศักราชได 76 เทียบไดกับ พ.ศ. 2257 คือ 16 ป          
กอนพระเจาศิริบุญสารขึ้นครองราชสมบัติ หรือปลายสมัยอยุธยาและวาภูวังมีฐานะเปน ชุมชนเมืองสําคัญแลว  
มีฐานะเปนเมืองปอมหรือเมืองหนาดาน ของเวียงจันทร ตั้งอยูในเสนทางมาติดตอกับนครเวียงจันทร กับ          
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ การเดินทัพเดินทางโดยทั่วไปของทั้งสองนครตองผานโคราช             
ชองสามหมอ ภูวัง หนองบัวลําภู เพราะเปนทางตรงและมีน้ําทวมอุดมสมบูรณ ตอมาภายหลังเพ่ือหลีกเลี่ยง 
ทางลุม จึงมีทางรถไฟ ทางรถยนต ระยะแรกไปตามที่ดอนผานเมืองเพล บานไฟ กลางกรุงอีสาน อุดรฯลฯ 

ในดานการศึกษา จังหวัดกลางกรุงอีสานเปนแบงออกเปน 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมี
โรงเรียนทุกสังกัดที่เปดสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดกลางกรุงอีสาน จํานวน 1,111 แหง จํานวนนักเรียน 
247,982 คน จํานวนครู 12,089 คน จํานวนหองเรียน 13,405 หอง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา          
7 แหง เปนของรัฐ 4 แหง เอกชน 3 แหง 

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ดังจะเห็นไดจากจํานวน
สถานศึกษาที่มีมากมายหลายระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา
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ตางๆ ซึ่งนอกจากจะเปนคนในเขตพื้นที่แลว ยังมีนักเรียนนักศึกษาอีกจํานวนไมนอยที่เดินทางมาศึกษาจาก        
ตางทองที่ ดวยชื่อเสียงซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักอยางกวางขวาง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมถึงผลงานตางๆ 
สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาและจังหวัด จึงทําใหกลางกรุงอีสานเปนเมืองสําคัญทางการศึกษา            
อีกแหงหนึ่ง 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เปนโรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และ              
มีชื่อเสียงมานาน ดวยระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลงานเปนที่ประจักษ เปนที่ยอมรับของชุมชน และ
สิ่งท่ีสําคัญคือ มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําท่ีเปนเอกลักษณ           
อยางนาสนใจ จึงทําใหผูวิจัยเลือกเปนหนึ่งในพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ 

บทสรุปขอมูลเกี่ยวกับชุมชน ชุมชนกลางกรุงอีสาน เปนชุมชนใหญระดับจังหวัด                
เปนศูนยกลางสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานที่สําคัญ เชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี 
การศึกษา เปนตน ในดานการจัดการศึกษาถือวาเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาที่สําคัญ มีหนวยงาน            
ทางการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับ มีความเปนเลิศทางการศึกษาและเปนที่ยอมรับระดับ
ภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ บุคคลในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา มีการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเปนอยางดี มีการบริหารการศึกษาในรูปแบบเขตพื้นที่การศึกษาโดยแบงออกเปน             
5 เขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการในอําเภอตางๆ สงเสริมสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอยางมีเอกภาพตามนโยบายการศึกษาแหงชาติ  มีความพรอมดานปจจัยสงเสริม
คุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดดเดน มีผลงานเปนที่ประจักษในระดับประเทศ จากการศึกษา
บริบทพบวา เปนพ้ืนที่ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการวิจัย 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนพื้นที่เปาหมายของการวิจัย ตั้งอยูในตัวจังหวัด
กลางกรุงอีสาน บริเวณกลางเมือง ซึ่งเปนแหลงชุมชนใหญ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลบริบทของโรงเรียนแลวพบวา
มีคุณสมบัติตามเกณฑการวิจัยที่กําหนด จึงถูกคัดเลือกเปนพ้ืนที่เปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ 

1.2 บริบทโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา 
1.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา           
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลางกรุงอีสาน เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 240 ถนนหลังเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกลางกรุงอีสาน 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เดิมเปนที่สาธารณะในเขตตําบลกลางกรุง           
อําเภอเมือง จังหวัดกลางกรุงอีสาน มณฑลอุดรธานี มีเนื้อท่ีทั้งหมด 19 ไร 1 งาน 99.6 ตารางวา 

พระพิสัยสิทธิธรรม ผูวาราชการจังหวัดสมัยนั้น ใชเปนที่ปลูกบานพักขาราชการ  
และเปนสโมสรเสือปาในเวลาตอมา เม่ือกองเสือปายุบ หลวงราษฎรธุรกิจ นายอําเภอกลางกรุง 5 (สวนหลวง)  
เปดทําการสอนเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครู 5 คน เปนครูชาย 3 คน เปนครูสตรี 2 คน มีนักเรียน 
15 คน เปนชายทั้งหมด 

ตอมาตั้งชื่อเปน “โรงเรียนสตรีประจําอําเภอกลางกรุง 2 (สวนหลวง)” เปดสอน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในป พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการยกฐานะใหเปนโรงเรียนรัฐบาล ใหชื่อวา 
“โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดกลางกรุงอีสาน” 

ป พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนสตรีกลางกรุงอีสาน” 
ป พ.ศ. 2510 เปดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนชายดวย 

จึงเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา” เปนตนมา 
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ป พ.ศ. 2528 ไดอัญเชิญ พระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐาน
ไวที่ประตู ดานหนาโรงเรียน ตามนโยบายจัดหาพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและ 
จัดพิธีสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 

ป พ.ศ. 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เปนสหศึกษา 
ปจจุบันมีอาคารถาวร 5 หลัง อาคารอเนกประสงค 5 หลัง ไดแก อาคารศูนยวิจัย

และพัฒนาอาคารฝกงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ อาคารเกษตร อาคารชั่วคราว และอาคาร 2 ชั้น          
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 179 คน (บริหาร 5 คน ชวยราชการ 5 คน ไปชวยราชการ 3 คน อัตราจาง      
3 คน ครูชาวตางชาติ 5 คน ลูกจาง 10 คน นักการภารโรง 7 คน พนักงานขับรถ 2 คน และลูกจางชั่วคราว            
2 คน) 

เครื่องหมายของโรงเรียนคือ รูปนางฟา มือขวาถือคบเพลิงชูเหนือเศียรมือซายถือ
ตําราเรียน สีของโรงเรียนคือสีชมพู ซึ่งหมายความวา ความสุภาพ ออนนอมและมีคุณธรรม พระพุทธรูปประจํา
โรงเรียนคือ พระพุทธกัลยาณมุนี และตนไมประจําโรงเรียน คือตนคูน (ราชพฤกษ) และปรัชญาของโรงเรียน 
คือ คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ แปลวา คุณธรรมและความรู นําไปสูความเจริญ และตรงกับ
ภาษาอังกฤษ คือ Moral and knowledge make good citizen 
 

 
 
ภาพที่ 6 เครื่องหมายหรือสัญลักษณประจําโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา 
 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  
เปาประสงคและ กลยุทธที่เชื่อมโยง รอยรับกับเปาประสงคและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเขตพื้นที่การศึกษากลางกรุงอีสาน เขต 1 ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู         
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เนนคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูสากลและ
รวมกับชุมชนในการสืบสานภูมิปญญาไทย ใสใจสิ่งแวดลอม เปาประสงค (Goal) เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกาวสูความเปนสากล ดํารงชีวิต
ตามวิถีไทย และอยูในสังคมอยางมีความสุข และพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน ไดแก พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนนการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ มุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งและการประกัน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และรวมมือกับชุมชน
ในการสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดจนการสืบสานภูมิปญญาไทย  
สําหรับกลยุทธของโรงเรียน ไดแก เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กระจายอํานาจการบริหารโดยใชโรงเรียน          
เปนฐาน (SBM) และสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา  

1.2.2 ขอมูลบุคลากร และผูอํานวยการโรงเรียน  
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา มีครูทั้งสิ้น 

174 คน เปนบุคลากรชาย 43 คน หญิง 131 คน มีวิทยฐานะทางวิชาชีพรอยละ 100 นอกจากนี้ยังมีบุคลากร
สายสนับสนุนงานสอนของโรงเรียนจํานวนหนึ่ง ไดแก นักการภารโรง พนักงานขับรถ และยาม  อายุโดยเฉลี่ยสูง
กวา 40 ป บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานและมีความเปนกัลยาณมิตรที่ดีทั้งตอบุคลากรภายใน
โรงเรียนรวมถึงบุคคลในชุมชน มีความกระตือรือรนในการทํางานและมีความรับผิดชอบในหนาท่ีและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่จังหวัดกลางกรุง
อีสาน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
กลางกรุงอีสาน ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกและมีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ มีผลงานที่โดดเดน ไดรับรางวัลผูบริหารที่แสดงความเปนผูบริหารมืออาชีพ บริหาร
โรงเรียนดวยวิสัยทัศนและกระบวนทัศนในการพัฒนาที่มีประสิทธิผล ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษทั้งผลงาน
ในฐานะผูบริหาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และชื่อเสียงของโรงเรียน ไดรับการยอมรับวาเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูอํานวยการ 

1.2.3 ขอมูลนักเรียน 
โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จัดชั้นเรียน           

78 หองเรียน (12-12-12/14-14-14) มีนักเรียน 3,345 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน           
36 หองเรียน จํานวนนักเรียน 1,595 คน แบงเปน มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 หองเรียน นักเรียน 528 คน  
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 หองเรียน นักเรียน 513 คน มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 12 หองเรียน นักเรียน 
554 คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 42 หองเรียน จํานวนนักเรียน 1,750 คน 
แบงเปน มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 14 หองเรียน นักเรียน 571 คน มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 14 หองเรียน
นักเรียน 562 คน มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 14 หองเรียน นักเรียน 617 คน 

1.2.4 อัตลักษณทางการบริหาร 
โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาจัดโครงสรางบริหารงานเปน 4 กลุม ไดแก          

กลุมอํานวยการ กลุมวิชาการ กลุมแผนงานและงบประมาณ และกลุมกิจการนักเรียน ผูบริหารยึดหลักการ
บริหารและเทคนิคการบริหารแบบธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยโดยบริหารงานเชิงระบบและยึดเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาจากมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการบริหารเชิงระบบ ดังนี้ 

1) สํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนที่สอดคลองกับกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนและรายงานการประเมินผล     
การดําเนิน งานของโรงเรียนในรอบปที่ผานมาโดยยึดหลักรวมคิดรวมทํา 

2) วิเคราะหแนวทางปฏิบัติโดยประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนระดมสมอง
เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อกําหนดแนวทางแกไขและพัฒนาตอไป 
และกลุมงาน กลุมสาระฯ และงานวิเคราะหหาแนวทางของตนใหสอดคลองกับแนวทางของโรงเรียน 



 

 

88 

3) เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและวางแผนปฏิบัติ โดยแตละกลุมงาน กลุมสาระ
การเรียนรู และงาน จัดทําโครงการ/งานและกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย โดยคํานึงถึงความประหยัด  
สามารถใชทรัพยากร บุคคล งบประมาณ วัสดุและเวลาที่มีอยู รวบรวมจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  
เพ่ือใหไดผลงานที่สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหใชและรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชสอยไดทันที รวมทั้งจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ
การปฏิบัติ งานอยางมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน 

4) ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดเปนขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนงานและโครง         
ที่กําหนดไว โดยใชกิจกรรม 5 ส เปนกลยุทธในการดําเนินงาน เพ่ือใหบุคลากรไดปฏิบัติเปนกิจวัตรจนเกิดเปน
คุณลักษณะ ที่ดีมีผลใหดําเนินงาน/ โครงการสําเร็จและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกํากับติดตามและสนับสนุน
ให ขวัญกําลังใจในระหวางการปฏิบัติงาน 

5) การประเมินผลการดําเนินงาน โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลตามแผนที่วางไว 
โดยมีการติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน มีการจัดตารางการประชุมกลุมงานในระดับตางๆ เชน        
กลุมบริหาร หัวหนางานทุกกลุมงานเพื่อติดตามนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ในทันทีที่พบจุดบกพรองตางๆ ระหวางการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ   
เพ่ือประมวลผลวากิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ บรรลุจุดประสงคและเปาหมายเพียงใด มีอุปสรรคปญหาใดและ
มีขอเสนอแนะไวสําหรับการพัฒนางานในรอบใหมอยางไร ไดจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานไวเปน
หลักฐานและเพื่อการเผยแพรตอไป 

การบริหารกับการบูรณาการการเรียนการสอน 
ในปการศึกษาปจจุบัน  โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน โดยเปดแผนการเรียนเพื่อสนองความตองการของผูเรียน เปดสอนวิชา
พ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม วิชาพ้ืนฐานอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย ใหนักเรียนไดเลือกเรียน
ตามความสนใจและความถนัด นอกจากนี้โรงเรียนยังเปดสอนวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนทุกคน โดยจัด
สอนในระดับ ม.2 และ ม.5 สําหรับทุกคน เปดเปนวิชาเลือกเสรีสําหรับนักเรียน ม.3 และวิชาพ้ืนฐานอาชีพ 
ม.4–ม.6 กําหนดใหจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกรายวิชา ทั้งดานเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดกิจกรรม 
โดยกําหนดใหครูผูที่สอนระดับเดียวกันไดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันสอดแทรกจุดเนน        
ที่ตองการ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม สิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ICT ครูผูสอนทุกกลุม
สาระการเรียนรูยึดเกณฑคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ทุกดาน 

การพัฒนาบุคลากรกับการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐานเพื่อ         
การปฏิรูปการเรียนรู 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน           
ในรูปแบบที่เกิดจากการรวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจและปรับปรุงแกไขพัฒนากับบุคลากรที่เก่ียวของกับ
นักเรียนไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ในดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ           
การบริหารทั่วไป โดยใหมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน การกํากับติดตาม ตรวจสอบและ             
การประเมินผลงาน โดยสรุปตามขั้นตอน คือ การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน การกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมาย การวางแผนพัฒนา ไดแก แผนปฏิบัติราชการประจําป การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ         
การประเมินผลการดําเนินงาน การสรุปผลและรายงานประจําป 
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การพัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ในปการศึกษาปจจุบันโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดพัฒนาแหลงเรียนรู อาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม ที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน ไดแก หองสมุดมีชีวิต หองเรียนมัลติมีเดีย  
แหลงเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ การพัฒนาหอง ICT และการพัฒนาหองศิลปะดนตรี 

 

 
 
ภาพที่ 7 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
กลุมอํานวยการ

รองผูอํานวยการ 
กลุมวิชาการ

รองผูอํานวยการกลุม
แผนงานและงบประมาณ

รองผูอํานวยการ 
กลุมกิจการนักเรยีน

หัวหนากลุมอํานวยการ หัวหนากลุมวิชาการ หัวหนากลุมแผนงานและ
งบประมาณ 

หัวหนากลุมกิจการ
นักเรียน

- งานจัดระบบและพฒันา
องคกร 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานประเมนิผลการ

ดําเนนิงาน 
- งานระดมทรัพยากรเงนิทุน

เพื่อการศึกษา 
- งานควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง 
- งานเทคโนโลยสีะอาด ICT 
- งานประชาสัมพนัธ 
- งานปฏิคมโรงเรยีน 
- งานโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง 
- งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสงเสริมวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 
- งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 
- งานสงเสริมประชาธิปไตย 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานปองกันและแกไขปญหา

สารเสพติด 
- งานปองกันอุบัตภิัย และ

สวัสดิภาพจราจร 
- งานอนามัยโรงเรยีน 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานเครือขายการเรียนรูกลุม

กิจการ 
- งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย

- งานสารบรรณ 
- งานการเงนิ-การบัญชี 
- งานบริหารสินทรัพย 
- งานบริหารงานบุคลากร 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานโรงเรียนกบัชุมชน 
- งานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
- งานศูนยประสานงาน 
- งานสวัสดกิารโรงเรียน 
- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

- งานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- งานทะเบียนวัดผล และ
ประเมินผล 

- งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานกลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานเครือขายการเรียนรู 
- งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

นักเรียนและชุมชน

โครงสรางการบริหารโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มูลนิธิกลางกรุงอสีานศึกษา สมาคมศิษยเกาผูปกครองและครูกลางกรุงฯ

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาจังหวัด

คณะกรรมการพฒันา ICT โรงเรียน 
ศูนยแนะแนวจังหวัด 

คณะกรรมการ 5 ส 
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1.2.5 อัตลักษณการจัดการเรียนการสอน   
โรงเรียนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการโดยเนนนักเรียนเปน

สําคัญ แตการนํานักเรียนเขาสูกระบวนการยังไมหลากหลาย สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู  
ของผูเรียน ผูเรียนมีความรูในเนื้อหาวิชา แตความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห การแกปญหา ยังไมเปน
ระบบเทาท่ีควร ดานสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการจัดการเรียน 
การสอนและสงเสริมใหครูผลิตและใชสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และหลากหลาย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย โรงเรียนมีนโยบาย และโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการ
ดํารงตนตามบทบาทหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย และดํารงชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ดานดนตรี 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายในการ
สงเสริม ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน แตการเขารวมกิจกรรมดังกลาวกับชุมชน
ยังตองมีการพัฒนาขึ้นอีก และดานสุขภาพอนามัย โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพอนามัยแกครู 
นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนหลายกิจกรรม เชน กิจกรรมรณรงคปองกันโรคเอดส การบริการตรวจ
สุขภาพประจําป การออกกําลังกายและกิจกรรมกีฬาสีภายใน เปนตน 

โรงเรียนจัดอบรมและจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน เนนใหครู
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีการผลิตและพัฒนาสื่อการ
สอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริม พัฒนาครู ในการผลิตสื่อนวัตกรรมใหมากขึ้น จัดทําและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญอยางหลากหลาย พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยางหลากหลายวิธีโดยเนนตามสภาพจริง  
จัดกิจกรรมการซอมเสริมใหหลากหลายวิธี จัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค สงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน โดยครูทุกคนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม  จัดทําและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยใหบุคลากรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทํา และใหบริการสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรม
รวมกับชุมชนเกี่ยวกับศาสนาและเทศกาลที่สําคัญของทองถ่ิน การพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดใหนักเรียนทุกหองเรียนทุกระดับชั้นจัดทํา
โครงงานบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมุงนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน            
ใหบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยนําขอมูลผลการประเมินไปปรับปรุง
แกไขและสงเสริมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนําไปตัดสินความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียน 

1.2.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียน 
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา ในภาพรวม

อยูในเกณฑคุณภาพดีมาก อยางไรก็ตามในการดําเนินงานของโรงเรียนยังมีสภาพเงื่อนไข ขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ดังนี้ 

ดานอาคารสถานที่และบรรยากาศสิ่งแวดลอม โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา          
มีเนื้อท่ี 19 ไร 1 งาน 99.6 ตารางวา มีจํานวนหองเรียนและอาคารเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  3,345 คน  
ในปการศึกษาท่ีผานมา โรงเรียนไดรับอนุมัติใหจัดสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 อาคาร เปนอาคารแบบ 324 
ล./41 (หลังคาทรงไทย) ขนาด 24 หองเรียน วันเริ่มทําการกอสรางวันที่ 7 กุมภาพันธ  2549 สิ้นสุดวันที่ 21 
สิงหาคม 2550 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 
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ดานบุคลากร โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษามีครู 174 คน และนักเรียน 3,345 คน 
เทียบเปนอัตราสวน ระหวาง ครู: นักเรียน คือ 1: 20 มีครูเพียงพอ แตขอเท็จจริงโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา
ขาดแคลนบุคลากรบางสาขาวิชา ไดแก สาขาคอมพิวเตอร และดนตรีสากล โรงเรียนไดดําเนินการแกไขโดย
จัดหางบประมาณจางครูสอนดนตรีสากล และคอมพิวเตอร 

ดานสื่อ วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษามีนโยบายสงเสริม
การใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะความรูประสบการณมากขึ้น แตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลาง            
ไมเพียงพอเนื่องจากสื่อเทคโนโลยีมีราคาสูงทําใหการพัฒนาสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีดําเนินไปอยางไมตอเนื่อง 

ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดจัด
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง  แตการพัฒนาทางดานหลักสูตรทองถ่ินยังไมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากความรูและทักษะ
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการสรางหลักสูตรทองถ่ินมีนอย 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา รับผิดชอบในการเปนศูนยภาษาตางประเทศ            
ของเขตพื้นที่การศึกษากลางกรุงอีสาน เขต 1 ไดแก ศูนยภาษาฝรั่งเศส ศูนยภาษาเยอรมัน ศูนยภาษาญี่ปุน 
และศูนยภาษาจีน แตโรงเรียนยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทางโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรดานภาษาญี่ปุนและภาษาจีน 

1.2.7 ผลการประเมินโรงเรียน 
1.2.7.1 ผลการประเมินภายใน 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกลางกรุงอีสาน
ศึกษา ทั้งดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร รวม 18 มาตรฐาน พบวาผลการประเมินโดยสรุปอยูในระดับ   
“ดีมาก” (รอยละ 91.82) ซึ่งสูงขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา ทุกดาน 

ดานผูเรียน 
มาตรฐานดานผูเรียนที่มีคุณภาพสูงอยูในระดับ “ดีมาก” มี 5 ดาน 

ตอไปนี้ตามลําดับ คือ ความมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา, การมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิต, การมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต, ผูเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ               
มีวิสัยทัศน และผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
ซึ่งสูงกวาคุณภาพในปการศึกษาท่ีผานมา ทั้งนี้เนื่องจากในปการศึกษานี้โรงเรียนไดจัดทําโครงการโครงงาน
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตรดวย ICT ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรูโดยวิธี
โครงงาน นักเรียนไดฝกการคิด ฝกทํางานรวมกัน และศึกษาคนควาตาม แหลงเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย 
จนกระทั่งปรากฏผลงานในการจัดนิทรรศการโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น นอกจากนี้ในปการศึกษา
นี้ครูผูสอนไดวิเคราะหผูเรียนกอนเรียนในทุกวิชา และนําผลการวิเคราะหมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน          
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น (มาตรฐานที่ 10) จึงมีผลใหผูเรียนมีคุณภาพมากขึ้น 

มาตรฐานที่มีผลการประเมินในระดับต่ํากวาดานอ่ืนๆ แตยังอยูในระดับ  
“ดี” มี 3 มาตรฐานตามลําดับจากคานอยไปมาก คือ มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม, มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 1 ผูเรียน             
มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งแมวาโรงเรียนจะไดจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนอยาง
หลากหลายและครอบคลุมทุกดาน  แตปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดภายนอกยังมีอิทธิพลตอนักเรียน อันไดแก  
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สภาพสังคมยุคใหมและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งจากสื่อตาง ๆ และความเจริญทางวัตถุ            
ตางๆ จึงมีผลใหพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมไมเปนไปตามที่คาดหมาย สงผลกระทบไปถึงคุณภาพมาตรฐาน
ดานการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และดานความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ซึ่งตองอิงอาศัย
พฤติกรรมทางจริยธรรมในดานสํานึกรับผิดชอบเชนกัน 

ดานครู 
ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนา

ตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญอยูในระดับ “ดีมาก” กลาวคือ มาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีอยูในระดับ “ดีมาก” และมาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ “ดีมาก” โดยมีคุณภาพจากมากไป
นอยดังนี้ คือ ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองและผูเรียน มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน มีการ
นําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพตามลําดับ สวนดาน           
ที่มีผลประเมินต่ํากวาดานอ่ืนๆ คือ มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน 

ดานผูบริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพดานผูบริหารมีแนวโนมสูงขึ้นทุกดานและ           

มีคุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก” กลาวคือ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา        
มีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย สถานศึกษารวมมือกัน
ระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู             
ในชุมชน และสถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ดวยคุณภาพผูบริหาร           
ทั้ง 8 มาตรฐาน ผนวกกับคุณภาพดานครูอยูในระดับ “ดีมาก” จึงมีผลการประเมินดานผูเรียนอยูในระดับ  “ดี” 

1.2.7.2 ผลการประเมินภายนอก 
โรงเรียนไดรับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม  

พ.ศ. 2549 ผลการประเมินปรากฏวา โรงเรียนไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก รวม 13 มาตรฐาน คือ 
ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1-4 และ 6-7 ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ยกเวน มาตรฐานที่ 5  
คณะกรรมการประเมินยังไมแจงผลการประเมิน ดานครู มาตรฐานที่ 8-9 ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก   
ดานผูบริหาร มาตรฐานที่ 10-14 ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

ดานผูบริหาร 
ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง 
ระบบการบริหาร งานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ในการทํางานมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน 
ดําเนินงานอยางมีระบบ และมีขั้นตอนที่ถูกตอง มีแผนงาน โครงการปฏิบัติงานประจําปที่ครอบคลุมภารกิจ          
มีการดําเนินงานการประเมินผล การสรุป และรายงานผลที่เปนรูปธรรม ดานวิชาการ มีการประเมินการใช
หลักสูตร และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงถึง 3 ครั้ง ครบทุกชวงชั้น และทุกกลุมสาระการเรียนรู 
หลักสูตรมีสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถ่ิน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในหลาย
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับทองถ่ิน และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดานความสัมพันธกับชุมชน          
มีเครือขายผูปกครอง มีกิจกรรมการดําเนินงาน มีมูลนิธิ และสมาคมศิษยเกาและผูปกครอง และครูที่มีสวนรวม
พัฒนาการศึกษา การดําเนินงานตามโครงการจัดสรางชุดเครื่องมือสําหรับการดําเนินการใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ และโครงการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีดานเทคโนโลยี 

ดานครู 
ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ อุทิศตน และเสียสละเวลาเพื่อพัฒนา

ผู เรียน และสถานศึกษาดวยความมุงมั่น สถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและ               
ใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สนใจติดตามผูเรียน และแกปญหาเปน
รายบุคคลดวยงานวิจัยในชั้นเรียน และมีการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยเฉพาะในสาระการเรียนรูที่สําคัญ ควรจัดหาเทคนิควิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความสุข สนุกกับการ
เรียนรู 

ดานผูเรียน 
ผูเรียนมีกิริยา มารยาทเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีความสนใจใฝเรียน  

ใฝรู มีความตั้งใจในการเรียน ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน เชื่อฟงครู มีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือน  
ครู เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขนิสัยและสุขอนามัยที่ดี มีทักษะในการ
ใชกระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ดี มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร คนควาหาความรู        
ไดดวยวิธีการที่หลากหลาย มีทักษะในการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

1.2.8 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนในทุกกลุม

สาระฯ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้น ควรจัดสอนเพ่ิมเติมความรูพ้ืนฐาน               
ที่จําเปนตามมาตรฐานระดับชาติ 

2) โรงเรียนควรเพิ่มการจัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรม ใหมากยิ่งขึ้นทุกตัวบงชี้ โดยเฉพาะดานการประหยัดและการนิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย 
ภูมิใจในความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย 

3) โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้นอยางท่ัวถึง 

4) ควรสนับสนุนใหครูแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ อยูเปนประจํา  
และทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน นําผลไปใชพัฒนาผูเรียนมากขึ้น และควรมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

1.2.9 บทสรุปเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน 
จากการศึกษาขอมูล การลงพ้ืนที่ และหลักฐานเชิงประจักษ ทําใหผูวิจัยคนพบวา

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษามีผลงานและคุณภาพทางการศึกษาอยูในระดับสูง โดยมีระบบการบริหารที่ชัดเจน
ภายใตการนําของผูบริหารที่มีภาวะผูนําและมีความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงาน มีระบบแบบแผนการใช
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ภาวะผูนําที่นาสนใจ เปนที่ยอมรับของชุมชนอยางกวางขวาง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพยามยามคนหาความเปนแบบ
ฉบับเฉพาะทางการบริหารและกระบวนการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา เพ่ือคลี่คลาย
คําตอบอันจะนํามาซึ่งการสรุปไปสูผลการวิจัยปฏิบัติการยุทธศาสตรภาวะผูนํา 
 
2. บริบทชุมชนและโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 บริบทชุมชน  
ลักษณะทางภูมิศาสตร  สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 200-300 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 

20,548 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต 259 กิโลเมตร ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบ
มรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ชวงระยะเวลา
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ 

อําเภอเมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนศูนยกลางคมนาคมและ            
การขนสง โดยเปนชุมทางสําหรับการติดตอกับจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ            
ภาคตะวันตก โดยใชเสนทางรถยนต ทางรถไฟ และทางอากาศ 

ดานสาธารณสุขมีการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาแบบยั่งยืน (สดถย.) เด็กอายุ 
0–5 ป ไดรับสารอาหารอยางครบถวน จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบาน ตําบล รณรงคประชาสัมพันธ            
ใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การปองกันโรคติดตอ ใหประชาชนไดรับการประกันสุขภาพ
อยางเปนธรรม และท่ัวถึง 

ดานสาธารณูปโภค การประปา การผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการประชาชนในเขตเทศบาล         
อยูในความรับผิดชอบของกองประปา เทศบาลเมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟา
จังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถานีไฟฟายอย ชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
1 สถานีไฟฟายอย ชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ปจจุบันการบริการไฟฟาสามารถใหบริการแก
ประชาชน 

การโทรคมนาคมติดตอสื่อสารมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 5 แหง มีการใชบริการ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพท โดยมีจํานวนเลขหมายประมาณ 43,181 เลขหมาย มีหนวยบริการผูใชไฟฟา สังกัด
การไฟฟาภูมิภาคจังหวัด จํานวน 1 แหง 

ประชากรสวนใหญนอกเขตเทศบาลเมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา และเพาะปลูกพืชไร คิดเปนรอยละ 70 ของประชากรนอกเขตเทศบาล 
หลังฤดูเก็บเก่ียวแลวประชากรบางครัวเรือนจะประกอบอาชีพรับจาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน คิดเปน          
รอยละ 20 ของประชากรนอกเขตเทศบาลนั้นเปนการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน รับราชการ คาขาย และบริการ 
เปนตน 

อํา เภอเมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีศิลปกรรมที่มีคุณค า             
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี เทคโนโลยี ที่นาสนใจไดแกอนุสาวรียทาวศิรนารี ประตูชุมพาล                
วัดศาลาลอย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ วัดพระนารายณมหาราช ศาลเจาชางเผือก วัดศาลาทอง          
วัดเกา ของเมืองชายแดนตะวันตก ไดแก วัดบูรพ วัดอีสาน วัดพายัพ ปราสาทหินวัดพนมวัน สวนสัตวชายแดน
ตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานไมกลายเปนหิน 

จังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนจังหวัดที่มีกลุมชาติพันธุหลากหลาย 
แตไทยโตลาดเปนกลุมชาติพันธุกลุมใหญ ที่มีวัฒนธรรมโตลาดอันเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ประเพณีและ
เทศกาลที่สําคัญ ไดแก งานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวศิรนารี ชื่อ งานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวศิรนารี 
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ชวงเวลา ระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกป งานประเพณีแขงเรือปราสาทหิน เปนงานประเพณี 
ที่ชาวอําเภอปราสาทหินรวมกันจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยจะจัดในวันเสาร-อาทิตย สัปดาหที่ 2 ของเดือน
พฤศจิกายน งานเทศกาลเที่ยวปราสาทหิน จัดขึ้นเพ่ือเปนการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมแหลงทองเท่ียว 
เทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นในชวงปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ งานกินเขาค่ํา ของดีเมืองสูงโนน จัดขึ้น
ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก บานกกกอก ตําบลโตลาด อําเภอสูงโนน งานวันผา
ไหมและของดีธงชัยชนะ จัดขึ้นในชวงเดือนธันวาคมของทุกป 

ประวัติความเปนมา จากกหลักฐานทางโบราณคดีพบวา มีชุมชนโบราณซึ่งเปนรองรอยของ
มนุษยกอนประวัติศาสตรตั้งแตยุคหินใหมตอเนื่องมาถึงยุคโลหะกระจายอยูทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แหลงโบราณคดีที่สําคัญคือ ชุมชนบานปราสาท และ แหลงภาพเขียนสีเขาจันทรงาม ซึ่งกําหนดอายุไดประมาณ 
3,000 ปมาแลว อําเภอเมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเรียกตามความถนัดของชาว
พ้ืนเมืองวา “ชายอีสาน” เรียกตามภาษาราชการวา “เมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เหตุที่
เรียก 2 ชื่อ ดวยปรากฏตามหลักฐานโบราณคดีเรื่องงานขางตนวินิจฉัยชื่อเมืองชายแดนตะวันตกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือวา กอนที่จะสรางขึ้นในสถานที่ปจจุบัน  เดิมมีเมืองโบราณอยู 2 เมือง ซึ่งอยูทางขวาของลํา
ตะบอง ปจจุบันอยูในเขตอําเภอสูงโคก เมืองที่หนึ่งอยูทางฝงซายของลําตะบองมีชื่อเรียกวา “เมืองชายอีสาน” 
จากหลักฐาน ที่ไดสํารวจพบวาในบริเวณเมืองท้ังสองเมืองเสมาสรางเมืองขึ้นมาใหม ตอมาไดขามมาสรางเมือง
โคราชขึ้นอีกเปนเมืองใหม ทิ้งเมืองเสมาใหเปนเมืองรางในที่สุด 

เมืองชายอีสานที่สรางขึ้นมาใหมนี้ สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยขอม สวนชื่อเมืองนั้นเขาใจวา 
พวกพราหมณคงใชชื่อเมือง “โคราฆะปุระ” ในมัชฌิมประเทศมาตั้งเปนชื่อเมืองในประเทศไทยอยูหลายเมือง 
ซึ่งชื่อบานนี้นานเขาเสียงเรียกเพ้ียนไปเปน “โตลาด” ตอมาสมเด็จพระนารายณไดยายเมือง “โตลาด” และ
เมืองเสมามาสรางในที่ตั้งปจจุบัน และตั้งชื่อใหมวา “เมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ในดานการศึกษา จังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถาบันการศึกษา
หลายแหง แบงตามเขตการศึกษา ทั้งหมด 7 เขตพื้นที่การศึกษา เมืองชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนแหลงการศึกษาอีกแหงหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีผลงานและชื่อเสียงในระดับประเทศ 
โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศหลายคน           
ที่เคยศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากสถิติขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนพบวา การเรียนตอในระดับมัธยมมีเพ่ิมมากขึ้น 
สวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังคงมีปญหาไมสามารถเรียนตอไดมาก เนื่องจากฐานะทางครอบครัวจะ
ประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดจากการวางงาน เปนปจจัยบั่นทอนใหไมสามารถ สงบุตรหลานเรียนตอ          
ในระดับอุดมศึกษาไดอยางท่ัวถึง และจะมีการเรียนตอทางดานสาขาวิชาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
นอกระบบโดยศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ไดมีการจัดตั้งกลุมอาชีพการขยายการเรียนเปนศูนยการเรียน
ชุมชนไปยังอําเภอ หมูบานเพ่ิมมากขึ้น 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก 
อยางกวางขวาง มีประวัติความเปนมาและเกียรติคุณซึ่งเปนที่ภูมิใจของชาวตังหวัดชายแดนตะวันตกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยไดถึงระดับสากล มีระบบการบริหารและ           
การทํางานที่เปนระบบ มีผูบริหารซึ่งมีคุณลักษณะของความเปนผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับ และมีผลงานเชิงประจักษ
มากมาย จึงไดถูกคัดเลือกใหเปนหนึ่งในพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ 
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2.2.1 บทสรุปขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  
ชุมชนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนชุมชนเมืองขนาดใหญ        

มีความเจริญรุงเรื่องในทุกดาน การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย เปนพ้ืนที่ที่เปนเขตชายแดนระหวางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ จึงเปนศูนยกลางท่ีสําคัญหลายดาน มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งสงผลใหเมืองชายแดนตะวันตกภาคนะวันออกเฉียง
เหนือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงแหงหนึ่งในประเทศไทย ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการศึกษาควบคูกับการพัฒนาสังคม จะเห็นไดจากสถานศึกษาในระดับตางๆ ที่มีจํานวนมากทั้งในภาครัฐ
และเอกชน อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตางๆ อยูในระดับที่นาพอใน  
นักเรียนมีผลงานที่โดเดนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขต
ชุมชนเมืองของตัวจังหวัด มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง มีคุณภาพและความเปนเอกภาพในการ       
จัดการศึกษา ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และผูบริหารที่มีภาวะผูนําตรงตามเกณฑซึ่งเปนเปาหมาย
ของการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่หนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 

2.2 บริบทโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอตั้งเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2468 เดิมชื่อวา “โรงเรียนประจําจังหวัด” อยูใน
บริเวณวัดสุทธจินดา เปดสอนตั้งแตชั้นมูล(เด็กเล็ก) ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา จัดสอนแบบสหศึกษา
ในชั้นมูลและชั้นประถมศึกษา เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษานักเรียนชายแยกไปเรียนที่โรงเรียนประจํามลฑล (โรงเรียน
ชายแดนตะวันตกวิทยาลัย) หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว จึงไดรับการเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียน
สตรีประจําจังหวัด” ในป พ.ศ. 2477 ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร ศึกษาธิการประจําจังหวัดในขณะนั้นเสนอทางราชการ
ใหขนานนาม โรงเรียนใหมใหเปน “โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ป พ.ศ. 2493 โรงเรียนไดยายมาอยูที่ใหมซึ่งเปนที่ตั้งโรงเรียนในปจจุบันนี้           
เดิมเปนที่ราชพัสดุ มีเนื้อท่ี 32 ไร 3 งาน 25 ตารางวา ในป พ.ศ. 2503 โรงเรียนไดรับเพ่ิมขึ้นอีก 1 แหง         
มีเนื้อท่ี 4 ไร 3 งาน 61 ตารางวา และอาคารของโรงเรียนการเรือนอีก 1 หลัง พรอมที่ดิน 17 ไร ปจจุบัน
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ 54 ไร 2 งาน 86 ตารางวา แบงออกเปน 2 สวน คือ 

- บริเวณโรงเรียน มีเนื้อท่ี 49 ไร 3 งาน 25 ตารางวา 
- บริเวณบานพักครู มีเนื้อท่ี 4 ไร 3 งาน 61 ตารางวา ที่ตั้ง เลขที่ 248 ถนน 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ป พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบประสมของ
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง แกชาวชายแดนตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการทดลองนี้ยังมีผลทําใหเกิดโรงเรียนมัธยมแบบประสมในประเทศอีกหลายแหง 
รวมทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ก็มีผล    
มาจากการทดลองจัดการศึกษาที่โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหงนี้ดวย 

วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด “ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ          



 

 

97

ทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
ณ โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่งตอโรงเรียนชายแดน
ตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน คือรูปวีรสตรีภายในเครื่องหมายเสมาธรรมจักร 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียนไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คําขวัญ
ของโรงเรียน คือ ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย สีประจําโรงเรียน คือ สีน้ําเงิน – ขาว แลพดอกไมประจํา
โรงเรียน คือ ดอกเฟองฟา 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคนะวันออกเฉียงเหนือไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธที่เชื่อมโยง รอยรับกับเปาประสงคและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคนะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) โรงเรียนเปนศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ
ดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปาประสงค 
(Goal) ผูเรียนมีศักยภาพและคุณภาพดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ เปนคนดี และมีความสุข           
ตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน ไดแก จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
ดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ จัดกิจกรรมสงเสริมการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
พัฒนาการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณพมาตรฐานการศึกษา สงเสริม
และพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเปนคนเกง ดีและมีความสุข สงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนและผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของผูเรียน 

สําหรับกลยุทธของโรงเรียน ไดแก พัฒนาศักยภาพผูเรียนตามมาตรฐานของ
หลักสูตรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร พัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

2.2.2 ขอมูลบุคลากรและผูอํานวยการ   
ขอมูลสสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ มึบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน 206 คน ประกอบดวยผูอํานายการ รองผูอํานวยการ 4 ฝาย บุคลากรครู
ทั้งสิ้น 201 คน บุคลากรสวนใหญมีวิทยฐานะชํานาญการถึงชํานาญการพิเศษ มากกวารอยละ 90 ของจํานวน
บุคลากรทั้งหมด อายุโดยเฉลี่ยมากกวา 40 ป แมจะมีบุคลากรครูจํานวนมากแตในบางกลุมสาระการเรียนรูยังมี
บุคลากรไมเพียงพอ 

บุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง             
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐ แมวาบุคลากรครูสวนใหญจะเปนผูอาวุโส แตก็มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเปนอยางดี          
มีความกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานที่ตนไดรับมอบหมาย มีความสัมพันธอันดีภายในองคการ แมวา
โรงเรียนจะมีขนาดใหญมาก แตก็มีการจัดระบบบริหารงานบุคลากรท่ีเปนระบบ มีฝายรับผิดชอบงาน และ
บุคลากรที่รับผิดชอบตามกลุมสาระกาเรียนรูตางๆ จึงถือวาเปนโรงเรียนที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิลําเนา           
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนตะวัตตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผูอํานวยการชายหนึ่งในเพียงไมก่ีคนที่มี
โอกาสยายเขามาปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโรงเรียนหญิงประจําจังหวัด ซึ่งถือวาเปนโรงเรียนอันดับหนึ่งท่ีมี
ชื่อเสียงทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ถึง 2 วาระ นอกจากนี้ทานยัง
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา หลังจากที่ไดมีการแยกออกจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําเร็จการศึกษาปริญญาโทครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐในเขตจังหวัดชายแดนตะวันตก            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผูบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณและผลงานที่โดดเดนทั้งผลงานดานความเปน
ผูบริหาร ผลงานดานผลการพัฒนาโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนผูอํานวยการมืออาชีพที่มีความ
มุงมั่นและประสบความสําเร็จในการทํางาน มีวิสัยทัศนและกระบวนทัศนในการทํางานอยางมีคุณภาพ ผานการ
ประเมินผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาดานผูบริหาร และการบริหารจัดการโรงเรียน มีความเปนเอกัตตบุคคล
ที่นาสนใจสามารถยึดถือเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนผูนํา 

2.2.3 ขอมูลผูเรียน 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

จัดชั้นเรียน 94 หองเรียน มีนักเรียน 4,575 คน แบงเปน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 46 หองเรียน 
นักเรียน 2,444 คน มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 16 หองเรียน นักเรียน 893 คน มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน        
15 หองเรียน นักเรียน 771 คน มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 หองเรียน นักเรียน 780 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจํานวน 48 หองเรียน นักเรียน 2,131 คน มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 16 หองเรียน นักเรียน 701 คน 
มัธยมศึกษาปที่ 5 จําพนวน 16 หองเรียน นักเรียน 708 คน มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 หองเรียน นักเรียน
702 คน  

2.2.4 อัตลักษณทางการบริหาร 
โครงสรางการบริหารโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบดวย 2 ฝาย ดังนี้ คือ ฝายดําเนินการ ไดแก ฝายฝายงบประมาณ ฝายวิชาการ ฝายการบริหารงาน
บุคคล และฝายการบริหารทั่วไป ฝายสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา ไดแก มูลนิธิโรงเรียน มูลนิธิผูมี
อุปการคุณ สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

โรงเรียนมีคณะกรรมการดําเนินงานทุกกิจกรรม ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงาน 
จัดใหมีการประชุมครูเปนประจํา เพ่ือปรึกษาหารือ รับทราบปญหา รวมกันพิจารณาแกไขหาแนวทาง             
หาขอเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดําเนินงานทุกอยางใหเรียบรอยสําเร็จลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารในเชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวม มีการตรวจสอบ การจัดองคกร โครงสรางงานบริหารอยางเปนระบบ  
มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปนเปาหมายที่ชัดเจน มีการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School Based Management) อยางชัดเจนและตอเนื่องมาตลอด การดําเนินงานของหนวยงานภายใน         
จึงคลองตัว มีแผนพัฒนา แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน สงเสริมการทํางานเปนทีม มีแผนการดําเนินงาน
ปฏิบัติงานตามแผนการทํางานเปนทีม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามทุกระยะ 4 ไตรมาส มีคณะกรรมการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนพระภิกษุสงฆ ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร         
สวนทองถ่ิน ผูแทนโรงเรียน คณะกรรมการเหลานี้จะรวมพิจารณาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน การกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานของโรงเรียน และการบริหารโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินงานทุกอยางไดบรรลุตาม
เปาหมายที่คาดหวังไว ทุกงาน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดจัดใหมีการประเมินผลการทํางานทุกงาน ทุกกิจกรรม
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ไดจัดขึ้นในแตละปการศึกษาและเก็บบันทึกไวเปนหลักฐาน รายงานโรงเรียน นําผลการประเมินไวเปนแนว
ทางการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหสําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน
สมบูรณถูกตองเปนปจจุบัน สามารถใชตรวจสอบ ใชคนขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของไดตามตองการ ทันเหตุการณ 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริหารแบบใชโรงเรียน
เปนฐาน (School Based Management) อยางชัดเจนและตอเนื่อง การดําเนินงานภายในของแตละหนวยงาน  
แตละองคกรมีความคลองตัว มีปรัชญา มีแผนพัฒนา แผนดําเนินงาน มีการปฏิบัติตามแผน สงเสริมการทํางาน
เปนทีม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามตั้งแตโครงสรางหรือองคกรเล็กๆ เชน ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ            
เปนระยะทั้ง 4 ไตรมาส มีการจัดองคกร จัดการบริหารที่มีโครงสรางอยางมีระบบ มีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน            
มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธที่ชัดเจน ใชหลักการมีสวนรวมมีการตรวจสอบและถวงดุล มีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานบุคคล ดานแผนและงบประมาณดานการ
บริหารทั่วไป เพ่ือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนดําเนินไปไดดวยดีประสบผลสําเร็จตรงตามที่ตั้งเปาหมายไว  
โดยโรงเรียนมุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดในทุกดานของการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนตอนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติในอนาคต ซึ่งในรูปแบบการบริหารนั้นโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนพระภิกษุสงฆ ผูแทนองคกร ชุมชน ผูแทนองคกร          
สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนครู รวมกันพิจารณาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน มีสวนรวมในการ               
จัดการศึกษาและการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารของโรงเรียน 

การบริหารกับการบูรณาการการเรียนการสอน 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุงเนนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกทักษะการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  
ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกิจกรรมเรียนรูที่นาสนใจ เปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดกระบวนการเรียน          
การสอนที่เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ฝกทักษะ การเรียนรูดวยตนเอง หรือฝกปฏิบัติรวมกันเปนกลุมในทุก
รายวิชา เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานไดดวยตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู หรือสรางองคความรู          
ดวยตนเอง หรือเรียนรูดวยการคิดรวมกัน รวมระดมสมอง รวมกันคิด วิเคราะห สังเคราะห รวมกันปฏิบัติ 
รวมกันนําเสนอผลงาน  รวมกันอภิปรายแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นอยางมีระบบ มีผลงานออกมาเปนที่         
นาพอใจ 

การจัดการเรียนการสอน นอกจากจะมุงเนนทางดานวิชาการแลวยังมุงเนนให        
ทุกกลุมสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เชน ในวิชาพระพุทธศาสนา
นักเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูการปฏิบัติธรรม ไดสนทนาธรรมกับพระสงฆตามวัดตางๆ เพ่ือไดประสบการณ
จริงอบรมใหนักเรียนเห็นความสําคัญ ภาคภูมิใจในความเปนไทย เกิดความรักชาติ พรอมที่จะสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมตอไปในกิจกรรม วันสุนทรภู วันลอยกระทง วันขึ้นปใหม วันสําคัญทางศาสนา วันครู วันเด็ก เปนตน  
นอกจากนี้ในชั่วโมงแนะแนวยังไดครูแนะแนวที่คอยใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียน มีครูหัวหนาคณะแตละคณะ
ที่นักเรียนสังกัดอยูคอยอบรมดูแลนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ มีวินัย  
ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตากรุณา เสียสละเพ่ือสวนรวม กตัญู ประหยัด มีความภูมิใจในความเปนไทย และรักษา
วัฒนธรรมไทย 
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การพัฒนาบุคลากรกับการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู  

ทุกกลุมสาระการเรียนรูมุงเนนใหครูผูสอนทุกคนตรวจสอบ วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือดูความสามารถและจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความเหมาะสม และยังเนนใหครูมีการ
ประเมินผลผูเรียนตามความสามารถ และนําผลการประเมินมาทําวิจัยเพ่ือหาวิธีแกไขตอไป นอกจากนี้โรงเรียน
ยังไดสงเสริม สนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรูแกครูในโรงเรียนใหจัด
การศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และยังมุงเนนพัฒนาครูใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนของตน รวมไปถึงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกครู         
ทุกคน ซึ่งอาจจะจัดอบรมในชวงกอนเปดโรงเรียน หรือกอนปดโรงเรียน เพ่ือสรางความตระหนักแกครูในเรื่อง
ของการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานที่  และสภาพบรรยากาศของโรง เ รี ยนชายแดนตะวันตก                 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการวางผังปลูกอาคารตางๆ ที่เปนระเบียบสวยงาม มีการจัดสวนหยอม และ              
จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนการสอน การเรียนรูของนักเรียนอยางเต็มที่ มีการจัดแหลงเรียนรู เชนหองสมุด
กลุมสาระการเรียนรู หองสมุดโรงเรียน หองอินเตอรเน็ต สื่อเทคโนโลยีตางๆ อยางเพียงพอสําหรับครูและ
นักเรียนไดใชสําหรับศึกษาคนควา 

โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูไวสําหรับนักเรียนศึกษาคนควาอยางเพียงพอ เพ่ือให
นักเรียนไดศึกษา สรางองคความรู คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค            
คิดไตรตรอง และเกิดวิสัยทัศนที่กวางไกล โรงเรียนไดจัดแหลงเรียนรูไวในโรงเรียนอยางหลากหลายและ
เพียงพอแกนักเรียนเชน หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู หองสมุดของโรงเรียน หองอินเตอรเน็ต หองโสตทัศน
ศึกษา พิพิธภัณฑ เปนตน เม่ือใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาคนควาหาความรูในการทํางาน และแสวงหาความรู 
เพ่ือพัฒนาความรูของตนเองตามที่ตองการทันสมัย ทันเหตุการณตางๆ ของโลก 

งานอนามัยโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจําปแกครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน เปนประจําทุกป และยังมีครูพยาบาลใหการดูแลรักษา
เบ้ืองตนเมื่อเจ็บปวยกะทันหันมีกําหนดสรุปงาน ประเมินผลงานจากการทํากิจกรรมตามโครงการตางๆ             
ของกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียนเพื่อนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงงานและจัดงานตอไป 
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ภาพที่ 8 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2.2.5 อัตลักษณการจัดการเรียนการสอน   
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุงเนนใหครูทุกกลุมสาระการ

เรียนรู ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเอกสาร สื่อที่ทันสมัยประกอบการเรียน          
ใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู  สรางองค
ความรูดวยตนเอง และเนนใหทุกกลุมสาระการเรียนรู ดําเนินการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและธรรมชาติของแตละวิชา อีกทั้งความสามารถของนักเรียน  เพ่ือตรวจสอบและพัฒนาการ
เรียนรู พัฒนาการทางดานตางๆของนักเรียนอยางเปนระบบตอเนื่อง มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มุงม่ัน สนใจ ใฝเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนได
แสดงออกในความสามารถของตนเองดานตางๆ เชน ดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ดวยการแสดงผลงาน  
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โครงงาน นําเสนองานตางๆของตนเอง ของกลุม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังเนนการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันพึงประสงคที่ตองปฏิบัติในสังคมดวย 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีหลักสูตรทองถ่ินที่เหมาะสมกับผูเรียน สามารถ
เลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดตั้งชมรมตางๆ ตามความตองการของนักเรียน มีครูเปนผู
คอยใหคําแนะนําในแตละชมรม ในเรื่องการดําเนินการของชมรม กิจกรรมตางๆ ในชมรม นักเรียนสามารถ
เลือกชมรมไดตามความถนัด ความสนใจ และความพอใจ มุงเนนและพยายามจัดแหลงเรียนรู จัดหา           
สื่อนวัตกรรม หองสมุด หองอินเตอรเน็ต ไวใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจและ          
ความตองการ นอกจากนี้ยังไดจัดแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆเพ่ือให
นักเรียนไดศึกษาหาความรูจากประสบการณจริง 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดกระบวนการเรียน        
การสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู 
หรือสรางองคความรูดวยตนเอง หรือเรียนรูดวยการคิดรวมกัน รวมระดมสมอง รวมกันคิด วิเคราะห  
สังเคราะห รวมกันปฏิบัติ รวมกันนําเสนอผลงาน รวมกันอภิปรายแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นอยางมีระบบ  
มีผลงานออกมาเปนที่นาพอใจ เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ฝกทักษะ การเรียนรูดวยตนเอง หรือฝกปฏิบัติ
รวมกันเปนกลุมในทุกรายวิชา เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานไดดวยตนเองและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี พยายามและปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาดวยตนเอง หาขอมูลจากแหลง
เรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือเนนใหผูเรียนมีทักษะในการหาความรู รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
จัดทําสาระการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมาการเรียนการสอนที่เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 
การทําโครงงาน โครงงานอาหารพื้นบาน โครงงานการประกอบอาชีพ เปนตน มุงเนนใหนักเรียนคนควา                 
หาความรูจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินหรือเชิญวิทยากรจากทองถ่ินที่มาสอนหรือฝกทักษะตางๆ ที่ตรงกับ
ความตองการของนักเรียน ชุมชน และสังคม 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรทองถ่ินมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม              
การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานเพ่ือให
การดําเนินการประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

การวัดผลประเมินผลในทุกรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ มุงเนน          
การประเมินผลใหเปนไปตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผูเรียน  
ผลการประเมินที่ไดนั้นก็เกิดจากการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และ
วิสัยทัศนของนักเรียนในแตละเกณฑการประเมิน ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการนิเทศกํากับ และติดตาม              
ทุกการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน การจัดกิจกรรมตางๆของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน การประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ            
การประเมินคุณภาพภายในของแตละกลุมสาระการเรียนรู การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา เพ่ือนําผลไปใช
ใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป นอกจากนี้โรงเรียนยังมุงเนนการจัดกิจกรรมเพื่อบริการ
สาธารณประโยชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสมอมา เพ่ือเปนประโยชน
ในเรื่องของการรวมกันทํากิจกรรมและประโยชนที่นักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน            
เพ่ือสาธารณะ 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระบบคณะนั้น ครูที่ปรึกษาไดดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนํา มีขอมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาอยางละเอียดทุกคน มีการติดตอกับผูปกครองอยาง
สมํ่าเสมอ มีขอมูลของนักเรียนแตละคนอยางชัดเจนทั้งดานการเรียนและพฤติกรรม จะเห็นวาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนก็เนนนักเรียนเปนสําคัญที่สุดเชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอน 

2.2.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนสตรีประจํา

จังหวัดซึ่งมีจํานวนนักเรียนมาก จึงมีขอจํากัดในการดูแลอยางไมทั่วถึง 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่และอาคารสถานที่

คอนขางจํากัดเพราะตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง          

สถานที่ตั้งลอมรอบไปดวยสวนราชการตางๆ ไมไดใกลชิดชุมชนเทาใดนัก อาจจะเปนสาเหตุใหไมไดใช และ         
รับบริการจากชุมชนเทาที่ควร 

2.2.7 ผลการประเมินโรงเรียน 
2.2.7.1 ผลการประเมินภายใน 

ดานผูเรียน 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 1-8  

เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพตามเกณฑของโรงเรียนคือตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ผลปรากฏวานักเรียนโรงเรียน
ชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุกระดับชั้นมีมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนในมาตรฐาน              
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ไมนอยกวาระดับ 3 และสรุปคาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1-8 มีระดับคุณภาพ 3.64          
(รอยละ 91.07) จึงเปนไปตามเกณฑของโรงเรียน 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทั้งระบบชั้นและระบบคณะ มีครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ติดตาม  
ติดตอกับผูปกครองทันทีที่พบปญหาจัดเปนการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที โรงเรียนมุงเนนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ตองการให
นักเรียนเปนผูที่รักการเรียนรูแสวงหาความรูดวยตนเอง สรางองคความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ          
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใหนักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมี
เจตคติที่ดีตอการทํางานและอาชีพสุจริต มีความสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีทั้งท่ีเรียนรูจากในหองเรียนและ
นอกหองเรียน สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  
และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหนักเรียนมีลักษณะนิสัย          
ดานศิลปะ คนตรี และกีฬา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรคในดานดังกลาวอยูแลว  
และส่ิงสําคัญอยางยิ่งคือ มุงเนนใหนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี จะไดมีจิตใจที่ดีในรางกาย
ที่แข็งแรง มีกําลังสมอง กําลังใจ ที่จะพัฒนาการเรียนรูของตนใหไดผลตามที่คาดหวัง และดํารงตนใหเปนผูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ดานครู 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานการเรียนการสอนมาตรฐาน          

ดานการเรียนการสอนมาตรที่ 9 และ10 เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพตามเกณฑชองโรงเรียนคือตั้งแตระดับ           
3 ขึ้นไป ผลปรากฏวาครูโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมาตรฐานดานการเรียนการสอน
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ในมาตรฐานที่ 9 -10 ไมนอยกวาระดับ 3 และสรุปคาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 9 – 10 มีระดับคุณภาพ 3.36           
(รอยละ 90.90) ซึ่งเปนไปตามเกณฑของโรงเรียน 

โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดครูผูสอน             
ใหปฏิบัติหนาท่ีสอนตรงตามวิชาเอก วิชาโทที่ครูจบการศึกษามา เพ่ือประโยชนดานความรู ดานทักษะ 
ประสบการณ แกนักเรียนโดยตรง นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดใหครูผูสอนทุกทานไดเขารับการอบรม สัมมนา 
ประชุมปฏิบัติการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ทันสมัย มุงเนนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําสื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และจัดโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพใหครูทุกคนนําไปปฏิบัติในการสอนและการดําเนินชีวิต 
นอกจากนี้เพ่ือความกาวหนาและพัฒนาตนเองของครูทุกคนโรงเรียนสนับสนุนใหครูในโรงเรียนไดศึกษาตอ           
ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดในดานการเรียนการสอนนักเรียน 

ครูโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนครู       
ครบตามเกณฑที่ กําหนดมีคุณวุฒิตรงกับงานที่ปฏิบัติ มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความถนัด นอกจากนี้           
ครูโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพมุงเนนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่มีความรับผิดชอบสูงสงเสริม
นักเรียนใหคิด ฝกปฏิบัติ รักการเรียนรู ครูทุกคนยังไดรับโอกาสในการอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูโดยสมบูรณ 

ครูโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวนไมเขาใจ
เปาหมายของการจัดการศึกษา เปาหมายของหลักสูตร ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาคนควาหาความรู           
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาผูเรียน ครูบางทานมีภาระงานมาก การสอนนักเรียนจึงทําไมไดเต็มที่เทาท่ีควร   
นอกจากนั้นยังมีนักเรียนบางสวนที่ขาดความรับผิดชอบ ไมมีวินัยในตนเอง ไมตั้งใจเรียน จํานวนนักเรียน             
ในแตละหองเรียนมีมากเกินไปจนทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเปนไปตามที่ตองการ 

ดานผูบริหาร 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 11-16 เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนคือตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป           
ผลปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมาตรฐานดานการบริหารและ            
จัดการศึกษาในมาตรฐานที่ 11, 12, 13, 14, 15, 16 ไมนอยกวาระดับ 3 และสรุปคาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 11-
16 มีระดับคุณภาพ 3.69 (รอยละ 92.29) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผูนํา เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูกําหนดทิศทาง        
การจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมกันกับครู กระตุนใหเกิดการพัฒนาการศึกษาดานตางๆ จัดการบริหาร
โรงเรียนในเชิงกลยุทธ ใชหลักการมีสวนรวม มีการตรวจสอบและถวงดุล จัดองคกรบริหารอยางเปนระบบ
ชัดเจน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายอํานาจและ           
การบริหารทั้งดานวิชาการ ดานบุคคล ดานแผนและงบประมาณดานการบริหารทั่วไป เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวย
ใหการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว การจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนเปนบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู จิตใจ อารมณของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนชายแดนตะวันตก          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาอุทิศเวลาในการ
ทํางาน เพ่ือมุงประโยชนใหเกิดกับนักเรียนและโรงเรียนโดยตรง 
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ผูบริหารโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะผูนํา  
มุงมั่นตั้งใจอุทิศเวลาใหกับงานตางๆ ของโรงเรียน มุงประโยชนแกนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ          
ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาในโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น          
มีการกระจายอํานาจไปยังหนวยงานยอยในโรงเรียน ทํางานเปนทีมงานจากหนวยงานยอยจนกระทั่งประสบ
ความสําเร็จเปนหนวยงานใหญ โรงเรียนมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนตัวแทนของบุคคลอาชีพ
ตางๆ คอยชวยชี้แนะดูแล แนะนําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนอยูเสมอ นอกจากนั้นครูและนักเรียนโรงเรียน          
สุรนารีสวนใหญขยัน มุงม่ัน ตั้งใจที่จะศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ครูมุงม่ันใหนักเรียนไดประโยชนจาก         
การเรียนรูโดยตรง สวนนักเรียนก็พรอมที่จะรับความรูจากครูและศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

งานบริหารของโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางสวนมีขนาดใหญเกินไป งานตางๆ จึงไมชัดเจน ทําใหการติดตอประสานงานอาจจะลาชาในบางครั้ง ภาระ
งานของโรงเรียนมีมากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บางครั้งจึงเปนอุปสรรคในการสรางสรรค และพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนที่มีครูนักเรียน
และบุคลากรทางดานตางๆ มาก บางครั้งการดําเนินงานดานตางๆคอนขางจะมีปญหา อาจเปนเหตุใหผลการ 
จัดการศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 

2.2.7.2 ผลการประเมินภายนอก 
ดานผูเรียน 
ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รางเริงแจมใสมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ

บุคคลทั่วไป รักการเรียนรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร เขารวมกิจกรรม         
ตามความถนัดจนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในดานศิลปะ 
ดนตรี กีฬา สามารถสรางชื่อเสียงระดับประเทศ นักเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได     
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

เนื่องจากจํานวนนักเรียนมีมาก บางครั้งทําใหเปนปญหาในดานระเบียบ
วินัยเนื่องจากขาดการรับขาวสาร และวัฒนธรรมสมัยใหม ทําใหนักเรียนบางสวนสนใจปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
สมัยใหม อยางไรก็ตามโดยภาพรวมนักเรียนสวนมากมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเปนที่      
นาพอใจ 

ดานครู 
ครูมีความรูความสามารถในการสอน พัฒนาตนเองจนมีความเชี่ยวชาญ

ในงานท่ีปฏิบัติ มีการฝกอบรมและแสวงหาความรู พัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง มีผลงานดานวิชาการ 
เปนที่ประจักษ เปนครูแกนนํา ครูตนแบบ และอาจารย 3 หลายอัตรา สรางชื่อเสียงทําใหโรงเรียนเปนแบบอยาง
ของหนวยงานอื่นมาชื่นชมและดูงานอยางสมํ่าเสมอ 

ในภาพรวมมีครูตามเกณฑที่กําหนด แตเมื่อสํารวจแตละกลุมสาระการ
เรียนรูในบางกลุมขาดครูผูเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ในขณะที่บางกลุมสาระการเรียนรูมีจํานวนครูเกิน 

ดานผูบริหาร 
ผูบริหารมีภาวะผูนํ า มีวิสัยทัศนกว างไกล  เปนผูนํ าทางวิชาการ                 

มีความสามารถในการบริหารจัดการเปนไปตามเกณฑ มีความรับผิดชอบสูง อุทิศตน เสียสละ พรอมนําโรงเรียน
สูความกาวหนา มีความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางดี สงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการจัดกิจกรรม                
ที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนิเทศ
ติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง 
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เนื่องจากโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีบุคลากร และนักเรียนจํานวนมาก บางครั้งอาจมีปญหาในดานความใกลชิดของ
บุคลากรในแตละฝาย ผูบริหารหารควรมีบทบาทและสรางความสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ 

2.2.8 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
1. โรงเรียนควรใหโอกาสบุคคลภายนอก และเครือขายผูปกครองมีบทบาท           

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประชาสัมพันธใหความรูแกชุมชน ผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ          
เนนการทําภูมิปญญาทองถ่ินประยุกตกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พรอมกับการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

2. เปดโอกาสใหครูอาจารยพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
สงเสริมพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยี และส่ือท่ีผลิตขึ้นเองมาจัดการสอน สงเสริมการบูรณาการขามกลุมสาระการ
เรียนรู 

3. ปลูกฝงนักเรียนใหมีการพัฒนาดานวัตถุ ควบคูไปกับการพัฒนาดานจิตใจ        
ไปพรอมๆ กัน สงเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางใหนักเรียนเปนบุคคล 
แหงการเรียนรู 

2.2.9 บทสรุปเกี่ยวกับบริบทโรงเรียน 
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอีกพ้ืนที่เปาหมายการวิจัย

ซึ่งมีภาพลักษณทางการบริหารที่โดดเดนเชนเดียวกับโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา ภายใตการนําของผูบริหาร 
ที่มีความเปนเอกัตตบุคคล และมีรูปแบบการนําเอาภาวะผูนําไปสูการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไดอยางมี
พลวัต ดังผลงานที่ปรากฏและเปนที่กลาวขานกันอยางแพรหลาย ความนาสนใจของโรงเรียนแหงนี้อยูที่
ผลสัมฤทธ์ิและการขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียนของผูบริหารที่มีความสามารถ จึงทําใหโรงเรียนชายแดนตะวันตก
ภาตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่จับตามองในหลายๆ ดาน ขอมูลเบ้ืองตนสะทอนใหเห็นคุณลักษณะอันสําคัญที่ 
ทําใหโรงเรียนแหงนี้เปนพ้ืนที่เปาหมายแหงท่ีสองในการคนหาขอมูลเพ่ือคลี่คลายไปสูผลการวิจัยครั้งนี้ 
 
3. บริบทชุมชนและโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.1 บริบทชุมชน  
จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนราชธานีเกาแกมีอายุมากกวา 200 ป

มาแลว ตั้งอยูสุดชายแดนทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนละติจูดที่ 
14-15 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 104-105 องศาตะวันออก (ตัวจังหวัดชายแดนตะวันออก                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูละติจูด 15 องศา 14 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 104 องศา 47 ลิปดา 
ตะวันออก) มีขนาดพื้นที่ 16,112.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.16 ของ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประมาณ 361 กิโลเมตร (อําเภอเขมราฐ-อําเภอน้ํายืน) และกัมพูชาประชาธิปไตย ประมาณ         
67 กิโลเมตร (อ.น้ํายืน ติดตอกับจังหวัดเขาพระวิหาร) อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางรถไฟ
ประมาณ 575 กิโลเมตร และตามทางรถยนตประมาณ 630 กิโลเมตร 

การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) และสถานีบางซื่อ มีรถดวน และ          
รถเร็ว สายกรุงเทพฯ-ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางรถยนต  การคมนาคมขนสงทางรถยนตนี้ 
สามารถใชเสนทางทั้งสําหรับการเดินทางติดตอ และการขนสงสินคาภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง           
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ตลอดจนถึงทั่วภูมิภาคของประเทศ ขนสงทางอากาศ สนามบินพาณิชย (สนามบินนานาชาติ ทําการบินวันละ           
2 เที่ยวบิน 

จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกิจการประปา ดําเนินการโดย            
การประปาสวนภูมิภาค มีสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค ใหบริการและจายไฟฟา 

การดําเนินการดานสาธารณสุข จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
ไดดําเนินการในรูปแบบผสมผสาน คือ มุงในดานการรักษาพยาบาล การสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม การปองกันโรค
และการสงเสริมสุขภาพพรอมกันไปกับการสาธารณสุขมูลฐาน 

เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดตอหัวตอป           
36,527 บาท สาขาการผลิตที่ทํารายไดมีมูลคามากที่สุดคือสาขาการขายสง และการขายสง-ขายปลีก            
การซอมแซมยานยนต สัดสวนรอยละ 27.27 รองลงมาคือ สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม สัดสวน
รอยละ 17.27 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมแลวถือวา
ชะลอตัว เม่ือเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมชะลอตัว ดานการบริโภค
ชะลอตัว แตราคาสินคาในหมวดน้ํามันเชื้อเพลิง หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้น ดานการคาชายแดนไทย-
สปป. ลาวในเขตจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาการคารวม 5,816.22 ลานบาท 
สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 52.34 เปนมูลคาการสงออก 3,262.66 ลานบาท และมูลคานําเขา 2,598.56 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 23.66 และรอยละ 114.98 ตามลําดับ และมีดุลการคาเกินดุล 664.10 ลานบาท 

จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจังหวัดเกาแกมีอายุกวา 200 ป 
มาแลว จึงมีแหลงทองเท่ียวหลายลักษณะดวยกัน คือ ดานวัฒนธรรมประเพณี  โบราณสถานกอนประวัติศาสตร  
วัดเกาแกที่มีชื่อเสียง และแหลงทองเท่ียวที่เปนธรรมชาติ ไดแก แหลงทองเท่ียวที่อยูในเขตเมือง คือ วัดทุง        
มิ่งเมือง วัดสุนารามวรวิหาร วัดแจง วัดปานอย วัดศรีรัตนาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดบึงบัว วัดบานนาเวียง 
หาดวัดไว หาดโนนเดื่อ ศาลหลักเมือง และทุงมิ่งเมือง แหลงทองเท่ียวประเภทอุทยานแหงชาติในเขตอําเภอ
ตางๆ ไดแก แมน้ําคลองสี อุทยานแหงชาติแกงพะนะ แซศีรษะแมว วัดถํ้าคูวรรค อุทยานแหงชาติภูชอง-          
นาลอย อุทยานแหงชาติภูแตม น้ําตกลาดโตนน้ําตกสายสวรรค น้ําตกทุงนาเวียง น้ําตกแสงเดือน น้ําตก            
หวยพลวง เขื่อนพระเทพฯ และภูสเมย แหลงทองเท่ียวประเภทอื่นๆ ไดแก วัดหนองปาดง  วัดปานานาประเทศ  
วัดภูเขามณี วัดพระเทวานิมิต และสํานักสงฆภูรวง 

งานประเพณีที่สําคัญ ไดแก งานแหเทียนพรรษา เปนงานบุญที่ยิ่งใหญที่สุด ของจังหวัด
ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดใหมีขึ้นทุกปในวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา                  
งานประเพณีมหาสงกรานตแกงสะดือ งานเทศกาลไมดอกไมประดับ จัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ และ           
งานประเพณีไหลเรือไฟ จัดขึ้นในชวงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) 

ประวัติความเปนมา ดินแดนแถบนี้ไดมีชนชาติ ขา สวย อพยพมาจากกรุงศรีสัตตนาคนหุต 
เขามาอาศัยอยูมาตั้งแตกอนสมัยกรุงรัตนโกสินทรแลว ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองค
ทรงคิดจะรวบรวมผูคนที่แตกกระจัดกระจายจากภัยสงครามใหมาอยูเปนกลุมกอน ดังนั้นถาใครสามารถ
รวบรวมผูคนไดมากและอยูกันอยางมั่นคงก็จะไดรับการแตงตั้งเปนเจาเมือง ดวยเหตุนี้ในป พ.ศ. 2329            
ทาวคําผง ซึ่งไดรวบรวมผูคนอพยพมาตั้งหลักแหลงทํากินอยู ณ บริเวณหวยแจระแม อันเปนที่ราบริมแมน้ํามูล 
และตอมาภายหลังมีความชอบจากการนํากําลังเขาชวยกองทัพไทยตีเมืองนครจําปาศักดิ์ จึงไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหยกบานแจระแม เปนเมืองชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแตงตั้ง
ใหทาวคําผงเปนพระปทุมวรราชสุริยวงศเจาเมือง 
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ภายหลังไดยายเมืองมาตั้งใหมที่ "ดงอูผึ้ง" อันเปนที่ตั้งจังหวัดในปจจุบัน โดยมีเมือง
เทียบเทาชั้นจัตวาขึ้นอยูรวม 7 เมือง ในสมัยรัชกาลที่ 5 กอนจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองชายแดน
ตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกรวมอยูในบริเวณหัวเมืองลาวกาว ตอมาในป พ.ศ. 2442 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปนมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเมืองชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ตั้งมณฑล และ
เปลี่ยนชื่อใหมอีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ. 2443 เปนมณฑลอีสาน ในป พ.ศ. 2468 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
จึงลดฐานะมณฑลชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงเปนเพียงจังหวัดหนึ่งของมณฑลนครราชสีมา
เทานั้น จนกระทั่งยุบเลิกมณฑลในป พ.ศ. 2476 จึงกลายเปนจังหวัด ชายแดนตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตั้งแตนั้นมา ในป พ.ศ. 2476 ไดมีการยกเลิกมณฑลท้ังประเทศ จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออก              
เฉียงเหนือซึ่งแยกออกมาจากมณฑลนครราชสีมาในขณะนั้น ไดกลายเปนจังหวัดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
หลังจากนั้นจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไดถูกแบงออก โดยอําเภอยโสธรและอําเภอ
ใกลเคียงเปนจังหวัดยโสธร ในป พ.ศ. 2515 และตอมาป 2536 ไดถูกแบงอีกครั้ง โดยอําเภออํานาจเจริญและ
อําเภอใกลเคียงเปนจังหวัดอํานาจเจริญ ปจจุบันจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เปน
อันดับ 5 ของไทย และมีประชากรลําดับที่ 3 ของประเทศ 

ดานการศึกษา จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวย 5 เขต
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวยโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 99 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 74 แหง โรงเรียนเอกชน จํานวน 13 แหง โรงเรียนสาธิต จํานวน 2 แหง   
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 11 แหง และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในสวนที่เปนสถานศึกษา
หลักและวิทยาเขต รวม 14 แหง 

ประชาชนสวนใหญในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา มีการสงบุตรหลานเขามา
ศึกษาในตัวจังหวัดเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหจํานวนนักเรียนในเขตจังหวัดมีจํานวนมาก โดยเฉพาะที่โรงเรียน
ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนนักเรียนมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามีอัตราการศึกษาตอในระดับสูง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาหลายแหงมีความโดดเดน
ในดานการบริหารจัดการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีผลงานเปนที่ประจักษ 

บทสรุปขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจังหวัดที่ตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออก

ของภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจังหวัด
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีประวัติความเปนมา
ยาวนาน โดยเฉพาะทางดานการศึกษา มีพัฒนาการความเปนมายาวนาน และมีชื่อเสียงเปนที่ประจักษมากมาย 

โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนเปาหมายการวิจัยที่ตั้งอยู
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเปนที่
ประจักษมากมาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาดานการจัดการศึกษาที่นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
การบริหารงานของโรงเรียน และตัวผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางการ
บริหารและมีรูปแบบที่มีความนาสนใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกดรงเรียนดังกลาวเปนพ้ืนที่เปาหมายแหงหนึ่ง           
ในการวิจัยครั้งนี้ 
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3.2 บริบทโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูตําบลในเมือง          
อําเภอเมือง จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีเขตบริการเพ่ือการรับนักเรียนเขาเรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทบานใกลในเทศบาล
นครชายแดนตะวันออกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาล
ที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2440 ที่วัดสุปฏนารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อวา “โรงเรียนชายแดนตะวันออกวิทยาคม” เปดสอน
ในชั้นประถมศึกษา ปที่ 1-3 รับนักเรียนทั้งบรรพชิต และคฤหัสถชาย โดยไดรับพระราชทานทรัพยจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จํานวน 10 ชั่ง เปนทุนใชจายในการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2458 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงสรางอาคารเรียนหลัง
ใหมใหที่ มุมทุงม่ิงเมือง ดานทิศตะวันออก (บริเวณโรงเรียนอนุบาลปจจุบัน) เรียกอาคารหลังใหมวา          
“ตึกเหลือง” โรงเรียนไดประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงเปนประธานพิธีเปด และไดประทานนามโรงเรียน        
นี้วา “โรงเรียนตัวอยางประจํามณฑลชายแดนตะวันออก”เพ่ือเปนอนุสรณถวายแด พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และไดโอนนักเรียนคฤหัสถจากโรงเรียนชายแดนตะวันออกวิทยาคมมาเรียน 
ที่โรงเรียนแหงใหมนี้ ดังนั้น โรงเรียนจึงถือวันที่ 28 กันยายน ของทุกปเปน “วันสถาปนาโรงเรียน” 

พ.ศ. 2462-2474 โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดขยาย
ชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหมีนักเรียนมากขึ้น จึงไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังใหมขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2475 ในบริเวณทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดในปจจุบัน เปนอาคารไมสองชั้น 20 หองเรียน ทําพิธี
เปดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478 เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

พ.ศ. 2516 เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ จึงยายไปสถานที่แหงใหมในเขตหมูบาน
ทาวังหิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1176 โดยกระทรวงการคลังไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ            
จัดพ้ืนที่สวนหนึ่งจํานวน 150 ไร 15.9 ตารางวา เปนที่ตั้งโรงเรียน และโรงเรียนไดใชสถานที่แหงใหมนี้ได
จัดการเรียนการสอนจนถึงปจจุบัน 

ปรัชญาของโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ประพฤติดี     
มีวัฒนธรรม นําสังคม คติธรรมของโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับพระราชทาน 
คติธรรมจากสมเด็จพระสังฆราช วา “สุพฺพตธมฺมสงฺคโม วฑฺฒติ” ซึ่งหมายความวา “ผูมีความประพฤติธรรม 
สังคมดี ยอมเจริญ” วิสัยทัศนของโรงเรียน ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวม เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเปนไทย 
และศักยภาพในการแขงขันซึ่งนํามาสูพันธกิจของโรงเรียน ไดแก พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยเนนการมีสวนรวม ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการใหเขมแข็งโดยใชวงจรคุณภาพ   
(PDCA) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภามตามเกณฑวิชาชีพครู   
พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระบบการบริหารและระบบการเรียนรู พัฒนาการสรางเครือขายครู ผูปกครอง และชุมชน ตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนมีเปาหมาย          
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ในการจัดการศึกษาในภาพรวมตามพันธกิจ คือ ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

 
 
ภาพที่ 9 สัญลักษณโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3.2.2 ขอมูลบุคลากรและผูอํานวยการ 
ขอมูลสสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ประกอบดวยผูอํานวยการซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) รองผูอํานวยการ จํานวน 
4 คน บริหารงานฝายตางๆ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) จํานวน 3 คน และปริญญาตรี            
1 คน ครูประจําการ จํานวน 251 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) จํานวน 39 คน ระดับ
ปริญญาตรี 212 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรฝายสนับสนุนงานสอนและภารกิจของโรงเรียน ไดแก  
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว แมบาน และคนสวน ซึ่งรวมจํานวนบุคลากรทั้งโรงเรียนทั้งสิ้น 332 คน อายุโดย
เฉลี่ยของบุคลากรสุงกวา 40 ป มากกวารอยละ 75 มีวิทยาฐานะทางวิชาชีพการศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิลําเนา         
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จบการศึกษาปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ เปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางาน มีผลงานเปนที่
ประจักษมากมายทั้งรางวัลผูบริหาร รางวัลความสําเร็จของนักเรียนและโรงเรียน เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
หลายโรงเรียนในเขตตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับการยอมรับวาเปนผูบริหารที่มีความเปนมือ
อาชีพจนไดยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนอันดับหนึ่ง ของจังหวัดชายแดนตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนผูบริหารมือ 

3.2.3 ขอมูลนักเรียน 
โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนขนาดใหญ

พิเศษ จัดชั้นเรียน 101 หองเรียน มีนักเรียน 5,315 คน มีขอมูลเก่ียวกับจํานวนนักเรียน ดังนี้ แบงเปน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 51 หองเรียน นักเรียน 2,833 คน มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 17 หองเรียน  
นักเรียน 959 คน มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 17 หองเรียน นักเรียน 927 คน มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน       
17 หองเรียน นักเรียน 947 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 50หองเรียน นักเรียน 2,482 คน 
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 16 หองเรียน นักเรียน 831 คน มัธยมศึกษาปที่ 5 จําพนวน 16 หองเรียน นักเรียน 
820 คน มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 18 หองเรียน นักเรียน 831 คน 
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3.2.4 อัตลักษณทางการบริหาร 
โรงเรียนดําเนินงานตามแผน พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเนน

การมีสวนรวม การจัดองคกร โครงสรางการบริหารและระบบการบริหารงาน  ดังนี้  1) มีแผนภูมิการจัดองคกร
และโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษรมีคําสั่งมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจนทุกงาน            
2) มีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารอยางเหมาะสม จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพ่ือ
กําหนดทิศทาง ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการ
อยางเปนระบบ 4) มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 5) มีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพย สินและ
รายไดที่มีคุณภาพ โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการยึดหลักความสอดคลองกับ
นโยบาย จุดเนน และมาตรฐานการศึกษา ตอดจนความคุมคาในการใชทรัพยากร 6) มีระบบการบริหารงาน
ทั่วไปที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ นําแผนสูการปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการปกครองระดับชั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุและการเงิน คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการนิเทศภายใน คณะกรรมการวัดและ
ประเมินผล คณะกรรมการแตละฝายมีบทบาทหนาที่ชัดเจนในการวิเคราะหระบบงาน ประชุมวางแผนดําเนินงาน 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ 

โรงเรียนไดมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยกําหนดผูรับผิดชอบพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ จัดทําขอมูลสารสนเทศครอบคลุมเกณฑมาตรฐานคุณภาพตามตัวบงชี้ของมาตรฐานการศึกษา  
เผยแพรขอมูลสารสนเทศโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนโดยจัดทําเอกสาร เผยแพรทางเว็บไซต 

โรงเรียนดําเนินงานตามแผนเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ
ใหเขมแข็งโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ไดแก การกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ใหอิสระในการวางแผน พิจารณาและตัดสินใจแกหนวยงานตางๆ ในโรงเรียน  
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามขั้นตอนผานสายงานการบังคับบัญชา การบริหารโดยการมีสวนรวม ดังนี้  
1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา อยางตอเนื่อง และเปนระยะ 2) จัดกิจกรรมโดยการรวมกัน
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3) จัดใหมีคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
ทุกระดับชั้น เพ่ือชวยกันแกไขปญหาและพัฒนานักเรียน 

การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม ดังนี้ 1) จัดทําแผนกลยุทธ 
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาของ
ชาติ กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนจากนโยบาย/จุดเนนของหนวยงานตนสังกัด สํารวจปญหา/ 
ความตองการจากครู นักเรียน คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือนําไปสูแผนกลยุทธ
ของโรงเรียน ที่มีมาตรการและตัวบงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน 2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยระบุ            
ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและนโยบาย/จุดเนนของ สพฐ. 3) จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการโดยยึดหลักความสอดคลองกับนโยบายจุดเนนและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจน         
ความคุมคาในการใชทรัพยากร 2) ปฏิบัติตามแผน โดยกําหนดปฏิทินการดําเนินงานและติดตาม              
การดําเนินงานตามแผน 3) จัดระบบขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกตองและครบถวน ไดแก ขอมูล
สารสนเทศพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูลครู นักเรียน ทรัพยากร 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนอยางตอเนื่อง โดยจัดใหทุกกลุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางดําเนินการและสิ้นสุด
โครงการ โดยรายงานผลการปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
5) นําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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และผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการดําเนินงานในรอบป มากําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาวางแผนทุกป 6) ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 7) คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งการไดมาของคณะกรรมการ
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกฎกระทรวงฯ วาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8) คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอครั้ง         
9) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องตางๆ 

รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน สงเสริมกิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอโดยมีเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจน สงเสริมการประชุมปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนางานสูมาตรฐานคุณภาพของทุกกลุมงาน/งาน สงเสริมงาน/โครงการใหมๆ เพ่ือความเปนเลิศทาง
วิชาการ เชน การเปดสอนหลักสูตรความเปนเลิศทางวิชาการ (EEP) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ในโรงเรียน สงเสริมการเรียนการสอนเทคโนโลยี ฯลฯ 

การตรวจสอบและถวงดุลย 1) มีปฏิทินตรวจสอบติดตามไวในแผนการดําเนินงาน
อยางชัดเจน 2)ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่และสิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีระเบียบ
รองรับการปฏิบัติหนาที่ 3)รายงานผลการตรวจสอบสูสาธารณชน 

การบริหารกับการบูรณาการการเรียนการสอน 
มีการจัดโครงสรางของรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆใหหลากหลาย            

เพ่ือสนองตอบความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี มีการพัฒนารายวิชาที่เปดสอนทั้งสาระการเรียนรูที่ตอง
ใชเปนหลักเพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิด การเรียนรูและการแกปญหา และสาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปน
มนุษยและศักยภาพพื้นฐานในการคิดและการทํางาน มีรายวิชาเพ่ิมเติม ใหผูเรียนเลือก ครบทุกระดับชั้น และ
ครบทุกสาระการเรียนรู 

มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย จัดตารางเรียนตารางสอนใหเอ้ือตอ         
การเรียนรู และการพัฒนาการจัดการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความสามารถ  
ความสนใจและความถนัดไดครบทุกระดับชั้น จัดตารางเรียนใหเอ้ือตอการใชแหลงการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง 

มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางผูเรียนใหพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาส
เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไดครบถวน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัย 
(ลูกเสือ เนตรนารี รักษาดินแดน) อีกท้ังกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักสูตรที่แตกลุมสาระการเรียนรู จัด
ใหผูเรียนไดเลือกและเขารวมตามความเหมาะสม 

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางหลากหลายสนองตอบ
ความตองการ และตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี และเรียนรูได
จากส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งเครือขายการเรียนรูในทองถ่ิน ในชุมชน และ        
แหลงอ่ืนๆ โดยมีระบบการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทั้งฝายวิชาการและกลุมสาระการเรียนรู           
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการที่หลากหลาย ใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสนใจและความแตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ
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จริงโดยใชกระบวนการกลุม และแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ โครงงาน การทดลอง การสาธิต ละคร 
บทบาทสมมติ การแสดง การสอนโดยใช Graphic Calculator และการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม 
The Geometer sketchpad (GSP) ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 

สงเสริมการผลิต การใช การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ทุกกลุมสาระ
การเรียนรูจัดหา/ผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามความจําเปน และความเหมาะสมของลักษณะรายวิชา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไดหลากหลาย ที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู          
โดยการมีสวนรวมของครูและผูเรียน การใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนี้ 

จัดงบพัฒนาวิชาการและงบสนับสนุนระดมทรัพยากรจากผูปกครอง ชุมชน         
เพ่ือจัดสรรการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสื่ออุปกรณ อยางเพียงพอ มีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ สื่อการ
เรียนรู และแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ มีการ
นิเทศ ประเมินการจัดกําหนดการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู โดยกลุมสาระการเรียนรู และศูนย
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู มีการจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการในระดับกลุม
สาระการเรียนรู ตามลําดับ อาทิ หัวหนารายวิชา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และใชรูปแบบหลากหลาย มีการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับกลุมงานบริหารวิชาการ โดยใชขอมูลจากการบันทึก
ของครูผูสอนในชั้นเรียน 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสอนของครู โดยใชรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล มีการสอนซอมเสริมนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนทุกวิชา โดยติดตามและพัฒนาทั้งในระหวาง
เรียนและหลังเรียนแตละหนวยการเรียนรู และกอนการสอบซอม มีการจัดสอนแทน ครูที่ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่สอนได 

การพัฒนาบุคลากรกับการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู 

การพัฒนาบุคลากร 1) จัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมการพัฒนาครูอยาง
เพียงพอ 2) มีคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู 3) จัดศูนย
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู เปนแหลงศึกษาคนควาสําหรับครู มีเอกสารตํารา งานวิจัย ที่เปนประโยชนตอ         
การพัฒนางาน 3) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องที่สอนหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา โดย จัดอบรมและจัดประชุมปฏิบัติการในสถานศึกษา  จัดประชุมปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดในการแกปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดสงครูในทุกกลุมสาระ
การเรียนรูเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก 4) สงเสริมการทํางานเปนทีม โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานในเรื่องตางๆ มีการประชุมวางแผนดําเนินงานรวมกันดําเนินกิจกรรมตามหนาที่ที่รับผิดชอบแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานรวมกันความพึงพอใจผลของผูรับบริการ
และผูเก่ียวของ 

กิจกรรมสงเสริมใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูผูสอนเขารับการอบรมและประชุมปฏิบัติการทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือใหความรูเก่ียวกับเปาหมายของการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
เปาหมายของหลักสูตร พ.ศ. 2542 และเจตนารมย ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะในหมวด 4 
ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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จัดศูนยสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูเปนศูนยนิเทศในระดับโรงเรียน มีหนาที่ให
คําปรึกษาสนับสนุนและชวยเหลือครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู จัดใหมีการนิเทศภายในทาง
วิชาการของกลุมสาระการเรียนรู จัดใหมีเครือขายการนิเทศเฉพาะเรื่อง เชน การจัดทําบทเรียนออนไลน การทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู โครงการพัฒนากระบวนการวัดผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูไดจัด
ดําเนินการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล โดยการจัดกลุมนักเรียนออกเปน กลุมเกง กลุมปานกลาง  และกลุมออน 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ    
จัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนทุนสําหรับครูเพ่ือ
เปนคาใชจายสําหรับการวิจัยของครู 

สรางจิตสํานึกเก่ียวกับความซื่อสัตย การวางตัว การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการประชุมครูทั้งโรงเรียนอยางตอเนื่อง มอบหมายใหครูรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยกําหนด
บทบาทหนาท่ีที่ชัดเจน จัดใหมีการประเมินมาตรฐานครูรายบุคคลเพื่อนิเทศติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ยกยองเชิดชูผูที่มีผลงานดีเดน เสริมสรางความภาคภูมิใจในวิชาชีพจากกิจกรรม      
ตางๆ อาทิ กิจกรรมวันไหวครูจัดงานวันรดน้ําขอพรในวันสงกรานต จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาบุคลิกภาพ
ตนเอง อาทิ การแตงกายดวยเครื่องแบบขาราชการในวันจันทร การแตงกายดวยผาพ้ืนเมืองในวันอังคาร         
จัดสัปดาหแตงกายดวยผาไทย/ชุดไทย จัดกิจกรรมสัมพันธของบุคลากรในโรงเรียน อาทิ การแขงขันกีฬา        
งานเลี้ยงสังสรรคในวันปใหม การศึกษาดูงาน สงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครูที่ปรึกษาตามขั้นตอน         
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สงเสริมการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  
สงเสริมการทํางานเปนทีมเพ่ือใหครูไดทํางานรวมกัน มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทํางาน        
จัดอบรมและจัดประชุมปฏิบัติการในโรงเรียนเพื่อใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และการปฏิบัติตามภาระงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตร        
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดสงครูในทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก จัดหา
หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีใชในการศึกษาคนควาของครู จัดโครงการหองสมุดเครือขาย เพ่ือใหครูอาจารยสามารถ
ใชบริการยืมหนังสือ เอกสาร งานวิจัยตางๆ จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา ความถนัด และความรู
ความสามารถ จัดจางครูอัตราจางในกลุมสาระการเรียนรูและงานที่ขาดแคลนไดแก ครูคอมพิวเตอร            
ครูบรรณารักษ สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง โดยมอบหมายงานพิเศษ/
งานเฉพาะกิจใหเหมาะสมกับบุคลากร กําหนดภาระงานพิเศษของครูใหเหมาะสมเพื่อใหมีเวลาในการในการ
แสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมากขึ้น 

การพัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนดําเนินงานตามแผน เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในระบบ

การบริหาร และระบบการเรียนรู ดังนี้ 
การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดลอม        

ในโรงเรียนใหสะอาด เปนระเบียบและปลอดภัย ดังนี้ 1) จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนโดยมีผูรับผิดชอบหลักคืองานอาคารสถานที่รวมกับกลุมสาระการเรียนรูการงานและ
อาชีพฯ (เกษตรกรรม) 2) มีแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศนอยางชัดเจน        
3) มีอาคารเรียน 6 หลัง และอาคารประกอบอีกหลายหลัง อาทิ หอประชุม 2 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 
อาคารหอสมุด อาคารศูนยกีฬาและโรงพลศึกษา 2 หลัง หองเรียนทุกหองมีพัดลม มีหองเรียนปฏิบัติการครบ
ทุกกลุมสาระฯ มีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย มีอาคารสํานักงานฝายบริหารและฝายวิชาการเปนเอกเทศ 4) จัดให
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นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนตามโครงการ
กิจกรรม 5 ส. อยางตอเนื่อง 5) จัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญเปนประจําทุกป 6) ประชาสัมพันธโครงการ
และกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพ่ือใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมที่ดี 7) จัดโรง
จอดรถสําหรับครูและนักเรียนในที่ที่เหมาะสมและเปนสัดสวนเพื่อความสวยงามและเปนระเบียบ 8) จัดใหมี
แมบานดูแลความสะอาดในสํานักงานและบนอาคารเรียน 9) จัดกิจกรรมรณรงคการกําจัดขยะ 

จัดระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการดังนี้ 1) จัดใหมี
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน หัวหนางานพัสดุ เปนผูรับผิดชอบหลักจัดทําแผนงาน/โครงการปรับปรุงพัฒนา 
รวมกับคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และคณะกรรมการพัสดุซึ่งมาจากงานตางๆ คณะกรรมการ           
ที่รับผิดชอบมีการประชุมวางแผนดําเนินงานเปนระยะเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2) มีแผน
ดําเนินงานชัดเจนสอดคลองกับความตองการและความจําเปน โดยสํารวจความตองการในการใชวัสดุครุภัณฑ 
และแหลงการเรียนรู สํารวจวัสดุครุภัณฑที่มีอยู ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง/จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในหอง
สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณ ตามแผนที่ไดรับอนุมัติ  
จัดระบบการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑใหสะดวกรวดเร็วทันใช มีการซอม/บํารุงวัสดุ-ครุภัณฑใหใชอยาง
คุมคา ติดตามประเมินการดําเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมาย สรุปและรายงานผลอยางเปน 4) พัฒนาอาคาร
สถานที่ใหสะอาด สวยงาม จัดโตะ-มานั่ง ใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรู อาทิ บริเวณชั้นลางอาคารสิรินธร 
บริเวณหนาหองกิจกรรมนักเรียน และบริเวณรอบอาคารตางๆ 6) มีวัสดุ-ครุภัณฑที่ทันสมัย อาทิ             
เครื่องอัดสําเนา เครื่องตรวจขอสอบสําหรับอํานวยความสะดวกในการวัดและประเมิน 7) จัดซื้อจัดหาวัสดุ-
ครุภัณฑไดทันตอความตองการ 8) ระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ 

การสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ดําเนินการดังนี้         
1) จัดบริการหองพยาบาลที่มีวัสดุครุภัณฑและการใหบริการไดมาตรฐาน 2) จัดบริการโภชนาการดูแลคุณภาพ
โรงอาหารและจัดกิจกรรมสงเสริมคุมครองผูบริโภค 3) จัดกิจกรรมการเรียนรูในวิชาสุขศึกษาเพ่ือใหผูเรียน        
มีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก สามารถปฏิบัติกิจกรรมรักษาสภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง 4) จัดระบบ
สาธารณูปโภคใหเพียงพอ อาทิ จัดน้ําดื่มน้ําใชทุกจุดทั่วบริเวณโรงเรียน จัดถังขยะและระบบกําจัดขยะรวมกับ
เทศบาล จัดบริการโทรศัพทสาธารณะในโรงเรียน จัดระบบไฟฟาในอาคารและหองเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอ
และมีความปลอดภัย 5) มีระบบการกําจัดน้ําเสียในโรงเรียนที่มีขั้นตอนถูกตองตามหลักวิชาการ 6) ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารชั่วคราว ทาสีอาคาร ซอมแซมประตู/หนาตางและอุปกรณไฟฟาท่ีชํารุดใหเกิดความปลอดภัย    
7) จัดยามรักษาการณตลอด 24 ชั่วโมง 8) เชิญเจาหนาที่ตํารวจมาใหความรูและสาธิตเก่ียวกับการวินัย
การจราจร เพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัย 

การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูแบบมีสวนรวม ดําเนินการดังนี้ 1) จัดคอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูลในหองคอมพิวเตอร 
หองสมุด หองแนะแนว 2) จัดทําบทเรียนออนไลน/ e-Learning ใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 3) จัดกิจกรรม
การเรียนรูในวิชาคอมพิวเตอรโดยใหผูเรียนออกแบบผลงานของตนเอง/กลุมในการนําความรูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

การจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 1) พัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหมีสภาพท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีวัสดุ/ครุภัณฑและสื่อที่จําเปนครบ 2) จัดกิจกรรม
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชั่วโมงบูรณาการสําหรับนักเรียน ม.1-ม.3 3) ติดตามประเมินผลการใชแหลง
เรียนรูในโรงเรียน 4) จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูในชุมชน 5) สงเสริมการศึกษานอกสถานที่โดยใชแหลงเรียนรู
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ภายนอกอยางหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ไดแก วัด พิพิธภัณฑ โรงพยาบาล โรงแรม และสถานที่
ประกอบการตางๆ 

 
ภาพที่ 10 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3.2.5 อัตลักษณการจัดการเรียนการสอน   
โรงเรียนดําเนินงานตามแผน พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายใหสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
การจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและท่ัวถึง ดําเนินการ ดังนี้  

1) ครูที่ปรึกษาไดศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชการสังเกตเพ่ือคัดกรองผูเรียน ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน
กลุมปกติ และกลุมอัจฉริยะไดสงเสริมตามความสามารถและศักยภาพของแตละคน สวนผูเรียนที่มีปญหาและ
กลุมเสี่ยง ครูที่ปรึกษาไดรวมมือกับผูปกครองในการติดตามดูแลเอาใจใส โดยแจงพฤติกรรมการเรียน             
ใหผูปกครองทราบ 2) จัดประชุมผูปกครองผูเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผูปกครองยินดีใหความ
รวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยางดีในการระดมทรัพยากรเพื่อชวยเหลือโรงเรียน เกิดระบบเครือขายผูปกครอง 
เพ่ือประสานรวมมือกับผูปกครองในการดูแลผูเรียนใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย มีการแสดงความคิดเห็น
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แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทําใหทราบปญหาความรูสึก ความตองการของผูปกครองตอโรงเรียนและผูปกครอง
ดวยกัน มีการไปมาหาสูกันไดเขาใจปญหารวมกันทําใหผูปกครองทราบพฤติกรรมของบุตรหลานจากผูปกครอง 
และไดรวมกันแกปญหา ไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรม เชน จัดคายทักษะชีวิต (Life Skill 
Camp) จัดศึกษานอกสถานที่ มีการรับประทานอาหารรวมกันระหวางผูปกครองกับผูเรียน 3) เชิญวิทยากรมา
ใหความรูแกครูที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 4) จัดบริการแนะแนวสนับสนุนระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนในดานการรวบรวมขอมูลผูเรียนเพ่ือรูจักผูเรียนรายบุคคลใหครบทุกดาน ทั้งดาน
ครอบครัว ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานสังคม ดานความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือใช
เปนขอมูลในการพิจารณา วิเคราะหพฤติกรรมของผูเรียนและหาทางชวยเหลือผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ในกรณีที่ผูเรียนจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ จัดบริการสนเทศใหผูเรียนไดรับขอมูลท่ีจะนํามาวางแผน         
ในการพัฒนาตนเองดานการดําเนินชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีทักษะชีวิต จัดบริการใหคําปรึกษาแกผูเรียน 
ที่ตองการคําปรึกษาในปญหาบางอยางท่ีตองการมีผูรับฟงท่ีไววางใจได เปนการแบงเบาความวิตกกังวลซึ่งผูให
คําปรึกษาจะเก็บขอมูลเปนความลับ ชวยใหผูเรียนไดผอนคลายความเครียด สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
จนเกิดความเชื่อม่ันในการดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ อยางมีความสุข อีกท้ังปองกันปญหาการหาทางออก         
ที่ไมถูกตองของผูเรียน กรณีที่มีปญหาที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษจึงสงตอใหผูเชี่ยวชาญ จัดบริการจัด
วางตัวบุคคลใหผูเรียนคนหาตนเอง รูจุดเดน-จุดดอยของตน เปนแนวทางสูการชวยเหลือตอไป 

การจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สรางสรรคของผูเรียนดําเนินการดังนี้ 1) จัดโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 2) สงเสริมใหเขารวมแขงขันในรายการตางๆ 3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 4) จัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ เนนผลงานที่ใชความคิดสรางสรรค เชน การออกแบบโฮมเพจ การผลิตผลงานทางศิลปะ           
5) การประกวดจัดบอรดในวันสําคัญและโอกาสตางๆ 6) สงเสริมการจัดกิจกรรมในพิธีเปดการแขงขันกีฬา
ภายใน เชน การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดอัฒจันทรเชียร 7) นํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เชน 
ศึกษาดูงานหมอภาษาที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม 8) สงเสริมการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เชน บริการเปดราน
หมอภาษาเคลื่อนที่ที่โรงเรียนบานทาบอ อ.เมือง จังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ไดจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหผูเรียนมีความสามารถในการ
ใชภาษาไทยเบื้องตน อาทิ สามารถสะกดคําในภาษาไทยไดถูกตอง แตงประโยคภาษาไทยในรูปแบบตางๆ        
ไดถูกตองและใหเขาถึงความงามของภาษา โดยสงเสริมใหผูเรียนเกิดสุนทรียภาพ ซาบซึ้ง ประทับใจกับ         
ความงามของภาษา ที่นํามารอยเรียงใหเกิดความพองเสียง พองคํา ในรูปแบบรอยแกว รอยกรอง และเปนการ
เขาถึงความงามของภาษาในระดับสูง นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการใชภาษาในเชิงโวหาร เพ่ือให
เกิดอรรถรสและคติพจนในการดําเนินชีวิตแกผูรวมกิจกรรม ดังจะเห็นไดจากการดําเนินงาน โครงการหมอ
ภาษา โครงการสงเสริมการอานรอยแกว รอยกรอง กิจกรรมสงเสริมศิลปการประพันธ กิจกรรมสงเสริมวาทการ 
ตามลําดับ-กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดริเริ่มโครงการอนุรักษสิ่งท่ีดีงามของไทยโดยสื่อความหมาย
เปนภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรสิ่งท่ีดีงามสูชาวตางชาติ อาทิ โครงการสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย         
เปนภาษาอังกฤษ อันเปนการบูรณาการเนื้อหาและภาษาใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามยุคสมัยโดยการให
ความสําคัญกับภาษาอังกฤษและการอนุรักษศาสนาและวัฒนธรรม จัดทําโครงการใหผูเรียนไดฝกทักษะ         
การเรียนรูภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ดวยการสงเสริมการอาน การพัฒนาลายมือในการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือให
สามารถสื่อความหมายกับบุคคลที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปสื่อออกอากาศได และ           
ยังสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากสื่ออิเลคทรอนิคส และศูนยการเรียนรู ตลอดจนชวยให
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการสอบคัดเลือกเขาสถาบันการศึกษาตางๆ มีการประกาศเกียรติคุณสําหรับ
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ผูเรียนที่ทําคะแนนในรายวิชาตางๆ ไดยอดเยี่ยมและยกยองใหเปน Star of languages นําผูเรียนไปเรียนรูโลก
ภายนอกในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน โครงการสงเสริมผูเรียนใหคนหาความรูจากการอานใหเปนนิสัย 
โดยมีปรัชญาในการเรียนรู “อานมาก รูมาก” (Read more, Know more) โครงการ Big Book โครงการคนหา
และเชิดชูผูเรียนที่มีความสามารถ/มีคุณความดีพิเศษในตนเองดานภาษาใหเปนบุคคลแหงปหรือเปนผูเรียน
แหงป อาทิ โครงการ English Clinic โครงการ Read more, Know more, โครงการ English on Air, โครงการ  
Ben Exchange Students โครงการ Star of Languages โครงการ Student of the Year ตามลําดับ ซึ่งลวนเปน
โครงการที่จะพัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหมีคุณลักษณะของประชากรโลกที่มีคุณภาพดานการสื่อสารในระดับสากล 
สําหรับโลกยุคปจจุบันที่มีการแขงขันสูง จัดโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) เพ่ือจัดกิจกรรม 
การเรียน การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ทําการสอนโดยครูชาวตางชาติ-กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ไดจัดทําโครงการใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห         
คิดไตรตรอง และการใชจินตนาการ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมที่เปนการแขงขันและทาทายศักยภาพผูเรียน 
โดยกระตุนใหผูเรียนไดคนหาและดึงศักยภาพดานวิทยาศาสตรของตนออกมาใหปรากฏทั้งความสามารถเฉพาะ
ตนและกระบวนการกลุมใกระบวนการทํางานทางวิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร 
กิจกรรมการแขงขันทางวิทยาศาสตร กิจกรรมทดสอบความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร กิจกรรมคายอัจฉริยภาพ
ดานวิทยาศาสตร กิจกรรมสงเสริมยอดอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร-กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดทํา
โครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดทางดานคณิตศาสตร  
โดยการจัดโครงการสงเสริมปรีชาญาณทางคณิตศาสตร  นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมการแขงขันทางคณิตศาสตร 
ในโครงการ Math Contest ซึ่งมีผูเรียนเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด-กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการฝกทักษะทางสังคม เพ่ือใหผูเรียนดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางสันติสุขโดยอาศัยหลักศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาโดยจัดใหผูเรียนไดเขาคายพุทธธรรม  
เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใกลและไดรับรสพระธรรมคําสั่งสอนแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากนี้ยังได
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองดานมารยาทไทย ดานประชาธิปไตยใหรูจักใชสิทธิเสรีภาพ        
ในระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตนในฐานะเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไดแก 
การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา กิจกรรมในวันนักขัตฤกษที่เก่ียวของกับสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย การบริจาคสิ่งของแดนองผูดอยโอกาสโดยจัดกิจกรรมในวันสําคัญ กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย กิจกรรมวัดสูสถานศึกษา กิจกรรมการตอบปญหาธรรมะ กิจกรรมการสวดทํานองสรภัญญะ  
กิจกรรมพฤษภาสงเสียงธรรม กิจกรรมใสใจผูเรียนทางวิชาการ กิจกรรมสายสัมพันธครูศิษยเพ่ือพัฒนาตนเอง  
กิจกรรมเยาวชนกับการสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมผูเรียนดีเดนสังคมศึกษา กิจกรรมสานฝนปนน้ําใจ         
เปนตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดจัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกทักษะสุนทรียภาพดานวิจิตรศิลป และดนตรี 
นาฏศิลป ทั้งไทยและสากล โดยจัดโครงการ/กิจกรรมนาฏศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล กิจกรรมวาดภาพ 
กิจกรรมซิลคสกรีน กิจกรรมการพัฒนาฝมืองานเครื่องหนัง เปนตน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา           
ไดจัดใหผูเรียนฝกทักษะการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายในเวลาหลังเลิกเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
กิจกรรมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเยาวชนแหงชาติ และงานกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา ตามลําดับ กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดจัดใหผูเรียนไดฝกทักษะพ้ืนฐานทางการอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือปลูกฝง
คานิยมในการทํางานใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รักการทํางาน สามารถทํางานรวมบุคคลอื่นได มีทักษะ
พ้ืนฐานทางการอาชีพ อาทิ ทักษะพ้ืนฐานทางชางอุตสาหกรรม ทักษะทาง เกษตรกรรม ทักษะทางคหกรรม 
ทักษะทางธุรกิจ ทักษะในการทํางานเปนทีมและมีความสามารถทางเทคโนโลยีระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับสูง          
โดยจัดโครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะทางอาชีพในกลุมสาระอาชีพทุกกลุม กิจกรรมธนาคารสถานศึกษา 
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กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางการเกษตร กิจกรรมการแสดงและจําหนายผลผลิตของผูเรียน กิจกรรม            
ทัศนศึกษาของยุวเกษตร โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตของชาวชายแดนตะวันออก          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการออกแบบและจัดทํา Websiteสถานศึกษา ตามลําดับ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดําเนินการดังนี้ 1) โครงการสงเสริมนักเรียนที่มีปรีชาญาณทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ไดจัดสอนเสริม และสงเสริมใหรวมกิจกรรมคายวิชาการที่โรงเรียนจัดและคายวิชาการของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 2) พัฒนาทักษะทางภาษา เชน โครงการโรงเรียนสองภาษา โครงการ Star of  
Language โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ 3) พัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยโดยจัดกิจกรรมประกวดแขงขันความสามารถแตละดานในงานนิทรรศการที่จัดขึ้น และในโอกาส          
วันสําคัญตาง ตลอดจนสงนักเรียนรวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ เชน กิจกรรมสูดวงดาวของทมยันตี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาทักษะกีฬา ดนตรี นาฏศิลปโดยการ
ฝกซอมหลังเลิกเรียน 5) สงเสริมใหเขารวมแขงขันในรายการตางๆ 6) จัดคายกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนัก
ในการพัฒนาตนเอง เชน คายดนตรีไทย คาเชียรลีดเดอร 7) สงเสริมใหรวมแสดงในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนเพื่อฝกทักษะและสรางความภาคภูมิใจ 8) สงเสริมใหรวมกิจกรรมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก 
เชน รําในขบวนแหเทียน บรรเลงดนตรีไทยในงานตางๆ จัดโยธวาทิตในขบวนพาเหรด 9) คายกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความเปนผูนํา 

การจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม ดําเนินการดังนี้ 1) กิจกรรมสรางเสริม
ระเบียบวินัย 2) จัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี 3) จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในคาบจริยธรรม 
จัดกิจกรรมคายพุทธธรรม”นักเรียนดีเปนศรีแกเบ็ญ”ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 4) ประกาศยกยองชมเชยและ
แจกเกียรติบัตรแกผูเรียนที่เก็บของมีคาไดแลวคืนเจาของ 5) กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมไหวครู 
เพ่ือปลูกฝงความกตัญู 6) กิจกรรมธนาคารออมสินโรงเรียน 7) กิจกรรมสงเสริมคานิยมความเมตตากรุณา 
โครงการบริจาคสิ่งของและอาหารกลางวันแกนองผูดอยโอกาส กิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคเงินรวมทําบุญและ
ชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย กิจกรรมทําบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม 

กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ ดําเนินการ  
ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมชุมนุมอยางหลากหลาย 2) พัฒนาทักษะกีฬา ดนตรี นาฏศิลปะโดยการฝกซอมหลัง           
เลิกเรียน 3) สงเสริมใหเขารวมแขงขันในรายการตางๆ 4) จัดคายกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการ
พัฒนาตนเอง เชน คายดนตรีไทย คาเชียรลีดเดอร 5) สงเสริมใหรวมแสดงในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อ
ฝกทักษะและสรางความภาคภูมิใจ 6) สงเสริมใหรวมกิจกรรมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก เชน รําในขบวน
แหเทียน บรรเลงดนตรีไทยในงานตาง ๆ จัดโยธวาทิตในขบวนพาเหรด 7) จัดคายพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ฯลฯ 

กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีความซื่อสัตยสุจริต 1) ประกาศยกยองชมเชยและ 
แจกเกียรติบัตร แกผูเรียนที่เก็บของมีคาไดแลวคืนเจาของ 2) อบรมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตาม
ระเบียบการสอบ ในวิชาเรียน ชั่วโมงโฮมรูม ชั่วโมงจริยธรรม และโอกาสตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความกตัญูกตเวที จัดใหนักเรียนทุกคนรวมกิจกรรม
ในวันสําคัญ ไดแก กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมไหวครู คายนักเรียนดีเปนศรีแกโรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และเสียสละ         
เพ่ือสวนรวม ดังนี้ 1) โครงการบริจาคสิ่งของและอาหารกลางวันแกนองผูดอยโอกาส เนื่องในวันเด็กแหงชาติ
ของทุกป 2) กิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหลากาชาดจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีผูบริจาค จํานวน 200 คน 3) สงเสริมใหนักเรียนทุกคน
บริจาคเงินรวมทําบุญและชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยตลอดปการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวม       
อยางคุมคา ดังนี้ 1) กิจกรรมธนาคารออมสินโรงเรียนเพื่อออมเงิน มีสมาชิก จํานวน 4,700 คน มียอดเงินออม   
1,428,532 บาท 2) กิจกรรมรณรงคการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ 3) กิจกรรมปลุกจิตสํานึก
ใหรักษาสาธารณสมบัติ 4) สรางความตระหนักใหนักเรียนใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา และ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยใชงบประมาณอยางประหยัด 

กิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
ดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินดานการประกอบ
อาชีพดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามคานิยมของทองถ่ิน ดังนี้ จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน ไดสัมผัสกับภูมิปญญาทองถ่ิน จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ชุมชนในทองถ่ินในวันสําคัญทางศาสนา จัดทําจุลสาร แผนพับเผยแพร เชน คนดีกับการทองเท่ียวไทย             
แหลงประวัติศาสตรทองถ่ิน 2) จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือการอนุรักษวัฒนธรรมไทยอยางหลากหลาย ไดแก 
กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมกิจกรรมหมากกระดาน กิจกรรมหมากลอม (โกะ) กิจกรรมนาฏศิลป กิจกรรม
ดนตรีไทย กิจกรรมโปงลาง กิจกรรมโหราศาสตร กิจกรรมหนังปะโมทัย กิจกรรมศิลปะมวยไทย กิจกรรม
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมอนุรักษการละเลนพ้ืนบานไทย 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาของทองถ่ิน สามารถนําภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินมา
ใชได ดังนี้ 1. จัดการประกวดมารยาทไทยมีตัวแทนเขารวมแขงขัน จํานวน 80 หอง 2. จัดสัปดาหภาษาไทย
แหงชาติ 3. จัดนิทรรศการภูมิปญญาไทย 4. โครงการถายทอดวัฒนธรรมไทยโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ  
Local Wisdom ที่ศูนย SEAR 5. กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาอุปโภคบริโภคที่ผลิตขึ้นในทองถ่ิน เชน กิจกรรม 
Thai Folk OTOP ที่ศูนย SEAR 6. กิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงอีสาน 4) จัดกิจกรรมใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน ดังนี้ 1. จัดใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 รวมขบวนแหเทียนเขาพรรษาโดยแสดงการรํานารีศรีอีสาน เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและ
สนับสนุนการทองเท่ียวจังหวัดทุกป โดยมีนักเรียนในโครงการโรงเรียนสองภาษาเปนผูบรรยายขบวนแหและ         
ตนเทียน รวมกับชาวบานคุมวัดบานทาวังหิน อําเภอเมือง ชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
2. สงเสริมใหนักเรียนรําดอกบัวในงานแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดบารมีคุมเกลาชาวอุบลฯ 5) จัดทําเว็บไซต
เผยแพรความรูเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอีสาน “ประตูอีสาน” 

การจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ดําเนินการดังนี้ 1) มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีแผนดําเนินงาน มีการดําเนินงานตามแผน ประเมิน
และสรุปผลการดําเนินงาน 2) จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน แบบจําลองการเลือกตั้งจริง           
โดยเลือกเฉพาะหัวหนาพรรค เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการผูเรียน มีการหาเสียงเลือกตั้ง การแถลงนโยบาย       
ของพรรคการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 3) สงเสริมใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหองเรียน 4) เนนบทบาทของ
คณะกรรมการผูเรียนในการชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา เชน การแขงขันกีฬาสี การเดินรณรงค        
ในโอกาสตางๆรวมกับทางจังหวัด การรวมกิจกรรมในสถานศึกษา เชน กิจกรรม 5 ส กิจกรรมปฐมนิเทศ          
ผูเรียนใหม กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ 5) สงเสริมใหผูเรียนรวมกิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน         
การปลูกตนไม การจัดทําสวนหยอมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษา 6) สงเสริมใหผูเรียน
รวมกิจกรรมตางๆ ของจังหวัดอยางตอเนื่อง เชน เดินรณรงคเชิญชวนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งเดินรณรงค           
วันสิ่งแวดลอมโลก 
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2.2.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนไดรับผลกระทบจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานในการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
การปฏิบัติตามนโยบายเรงดวนหลายงานพรอมกันสงผลใหงานบางสวนมี

ประสิทธิภาพดอยกวาศักยภาพที่ควรจะเปน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน จึงตองมีการระดมทรัพยากรจากผูปกครองเพิ่มขึ้น 
การเมืองในระดับชาติ และระดับทองถ่ินเขามาแทรกแซงทางดานการศึกษา         

มากเกินไปจนทําใหโรงเรียนขาดอิสระในการบริหารจัดการ 
บุคลากรภายในโรงเรียนมีจํานวนมากทําใหการสรางความเขาใจระหวางเพ่ือน

รวมงานในการทํางานรวมกันไมสามารถทําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
บุคลากรบางสาขามีไมเพียงพอ ปฏิบัติการสอนในสาขาที่ไมตรงตามวุฒิการศึกษา

สงผลกระทบตอการเรียนการสอน ในขณะที่บางกลุมสาระมีบุคลากรมากเกินไป 
อาคารเรียน และหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน บางสวนมีสภาพเกา          

ทรุดโทรมอยูในระหวางปรับปรุงพัฒนา 
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนพื้นที่ใกลโรงเรียนที่มีความเสี่ยงตอพฤติกรรม

ของนักเรียน สงผลเสียตอการควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน เชน กิจการใหบริการ          
รานเกม อินเทอรเน็ต สถานบันเทิง หอพัก รวมไปถึงปญหายาเสพติด 

2.2.7 ผลการประเมินโรงเรียน 
2.2.7.1 ผลการประเมินภายใน 

ดานผูเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ผานเกณฑจุดตัดขั้นต่ํา คิดเปนรอยละ 74.92 โดยในปการศึกษา           
ที่ผานมามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรอยละ 92 ในดานความเปน
เลิศทางวิชาการมีนักเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ        
ในระดับประเทศ ผลงาน ของนักเรียนที่แสดงความสามารถในการคิดขั้นสูง มีการพัฒนาขึ้นเปนที่นาพอใจ        
ในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค นักเรียนมีการพัฒนาในดานการแตงกายที่สุภาพเรียบรอยยิ่งขึ้น มีจิตสํานึก         
ในการรักษาความสะอาด การรักษาทรัพยสินของโรงเรียน มีการพัฒนาที่ดีขึ้น นักเรียนมีความกลาแสดงออก  
ราเริง ชอบมาโรงเรียน นักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูตามความสนใจและมีรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและ 
ความสนใจของผูเรียน ไดเรียนรูดวยกิจกรรมบูรณาการ และเรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 

ดานครู 
มี ก าร พัฒนาครู ในระดั บกลุ มส าระ/ ง าน  และระดั บ โ ร ง เ รี ยน                 

อยางสมํ่าเสมอ โดยการฝกอบรมทั้งในและนอกโรงเรียน การศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน มีการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมใหมๆ มาใชอยางหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูลของนักเรียนอยางเปนระบบและ           
มีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูมีปริมาณมากขึ้น โดยการสนับสนุนของโรงเรียน               
ใหงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ครูทุกคน
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูในเรื่องท่ียังขาดทักษะ เชน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การสอนคิด
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วิเคราะห มีการพัฒนาครูในระดับกลุมสาระ/งาน และระดับโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยการฝกอบรม ทั้งใน
และนอกโรงเรียน มีการนิเทศภายใน มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยสงเสริมใหครูทุกคน ไปศึกษาดูงาน 
สรุปงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณและสรางสัมพันธภาพในหนวยงาน 

ดานผูบริหาร 
ผูบริหารเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ  

บริหารงานโดยเนนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ อยางสมํ่าเสมอ บริหารโดยเนนระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาใหความสําคัญกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถประสานความรวมมือ
กับชุมชนใหการสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา ผูบริหารมีการสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริม                
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางหลากหลาย ผูบริหารเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติบุคลากรและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย บริหารผูมีความสามารถในการทํางานอยางยืดหยุนเขากับสถานการณ  
สงผลใหเกิดการประสานความรวมมืออันดีในภาพรวม ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนผูมีวิสัยทัศนในการจัดหาเทคโนโลยีทันสมัย ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในดานตาง ๆ 
นอกจากนี้ ผูบริหารยัง สงเสริมพัฒนาครูเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนรูและทักษะการปฏิบัติงานไปสูความเปน
มืออาชีพ 

2.2.7.2 ผลการประเมินภายนอก 
โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดาน คือ             
ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมได ดังตอไปนี้ 

ดานผูเรียน 
นักเรียนทุกคนไดรับความรู ทักษะ ประสบการณจากการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพเปนระบบและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดรับการพัฒนาดานสติปญญา ดานรารงกาย จิตใจ  
จริยธรรมและสุนทรียภาพตามคุณลักษณะหรือมาตรฐานที่พึงประสงค นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุกๆ ดานมีการจดบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และผูเรียนไดรับการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูเรียนสวนใหญเปนผูที่มีศักยภาพสูงในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
สติปญญา รางกาย อารมณ สังคม และเม่ือไดผานกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่มีระบบและ
คุณภาพจากสถานศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริมทุกดาน เชน ทางดานสติปญญา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายใหผูเรียนไดฝกประสบการณการเรียนรูและทักษะตางๆ ดานรางกาย เชน กิจกรรม           
การกีฬา ดานอารมณและสุนทรียภาพ เชน กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ ดานสังคม เชน กิจกรรมกีฬาภายใน 
จึงทําใหผูเรียนไดครับการพัฒนาทุกดาน แหลงเรียนรูตางๆ ไดแก หองสมุดเครือขาย ฯ อินเตอรเน็ต           
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี 

ดานครู 
ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูในกลุมสาระฯรูเปาหมายการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
เปาหมายของหลักสูตร สามารถวิเคราะหหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนการสอนที่แมจะเนน
ดานการพัฒนาสติปญญา แตก็ไมไดละเลยที่จะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรวงกาย จิตใจ จริยธรรมและ
สุนทรียภาพตามคุณลักษณะหรือมาตรฐานที่พึงประสงค นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ครูมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองโดยการเขาอบรมในดานตางๆ 
โดยเฉพาะดานที่เก่ียวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบูรณาการการเรียนรู ครูทุกคนใหความ
รวมมือในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล ที่ครอบคลุม ภาระงานตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  
จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีความพยายามในการ
เรียนรู การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและดําเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร นิเทศการวิเคราะห
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตลอดจนกิจกรรมการพัฒนานักเรียน  
โดยใชครูแกนนํา ครูตนแบบ ครูดีเดน จํานวนมาก มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบไดจาก  
บรรยากาศในหองเรียนที่ดี กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีทั้งการทํากิจกรรมเดี่ยวและการทํากิจกรรมกลุม  
เพ่ือฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห แกปญหา ปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุงตนเอง มีแหลงความรูหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน เชน หองสมุด SEAR ภูมิปญญาชาวบานทั้งในและนอกโรงเรียน และสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณในชีวิตจริงโดยรวมมือกับชุมชน มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียน        
การสอนตามสภาพจริงและประเมินพัฒนาการ นักเรียนมีการประเมินวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย เพ่ือปรับปรุง         
การเรียนการสอนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง 

ดานผูบริหาร 
ผูบริหารยึดหลักการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ มีการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง และมีวิธีการที่เปนระบบ มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ชุมชนใหการ
สนับสนุนและความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียนอยางหลากหลาย สนองตอความตองการและศักยภาพของ นักเรียน ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี  
ใหเกียรติผูรวมงานรับฟงความคิดเห็น ไมดึงดันกับความคิดริเริ่มของตนเองแตยินดีผอนปรน สงผลใหความ
รวมมือเปนอยางดีจากครู อาจารยในภาพรวม ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน ตามมาตรฐานคุณภาพสงเสริม
สนับสนุนใหครูนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการอสนอยางจริงจัง มีวิสัยทัศนในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเชา ทําใหโรงเรียนสามารถ
ลดคาใชจายดานการบํารุงรักษา สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนในดานตางๆ ผูบริหาร         
มีความพยายามสนับสนุน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน  
วงศตระกูล ดวยการเขารวมแขงขันในเวทีตางๆ สงผลใหเกิดบรรยากาศวิชาการที่โดดเดน เปนตัวอยางใหแก
นักเรียนทั่วๆ ไป สงเสริมพัฒนาครูเพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
เพ่ือใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.8 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ในภาพรวมพบวา โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการดําเนินงาน ซึ่งการที่จะพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
นั้นอาจจะมองในประเด็นตอไปนี้ 

1. เนนการเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการสอนใหนักเรียน
คิดเปนทําเปน 

2. ลงทุนทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยพยายามแสวงหาความรวมมือ        
จากภาคเอกชน 
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3. นําสถานศึกษาสูความเปนสากลมากขึ้นในแงของการบริหารโดยมีเครือขาย
ทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

4. สรางความหลากหลายในการใหความรูและโอกาสที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ตอในระดับที่สูงขึ้นหรือมีพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพเพียงพอที่จะพัฒนาเปนอาชีพตอไปได 

5. เรงรัดการพัฒนาครู สงเสริมการศึกษาตอใหมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือใหทัน
ตอการขยายตัวของสถานศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

2.2.9 บทสรุปเกี่ยวกับบริบทโรงเรียน 
โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอีกพ้ืนที่เปาหมายหนึ่ง

ในการวิจัยครั้งนี้ จากขอมูลท่ีนําเสนอจะเห็นวา โรงเรียนดังกลาว มีคุณภาพทางการศึกษาทัดเทียมกับพ้ืนที่
เปาหมายอีก 2 แหง คือ โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา และโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยเฉพาะตัวผูบริหารที่มีความสามารถและทักษะการบริหารที่ไมดอยไปกวากัน ซึ่งโรงเรียนชายแดนตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลงานและผลสัมฤทธิ์อันเปนที่ประจักษ กุญแจสําคัญอันจะไขไปสูคําตอบในการ
วิจัยครั้งนี้คือตัวผูบริหารที่มีความสามารถในการแสดงภาวะผูนําซึ่งเชื่อมโยงไปสูการสรางระบบการบริหารที่มี
แบบฉบับที่นาสนใจ 

สําหรับปฏิบัติการยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนซึ่งจะตองนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาปรากฏการณที่แฝงดวยรูปแบบ
และหลักการบริหาร และบุคคลสําคัญที่เปนเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหง          
ซึ่งความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการทั้ง 3 โรงเรียนซึ่งมีจุดเดนที่สอดคลองกันคือ เปนผูบริหารมืออาชีพ
ระดับแนวหนาของจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีไดรับการยอมรับและดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของจังหวัด มีประสบการณดานการบริหารยาวนาน  สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตดานการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับ
รางวัลผูบริหารจากสมาคมวิชาชีพผูบริหาร นําโรงเรียนผานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนและตนเอง มีวิสัยทัศนกระบวนทัศนและกลยุทธในการทํางาน มีพ้ืนฐาน
ครอบครัวที่ดี การศึกษาที่ดี และอุดมการณที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และมีบทบาทสําคัญในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับความไววางในและเปนคณะกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิรวมกับองคการและหนวยงานตางๆ ในสังคม มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา
เปนที่ประจักษ มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ และมีรูปแบบแนวคิดการบริหารที่สามารถเปนแบบอยาง
ที่ดีสมควรไดรับการยกยองและเผยแผใหเปนที่ประจักษ  ซึ่งเปนที่มาของการศึกษายุทธศาสตรภาวะผูนําในการ
วิจัยครั้งนี้ 



บทที่ 5 
ลักษณะและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
 

จากการศึกษาปรากฏการณเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก “ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” 
ซึ่งผูวิจัยไดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บขอมูลเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง ศึกษาธิการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง โดยผูวิจัยเลือกศึกษาโดยวิธีเลือก
ตัวอยางเชิงทฤษฏี (theoretical sampling) โดยมีหลักการที่สําคัญคือ เปนพ้ืนที่ซึ่งมีผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา           
เปนเอกลักษณที่สามารถสรางเปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนได เปนพ้ืนที่ซึ่งผูบริหาร            
ใชความเปนผูนําในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไปสูความมีประสิทธิผลเปน ที่ประจักษอยางชัดเจน              
ซึ่งสามารถเห็นไดจากภาพลักษณ ที่ปรากฏตอสังคมอยางกวางขวาง ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 15 เดือน 
โดยผูวิจัยนําเสนอขอมูลตามประเด็นตอไปนี้ 

1. ความหมายและองคประกอบของภาวะผู นําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน               
ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอใหเห็นถึง ปรากฏการณรวมถึงทรรศนะของผูบริหารและผูที่มีสวนเก่ียวของกับงาน
บริหารโรงเรียนที่ใหคําจํากัดความคําวา “ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” ซึ่งไดขอมูล          
จากการสัมภาษณเชิงลึก รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการบริหารและบริบทของการขับเคลื่อนภารกิจของ
โรงเรียน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหความสอดคลองของบทสัมภาษณและพฤติการณเชิงประจักษเพ่ือใหไดขอมูล        
อันนํามาสูการสรุปเปนความหมายและองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน           
ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการ
โรงเรียนในสวนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถสวนบุคคลทั้งในดานความรูทักษะและเจตคติทางการบริหารของ
ผูอํานวยการที่มีความแตกตางกันระหวางบุคคล ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่ผูนํานวยการใชในทางปฏิบัติทางการบริหาร 

3. อัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน อัตลักษณของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในสวนนี้แสดงใหเห็นความเหมาะสมลงตัวในการปฏิบัติทางการบริหาร         
ที่ผูอํานวยการไดปฏิบัติและดําเนินการโดยมีความเปนรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมในโรงเรียนภายใตบริบท
และปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารการศึกษา โดยการรับรูตนเองของผูบริหารและการรับรูจากสังคมและ
บุคคลอ่ืนๆ 

4. การคงอยูของภาวะผู นําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ในสวนนี้มุงนําเสนอ           
การรักษาระดับการปฏิบัติงานทางการบริหาร ความยึดมั่นในอุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน
เพ่ือกาวขึ้นสูความเปนผูอํานวยการแนวหนาที่ไดรับการยอมรับ การพัฒนาตนเองเพื่อสรางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน และความกลมกลืนระหวางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
กับวัฒนธรรมโรงเรียน 

5. เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เม่ือคนพบ
ความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจากทรรศนะและพฤติการณ เชิงประจักษ             
แลวผูวิจัยก็ไดคนหาเงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยมุงประเด็น
ไปที่สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ตั้งแตภูมิหลังและเสนทางของการกาวขึ้น
สูตําแหนงผูอํานวยการ รวมถึงการสรางอัตลักษณทางการบริหารอันเกิดจากประสบการณ ในความเปนเอกัตบุคคล 
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ซึ่งไดขอมูลจากหลายฝายทั้งตัวผูอํานวยการ บุคลากรฝายตางๆ บุคลากรครู รวมถึงชุมชน ซึ่งเปนผูที่มีสวน
เก่ียวของในภารกิจของโรงเรียน 

รายละเอียดแตละประเด็นผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
1. ความหมายและองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

1.1 ความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ทําใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกันหลายประการที่สามารถ

เชื่อโยงใหเห็นทัศนะของกลุมผูใหขอมูล อันนํามาสูการวิเคราะหและอธิบายเปนความหมายของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนได ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลจากการเก็บขอมูล และเหตุการณอันสามารถ
เชื่อมโยงใหเห็นความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดแสดงทรรศนะวา 

.....“ ภาวะผูนําสถานศึกษาก็มีลักษณะเปนวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนระบบ  
แบบแผน มีการวางแผนการอยางรอบคอบ ถาเอาภาวะผูนําสถานศึกษามารวมกับภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการ ในความเห็นของผมก็คือ การมีภาวะผูนําที่มีการวางแผน และผมคิดวาควรจะเนนในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารดวย หรืออาจจะเปนกระบวนการบริหารที่ผูบริหารมีระบบการทํางานที่มี
แบบแผน แตบางครั้งผูบริหารที่มีประสบการณทํางานมากอาจมีกระบวนการบริหารที่เปนอัตโนมัติ 
อยางนี้ก็นาจะถือวาเปนเรื่องของทักษะการทํางาน ผมจึงคิดวานาจะเปนคําที่ทําใหความเปนผูบริหาร
เปนวิชาชีพช้ันสูงย่ิงขึ้น” .....  

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) ไดแสดงทรรศนะวา  

.....“ผมวามันเปนเรื่องของกระบวนการบริหารนะครับ นาจะเปนการบริหารที่เปนระบบ
ชัดเจน สอดคลองกับทฤษฎีหลักการทางการบริหารหลายๆ อยางรวมกัน แตวามันก็ขึ้นอยูกับตัว
ผูบริหารนะวาจะเลือกใชวิธีการใด  ตองดูบริบทดวย แตละโรงเรียนไมเหมือนกัน วิธีการก็ตองตางกัน 
วิธีนี้อาจใชไดผลที่นี่  แตอาจไมไดผลที่อื่น ประสบการณก็เกี่ยวของดวย ซึ่งที่จริงมันนาจะหมายถึง
ทุกๆกระบวนการรวมกัน” .....   

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) ไดแสดงทรรศนะที่สอดคลอง 
กันวา 

..... “ภาวะผูนําเปนกระบวนการอันมีหลักการ เปนระบบแบบแผน ถาเอามาเชื่อมกับภาวะ
ผูนําสถานศึกษาก็ตองมองถึงความเปนผูนําที่มีแบบแผนมีระบบ พูดงายๆก็คือจะตองแสดงภาวะผูนํา
หรือใชภาวะผูนําอยางเปนระบบ มีวิธีการหลักการบริหารที่สามารถอธิบายไดอยางเปนขั้นตอนและ
ตองนําไปสูความสําเร็จดวย” ..... 

   
คําสําคัญที่ปรากฏในการใหสัมภาษณ คือ กระบวนการอันมีหลักการ เปนระบบแบบแผน   

แสดงใชภาวะผูนํา วิธีการ ซึ่งคําเหลานี้เปนคํากริยา (verb) มีความมุงหมายที่จะสื่อสารใหเห็นวาเปนการปฏิบัติ
หรือการใชภาวะผูนําในทางปฏิบัติ สอดคลองกับทรรศนะของผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาและ
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นอกจากทั้งสามผูบริหารที่ไดใหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียนภายใตเงื่อนไขสําคัญที่สอดคลองกับขอมูลขางตน พบวา 

โรงเรียนทั้งสามแหงมีการวางระบบการบริหารที่มีโครงสรางชัดเจน มีการมอบหมายงาน 
เปนฝายตางๆ โดยมีรองผูอํานวยการดูแลระบบงานในฝายภายใตการบริหารของผูอํานวยการที่มีการกระจาย
อํานาจอยางทั่วถึง อีกท้ังผูอํานวยการโรงเรียนยังมีการควบคุม กํากับดูแล และติดตามผลอยางตอเนื่อง             
ดังจะเห็นไดจากการที่ปรากฏในรายงานคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินภายนอกของแตละโรงเรียน
ซึ่งมีความละเอียดครอบคลุมเนื้อหา โดยเฉพาะการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน ซึ่งแสดง          
ใหเห็นวามีกระบวนการที่ชัดเจน เม่ือพิจารณาไปที่ประเด็นมาตรฐานที่เก่ียวของกับผูอํานวยการโรงเรียนและ
บทบาททางดานการริหารพบวา ภาพลักษณที่ปรากฏเปนเชิงบวกที่ดี   

หลังจากไดทรรศนะของผูอํานวยการซึ่งเปนขอมูลเชิงหลักการแลว เพ่ือใหไดความชัดเจน          
ในดานทรรศนะของผูที่เก่ียวของกับการบริหารงาน ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนฝาย
บริหาร โดยไดมุงประเด็นไปที่การมองตัวผูบริหารและการบริหารภายในโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูลสนับสนุน
ความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของอันจะ
นําไปสูความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ชาย : 55) กลาววา 

.....“ภาวะผูนําเปนสภาพของบุคคลที่พรอมที่จะบริหาร พรอมที่จะจัดการ พรอมที่จะ
ประสานงานพรอมที่จะทําอะไรอะไรกับผูอื่น ตั้งแตระดับครอบครัวถึงองคการใหญๆ เปนสภาพของ
บุคคลที่สามารถที่จะนํา พูดภาษาชาวบาน คือนําชาวบานได จัดการคนอื่นได เปนวิธีการทํางานของ
คนที่จะมานําคน เปนหัวหนาคน เปนสภาพ เปนกระบวนการ เปนวิธีการทํางานของบุคคลที่อยูใน
สภาวะผูนํา ถาเรียกงายๆ คือ เปนผูนํา ผูบริหาร ผูบริการ ผูประสาน อาจจะเปนCenter หรือ head          
ก็ได”..... 

     
จากทรรศนะของรองผูอํานวยการปรากฏคําสําคัญที่เปนการปฏิบัติ เปนกระบวนการ           

เปนวิธีการทํางาน เปนสภาพของบุคคลที่สามาระที่จะนําผูอ่ืน ซึ่งกลาวไดวา เปนการนําภาวะผูนําหรือความเปน
ผูนําที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาใชในการบริหารงาน  
 
รองผูอํานวยการฝายบุคลากรโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย : 56) กลาววา 

.....“ภาวะผูนํา  คือแนวทางที่จะทําใหการบริหารงานในฐานะที่เปนผูนํานั้นประสบ
ผลสําเร็จ ทฤษฏีเปนเพียงแคสวนหนึ่งแตขอที่สําคัญนั้นก็คือการนําลงไปปฏิบัติ  ประสบการณนั้นมี
ผลในการปฏิบัติมาก” ..... 

          
รองผูอํานวยการทานนี้มองวา เปนแนวทางในการบริหารที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ มุงเนนไปที่การนําทฤษฏีไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยประสบการณในการทํางาน ซึ่งมีผลตอการ
ปฏิบัติงานเปนอยางมาก ซึ่งคํากลาวนี้แสดงวา มองไปที่การปฏิบัติเชนเดียวกัน 
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รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 52) ไดแสดง
ความเห็นวา 

.....“ภาวะผูนําถือวาเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงของการเปนผูนําหรือการเปนผูบริหาร           
ทุกระดับภาวะผูนํานั้นถาพูดตามกระบวนการ คือ ไมวาเปนบุคคลใดก็ตามที่เขามาเปนผูบริหาร ก็ตอง
นําภาวะผูนําสถานศึกษามาใชในการบริหารจัดการ”.....  

  
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 55) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับผูนําวา 

.....“คําวาความเปนผูนํานี้ก็คือ ความที่สามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญบางสิ่ง
บางอยาง ไดดวยตนเอง หรือการตัดสินใจในการแกปญหา ความสามารถในการใชความเปนผูนํา  
สามารถแยกแยะความเปนผูนํา วาเราควรจะใชหลักอะไรในการบริหาร คนเรานี้บางทีประสบการณก็
เปนตัวชวยที่ดีที่จะทําใหเราสามารถใชภาวะผูนําไดดี ภาวะผูนํามีความจําเปนมากในการที่คนจะเปน
ผูนําคนอื่นได การรูจักใชประสบการณชีวิตที่ผานมาเอามาเปนผูนํา คําวาผูนําตองเปนหัวหนาออกหนา
กอนผูอื่น กอนที่จะทําอะไรก็ตองพิจารณาใหรอบคอบกอน” ..... 

           
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 53) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรภาวะผูนําวา 

..... “มันเปนสิ่งที่เปนแผนที่วางเอาไวเพ่ือรุกเราใหคนทํางาน”..... 
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 48) ไดแสดงทรรศนะ
ในความหมายของยุทธศาสตรภาวะผูนําวา 

.....“ภาวะผูนําสถานศึกษาในความหมายของพี่คือ การกาวไปใหถึงจุดนั้น คือเปาหมายที่
เราจะตองไปใหถึง เหมือนในโฆษณาที่บอกวามีเปาหมายที่เราจะตองกาวไปชน  เหมือนทหารจะออก
รบก็ตองมีแผนในการรบ ซึ่งแตละคนจะมีแผนหรือวิธีการในการทํางานตางกัน”.....   

                                  
ในทรรศนะดังกลาวแสดงใหเห็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนวาเปนการ

ดําเนินการเพ่ือใหกาวไปถึงเปาหมายที่ตองการ และแตละคนมียุทธศาสตรที่แตกตางกัน    
 
รองผูอํานวยการฝายบุคลากรโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 50) ไดแสดงทรรศนะ
เก่ียวกับความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนวา 

.....“การดําเนินการใด ๆ ที่ใหประสบผลสําเร็จและลุลวงไปดวยดีและเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน” ..... 

               
หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 54) ไดแสดง
ทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน วา 

.....“ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน มันนาจะเปนเปาหมายแนวทาง         
การบริหารงานที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ที่เราตั้งความหวังไวในอนาคตวาจะเปนอยางไร จะตองมี
หลักเกณฑและมาตรฐานในการทํางานหรือมีลักษณะเปนกรอบในการทํางาน เพื่อใหเกิดแนวทาง
เดียวกันในการทํางานเพื่อใหเปนไปตามนโยบายเปาหมาย” ..... 

 
ครูสุมนต โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 45) แสดงความเห็นวา 

.....“วิธีการที่ผูนําควรมีในการที่จะดําเนินการใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนการคิดคน
วิธีการในการทํางาน” ..... 
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จากนานาทรรศนะของบุคลากรที่อยูในพ้ืนที่ของการวิจัย เปนทรรศนะที่มีความสอดคลองกัน 

ในที่นี้ผูวิจัยไดหยิบยกทรรศนะที่แสดงใหเห็นถึงคําสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยพิจารณาจากพฤติการณของผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งขอมูล  
ที่ไดรับตางแสดงใหเห็นวา บุคลากรมองภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนวาเปนการปฏิบัติ  
ปรากฏพยานที่เห็นไดชัดคือ คําท่ีปรากฏในการใหสัมภาษณ และพฤติการณทางการบริหารที่โรงเรียนได
ดําเนินการภายใตนโยบายของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีอัตลักษณทางการบริหารที่แตกตางกันซึ่งผูวิจัยได
นําเสนอในบทที่ 4 อีกประเด็นที่สังเกตเห็นไดชัดคือ ระบบงานบริหารที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดมอบหมาย
ภารกิจในฝายตางๆ ที่มีระบบโครงสรางการบริหารท่ีเห็นไดชัด ซึ่งแมวาจะมีการกําหนดฝายบริหารที่สอดคลอง
กับนโยบายการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แตก็มีลักษณะการดําเนินงานภายในที่อิงบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน  

ในดานปรากฏการณทางการบริหารหรือการดําเนินภารกิจของโรงเรียน ซึ่งผูอํานวยการ
โรงเรียนเปรียบเสมือนหางเสือเรือท่ีจะตองนําเอาภาวะผูนําหรือความเปนผูนําออกมาใชในทางปฏิบัติ ผูวิจัย            
ไดสังเกตรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน ตั้งแตการกําหนดโครงสรางงานบริหารภายในโรงเรียน การกําหนด
ฝายรับผิดชอบงานและภารกิจตางๆ ภายในโรงเรียนทั้งสามแหง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการบริหารโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) แมวาโครงสรางหลักจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน           
แตในทางปฏิบัติจะแตกตางกันภายใตบริบทและปจจัยที่ตางกันบางประการ และท่ีสําคัญคือ การนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียน และเพ่ือใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นผูวิจัยจึงขออธิบายคําวา “นํา” ซึ่งในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา “ไปขางหนา เชน นําขบวน นําเสด็จ, ออกขางหนา เชน 
วิ่งนํา, เริ่มตนโดยมีผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนตามหรือทําตาม เปนความหมายในลักษณะคํากริยาที่บงบอกอยางชัดเจนวา  
การทําความเขาใจกับความหมายของปรากฏการณทางการบริหารภายใตคําวายุทธศาสตรภาวะผูนํา  จะตองมอง
เปนคํากริยา คือ การกระทําของผูอํานวยการโรงเรียนในภารกิจทางการบริหารโดยใชความเปนผูนําและแสดง
ออกมาใหเห็นดวยการปฏิบัติใหเห็นภาพจริงเชิงประจักษ ในที่นี้คือ ผลปรากฏหรือภาพลักษณที่ปรากฏออกมา
และเปนที่รับรู เชน ภาพลักษณของตัวผูบริหารเอง ภาพลักษณของโรงเรียนที่ปรากฏตอสายตาสังคม               
และท่ีสําคัญคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนซึ่งถือเปนผลอันสืบเนื่องมาจากการใชภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน 

จากทรรศนะของผูที่เก่ียวของในปรากฏการณ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมประมวลผลขอมูล              
เชิงคุณภาพจัดหมวดหมูของกลุมมโนทัศน (Concept) ของความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
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ภาพที่ 11 มโนทัศนความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
    

จากแผนภาพสรุปไดวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนหมายถึง การปฏิบัติ
ทางการบริหารซึ่งเปนการนําภาวะผูนํามาใชในกระบวนการบริหารอันมีหลักการเปนระบบแบบแผน มีระบบ
โครงสรางท่ีชัดเจน เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาบรรลุเปาหมายทางการศึกษา 

1.2 องคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใหมองเห็นองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองพิจารณาจากปรากฏการณทางการปฏิบัติของผูอํานวยการโรงเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยจะ
หยิบยกเอาคําสําคัญที่คนพบมาเทียบเคียงกับปรากฏการณทางการบริหารงานโรงเรียนเพ่ืออธิบายใหเห็นถึง
ลักษณะสําคัญของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งคําสําคัญเหลานี้นําไปสูการคนพบ
ปรากฏการณที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประเด็น            
ที่นาสนใจอันจะนําไปสูการอธิบายองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คําดังกลาว
ประกอบดวย วิธีการ กระบวนการ ปฏิบัติ การดําเนินการ การทํางาน แนวทาง แบบแผน เทคนิค หลักการ               
การใชความเปนผูนํา คําเหลานี้สอดคลองกับความหมายของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

ในแงของปรากฏการณซึ่งเปนการดําเนินงานทางการบริหารผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลในทาง
ปฏิบัติของพ้ืนที่เปาหมายเพื่อสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณการดําเนินงานที่เปนการปฏิบัติโดยมีการอางอิงถึง
หลักทางการบริหารและผูวิจัยจะไดเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธหรือมโนทัศนบางประการที่นําไปสู
ปรากฏการณที่ผูวิจัยไดศึกษา ดังนี้ 

จากการลงพื้นที่สังเกตการบริหารของโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา พบวา โรงเรียน          
กลางกรุงอีสานศึกษามีการบริหารเชิงระบบ โดยมีการสํารวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปน 
จากนั้นก็ดําเนินการวิเคราะหแนวทางปฏิบัติโดยประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ระดมสมองเพื่อหา
แนวทางในการแกปญหา จัดลําดับความสําคัญของปญหา เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและวางแผนปฏิบัติ จัดทํา
โครงการ/งานและกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอ

ภาวะผูนําสถานศึกษา 
ของผูอํานวยการโรงเรียน 

การปฏิบัติทางการบริหาร 

กระบวนการ
อันมีหลักการ 
เปนระบบแบบ
แผน   แสดง  
ใชภาวะผูนํา 
วิธีการ 

การวาง
ระบบการ
บริหารท่ีมี
โครงสราง
ชัดเจน 

เปนการนําภาวะ
ผูนําหรือความ

เปนผูนําท่ีมีอยูใน
ตัวบุคคลออกมา

ใชในการ
บริหารงาน 

เปนการ
ดําเนินการ
เพ่ือใหกาวไป
ถึงเปาหมายที่
ตองการ 
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การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดเปนขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงที่กําหนดไว โดยใช
กิจกรรม 5 ส เปนกลยุทธในการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการดําเนินงานซึ่งโรงเรียนจัดใหมีการ
ประเมินผลตามแผนที่วางไว โดยมีการติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมหรือโครงการ โดยไดจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานไวเปนหลักฐานอยางชัดเจน               
ดังบทสัมภาษณตอนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นความชัดเจนของนโยบายของผูอํานวยการในการทํางาน 
 
ครูนิลตรา โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 40) ไดกลาวถึงผูอํานวยการวา 

..... “ทาน ผอ. ก็ใชการบริหารที่ดีนะคะ ดูเปนระบบดี มีขั้นตอนการทํางานชัดเจน แมวา
ทานจะไมไดลงมาทําเองในบางเรื่อง แตก็ติดตามงานอยูเสมอ พอเสร็จงานเราก็ตองนําเสนอรายงาน
ทานประจํา บางครั้งทานก็ถามในที่ประชุมคะ” ..... 

 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 55) ไดกลาววา 

..... “ในการบริหารของโรงเรียนเรามีการปฏิบัติที่ชัดเจน ผมมองวาการบริหารที่ดีตองมอง
ที่วิธีการปฏิบัติ และตองใชวิธีการที่หลากหลาย  แตวามันก็ขึ้นอยูที่ตัวผูบริหารดวย”..... 

   
สวนโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School Based Management) อยางชัดเจนและตอเนื่อง การดําเนินงานภายในของแตละหนวยงาน แตละ
องคกรมีความคลองตัว มีปรัชญา มีแผนพัฒนา แผนดําเนินงาน มีการปฏิบัติตามแผน สงเสริมการทํางาน        
เปนทีม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามตั้งแตโครงสรางหรือองคการเล็กๆ แมวาบุคลากรสวนใหญจะเปนสุภาพสตรี 
แตก็สามารถขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ไปไดดวยดี วันหนึ่งผูวิจัยไดเดินเขาไปในโรงเรียนกอนเวลาราชการ พบวา
ครูสวนใหญมาถึงโรงเรียนมากกวารอยละ 80 และทํางานในสวนที่ตนรับผิดชอบอยางขะมักเขมน เพราะจะมี
หองฝายตางๆ อยางชัดเจนเหมือนสํานักงาน เครื่องแบบก็คลายกันเหมือนกับเดินเขาไปในบริษัทแหงหนึ่งก็วาได
การทํางานก็คลายบริษัทตรงที่อยูแผนกของตัวเอง รูงานของตัวเอง ทํางานของตัวเอง ผูวิจัยเดินเขาไปถามครู
ทานหนึ่งเก่ียวกับทรรศนะทางการบริหาร 
 
คุณครูมารศรี โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 55)   

ผูวิจัย:  คุณแมครับ...โรงเรียนแยกฝายกันอยางน้ี ผอ.ทานดูแลยังไงครับ 
คุณครูแม:  แกมีวิธีของแกนะ เหมือนวาแกรูวาใครทําอะไร  
ผูวิจัย:  มีใครไปรายงานทานหรือเปลาครับ 
คุณครูแม:  อาจเปนรองฯ ก็ได แตแมก็ไมแนใจ เขาอาจมอบหมายงานใหกันก็ได  

                       
โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการ

มีสวนรวม คือ มีการจัดทําแผนกลยุทธ กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
อุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาของชาติ กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนจากนโยบาย/
จุดเนนของหนวยงานตนสังกัด สํารวจปญหา/ความตองการจากผูเก่ียวของเพ่ือนําไปสูแผนกลยุทธของโรงเรียน 
ที่มีมาตรการและตัวบงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
และนโยบายการศึกษาของรัฐ ดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปฏิบัติ
ตามแผนกําหนดปฏิทินการดําเนินงานและติดตามการดําเนินงานตามแผน  จัดระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการ
บริหารที่ถูกตองและครบถวน มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยาง
ตอเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ           
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นําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการดําเนินงานในรอบป มากําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาวางแผนทุกป ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสมํ่าเสมอสอง
เดือนตอครั้งในการกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน โดยพิจารณาและใหความเห็นชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องตาง ๆ   
 
คุณลุงกําพล กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 57) 

ผูวิจัย:  ทําไมถึงเรียกวามีสวนรวมครับ 
ลุงกําพล:  ก็คือมีสวนในการคิดตัดสินใจและวางแผนการทํางานบางอยางกับโรงเรียน มีการประชุมและทํางาน

รวมกันในหลายกิจกรรมที่เราสามารถเขาไปมีบทบาทชวยเหลือโรงเรียนได 
ผุวิจัย:  แลวลุงวาแบบนี้ดีไหมครับ 
ลุงกําพล: ก็ดีนะ เพราะเราก็มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน และโรงเรียนก็อยูในชุมชนของเราดวย 

       
จากการบริหารโรงเรียนทั้ง 3 แหง แสดงใหเห็นวา เปนการบริหารที่มีขั้นตอนการดําเนินงาน

ที่ชัดเจนโดยมีหลักการและทฤษฏีทางการบริหารเปนหลัก มีขั้นตอนที่สามารถระบุไดอยางเปนลําดับทําให
สามารถมองเห็นภาพการดําเนินการในระดับตางๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการและการประเมินสรุปทาย
การดําเนินการในภารกิจตางๆของโรงเรียน ความเปนระบบที่ชัดเจนในการทํางานนี้สอดคลองกับมุมมองและ
ทรรศนะของผูเก่ียวของท่ีสะทอนใหเห็นลักษณะและองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งกลาวไดวาเปนการปฏิบัติทางการบริหารที่เนนการลงมือทําซึ่งจะตองสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
และขั้นตอนการทํางานไดอยางชัดเจนเปนแบบฉบับของโรงเรียนที่ผูบริหารประยุกตมาจากแนวคิดทฤษฏี
ทางการบริหารการศึกษาลงมาสูการดําเนินการภายใตบริบทของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และศักยภาพของ
ผูบริหารซึ่งถือเปนตัวจักรสําคัญที่จะเปนผูควบคุมและขับเคลื่อนโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม 

จากขอมูลท่ีนําเสนอสามารถแสดงใหเห็นไดวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน จากปรากฏการณที่ศึกษาในพ้ืนที่เปาหมายมีองคประกอบอันเปนลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1) ภาวะผู นําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนวิ ธีการบริหารจัดการ             
จากปรากฏการณที่แสดงใหเห็นและขอมูลเชิงคุณภาพจากทรรศนะตางๆ สามารถหลอมรวมใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คือ ภาพของการปฏิบัติทางการบริหารเปนวิธีการ
บริหารจัดการที่มีรูปธรรมอยางชัดเจนในทางปฏิบัติโดยเริ่มมองมาจากการใชความเปนผูนําของผูอํานวยการ
โรงเรียนผานการกําหนดโครงสรางการบริหาร การมอบหมายงาน การดําเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน 
การติดตามและการประเมินงานอยางเปนขั้นตอน และคําที่ปรากฏเปนมโนทัศนทางการปฏิบัติทางการบริหาร
ตางๆ เปนประจักษพยานที่สอดคลองกันวา การที่จะสามารถมองเห็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนไดนั้น จะตองมองท่ีภาพลักษณทางการปฏิบัติ และส่ิงท่ีตัวผูอํานวยการไดลงมือทําไมวาจะลงมือกระทํา
ดวยตนเองหรือกระทําผานการมอบหมายงานซึ่งจะเปนกระจกฉายภาพของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่แสดงออกมาจากตัวผูอํานวยการ ทําใหทราบไดวา ตัวผูอํานวยการโรงเรียนไดใชความ
เปนผูนําในทางปฏิบัติอยางไร และการปฏิบัติใดที่แสดงอัตลักษณทางการบริหาร ซึ่งมาจากความเปนเอกัตต
บุคคลภายใตความเชื่อหรือภูมิหลังบางประการที่แตกตางกัน โดยจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป 
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2) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีหลายๆ ศาสตรทาง           
การบริหารมาเกี่ยวของ ศาสตรตางๆ จะตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติมและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง           
เพราะการปฏิบัติใดๆ ที่กลาวถึงหรือดําเนินการยอมจะปฏิเสธไมไดวาจะตองอางอิงถึงศาสตรที่เก่ียวของกับการ
บริหาร ศาสตรในที่นี้หมายรวมถึง แนวทาง แบบแผน เทคนิค หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ ที่ตังผูบริหาร
นํามาเปนพ้ืนฐานทางความคิดและความเชื่อในการบริหาร ตลอดจนนําเอามาเปนเครื่องมือทางการบริหารงาน
โรงเรียน ดังรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนที่ผูวิจัยไดนําเสนอของทั้ง 3 พ้ืนที่เปาหมายซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินการใดๆ ของโรงเรียนก็ตามจะตองอยูภายใตหลักการทางวิชาการทั้งสิ้น และไมมีผูบริหารทานใด               
ที่ปฏิเสธวาบริหารอยางไมมีหลักการ ไมอิงทฤษฏี หรือไมอิงศาสตรทางการบริหาร แตทวา ภายใตหลักที่ยึดถือ
นั้นจะมีความแตกตางในปลีกยอยของรายละเอียดซึ่งทั้งนี้ก็ยอมขึ้นอยูกับปจจัยบางประการทางการบริหาร            
ที่สงผลตอการนําเอาหลักวิชาการไปสูการปฏิบัติในโรงเรียนที่แตกตางกัน 

3) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวของกับความเปนเอกัตตบุคคล
ของผูบริหาร ความแตกตางระหวางบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนเปนตัวกําหนดลักษณะของการปฏิบัติ
ทางการบริหารหรือยุทธศาสตรภาวะผูนําท่ีแตกตางกันออกไป ภาพลักษณที่แสดงออกมาก็มีความแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง ซึ่งหากจะมองใหเห็นความสอดคลองจะตองมองในเชิงทฤษฏี คือ “การบริหารงานอยางหลากหลาย
ภายใตทฤษฏีที่หลายหลาก” คือไมวาจะมีอัตลักษณทางการบริหารของตนเองอยางไรก็ตามก็จะตองอิงหลัก            
ทางวิชาการอยูเสมอ   

จากที่กลาวมาสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 12 องคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
   
2. ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน 

ความเปนเอกัตตบุคคลของผู อํานวยการโรงเรียน คือ ความเปนเอกภาพในตัวบุคคลหรือ              
ความแตกตางระหวางบุคคลที่ทําใหผูอํานวยการมีความแตกตางกันในดานตางๆ และความเปนเอกัตตบุคคลนี้
คือตัวกําหนดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและกลยุทธหรือวิธีการปฏิบัติ รวมถึงเทคนิควิธีการ

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน

 
วิธีการบริหาร

จัดการ 

มีหลาย ๆ 
ศาสตรทางการ
บริหารมา
เกี่ยวของ 

เกี่ยวของกับ
ความเปนเอกัตต

บุคคลของ
ผูบริหาร 
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เฉพาะบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนดวย จากการลงพื้นที่เปาหมายการวิจัยและการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ 
ทําใหผูวิจัยคนพบวาความเปนเอกัตตบุคคลประกอบดวย 3 ประการ ดังนี้ 

2.1 ความเปนเอกัตตบุคคลดานความรูทางการบริหาร 
ผูอํานวยการโรงเรียนมีองคความรูอันเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติงานหรือการสรางภาวะ

ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของตนเอง ซึ่งหมายรวมถึงกลวิธีทางการบริหารท่ีผูอํานวยการ              
ไดปฏิบัติเหลานี้มีพ้ืนฐานมาจากองคความรูในตัวบททฤษฏีทางการบริหารการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกลาวไดวา
หากไมมีความรูเรื่องใดแลวก็จะไมสามารถปฏิบัติงานหรือทําภารกิจนั้นไดประสบความสําเร็จ 

องคความรูทางการบริหารการศึกษานั้นมีมากมายดังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลบางสวน            
ในบทที่ 2 อันถือเปนทฤษฏีหรือหลักการท่ีจะมาอธิบายภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนใหมี
ความชัดเจนและหนักแนนทางวิชาการมากยิ่งขึ้น แมวาตัวผูอํานวยการจะไดรับองคความรูทางการบริหารมามาก
ในลักษณะที่คลายคลึงกัน แตการรับรูและการตีความในตัวบททฤษฏีตลอดจนการนําสูการประยุกตใชแตกตาง
กันออกไป ซึ่งความแตกตางนี้เองเปนที่มาของความเปนเอกัตตบุคคลในการทํางาน และวิถี การทํางานที่เปน
เอกลักษณ แตหากถามถึงความสอดคลองกับตัวบททฤษฏีนั้นจะไดรับคําตอบเชิงทฤษฏีหรืหลักการที่มีความ
สอดคลองกัน เพราะแนนอนวาผู อํานวยการคงไมสามารถสรางแนวคิดการทํางานขึ้นมาอยางลอยๆ                 
โดยปราศจากการอางอิงทางวิชาการ เพราะจะมีผลตอความนาเชื่อถือในการทํางานดวย ดังนั้นไมวาจะมีภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่แตกตางกันหรือมีการปฏิบัติทางการบริหารที่หลากหลายแตก็ตั้งอยู
บนองคความรูหลักการและทฤษฏีทางการบริหารทั้งสิ้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา  (ชาย : 52) กลาววา 

..... “เปน ผอ.ตองรูเกี่ยวกับงานบริหารทั้งทางหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ เพราะมันไม
เหมือนกันบางทีหลักการวาอยางนี้อยางนั้น แตเอาเขาจริงๆ มันก็ทําตามนั้นไมได แตยังไงก็ตอง
อธิบายใหไดวาทําไมมันถึงไมเปนไปตามนั้น ทําอะไรมันตองอิงทฤษฏี เดี๋ยวเขาหาวาเราบริหารตาม
ความพอใจ อยาใหเขาวาได”.....   

 
หากถามผูอํานวยการโรงเรียนใหอธิบายถึงหลักการบริหาร คงไดขอมูลทางวิชาการหลักการ

และทฤษฏีตางๆ มากมายที่ทานจะถายทอดและอธิบายไดอยางชัดเจน และก็ลวนแลวแตเปนทฤษฏีทางการ
บริหารการศึกษาท่ีตรงกัน เพราะปฐมภูมิของทฤษฏีนั้นมาจากแหลงขอมูลเดียวกัน ตําราของนักวิชาการคน
เดียวกันหรือสํานักเดียวกัน แตความแตกตางของเอกัตตบุคคลนั้นอยูที่กรณีศึกษาหรือการอธิบายตัวอยาง
ประกอบซึ่งมีการอางอิงถึงประสบการณทํางานหรือปรากฏการณที่ทานไดสัมผัสหรือผานมา ขอมูลนี้เองที่แสดง
ใหเห็นความแตกตางของบุคคลและประสบการณตรงที่ไดสัมผัสกับกรณีศึกษาหรือรากฎการณที่จะอธิบาย
หลักการหรือทฤษฏีตางๆ ไดดวยความเขาใจของตัวผูอํานวยการเอง โดยจากที่ผูวิจัยลงพ้ืนที่และพยายามสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนพ้ืนที่เปาหมายและไดมีโอกาสสนทนากับทาน          
ก็พบวา ในตัวของทานประกอบดวยองคความรูและภูมิรูจํานวนมากจนไมสามารถระบุขอจํากัดไดทั้ง 3 โรงเรียน   
ไมวาจะสนทนาหรือถามทานเรื่องใดก็สามารถตอบไดอยางมีเหตุมีผลและมีทฤษฏีรองรับอยางชัดเจนดวย            
ซึ่งผูวิจัยเองก็พยายามสังเกตปรากฏการณเพ่ือเปนประจักษพยานในสิ่งที่ไดขอมูลเชิงคุณภาพ อันเปนการ
ตรวจสอบขอมูลใหมีความชัดเจนและหนักแนนมากยิ่งขึ้น 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 
..... “ถาถามตรงๆ วาผมใชหลักอะไรบริหารก็คงไดคําตอบทางวิชาการ ผมคงไมกลาทํา

อะไรแบบไมมีหลักการ แตอยากใหดูวาทํายังไงจริงๆ ดีกวาแลวก็เอาไปเทียบกับทฤษฏีเอง มันไม
ตรงกันเปะเปะหรอก เทียบเคียงเอา ถามวาผมรูไหม ผมรู  แตวาไปเดี๋ยวจะหาวาอิงหลักการ  ไปดูเอา
แลวกัน”..... 

     
ความแตกฉานในศาสตรทางการบริหารเปนลักษณะของความเปนเอกัตตบุคคลทาง              

การบริหาร ดวยความเขาใจที่ลึกซึ่งอยางถูกตองทําใหการทํางานดําเนินไปตามหลักการและทฤษฏีอยางไม
คลาดเคลื่อน แมจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยในการทํางาน หรือกลเม็ดวิธีการหรือเทคนิคที่มีแบบฉบับเฉพาะ ซึ่งถือ
เปนความโดดเดนและลักษณะเฉพาะของตัวทานผูอํานวยการ ซึ่งผูวิ จัยสัมผัสไดถึงความแตกตางของ
ผูอํานวยการโรงเรียนทั่ง 3 แหงท่ีมีลีลาการทํางานที่หลากหลาย แมจะใชองคความรูเดียวกันในการทํางาน            
แตการตีความหรือความเขาใจที่แตกตางกันออกไปนั้นทําใหมองเห็นความแตกตางในรายละเอียดปลีกยอย           
ในการดําเนินการอยางชัดเจน จึงกลาวไดวาความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนมีความสัมพันธตอ
ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอยางยิ่ง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ผอ. ทุกคนตองมีความรูงานบริหารเหมือนๆ กันละ จะมากจะนอยจะลึกซึ้งเรื่องไหนก็แลวแต 
ตัวคน แลวแตความสนใจดวย ใครสนใจเรื่องอะไรก็จะมีความรูเรื่องน้ันเยอะ ความแตกตางอยูที่ใครถนัด         
แบบไหน ใครเลนเรื่องอะไร ก็ชูโรงขึ้นมาทําใหตัวเองโดดเดนจากคนอื่นได”.....                          

     
ความเปนเอกัตตบุคคลดานความรูทางการบริหารเกิดขึ้นจาก การพัฒนาตนเองของ

ผูอํานวยการโรงเรียนในรูปแบบตางๆ ซึ่งประเด็นนี้เก่ียวของกับการดํารงคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนดังจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป การไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่แตกตางกัน  เชนอบรม
จากท่ีตางกัน ศึกษาตอในท่ีตางกัน เหลานี้ลวนมีความเกี่ยวของกับความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการ
ทั้งสิ้น   
 
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย : 55) กลาววา 

..... “ทาน ผอ. ทานมีความรูแนนและก็แมนมาก  เวลาทานอธิบายอะไรนี่เขาใจงาย           
ทานเปนคนใฝรูใฝเรียนดวย”..... 

      
ครูสุวิมล (งานกิจการนักเรียน) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 46) กลาววา 

.... “ผอ.พี่เกงมาก วิชาการไมตองพูดถึง ไมธรรมดา ทานมีความรูอะไรใหมๆ มาฝากครูในโรงเรียน
เสมอ ไมตกเทรนดหรอก เปนตัวอยางที่ดีนะ”..... 

      
2.2 ความเปนเอกัตตบุคคลดานทักษะทางการบริหาร 

ทักษะการบริหารเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณตรงในการทํางานที่อยูนอกเหนือหลักการ
และทฤษฏีที่เปนเพียงแนวคิดและแนวทางในการดําเนินการเทานั้น การปฏิบัติมีความซับซอนและยากยิ่งกวา
การอธิบายเชิงทฤษฏี เพราะบางครั้งการปฏิบัติก็สวนทางกับทฤษฏี และบางครั้งทฤษฏีก็ไมสามารถนํามาสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพราะบริบทที่แตกตางกันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติแตกตางกันออกไป 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
..... “ประสบการณการทํางานของ ผอ.แตละคนก็ไมเหมือนกัน ผานโรงเรียนที่ตางกัน  

บริบทไมเหมือนกันการทํางานก็มีวิธีไมเหมือนกัน ผมวาเปนเรื่องของความสามารถสวนบุคคล           
เปนทักษะเฉพาะตัว บางทีมันเอาตามทฤษฎีหมดไมไดหรอก เอามาใชไมเหมือนกัน  แลวแตวาใครมี
ประสบการณมาแบบไหน”..... 

      
ผูอํานวยการโรงเรียนมีทักษะการบริหารที่แตกตางกันตามประสบการณและสถานการณ

ทางการบริหาร ซึ่งทักษะสวนบุคคลนี้เก่ียวของกับความเปนมืออาชีพทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน
ดวยการทํางานในเรื่องเดียวกันอาจแตกตางกันในการปฏิบัติซึ่งอาจเปนเรื่องงายสําหรับผูอํานวยการทานหนึ่ง  
แตอาจเปนเรื่องท่ีซับซอนสําหรับผูอํานวยการอีกทานหนึ่ง และแมวาผูอํานวยการจะสามารถดําเนินการ          
ในภารกิจเดียวกันแตกลวิธีและระยะเวลาในการดําเนินการยอมแตกตางกันไปตามความสามารถสวนบุคคล  
และก็เปนการยากที่จะเปรียบเทียบความสามารถทางการบริหารเพราะผูอํานวยการมีความแตกตางกันในความ
สมารถดานตางๆ หรือที่เรียกกวามีความสามารถเฉพาะตนนั่นเอง 

การแสดงออกใหเห็นถึงความเปนตัวของตัวเองในดานทักษะหรือขีดความสมารถในการ
ทํางานมีประโยชนอยางย่ิงในแงของการประเมินศักยภาพของตนเองในการทํางานและรูถึงระดับความสามารถ
ของตนเองในการทํางาน นั่นคือการประมาณตนในการทํางาน แตอยางไรก็ตามไมใชเพียงเฉพาะทักษะ              
การทํางานของผูอํานวยการเทานั้น ทักษะการทํางานของบุคลากรก็เปนองคประกอบสําคัญในการทํางาน
เชนเดียวกัน ดังนั้นเอกลักษณการทํางานของโรงเรียนหรือขีดความสามารถของโรงเรียนก็คือ การผสานทักษะ
การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียนกับทักษะการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเขาดวยกัน กลายเปน
ศักยภาพและทักษะความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “การบริหารของ ผอ.แตละคนมีจุดเดนของตัวเอง วิธีการที่นํามาใชก็หลากหลาย 
แลวแตวาใครจะเอาอะไรออกมา ตามความเหมาะและขีดความสามารถของตัวเอง ถาแสดงออกมาให
เปนที่ยอมรับและทําใหครูในโรงเรียนทําตามไดก็จะทําใหงานไปไดสวยเลย”..... 

    
ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนดานทักษะการบริหาร เปนจุดเดนในการ

ทํางานที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในพฤติกรรมการบริหารงานและเปนบันไดไปสูความสําเร็จในการ
ประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหกาวไปสูการเปนผูบริหารมืออาชีพที่มีความช่ําชองในการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.3 ความเปนเอกัตตบุคคลดานเจตคติทางการบริหาร 
เจตคติเปนทัศนคติและอุดมคติสวนบุคคลท่ีผูอํานวยการไดหลอหลอมขึ้นจากปจจัยการ

เกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนดังท่ีไดนําเสนอมาแลว เจตคติในการทํางานเปนตัว
แปรที่สงผลตอความทุมเทในการทํางานและการแสดงออกซึ่งความมุงม่ันในการทํางาน เจตคติทางบวกยอม
กอใหเกิดความเสียสละและความทุมเทในการทํางานและการบริหารอยางเต็มกําลังและความสามารถ ในทาง
กลับกันหากผูอํานวยการมีเจตคติดานลบในการทํางานก็จะสงผลถึงการปฏิบัติทางการบริหาร  ความทุมเทและ
ความเสียสละยอมลดลงไปตามระดับเจตคติในการทํางาน 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
..... “ผอ.ตองมีเจตคติที่ดีในการทํางาน  เพราะทําใหมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน 

แสดงศักยภาพตัวเองออกมาเต็มที่ สงผลใหงานออกมามีคุณภาพ”..... 
       

เจตคติในการทํางานสามารถแปรเปลี่ยนไปไดตามสถานการณหรือสิ่งเราใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด แตก็เปนการยากที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเจตคติในการทํางาน เพราะเปน
สิ่งท่ีอยูภายในความรูสึกนึกคิดสวนตัว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานจึงเกิดขึ้นไดยาก และหากจะ
เกิดขึ้นก็ตองมาจากการเปลี่ยนแปลงดวยตนเอง แตสวนใหญแลวบุคคลจะยึดถือและมุงม่ันในเจตคติของตนเอง
นั่นคือ ยึดถือในความเปนเอกัตตบุคคลของตนเอง แตความยึดมั่นที่เปนอัตตาอาจทําใหบุคคลนั้นสวนตอ
กระแสของสังคมและเชื่อม่ันในตนเองจนไดรับการตอตานได โดยทั่วไปผูอํานวยการจะมีเจตคติดานบวกตอการ
ทํางานหรือการบริหารงานแตจะแตกตางกันตรงที่ระดับความเสียสละและความทุมเทในการทํางาน แตก็ไมใชวา
จะไมมีผูอํานวยการที่มีเจตคติดานลบในการทํางาน เนื่องจากการทํางานมีหลายมิติ ดังนั้น อาจมีเตคติที่ดี              
ในดานหนึ่ง และอาจมีเจตคติดานลบกับอีกเรื่องหนึ่ง เชน มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาการจัดการศึกษา แตมี            
เจตคติที่ไมดีในการทํางานรวมกับบุคลากรบางคน หรือมีเจตคติที่ดีตอบุคลากรแตมีเจตคติไมดีตอนโยบาย         
ทางการศึกษา ซึ่งชองวางระหวางเจตคตินี้เองที่เปนเงื่อนไขสําคัญของความมีพลวัตในการขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา การทําความเขาใจกับเจตคติในการทํางานจึงเปนเสมือนการไขไปสูความรูสึกนึกคิดอันเปน        
มโนทัศนที่แฝงอยูในตัวผูอํานวยการโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ผอ. แตละคนอาจมีเจตคติตอเรื่องตางๆ ไมเหมือนกัน และคนหนึ่งก็อาจมีหลาย
ความรูสึกตอหลายอยางไมเหมือนกัน เชน ชอบทํางานแตไมชอบตัวงาน บางทีมีนโยบายใหทําโนนทํา
นี่มาก็ไมชอบเพราะอาจกําลังทําอยางอื่นอยู แตดวยความที่เปนคนชอบทํางานก็เลยทําทั้งๆ ที่ไมชอบ
งานนั้นเทาไหร”..... 

      
จากการลงพื้นที่เปาหมายในการวิจัยที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมผัสกับผูอํานวยการโรงเรียนพบวา  

ผูอํานวยการโรงเรียนมีความเปนเอกัตตบุคคลในดานเจตคติในการทํางานบางประการที่คลายคลึงกันและ           
มีบางสวนที่แตกตางกันออกไปตามมุมมองและบริบทของโรงเรียน เพราะเจตคติมีหลายดาน แตหากมอง              
ในภาพรวมระดับมหภาพพบวาผูอํานวยการทุกทานมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและการบริหารงานโรงเรียน  
สวนความรูสึกขับของใจบางประการก็เกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้นแตทานก็สามารถบริหารจัดการและ
ขจัดความรูสึกนั้นออกไปได เพราะทานตระหนักดีวาสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางในการทํางานก็จะตองกําจัด
ออกไปเพ่ือใหการทํางานมีความเปนพลวัต จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาผูอํานวยการมีวุฒิภาวะในการจัดการ
กับความคิดของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองไดดี ซึ่งสิ่งนี้เองทําใหเกิดความโดดเดนในฐานะผูอํานวยการ
ที่มีวุฒิภาวะดานการคิดและความสามารถสูงจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 

จากที่กลาวมาสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
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ภาพที่ 13 ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
3. ความเปนอัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนสามารถสัมผัสไดอยางไรจากการศึกษาปรากฏการณ? 
เปนประเด็นที่นาสนใจที่เปนคําถามซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีผูพลิกอานงานวิจัยเลมนี้ หรือเกิดความสงสัยการใชคํา           
ในการวิจัยครั้งนี้ เหตุใดจึงไมใชคําวา การทํางาน หรือการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียน? ก็อาจเปน
คําถามที่เกิดขึ้น ตั้งแตที่ผูวิจัยเริ่มดําเนินการทํางานวิจัยครั้งนี้ ก็มีเปาหมายวา จะตองคนหาแบบฉบับของการ
ทํางานที่ดีหรือการบริหารที่ดีที่จะสามารถหยิบยกขึ้นมาเปนแบบอยางหรือแนวทางในการประยุกตใชในการ
บริหารการศึกษาในบริบทของสังคมไทย จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติที่ดีมีแบบแผนอันยึดหลักการทาง
วิชาการที่แสดงออกถึงความชาญฉลาดในการบริหารงานเทียบเทาไดกับยุทธศาสตรการรบที่มีการบันทึกและ 
เผยแผแบบแผนยุทธศาสตรไวอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับวาพิชัยสงครามนั้นสามารถนําไปใชไดในการรบ 
ดังนั้นเมื่อการปฏิบัติที่มีระบบแบบแผนอันเปนที่ยอมรับและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะสามารถหยิบยก
ออกมาเปนแบบอยางท่ีดีทางการบริหาร จึงเสมือนกับวาเปนยุทธศาสตรการรบ ดังนั้น จึงเกิดคําวา ภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ และหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลก็พบวา  
การปฏิบัติทางการบริหารนั้นมีความเปนระบบแบบแผนบนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎีทางการบริหารแมวา
จะแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนแตก็แสดงรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนสามารถกลั่นกรองออกมาเปน
ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูวิจัยไดนําเสนอในงานวิจัยครั้งนี้   

อัตลักษณเกิดขึ้นจากปรากฏการณทางการบริหารท่ีผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นผสานกับวิถีการ
ทํางานหรือวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งเปนภาพลักษณที่ปรากฏออกมา ความเปนอัตลักษณของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 

3.1 อัตลักษณในการรับรูตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน 
บทบาทและการแสดงออกทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนเกิดขึ้นจากความตระหนัก

ในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคม ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไปสู
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัตลักษณทางการบริหารที่แสดงใหเห็นถึงตัวตนของผูอํานวยการโรงเรียน
นั้นเปนจุดยืนทางสังคมที่ผูอํานวยการแสดงออกมาและรับรูวาตนเองกําลังทําอะไรและเพ่ืออะไร นั่นคือการมี
ความเขาใจในตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน เปนความระลึกรูและความมีสติในการปฏิบัติทางการบริหาร
อยางรอบคอบและระมัดระวังเพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีทางการบริหารและเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึ่งจะทํา
ใหผูอํานวยการเปนที่ยอมรับและทําใหปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนที่ยอมรับ
ของบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียนและในชุมชน 
 

ความเปนเอกัตตบคุคล

ความรูทางการ
บริหาร 

ทักษะทางการ
บริหาร 

เจตคติทางการ
บริหาร 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
..... “ตัวผูบริหารเองตองรูวาตัวเองเปนใครอยูในฐานะอะไร มีหนาที่ยังไงบางและควรจะ

ตําตัวยังไง พูดงาย ๆ ก็คือ ตองมีสติในตัวเอง มองเห็นตัวเองตลอดเวลา การทํางานที่ออกมามันจึงจะ
ตรงกับบทบาทหนาที่และออกมาดีดวย”..... 

        
สิ่งท่ีผูอํานวยการแสดงออกมาในการบริหารการศึกษานั้นยอมตั้งอยูบนเหตุผลที่ไดรับการ

วิเคราะหพิจารณาแลววาเปนสิ่งท่ีเหมาะสมดวยปจจัยพ้ืนฐานหลายประการที่เปนบริบทประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือลงมือดําเนินการภารกิจทางการศึกษา เพราะการกระทําของผูอํานวยการโรงเรียนยอมตั้งอยูบนเหตุผลและ
หลักการทฤษฏีทางการบริหารที่มีความเปนวิชาการ ผูอํานวยการโรงเรียนเองเปนผูที่ตัดสินใจกําหนดอัตลักษณ
ทางการบริหารของตนเองขึ้นมาบนพื้นฐานความเปนเอกัตตบุคคลที่ไดสั่งสมและหลอหลอมใหทานกาวมาใน
ตําแหนงนี้ ดังนั้นทุกการตัดสินในหรือทุกการปฏิบัติที่ทานไดแสดงออกมายอมแสดงวา ทานยินดีที่จะรับผิดชอบ
ตอผลท่ีปรากฏออกมาจากการกระทําดังกลาวไมวาจะเปนผลดานบวกหรือดานลบ เพราะในบทบาทของความ
เปนผูอํานวยการนั้นจะตองมีความเปนผูนําท่ีเหนือกวาบุคลากรในโรงเรียน ทั้งดานวุฒิภาวะ คุณวุฒิ และ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตนที่เหมาะสมกับตําแหนงผูอํานวยการหรือผูที่จะนําใหโรงเรียนกาวไปสูความสําเร็จ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) แสดงทรรศนะวา 

..... “ผอ.ตองรับผิดชอบในตัวเอง ทําอะไรไปก็ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวเอง           
อยางนอยๆ คนเปน ผอ.ก็ตองรูตรงนี้ อยาวางายนะเปน ผอ. มันตองคิดหนาคิดหลัง ทําอะไรตองกลา
ยอมรับผลที่ออกมา เพราะเราเปนผูนําเขา”..... 

     
รูปแบบหรือการปฏิบัติทางการบริหารที่เกิดขึ้นเปนการแสดงอัตลักษณของตนเองในการ

บริหารงานซึ่งผูอํานวยการจะตองทําใหเกิดการยอมรับและถือปฏิบัติในโรงเรียนดวย การแสดงความสามารถ
ทางการบริหารดวยการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นจึงไมใชเพียงแคการประกาศตน
ใหคนอื่นรูวาตนเปนผูบริหารที่มีความสามารถหากแตแทจริงแลวเปนการแสดงเจตนารมณที่สามารถปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นไดจริง ไมใชการเพอฝนทางการบริหารหรืออุดมคติที่ไมอาจเกิดขึ้นไดจริง ดังนั้นความเขาใจ
ในตนเองจึงเปนสิ่งท่ีผูอํานวยการทุกทานไดตระหนักถึงและพยายามแสดงความเปนตัวตนที่แทจริงทางการ
บริหารอยางไมแสแสรง เพราะเมื่อผูบริหารแสดงความเปนตัวตนออกมา จะทําใหพฤติกรรมหรือการปฏิบัตินั้น
มีความคงทนและดํารงคงอยูอยางเปนธรรมชาติ ในทางกลับกันหากเปนการดําเนินงานแบบสรางภาพลักษณ 
หรือเพ่ือแสดงศักยภาพอยางไมจริงใจ การปฏิบัตินั้นก็จะเปนไปเพียงชั่วครูขณะหรือชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น จึงกลาวไดวาความจริงใจและความซื่อสัตยในตนเองเปนสิ่งท่ีผูบริหารจะตองตระหนักรูและรักษาไว       
อยูเสมอ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) แสดงทรรศนะวา 

..... “คนเปน ผอ. ตองแสดงจุดยืนและเปาหมายในการทํางาน อยางจริงใจ แสดงความ
ตั้งใจใหครูในโรงเรียนรูวาเราเปนยังไงเขาจะไดทํางานกับเราถูก อะไรมันจะไดงายขึ้น นอกจากครูแลว
คนอื่นก็จะไดรูวาเราทํางานยังไงดวย”..... 

     
ความเขาใจตนเองหรือการระลึกรูอยูเสมอวาตนคือใคร และกําลังทําอะไรนั้น เปนสิ่งท่ีจะทํา

ใหผูอํานวยการเกิดสติปญญาในการทํางานอยางชาญฉลาด ควบคุมตนเองและการทํางานใหอยูในระดับ          
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ที่เหมาะสมถูกตองตามครรลองคลองธรรมอยูเสมอ ไมเปนที่ครหาวารายจากผูอ่ืน ตอบคําถามการคิดและ           
การตัดสินใจของตนเองได ลดความผิดพลาดในการทํางาน แตอยางไรก็ตามบทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนบทบาททางการงานหนาท่ีและสังคม ซึ่งในความเปนจริงแลวผูอํานวยการมีบทบาทหลายอยาง เชน  
ความเปนพอ ความเปนสามี ความเปนลุง นา อา ซึ่งเปนบทบาทในครอบครัว หรือการมีบทบาทเปนสมาชิก
ชมรมองคการตางๆ การเปนคณะกรรมการในระดับตางๆ ซึ่งความหลากหลายในบทบาทหนาท่ีทางสังคมนี้  
อาจเปนอุปสรรคขัดความความเปนเอกภาพในการบริหารงานบริหาร เชน มีญาติเปนครูอยูในโรงเรียนเดียวกัน  
มีบุตรหลานศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตนเปนผูบริหาร มีบุคคลที่รู จักในฐานะเพื่อนสนิทในคณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนตน ซึ่งแมวาปจจัยเหลานี้จะไมสงผลตอปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนโดยตรงแตก็มีอิทธิพลตอการแสดงบทบาทในการเปนผูอํานวยการในบางสถานการณอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดังนั้นการรับรูตนเองในบทบาทและหนาที่อันพึงกระทําและปฏิบัติไดอยางเหมาะสมจึงเปนหัวใจสําคัญ            
ที่จะทําใหอัตลักษณทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนไดรับการยอมรับและเกิดผลทางการปฏิบัติที่เอ้ือ
ประโยชนตอการศึกษาอยางสูงสุด 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) แสดงทรรศนะวา 

..... “ถาเรารูตัว  รูหนาที่  ก็จะรูวาเราตองทําอะไรยังไงถึงจะเหมาะสม งานก็จะออกมาดี ที่
สําคัญอยาเอาเรื่องสวนตัวไปยุงกับเรื่องงาน ตองแยกใหออก จะไดไมวุนวาย อยูตรงไหนก็ตองทําตัว
ใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ อยาใชความรูสึกสวนตัวหรือใหสิ่งอื่นมาทําใหเราไขวเขวออกจากสิ่งที่
ควรจะทํา”..... 

 
3.2 อัตลักษณในการรับรูของบุคคลอื่นและสังคม 

สังคมเองก็รับรูและมองเห็นอัตลักษณและความเปนตัวตนของผูอํานวยการโรงเรียนวา            
อัตลักษณนั้นถูกสรางขึ้นดวยจุดประสงคทางการบริหาร เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
บุคลากรที่สําคัญในการดําเนินภารกิจอันเปนประโยชนแกสังคม ในมุมมองของบุคคลอื่นและสังคมนั้นความ
เปนอัตลักษณนั้นถูกเผยออกมาจากความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นคําวาอัตลักษณ
ทางการบริหารที่สังคมรับรูจึงหมายถึง ตัวตนที่เปนเอกลักษณและรูปแบบการทํางานที่เปนแบบฉบับของตัว
ผูอํานวยการทานนั้น 
 
คุณวิชัย กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 46) กลาววา 

..... “ทาน ผอ. ก็มีจุดเดนหลายอยาง โดยเฉพาะการทํางาน นิสัยสวนตัวของทาน ใครๆ         
ก็รูวาทานมุงมันตั้งใจทํางานแคไหน ทานเปนตัวของตัวเองสูง การทํางานก็โดดเดนนะ  ผมเคย
รวมงานกับทานหลายครั้ง ประทับใจความสามารถทาน”..... 

      
การมีปฏิสัมพันธระหวางตัวผูอํานวยการกับบุคลากรหรือชุมชนองคการหนวยงานตางๆ นั้น  

เปนภาพลักษณที่ปรากฏและทําใหรับรู ถึงตัวตนของผูอํานวยการทานนั้น ดังท่ีกลาวมาแลวเบื้องตนวา          
ความซื่อสัตยและความจริงใจเปนสิ่งสําคัญของผูอํานวยการโรงเรียน เพราะสังคมจะจับจองความเคลื่อนไหวของ
ผูอํานวยการอยูเสมอ หากการปฏิบัติที่แสดงออกมามีความคงเสนคงวาและสม่ําเสมอก็จะไดรับการยอมรับ            
ในเชิงบวกและเกิดภาพลักษณที่ดีจากสังคม แตหากปรากฏออกมาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะถูกสังคมมองวา
ขายผาเอาหนารอด หรือผักชีโรยหนาเทานั้น ดังนั้นการแสดงใหสังคมยอมรับในอัตลักษณของตัวผูอํานวยการ
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นั้นจึงไมใชเพียงแควาใหรูวาตนคือใครและกําลังทําอะไร หากแตตองแสดงใหสังคมเห็นดวยวาตนสามารถทําได
ตามบทบาทและหนาที่หรือไมจึงจะเกิดการยอมรับอยางแทจริง 
 
คุณสงกรานต กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 45) กลาววา 

..... “เทาที่รูจักทาน ผอ. มา ทานเปนคนเกงมีมนุษยสัมพันธดี ทํางานเกง นิสัยใจคอก็ดี 
วางตัวเหมาะสม งานก็โดดเดนเปนที่รูจักกวางขวาง ดูไดจากผลงานทานและผลงานโรงเรียนสิครับ   
ทานเสมอตนเสมอปลาย แถบนี้เขาก็ชื่นชมความสามารถของ ผอ.กันทั้งนั้นละครับ”..... 

 
ในการรับรูถึงอัตลักษณทางการบริหารของผูอํานวยการนั้นอาจมีความเหมือนหรือแตกตาง

จากผูอํานวยการคนอื่นเนื่องจากที่กลาวมาแลววา สิ่งนี้ถูกควบคุมหรือไดรับอิทธิพลจากความเปนเอกัตตบุคคล
ซึ่งหากไดรับการปลูกฝงและมีพ้ืนฐานที่คลายคลึงกันก็อาจทําใหตัวผูอํานวยการมีอัตลักษณทางการบริหารหรือ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่คลายคลึงกันซึ่งก็เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นได ทั้งนี้จะตองพิจารณาจาก
ปจจัยการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนดังท่ีผูวิจัยได
นําเสนอในเบื้องตน ความเหมือนหรือความแตกตางนี้ไมใชประเด็นสําคัญ แตสิ่งท่ีสําคัญยิ่งกวาคือ ความเปนไป
ไดในการปฏิบัติทางการบริหาร เนื่องจากบริบทที่แตกตาง และความพรอมที่ไมเทาเทียมกันดวยปจจัยหรือตัว
แปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการทํางานหรือการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา แตอยางไรก็ตามในมุมมองของ
สังคมก็ยอมแฝงไวดวยความคาดหวังดังท่ีเคยนําเสนอวา ผูอํานวยการเองก็ตองพยายามที่จะตอบสนองความ
ตองการของสังคม ดังนั้นการรับรูของสังคมจึงไมใชเพียงภาพลักษณที่ตองรักษาไวเทานั้นหากแตตองเปนผลงาน
เชิงประจักษหรือผลสัมฤทธ์ิอันเปนการตอบสนองแกความตองการของสังคมดวย 
 
คุณสุกานดา ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 46) กลาววา 

..... “ยังไงก็อยากใหทาน ผอ. ทํางานเกงๆ ใหโรงเรียนพัฒนา นักเรียนก็จะไดเกงขึ้น           
พอแมผูปกครองก็คิดกันยังง้ีแหละ  ผอ.ย่ิงทํางานดีเทาไหรผูปกครองเขาก็ย่ิงชอบอยากใหอยูนาน ๆ 
พัฒนาลูกหลานขา ผอ.ที่นี่ทานก็ทํางานดี ผูปกครองก็ชอบนะ โรงเรียนเรานี่ก็ผลงานดี เด็กก็ประสบ
ความสําเร็จเยอะ ไมใชเฉพาะตัว ผอ. หรอก พี่วารวมทั้งครูทั้งโรงเรียนที่ทํางานในโรงเรียนจะตอง
ชวยกันดวย”..... 

       
การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่ง

เปนอัตลักษณอันเปนที่รับรูของสังคมจึงเปนเสมือนกระจกสะทอนภาพการทํางานหรือการบริหารของ
ผูอํานวยการ ทั้งที่ในความเปนจริงไมไดขึ้นอยูเฉพาะท่ีตัวผูอํานวยการเทานั้นหากแตขึ้นอยูกับบุคลากรรวมทั้ง
ชุมชนและหนวยงานตางๆ ดวย จากอัตลักษณเฉพาะตัวของผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารงานหรือภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน จะขยายสูมุมมองที่สังคมมองตอโรงเรียนในภาพรวมเพราะ          
การปฏิบัติงานทั้งหมาดหมายถึงการขับเคลื่อนทุกระบบภายในโรงเรียน เพราะมีการทํางานเปนองคการ ดังนั้น
คําวาภาพลักษณจึงรวมทั้งตัวบุคคลและองคการเขาดวยกันอยางไมสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นไมวาจะ
เปนการทํางานใดก็ตามผูอํานวยการและบุคลากรในโรงเรียนจะตองมองท้ังในระดับมหภาพและระดับจุลภาพ
เพ่ือใหเห็นเปนองครวมทั้งหมด เพราะผลในระดับจุลภาพจะสงผลตอภาพรวมในระดับมหาภาพและสะทอน
ออกสูการรับรูของสังคมอีกระดับหนึ่ง ความรอบคอบและความระมัดระวังในการทํางานจึงตองมีเปนอยางยิ่ง
เพราะผลที่ปรากฏไมใชเพียงแคผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแกตัวนักเรียนหรือการบริหารงานที่เปนระบบของโรงเรียน
เทานั้น แตครอบคลุมและสงผลกระทบตอระบบการศึกษาในสังคมและประเทศชาติดวย 



 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 อัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
4. การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน    

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติทาง           
การบริหารและขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยผูอํานวยการโรงเรียนแสดงออกมาผานความเปนเอกัตต
บุคคล โดยมีความพยายามวาจะกลายเปนวิถีการทํางานของโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับและดํารงคงอยูตอไป  
สิ่งที่แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนไดเกิดขึ้นและดํารงคงอยู ผูวิจัยขอนําเสนอ
ดังตอไปนี้ 

4.1 ความยึดม่ันในอุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการปฏิบัติทางการบริหารที่มีความเปน

เอกลักษณซึ่งผูอํานวยการทานหนึ่งสามารถสรางขึ้นจนเปนที่ยอมรับวามีความสามารถและเปนผูบริหาร        
มือทองนั้น ไมไดเกิดขึ้นเพียงแคระยะเวลาหนึ่งแลวหยุดไป แตเกิดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานจนกลายเปน
สัญลักษณ ของตัวผูบริหารทานนั้น และส่ิงหนึ่งที่เปนตัวกําหนดและควบคุมใหผูอํานวยการทานนั้นแสดงภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนบนวิถีของตนเองออกมาจนเปนที่ประจักษ คือ อุดมการณทาง          
การบริหาร 

อุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนนั้น เปนสิ่งท่ีคอยควบคุมหรือกําหนด  
การปรากฏออกมาของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและการคงอยูของภาวะผูนสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนอยางตอเนื่อง แมวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะถูกมองจาก
บุคคลอื่นวาเปนรูปแบบการปฏิบัติทางการบริหารที่แตกตางกันออกไประหวางผูบริหารแตละคน แตในความ
เปนจริงนั้นแมจะตางกันดวยอัตลักษณแตก็เหมือนกันในเชิงเปาหมาย กลาวคือ ความมีอุดมการณที่จะ
พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้นเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาอยางสูงสุด จึงถือวาอุดมการณนั้นเปน
เสมือนแรงขับใหผูอํานวยการจะตองธํารงไวซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติ
ทางการบริหารใหมีความสม่ําเสมอและมีความตอเนื่อง ความมีอุดมการณนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีการสั่งสม
มาตั้งแตการตั้งเปาหมายวาจะตองกาวขึ้นสูตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน เปนความคิดของบุคคลผูมีความ
มุงม่ันในการทํางานและมุงท่ีจะใหงานประสบความสําเร็จ จึงถือไดวาอุดมการณเปนความคาดหวังระดับสูง           
ที่บุคคลจะพยายามและสามารถกาวไปสูความสําเร็จตามอุดมการณได 
 
 
 

อัตลักษณของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียน 

การรับรูตนเองของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

การรับรูของบุคคลอื่น
และสังคม 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
..... “อุดมการณทํางานเปนสิ่งที่ทุกคนตองมี โดยเฉพาะ ผอ. ทุกคน จะตองทํางานอยาง

มุงมั่นและมีอุดมการณสูงถึงจะมาเปน ผอ.  ความมีอุดมการณนี่แหละที่เปนแรงกระตุนสําคัญให ผอ.
ทํางานดวยความมุงมั่นตั้งใจและไมลดละความพยายามในการทํางาน”..... 

        
การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับความหนักแนน         

ในอุดมการณความแนวแน และความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน แตไมใชสิ่งท่ีจะแนนอน
ตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงไมได อุดมการณที่ดีของผูอํานวยการโรงเรียนจะมีลักษณะเปนแนวความคิดและ          
ความคาดหวังท่ีมีความยืดหยุนเหมาะสมและสามรถผอนปรนไดตามบริบทแตก็ไมไดแปรเปลี่ยนจนไมมีทิศทาง
ที่แนนอน อุดมการณนี้อยูเหนือวิสัยทัศน ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนไดใหขอมูลวา อุดมการณเปนแนวคิด        
สวนบุคคลที่สามารถถายทอดหรือสรางแนวรวมได แตตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดของตนเองเปนสวนใหญ         
แตวิสัยทัศนนั้น คือการมองไปขางหนาอยางมีเปาหมายและทิศทางและจะตองอิงหลักวิชาการหรือมีทฤษฏี
รองรับดวย ดังนั้นอุดมการณกับวิสัยทัศนจึงมีความสอดคลองกันในสวนของความคาดหวัง แตในเชิงวิชาการ
แลวอุดมการณเปนอุดมคติที่อาจอยูเหนือหลักวิชาการก็ได 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) แสดงทรรศนะวา  

..... “ผอ.วาอุดมการณนี่มันอยูเหนือทุกอยาง มันควบคุมทุกอยางในตัวเราบางทีมันก็
อธิบายได บางทีมันก็เปนเรื่องสวนตัวที่ตั้งไวในใจจะคิดอะไร จะทําอะไร ตั้งใจหรือไมยังไงก็มาจาก
อุดมการณนี่ละ อุดมการณก็เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอม เพราะความคิดคนมันไม
แนนอน บางคนเปน ผอ. ใหมๆก็อุดมการณสูงตั้งใจมาก พอเปนนานเขาความคิดก็อาจเปลี่ยนแปลง  
เหนื่อยบาง ทอบาง อุดมการณก็ลดลง แตถาใครรักษาอุดมการณที่ดีได การทํางานก็จะไมแผวลง
เลย”..... 

     
อุดมการณในการทํางานที่แนวแนเปนที่มาของความเปนเอกัตตบุคคลในการทํางานและ          

การบริหาร แตอุดมการณนั้นจะตองเปนไปในเชิงบวกและสรางสรรคจึงจะเกิดประโยชนแกการจัดการศึกษา  
เพราะบางครั้งความยึดมั่นในอุดมการณจะทําใหผูอํานวยการยึดมั่นในความเปนตัวของตัวเองและมั่นใจ         
ในตัวเองสูงคือ มีอัตตาสูงนั้นเอง จึงเปนอุปสรรคขัดขางการดํารงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนทําใหเกิดการตอตานขัดแยงและขาดความรวมมืออันดีจากผูมีสวนเก่ียวของ ดังนั้นผูอํานวยการจึงมี
ความระมัดระวังอยางยิ่งในการใชอุดมการณอยางสรางสรรคและลดแรงตอตานเพราะความไมเห็นดวยหรือ        
การตอตานของกลุมตางๆ นอกจากจะทําใหภารกิจไมสําเร็จแลว ยังทําใหการบริหารประสบความลมเหลวดวย    
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) แสดงทรรศนะวา 

..... “อุดมการณสูงๆ ก็ดีอยูนะ จะไดตั้งใจทํางานเต็มที่ แตถาไมฟงใครเลย เขาก็จะวาเอาแตความคิด
ตัวเอง นี่ไมใชลักษณะของ ผอ.ที่ดี แทนที่ครูเขาจะเอาดวย จะถูกตอตานดวยซ้ํา ผมวา อุดมการณเอาใหพอดีๆ 
แลวกัน แตถามันดีจริงๆ ครูเขาเขาใจและเห็นดวย งานมันก็จะดีไปดวยนะ  แตตองทําใหครูเขาเขาใจใหได”..... 

     
ความสามารถของผูอํานวยการในการแสดงอุดมการณอันแรงกลาในการทํางานใหเปนที่

ยอมรับหรือคลอยตามของบุคลากรในโรงเรียนถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนดํารงคงอยูและสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีพลวัต เพราะการ
ทํางานในโรงเรียนขึ้นอยูกับอุดมการณสวนบุคคลของบุคลากรภายในโรงเรียนดวยซึ่งผูอํานวยการจึงควร
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คํานึงถึงความแตกตางและความเปนเอกัตตบุคคลดานอุดมการณในการทํางานดวย เพราะบุคลากรในโรงเรียน
มีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ดังนั้นหากผูอํานวยการสามารถแสดงอุดมการณในการทํางานของตัวเองใหเปนที่ยอมรับ
และผสานอุดมการณทํางานรวมกับบุคลากรในโรงเรียนไดดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะทําใหโรงเรียน 
มีความสมัครสมานสามัคคีและมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเกิดอุดมการณรวมในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเอ้ือตอปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการ
ทํางานดวย 

ความมุงม่ันในการสานฝนและดําเนินงานตามอุดมการณของผูอํานวยการโรงเรียนทําใหภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนดํารงคงอยูคูกับการทํางาน เพราะตราบใดที่ผูอํานวยการยึดมั่น         
ในอุดมการณอันแรงกลา ก็แสดงวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะดํารงอยูอยางยืนนานและ
คงทนตอไปเชนกัน จากการสนทนากับผู อํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ เปาหมายและการสังเกตพฤติ
กรรมการบริหารงาน รวมถึงปรากฏการณการบริหารและขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนพบวา ภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนอัตลักษณซึ่งผูอํานวยการไดปฏิบัติและวางรูปแบบไวในโรงเรียนนั้น 
เปนการแสดงออกซึ่งเจตนารมณและอุดมการณซึ่งบุคลากรในโรงเรียนตางก็รับรูและยอมรับนับถือในตัว
ผูอํานวยการและพรอมที่จะใหความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจอยางเต็มความสามารถ จึงเปนเครื่องการันตี
ไดวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 แหง            
จะสามารถคงอยูตราบเทาท่ีผูอํานวยการยังปฏิบัติหนาที่ราชการในโรงเรียนแหงนั้น และแมทานจะยายออกไป 
แนวปฏิบัติที่ดีๆ ก็จะยังคงถูกรักษาไว 

จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การยึดมั่นในอุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนหลักประกันไดวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและอัตลักษณทางการบริหาร
โรงเรียนจะคงอยูตอไป 

4.2 การเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน 
นอกจากความยึดมั่นในอุดมการณแลว การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของ

ผูอํานวยการโรงเรียนก็เปนประจักษพยานสําคัญที่จะสงเสริมใหภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
ในตัวผูอํานวยการมีความเขมแข็งและโดดเดนมากยิ่งขึ้น และม่ันใจไดวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนจะไมมีวันจืดจางหรือลบเลือนไปโดยงาย เพราะดวยการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ             
จึงทําใหเกิดองคความรูและทักษะใหมๆ ที่จะมาเติมเต็มในปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน และการพัฒนาตนเองนี้จะทําใหภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นไปดวย
อยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้นในประเด็นนี้จึงสะทอนใหเห็นวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนไมไดอยู
กับที่แตมีการพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) แสดงทรรศนะวา 

..... “มันเปนหนาที่ของเราที่จะตองพัฒนาวิชาชีพ ไมใชเพียงแคทําตามนโยบายนะ ตัวเรา
เองก็ตองใฝในเรื่องนี้ดวย เพราะจะทําใหเรามีความรูความสามารถ และทักษะในการทํางานมากขึ้น  
อะไรใหมๆ ที่เรารูก็จะไดเอามาใชในการทํางาน งานเราก็จะดีขึ้นเหมือนกัน ตองไมใหงานอยูกับที่         
ถาเราพัฒนางานก็จะพัฒนาโรงเรียนก็จะพัฒนาเหมือนกัน”..... 

        
การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวของกับการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางชัดเจน เนื่องจากการพัฒนาตนเองกอใหเกิดองคความรูและทักษะการบริหารใหมๆ  
นวัตกรรมการบริหารใหมๆ ที่ผูอํานวยการสามารถนําไปสูการประยุกตใชทางการบริหารงานในโรงเรียนได          
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จากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหง เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซึ่งทานใหขอมูลวา เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบในตัวเองที่จะตองพัฒนาตนเอง         
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและองคความรูที่เกิดขึ้นใหมอยางไมมีวันหยุดนิ่ง และปฏิบัติการภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนหรือการปฏิบัติทางการบริหารของทานก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องเชนกัน 

การพัฒนาตนเองของผูอํานวยการโรงเรียนสามารถทําไดหลายประการ ทั้งการพัฒนาตนเอง
จากการเรียนรูดวยตนเอง การสั่งสมประสบการณ การพัฒนาตนเองจากการเขารวมกิจกรรมการประชุมสัมมนา  
การพัฒนาตนเองจากการสรางโลกทัศนการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาตนเองโดยการเขาศึกษาตอในระดับ          
ที่สูงขึ้น ซึ่งการพัฒนาตนเองนี้ทําใหภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมีการพัฒนาตามไปดวย          
มีการยกระดับการปฏิบัติงานรวมถึงการปฏิบัติทางการบริหารที่ดียิ่งขึ้น   

การพัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเองสามารถทําไดหลายประการ ซึ่งผูการฟงเพ่ือรับ
องคความรู ผูอํานวยการโรงเรียนใชการฟงในการเพ่ิมพูนความรู แนวคิดและขอเสนอแนะที่ดีในการบริหาร
การศึกษา โดยยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอมูลจากทุกฝาย ซึ่งการฟงนี้ เปนการสั่งสมขอมูลท่ีสําคัญ            
ที่ผูอํานวยการสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนดําเนินการกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไมใชเฉพาะการยึดตัวเองเปนหลักในการทํางานหากแตตอง
คํานึงถึงเสียงของบุคลากรภายในโรงเรียนและเสียงจากชุมชนดวย  ดังนั้นผูอํานวยการจึงตองเปนนักฟงท่ีดีหรือ
ที่เรียกวา พหุสูต ซึ่งเปนหนึ่งในหัวใจนักปราชญ คือการเปนผูฟงที่ดี “สุตมยปญญา” วิธีการในการรับฟงของ
ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถเกิดขึ้นไดหลายสถานการณ เชน ในการประชุม จากการสอบถามหรือสนทนาอยาง
ไมเปนทางการ เปนตน ซึ่งสิ่งท่ีจะตองตามมาจากการฟงคือ จะตองคิดพิจารณาและวิเคราะหขอมูลจากการฟง
เพ่ือดึงเอาเฉพาะขอเท็จจริงอันเปนประโยชนตอการบริหารและการพัฒนาระบบการทํางานในโรงเรียน ขอมูลอัน
เปนขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนสามารถนําไปสูการวางแผนการดําเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การคิด “จิตมยปญญา” เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน เพราะนอกจากจะเปน
ประโยชนในการวางแผนการทํางานแลว ยังแสดงใหเห็นวาผูอํานวยการปฏิบัติการทางการบริหารดวยความมี
เหตุผลทําใหเกิดการยอมรับและเกิดศรัทธาบารมีดวย นอกจากนี้ผูอํานวยการจะตองมีการใชการถาม “ปุจฉา” 
เพ่ือใหไดทั้งขอมูลและขอคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวของอันจะเปนประโยชนตอการบริหารงานภายใตความ
คิดเห็นและความแตกตางระหวางบุคคลของบุคคลากรในโรงเรียนโดยไมเลือกที่รักมักท่ีชัง การถามอาจเกิดขึ้น
อยางเปนทางการในที่ประชุม หรือเปนการซักถามสนททนาอยางไมเปนทางการ ทั้งนี้อยูที่ความชาญฉลาดของ
ผูอํานวยการที่จะสามารถใชคําถามเพ่ือดึงเอาขอมูลและความคิดเห็นที่เปนประโยชนอันสามารถนํามาสูการ
ประยุกตใช จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา หัวใจนักปราชญเปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารงานของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่มีประโยชนอยางย่ิง นอกจากนี้แลว ยังมีการอาน การดู การสังเกต และกระบวนการ
เรียนรูตางๆ ที่ผูอํานวยการเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางมีความหมาย   

การสั่งสมประสบการณของผูอํานวยการโรงเรียนเปนสิ่งหนึ่งท่ีทําใหภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนสามารถดํารงอยูและพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ประสบการณเปนการเรียนรูสวนบุคคล       
ที่เกิดจากการผสมผสานทักษะการเรียนรูที่หลากหลายผานประสบการณทํางานผานรอนผานหนาวมาอยาง         
โชคโชน บทเรียนตางๆ ทั้งความสมหวังผิดหวัง ทั้งความสําเร็จและความลมเหลวที่เคยสัมผัส ประสบการณ
เหลานี้หลอหลอมใหผูอํานวยการมีความเขมแข็งและไมยอทอตอการทํางานแมจะตองฟนฝาอุปสรรคหนักนา
เพียงใด ประสบการณของผู อํานวยการแตละทานแตกตางกันออกไป จากการสนทนากับผูอํานวยการ
กลุมเปาหมายทําใหผูวิจัยไดขอมูลเก่ียวกับการสั่งสมประสบการณการทํางานอันยาวนานของผูอํานวยการแตละทาน 
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และเปนรากฐานแหงความสําเร็จและความเปนตัวของผูอํานวยการในวันนี้ การใชประสบการณใหเปนประโยชน
ในการทํางานของผูอํานวยการ คือ ประสบการณดานบวกใชเปนกําลังใจและแรงบันดาลใจใหกาวไปขางหนาและ
พัฒนาตนเองตอไป สวนประสบการณดานลบใชเพ่ือเปนอุทาหรณสอนใจหรือเตือนใจใหมีสติและมีความ
รอบคอบในการทํางาน จึงกลาวไดวาทุกประสบการณสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการทํางานไดทั้งสิ้น  
ขึ้นอยูที่วาผูบริหารจะหยิบยกมาใชอยางไร และแนนอนวาไมมีผูอํานวยการทานใดที่สามารถทํางานไดประสบ
ความสําเร็จหากปราศจากประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ประสบการณรวมถึง การเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเองในดานนี้สอดคลองกับปจจัยการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนแลว  
ยังทําใหมีการดํารงคงอยูอยางตอเนื่องและมีความทันสมัยทันตอยุคการเปลี่ยนแปลงและนโยบายทางการศึกษา 

การศึกษาตอเปนการพัฒนาตนเองของผู อํานวยการที่ทานผู อํานวยการทั้ง 3 ทาน             
ใหความสําคัญและผานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทางดานการบริหารการศึกษามาแลว และนอกจากผูอํานวย
โรงเรียนพื้นที่เปาหมายแลว ผูวิจัยยังพบวา ปจจุบันนี้กระแสการศึกษาตอกําลังขยายตัวมากยิ่งขึ้น และการศึกษา
ตอนี้ถือวาเปนวิธีการสําคัญที่จะทําใหผูอํานวยการเพิ่มคุณวุฒิและขีดความสามารถในการบริหารงานรวมถึง
ความโดดเดนของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนก็จะเพ่ิมขึ้นเหนือกวาผูที่ไมไดศึกษาตอ          
ในระดับที่สูงขึ้น สิ่งหนึ่งท่ีผูวิจัยไดขอมูลจากการบริหารงานของโรงเรียนพ้ืนที่เปาหมายคือ การบริหารแบบ
บูรณาการและอิงการวิจัย ซึ่งทําใหการบริหารมีความเปนวิชาการและมีหลักการรวมถึงมีการใชกระบวนการวิจัย
มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “การพัฒนาตัวเองของ ผอ. ก็ทําไดหลายวิธีนะ เดี๋ยวนี้สวนใหญก็จบ ป.โทกันเยอะ  
ไปอบรมประชุมสัมมนาก็ตองไปกันประจําอยูแลว อยูกับที่ไมไดหรอก คนอื่นเขาไปถึงไหนตอไหน
แลวเราก็ตองตามใหทันเขาถาคิดวาตัวเองเกงแลว ไมสนใจบานเมือง ตัวเองก็แย โรงเรียนก็แย
เหมือนกันที่ ผอ.ตอง active อยูตลอดไมใชเพื่อตัวเองคนเดียว แตเพื่อทั้งโรงเรียนดวย ถือวาเปน
หนาที่ก็แลวกัน”..... 

     
จากท่ีกลาวมาแสดงให เห็นว าความพยายามในการเรียนรูและพัฒนาตนเองของ

ผูอํานวยการณโรงเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการทํางานและการปฏิบัติ
ทางการบริหาร และเปนสิ่งท่ีทําใหปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียนดํารงคงอยูและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.3 ความสอดคลองระหวางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนกับวัฒนธรรม
โรงเรียน 

แมวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะเปนอัตลักษณทางการบริหารท่ีแสดง
ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน และดูเหมือนวาจะเปนเรื่องของบุคคล ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสับเปลี่ยนโยกยายผูอํานวยการคนใหม จึงอาจจะทําใหภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือการปฏิบัติทางการบริหารมีความไมคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปดวย  แตในความเปนจริง
แลวนั้นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับนับถือปฏิบัติตามจากบุคลากร            
ในโรงเรียนเนื่องจากการปฏิบัติตามแนวดังกลาวเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและกอใหเกิดประโยชนตอ        
การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนนั้น จะกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานของ
โรงเรียนที่ทําใหโรงเรียนมีความเปนเอกลักษณในการดําเนินงานหรือกลายเปนธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของ
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ทางโรงเรียนไปโดยปริยาย โดยไมขึ้นอยูที่วาผูอํานวยการทานนั้นจะยังอยูในโรงเรียนแหงนั้นหรือมีการโยกยาย
สับเปลี่ยนไปอยูที่โรงเรียนอื่น เนื่องจากระบบการทํางานไมไดเกิดขึ้นจากผูอํานวยการเพียงทานเดียวดังท่ีเคย
นําเสนอมาแลว แตบุคลากรในโรงเรียนจะยังเปนผูสานตอหรือดํารงใหวัฒนธรรมการทํางานนั้นอยูคูโรงเรียน
ตอไป จึงทําใหเกิดความกลมกลืนและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียนและเกิดการดํารงคงอยูอยางยาวนานของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนแหงนั้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ถาเราทํางานไวดี วางระบบไวดี ถึงเราจะยายไปที่อื่น แตงานก็ยังเดินหนาตอไป ครู
เขาก็จะยึดเอาแบบที่เราพาเขาทํา ถา ผอ.คนอื่นยายมา เขาเห็นวามันดีก็คงทําตอถึง ผอ.แตละคนจะมี
วิธีการไมเหมือนกัน แตถาเปนอะไรดีๆ ที่ ผอ.คนกอนๆ สรางไว สวนใหญเขาก็รักษากันไว ย่ิงตอง
สงเสริมจริงไหม”..... 

     
การแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของทางโรงเรียน       

เปนสิ่งที่ทําไดยากยิ่งหรือหากจะสามารถทําไดก็จะตองอาศัยระยะเวลาอันยาวนานและความสามารถที่คอนขาง
สูงของผูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีโรงเรียนยึดถือปฏิบัติ ดังนั้นผูอํานวยการทุกทานจึงมีการสานตอการทํางาน
เม่ือมีการโยกยายสับเปลี่ยนไปอยูโรงเรียนแหงใหม โดยแมวาจะมีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนของตนเองแตก็ปฏิเสธไมไดวาจะตองยึดถือเอาวัฒนธรรมการทํางานเดิมเปนบรรทัดฐานที่จะตอง
ประยุกตยุทธศาสตรของตนใหสอดคลองและสามารถบูรณาการใหเขากับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู แตก็ไมใชวาตอง
ทิ้งอุดมการณหรือยุทธศาสตรของตนเอง หากแตจะตองพยายามประยุกตความเปนตัวของตัวเองใหกลมกลืน
กับวัฒนธรรมอยางไมใหบุคคลากรในโรงเรียนรูสึกวาผูอํานวยการมากับการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันจนทําให
บุคลากรในโรงเรียนปรับตัวไมทันและรับไมไดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจสงผลใหผูอํานวยการไดรับการ
ตอตานและไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงชุมชนดวย แทนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนไปในทางที่ดีขึ้นกลับจะทําใหไมสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปไดอยางมีพลวัตหรือประสบความลมเหลว
ไปซึ่งนั่นแสดงวาผูอํานวยการไมมีคุณสมบัติที่จะเปนผูนําในโรงเรียนแหงนั้นอีกตอไป 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ถาเรายายเขามาใหมก็ตองฟงเสียงดูกอนวา เขาอยูกันมายังไง เขาเคยทํากันยังไง  
เราก็คอย ๆ ปรับตัวและเอาวิธีการทํางานของเราที่คิดวาดีเสนอและปฏิบัติเรื่อยๆถาครุเขาเห็นวาดีเขา
ก็จะทําตามเราเอง  อาจใชเวลาหนอยก็อดทน แตอยาใชวิธีหักดิบ เราเปลี่ยนอะไรปุบปบไมไดหรอก 
ครูเขาจะหาวาเกงมาจากไหน เขาทํากันมาตั้งนานพอ ผอ. ยายมาก็จะเอายังง้ันยังง้ี ถาเรารูวาเขาเปน
ยังไง อยูยังไง เราก็จะรูวาตองทํากับเขายังไง จะบริหารงานเขายังไง”..... 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองคอยๆ สอดแทรกกาปฏิบัติทางการบริหารบนวิถีของตนเอง         

เขาไปในแนวปฏิบัติเดิมหรือวัฒนธรรมที่โรงเรียนยึดถืออยู จากนั้นจึงพยายามถายทอดอุดมการณหรือแนวคิด 
ที่สรางความเชื่อม่ันและความไววางใจใหเกิดขึ้นจนเปนที่ยอมรับ ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะใชเวลาคอนขางนาน  
และตองแสดงออกดวยพฤติกรรมเชิงประจักษใหบุคคลกรในโรงเรียนสามารถสัมผัสถึงตัวตนของผูอํานวยการ  
จากการลงพื้นที่ผูวิจัยพบวา บุคลากรในโรงเรียนมองเห็นคุณลักษณะและความเปนตัวของผูบริหาร กลาวคือ           
รูเขาใจแนวคิดการทํางาน รวมถึงเอกลักษณของผูอํานวยการโรงเรียนของตนเองเปนอยางดี รูวาทานมีแนวคิด
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ทัศนคติและความมุงมั่นในการทํางานอยางไร ทานมียุทธศาสตรอยางไรในการทํางานรวมถึงความเปน
เอกลักษณเฉาะของผูอํานวยการทานนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดรับการยอมรับดวยดีจากบุคลากรครูในโรงเรียน ดังนั้น
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของทานจึงไดรับการยอมรับปฏิบัติตามและขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ถาเราทําดี เขาชอบ  เขาก็ทําตามเราเอง ความดีมันทนแดดทนฝน ถาเราทําไมดีมันก็
จะ discredit เราเอง ทําอะไรเขาก็ตอตานไมเอาดวย นินทาลับหลังดวย ย่ิงจะอยูลําบาก เราเปน ผอ.
ไมใชเปนนายสั่งเขา แตเราตองดูแลชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหเขา ครูเขาดูออกนะ ผอ.คน
ไหนเปนยังไง”..... 

       
การปฏิบัติที่ดีจะกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียน ดังนั้นสิ่งท่ีผู อํานวยการ          

จะแสดงออกใหเปนที่ยอมรับคือ การปฏิบัติทางการบริหารที่ดีและสามารถยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไปได           
ก็จะทําใหเกิดความกลมกลืนและกลายเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนตอไป 

จากที่กลาวมาสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
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ภาพที่ 15 การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
5. เง่ือนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูวิจัยไดคนหาเงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยมุง
ประเด็นไป ตั้งแตภูมิหลังและเสนทางของการกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร รวมถึงการสรางอัตลักษณทาง          
การบริหารอันเกิดจากประสบการณในความเปนเอกัตบุคคล ซึ่งไดขอมูลจากหลายฝายทั้งตัวผูบริหาร บุคลากร
ฝายตางๆ บุคลากรครู รวมถึงชุมชน ซึ่งเปนผูที่มีสวนเก่ียวของในภารกิจของโรงเรียน 

5.1 ภูมิหลังสวนบุคคล    
ปจจัยนี้ถือเปนประเด็นสําคัญพ้ืนฐานในการหลอหลอมใหบุคคลคนหนึ่งเติบโตขึ้นมามีภาวะ

ผูนํา และเปนกาวแรกของเสนทางการกาวขึ้นสูตําแหนงผูนํา นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิ
หลังสวนบุคคลของการสรางภาวะผูนํา มโนทัศนเก่ียวกับเสนทางการกาวขึ้นสูการเปนผูนําท่ีมีภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียน อันเปนปจจัยสําคัญในการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน         
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 ครอบครัว ภาวะผูนํา เริ่มเกิดขึ้นตังแตในวัยเยาว เนื่องจากการพัฒนาภาวะผูนํานั้น
เปนเปนกระบวนการตอเนื่อง ในการสั่งสมประสบการณ ความรูความเขาใจ การหลอหลอมทักษะชีวิต และ           
การฝกฝนทักษะในดานตางๆ เปนระยะเวลานาน ภาวะผูนําจึงไมสามารถเกิดขึ้นไดเพียงการอานหนังสือพัฒนา
ทักษะ หรือจากการไปอบรม นั่งฟงบรรยายในหองเรียนเทานั้น แตพอแมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
ปลูกฝงและพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้นกับลูกตั้งแตในวัยเยาว เพ่ือสะสมเปนตนทุนชีวิตใหกับลูกในระยะยาว
ตอไป   

ผูอํานวยการโรงเรียนพื้นที่วิจัยทั้ง 3 แหง ใหขอมูลท่ีตรงกันเก่ียวกับพ้ืนฐาน            
ทางครอบครัวที่มีผลอยางยิ่งตอการหลอหลอมและปลูกฝงความเชื่อและคานิยมพื้นฐานตลอดจนอุปนิสัย         
บางประการที่เปนจุดเริ่มตนของการสรางภาวะผูนําในตัวเองของผูบริหาร โดยผูวิจัยใชคําถามเดียวกันในการ

การคงอยูของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน 

 
ความยึดม่ันในอุดมการณ

ทางการบริหารของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

การเรียนรูและพัฒนาตนเองของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

ความสอดคลองระหวางภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน 
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สัมภาษณผูอํานวยการทั้ง 3 ทาน เก่ียวกับภูมิหลังทางครอบครัวที่มีผลตอการกาวสูตําแหนงผูบริหาร และ            
ไดคําตอบที่มีความสอดคลองกัน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดกลาวถึงพ้ืนฐานครอบครัวววา 

..... “คําสอนของพอแมและสิ่งที่พอแมทําเปนตัวอยางก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคน
เติบโตขึ้นมามีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพยังไง สวนใหญทานก็ไมไดสอนหรือบอกกลาวอะไร
มากมาย แตสิ่งที่ทานทํามันเปนเหมือนตัวแบบที่ลูกหลานมักจะเอาเปนแบบอยาง หรือวาซึมแทรก
พฤติกรรมทีละนอยจนพอโตขึ้นมาก็มีลักษณะคลายแบบนั้นโดยไมรูตัว”..... 

      
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาวถึงครอบครัววา 

.....”ครอบครัวมีสวนมากสมัยกอนถาครอบครัวไหนเห็นความสําคัญของการเรียนก็จะ
สงเสริมใหลูกไดเรียนสูงๆ บางครอบครัวเขาก็อยากใหลูกชวยทํางานมากกวา ผมโชคดีที่ไดมีโอกาส
เรียน แลวพอแมก็พยายามสอนหลายอยาง จําไดบางไมไดบางนะ แตก็รูวาทานอยากใหไดดี” ..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “การสนับสนุนพอแมนี่ละสําคัญที่สุดถาไมมีพอแมก็คงไมมีความสําเร็จในวันนี้ ญาตพิี่
นองก็สําคัญ ที่มีสวนสนับสนุนและเปนกําลังใจ ไมใชแตผมนะ ทุกๆ คน ก็จะตองมีพื้นฐานทาง
ครอบครัวปฏิเสธไมไดหรอกครับ มันเปนสิ่งแนนอนอยูแลว”..... 

   
ขอมูลท่ีกลาวมาลวนแสดงใหเห็นวา พ้ืนฐานทางครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ          

กาวมาสูความสําเร็จของผูอํานวยการโรงเรียน และจากการสัมภาษณบุคลากรครูในโรงเรียนพื้นที่เปาหมาย
เก่ียวกับผูบริหารไดขอมูลท่ีแสดงใหเห็นวา ครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการหลอหลอมใหผูอํานวยการ        
มีบุคลิกและคุณลักษณะในปจจุบัน 
 
ครูกลอยใจ โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 57) 

ผูวิจัย: กอนที่ทานผูอํานวยการจะยายมาที่นี่คุณแมเคยรูจักทานมากอนไหมครับ 
ครูกลอยใจ: ตอนแรกแมไมรูจักทานหรอกเคยไดยินแตชื่อและผลงาน 
ผูวิจัย: แลวพอทานยายเขามาอยูที่นี่แลวละครับ คุณแมรูสึกยังไง 
ครูกลอยใจ: พอทานยายมาแมเลยมารูทีหลังวาทานเปนลูกชายของบุคคลที่แมเคารพนับถือ 
ผูวิจัย: แสดงวาคุณแมรูจักกับครอบครัวทานผูอํานวยการเหรอครับ  
ครูกลอยใจ: คะ 
ผูวิจัย: พอรวมงานกับทานแลวคุณแมคิดวาทานเปนยังไงครับ 
ครูกลอยใจ: ทานคลายคุณพอมาก ทั้งบุคลิกลักษณะนิสัยและการทํางาน เหมือนถอดแบบมาเลยนะ 
ผูวิจัย: แสดงวาครอบครัวของทานก็มีอาชีพรับราชการเหรอครับ 
ครูกลอยใจ: คะ...คนสมัยกอนถาพอแมรับราชการก็อยากใหลูกรับราชการเหมือนพอแม สวนใหญเปนอยางนี้ และ

ลูกก็จะคลายๆ พอแมนั่นแหละ 
     

จากหลักฐานที่นําเสนอสรุปไดวา ครอบครัวมีสวนสําคัญในการหลอหลอมทานผูอํานวยการ
ใหกาวเขามาสูการรับราชการและกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารที่มีภาวะผูนํา โดยมีการเรียนรูพฤติกรรมแนวคิดและ
อุปนิสัยในการทํางานมาจากพอแม ดังคํากลาวที่วา “ลูกไมหลนไมไกลตน” 
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5.1.2 การศึกษา ปจจัยดานการศึกษาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอความเปนผูนํา
และการสรางภาวะผูนําของผูอํานวยการ โดยเฉพาะการเรียนรูทฤษฏีและหลักการบริหารอันจะนํามาสูการ
ประยุกตใชทางการบริหาร ปจจุบันนี้จะพบวาผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญสําเร็จการศึกษาทางดานการบริหาร
การศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท ซึ่งจากขอมูลประวัติสวนตัวของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา  
จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และในระเบียบวาดวยการประกอบวิชาชีพ
ผูอํานวยการโรงเรียน และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูอํานวยการโรงเรียน  จะตองสําเร็จการศึกษาหรือมี
วุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา ขากการใหขอมูลของผูอํานวยการโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน ไดขอมูล
ที่ตรงกันคือ ทุกทานเห็นวา การศึกษา คือพ้ืนฐานสําคัญที่จะกอใหเกิด ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเปน
ผูบริหาร ในดานความรูที่ไดรับจากการศึกษาจะทําใหผูบริหารไดเรียนรูถึงทฤษฏีทางการบริหาร หลักการ และ
แนวคิดทางการบริหาร นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานทางดานการบริหารการศึกษาทั้งและการจัด
การศึกษาทั้งในและตางประเทศซึ่งเปนการเปดโลกทัศนและเรียนรูจากประสบการณตรง อันจะนําไปสูทักษะ
ทางการบริหารซึ่งเกิดจากการนําองคความรูเก่ียวกับการบริหารมาสูการปฏิบัติ การประยุกตใชทฤษฏีทางการ
บริหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการบริหารกับเพ่ือนผูบริหารทานอ่ืนๆ การฝกปฏิบัติ
ภาคสนามในการดําเนินงานโครงการ และการทําวิจัยทางการบริหารการศึกษาอันจะนํามาซึ่งนวัตกรรมใหมๆ 
ทางการบริหารการศึกษา อีกประการหนึ่ง คือ เจตคติที่ดีในวิชาชีพ ซึ่งสามารถหลอหลอมหรือปลูกฝงใหเกิดขึ้น
ไดจากการไดรับการศึกษา ในที่นี้ผูวิจัยขอนําเสนอทรรศนะบางประการที่ผูบริหารไดกลาวถึงความสําคัญของ
การศึกษาที่เก่ียวของกับการบริหารงาน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดกลาวถึงการศึกษาวา 

..... “การศึกษาน่ีสําคัญมาก เพราะวาจะไดเอาความรูเหลานั้นมาประยุกตใชในการทํางาน 
คือวาการทํางานก็ตองมีหลักการ ทฤษฏีรองรับถึงจะถือวาบริหารอิงหลักวิชาการ และจึงจะเปนที่
ยอมรับ  บางอยางเราคิดเองไมไดหรอกเพราะวาเราตองดําเนินการตามนโยบาย  และเราก็ตองรูเขาใจ
นโยบายไปถึงขั้นวาเราจะใชวิธีการบริหารและดําเนินการแบบใดจึงจะเปนไปตามนโยบาย ที่สําคัญก็
ตองมีความรูเกี่ยวกับการบริหารละครับถึงจะสามารถบริหารงานได  ถึงจะรูวาจะเอาหลักการไหนมาใช
ในงานนั้นงานนี้ วิธีการนี้เหมาะสมไหมในสถานการณนั้นหรือเปลามันเกี่ยวของกับความรูทั้งนั้น”..... 

     
จากที่ทานผู อํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดแสดงทรรศนะ ชี้ใหเห็นวา  

การศึกษาเปนสิ่งท่ีจะทําใหผูบริหารไดมีองคความรูในเชิงทฤษฏีหลักการและแนวทางในการบริหาร ซึ่งเม่ือ
จะตองลงมือปฏิบัติหรือดําเนินภารกิจใดๆ ก็ตาม ก็จะตองดึงเอาองคความรูเหลานั้นมาประยุกตใชใหสอดคลอง
กับบริบทของการทํางานรวมถึงภาพความสําเร็จตามที่นโยบายการศึกษาตองการใหเกิดขึ้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) ไดกลาวถึงปจจัยดานการศึกษาวา 

.....”ผมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งผมไดรับอะไร
มากมายจากการศึกษาตอ ทําใหมีความเปนนักวิชาการที่หนักแนนย่ิงขึ้น มีความรูทางการบริหาร
การศึกษามากขึ้น  เวลาทํางานอะไรก็สามารถอธิบายไดวาเอาหลักการทํางานมาจากไหน เวลาบคุลากร
ถามงานเราก็อธิบายหรือแนะนําในเชิงหลักการได การเปนผูบริหารนี่สําคัญที่คําพูด ถาเราพูดใหคน
เชื่อถือไดก็จะสรางความเคารพศรัทธา และคําพูดก็ตองเปนเชิงวิชาการดวยไมใชพูดขึ้นมาลอยๆ 
โดยเฉพาะเราอยูในวงการวิชาการ”.....   
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จากที่ทานผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกลาวถึง 
แสดงใหเห็นวา ความรูความสามารถทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารในการทํางานและการสรางความ
นาเชื่อถือในฐานบุคลากรในวงการวิชาการ 

พ้ืนฐานทางการศึกษาจึงถือวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูบริหารในการสรางแนวทาง            
การบริหาร ซึ่งแมวาในเบื้องตนจะยึดเอาหลักการและแนวทางใดแนวทางหนึ่งเปนหลัก แตเม่ือมีประสบการณ          
ที่มากขึ้นก็จะกอใหเกิดการบริหารงานอยางเปนธรรมชาติภายใตรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง 
 
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 55) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับพ้ืนฐานการศึกษาวา 

..... “การศึกษาถือวาเปนพื้นฐานสําคัญในการกอใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอ
การบริหารการศึกษาโดยเฉพาะผูบริหารการศึกษาถือวาเปนบุคคลที่จะตองสมบูรณดวย 3 
องคประกอบที่กลาวมา แตอยางไรก็ตาม หัวใจสําคัญของการศึกษาก็คือ ความสามารถในการนําองค
ความรูไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ”.....   

               
นอกจากการศึกษาตอแลวการเขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เปนการ

พัฒนาตนเองอีกประการหนึ่งท่ีจัดวาเปนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงความเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูของผูอํานวยการ จากการศึกษาประวัติดานการเขารับการอบรมสัมมนาของผูอํานวยการโรงเรียน          
ทั้ง 3 ทานพบวา ทุกทานผานประสบการณทางการอบรมสัมมนาทางดานการบริหารการศึกษา เขารวมการอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับชาติ จากการสัมภาษณ
พบวา ผูบริหารมีการเขารวมอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา 

การอบรมสัมมนาเปนโครงการตามนโยบายที่มุงพัฒนาศักยภาพทางการบริหารการศึกษา  
ในทุกๆ ปจะเห็นวามีการจัดอบรมสัมมนาเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยเฉพาทางการศึกษา ซึ่งหลายหนวยงานตระหนัก
ถึงความสําคัญและไดจัดการอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง สําหรับผูอํานวยการโรงเรียนจะมีโอกาสไดเขารวมการ
อบรมสัมมนาในระดับตางๆ ไดแก ระดับกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมสัมมนาของหนวยงานองคการตาง ๆ 
เชน มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่บริการ สมาคมวิชาชีพผูบริหาร หนวยงานภาคเอกชน เปนตน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) ใหขอมูลวา 

..... “ผมเขาอบรมสัมมนาบอยมากในรอบหนึ่งป เดี๋ยวก็โครงการโนนเดี๋ยวก็โครงการนี้ 
แทบจะไมคอยมีเวลาอยูโรงเรียน แตก็ถือวาไดประโยชนจากการอบรมสัมมนามาก ไดรับรูนโยบาย
ใหมๆ การบริหารแบบใหมๆ งานใหมๆ ตามทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวนี้สังคมหันมาสนใจ
การศึกษามาก กระแสการพัฒนาการศึกษากําลังมาแรง กระทรวงก็ตองกําหนดนโยบายพัฒนางาน 
ตางๆ ออกมาเยอะแยะ แลวก็ตองมาใหความรูกับผูบริหารเปนเบื้องตนกอนขยายผลตอไป”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ใหขอมูลวา 

..... “อบรมสัมมนาก็บอยนะ บางคนไมรูวา ผอ.ไปทําอะไรก็หาวาผูบริหารไมอยูโรงเรียน  
เขาอาจจะไมรูวาเรากําลังไปรับนโยบายหรือไปรับสิ่งใหมๆ มาเพื่อพัฒนาโรงเรียน เขาไมไดอยูจุดนี้
บางทีเขาก็ไมเขาใจการไปประชุม อบรม นี่มัน ก็เหมือนกับเอาผูบริหารไปนั่งเรียนนั่นแหละ เรียนแลว
ก็ตองเอาไปทําเอาไปปฏิบัติดวย”..... 
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จากท่ีกลาวมาแลวในประเด็นความหมายและองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนจะเห็นไดวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกิดขึ้นจากการหลอมรวม
ศาสตรตางๆ มาสูการปฏิบัติ และศาสตรตางๆ นี้ก็มีความเชื่อมโยงกับการศึกษาอยางชัดเจน  เพราะการศึกษา
เปนการเรียนรูที่สําคัญของผูบริหารที่จะไดเรียนรูถึงศาสตรตางๆ เก่ียวกับการบริหาร ทั้งในเชิงทฤษฏีและ
แนวทางในการนําไปประยุกตใช ทั้งนี้ในทางปฏิบัติก็อยูที่ตัวผูบริหารทานนั้นที่จะสามารถหยิบยกเอาทฤษฏีหรือ
หลักการใดมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

5.2 แรงบันดาลใจในตนเอง ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากแรงบันดาลใจนี้เปนแรงขับภายในที่ผลักดันใหตัวผูบริหารเกิดภาวะผูนํา         
ในตนเอง (Self leadership) ความพยายามในการสรางอัตลักษณทางการบริหารที่มีแบบฉบับเปนของตัวเอง
ภายใตความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารเริ่มตนขึ้นจากแรงบันดาลใจของตนเอง องคประกอบที่สําคัญที่ผูวิจัย
คนพบจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวของกับแรงบันดาลใจในตนเอง ประกอบดวย 

5.2.1 ศรัทธาวิชาชีพ ปจจัยนี้ถือเปนแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําใหบุคลากรทางการศึกษา
ผลักดันตนเองจนกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร ความมุงม่ันที่จะพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเองไปสูความเปน
ผูบริหารมืออาชีพ ความรักและความศรัทธาในการทํางาน เปนแรงยันดาลใจที่ทําใหผูอํานวยการมีความมุงมัน
ในการทํางาน 

ผูอํานวยการทั้ง 3 โรงเรียน ตางก็ผานการเปนบุคลากรครูมากอนจากประสบการณ
ทํางานดานการนสอนมาหลายปจึงเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพและมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง         
ใหกาวขึ้นสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) เลาวา 

..... “แตกอนก็ไมเคยคิดวาจะไดมาเปน ผอ.หรอก เปนครูก็มีความสุขดีสอนนักเรียน
เรื่อยๆ ไมไดรับผิดชอบภาระงานเยอะเหมือนกับการเปน ผอ.แต พอทํางานนานๆ ก็เกิดความรัก
ความผูกพัน เพราะเปนอูขาวอูน้ําที่ทําใหเราเลี้ยงชีพได”.....    

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) แสดงทรรศนะวา 

.....“การที่เราจะทํางานอะไรก็ตองมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนั้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ 
การเปนผูอํานวยการก็ถือวาอยูในอีกระดับหนึ่งที่จะตองมีทั้งความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และ        
ความเสียสละที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง” .....    

     
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดเลาวา 

..... “ผมก็รักในความเปนครูนะครับ แมวาแตกอนอาจไมไดคิดวาจะมายืนอยูจุดนี้ แตพอ
มาถึงตรงนี้แลวก็รูสึกภูมิใจ และดีใจที่ตัวเองมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และก็คงจะพยายามทํา
ใหดีเทาที่จะทําได”..... 

      
จากขอมูลท่ีไดจากผูอํานวยการทั้ง 3 ทาน แสดงใหเห็นวา ทุกทานตางก็มีความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งถือเปนแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําใหทานเหลานั้นกาวมาจนถึงวันนี้ และนอกจากขอมูล         
ที่ไดจากผูอํานวยการแลว ยังมีขอมูลจากกลุมเปาหมายอื่นๆ ที่ไดใหภาพสะทอนผูอํานวยการถึงความศรัทธา         
ในวิชาชีพ ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
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ครูสมศรี โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 48) กลาวถึงผูอํานวยการวา 

..... “ทาน ผอ. เปนตัวอยางที่ดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องการวางตัว ทานจะพูดเสมอวา 
ขอใหครูรักและภูมิใจในวิชาชีพ แลวก็จะมีความสุขในการทํางาน”.....   

      
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 50) กลาวถึงผูอํานวยการวา 

..... “ทานผูอํานวยการจะทําตนใหเปนตัวอยางครูในหลาย ๆ เรื่อง ตั้งแตการแตงกาย          
การพูดจา บุคลิก การวางตัว การใหคําแนะนํา ทานแสดงใหครูเห็นอยูเสมอวาทานรักในความเปนครู 
และมีความมุงมันตั้งใจในการทํางาน เพื่อครูในโรงเรียนจะไดยึดถือเปนแบบอยาง”.....   

 
รองผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 55) กลาวถึงผูอํานวยการวา  

.....”ผมวาทาน ผอ. รักในวิชาชีพมาก เพราะทานทุมเทในการทํางานเหลือเกิน นอกจากรกั
ในวิชาชีพแลว ผมวาทานมีความเสียสละสูงดวย เพราะการเปนผูบริหารนั้นจะตองมีความเสียสละและ
อดทนเปนอยางมากในการที่จะบริหารคนที่มีความแตกตางกันใหทํางานรวมกันได  ถาไมรักในวิชาชีพ
ก็คงทําไมได” ..... 

    
ประธานนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 17) กลาวถึงผูอํานวยการวา 

.....”ทาน ผอ.มีความเมตตากรุณาและมีวิญญาณในความเปนครูมากคะ ทานรักนักเรียน
เหมือนลูกหลาน เวลาพูดกับพวกหนูทานก็เรียกวา “ลูก” ทานใสใจในทุก ๆกิจกรรมของนักเรียน 
เวลามีงานที่นักเรียนจัดทานจะมาเปนประธานในงานเสมอ เวลาทานใหโอวาทก็จะสอนพวกเราไป
ดวย”..... 

   
รองผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 53) กลาวถึงผูอํานวยการวา 

..... “ทานผูอํานวยการเปนบุคคลที่นาเคารพยกยองมาก เพราะทานวางตัวดีมากทานทุมเท
ในการทํางาน ทานรักในความเปนครู เปนแบบอยางใหกับบุคลากรในโรงเรียน ทํางานกับทานแลวมี
ความสุข”..... 

    
หัวหนาฝายปกครองโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาวถึงผูอํานวยการวา 

.....“งานเกี่ยวกับโรงเรียนเปนอันดับหนึ่งสําหรับทาน ผอ. ทานทุมเทใหกับงานโรงเรียน
มาก แมวาภารกิจทานจะเยอะ แตทานก็บริหารโรงเรียนไดดี เห็นความตั้งใจของทานแลวรูสึกภูมิใจที่
ไดมารวมงานกับทาน”..... 

    
จากท่ีนําเสนอใหเห็นถึงทรรศนะตางๆ ของบุคลากรเกี่ยวกับภาพลักษณของ

ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหง แสดงใหเห็นวา ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ เปนปจจัยสําคัญที่สรางแรง
บันดาลใจใหผูอํานวยการโรงเรียนมีความมุงมั่น ทุมเท และเสียสละในการทํางาน และเปนจุดเริ่มตนสําคัญของ
ภาพลักษณทางการบริหารที่จะแสดงออกมาใหเห็นถึงความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน และ         
อัตลักษณทางการบริหารอันจะแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งผูวิจัยจะได
นําเสนอตอไป 

ปรากฏการณอันเปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นถึงความรักและศรัทธา         
ในวิชาชีพ คือการไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสามคมวิชาชีพผูบริหาร หนวยงานองคการทางการศึกษา 
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5.2.2 ความอยากลองในการทํางาน ความปรารถนาเปรียบเสมือนแรงขับภายในที่เปน
แรงบันดาลใจใหบุคคลพยายามที่จะผลักดันตนเองในการทําภารกิจใหประสบความสําเร็จ หรือการกาวไปสูจุด 
ที่ตนตองการ เปนเสมือนการทาทาย ที่จะตองพิสูจนใหไดวา เมื่อไดลองแลวจะปรากฏผลเชนใด 

จากที่เคยนําเสนอใหเห็นวา ผูอํานวยการทุกทานตางก็ผานประสบการณในการเปน
ครูผูสอนมากอน ดังนั้นการที่จะตัดสินใจกาวขึ้นมายืนอยูในจุดของการเปนผูบริหารนี้ จะตองมีแรงบันดาลใจ
บางอยางท่ีทําใหอยากที่จะกาวมาสูจุดนี้ ในประเด็นความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้
แสดงใหเห็นถึง ภาวะจิตของผูบริหารที่มีความผูกพันในวิชาชีพ อันเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความมุงม่ันและ
ตั้งใจในการทํางาน สวนในประเด็นเรื่องความอยากลองนี้มุงแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาอันแรงกลา และ
ความมุงมั่นที่เปนผลสืบเนื่องมาจากความรักและศรัทธาในวิชาชีพ กลาวคือเม่ือมีจิตวิญาณความเปนครู มุงมั่น
ในการทํางาน เสียสละและทุมเทในการทํางาน ก็ยอมมีความมุงหวังวางานนั้นจะตองประสบความสําเร็จ และ 
เม่ือถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดแนวคิดวา หากกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร ก็จะทําใหตนสามารถทําอะไรไดมากกวาการ
เปนครูผูสอน ดังบทสัมภาษณผูอํานวยการทั้ง 3 ทานที่ผูวิจัยใชแนวคําถามเดียวกันในการสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) 

ผูวิจัย: ทําไมทานจึงคิดที่จะเปลี่ยนจากการเปนครูผูสอนมาเปนผูบริหารครับ 
ทาน ผอ.: เปนครูก็ดีครับสอนนักเรียนมีความสุขดี แตบางทีก็คิดและทําอะไรไดไมเต็มที่เพราะตองทําตามคําสั่ง

ผูบังคับบัญชาก็เลยคิดวาถาเราไดเปน ผอ.ก็คงจะทําอะไรไดมากกวานี้   
ผูวิจัย: แลวทานตัดสินใจยังไงครับ 
ทาน ผอ.: พอมีแนวคิดวาอยากเปนผูบริหารแลว ก็เลยไปสอบดู ผมไมแนใจวาจะไดหรือเปลานะ ตอนนั้นเปนความ

ทาทายในการเปลี่ยนเสนทางการทํางาน 
ผูวิจัย: แลวผลครั้งนั้นเปนยังไงครับ 
ทาน ผอ.: ก็สอบไดครับ  

      
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) 

ผูวิจัย: ทําไมทานจึงคิดที่จะเปนผูบริหารครับ 
ทาน ผอ.: ในใจก็อยากเปนอยูและคิดวานาจะสอบได ตอนนั้นก็เลยลองสอบดู    
ผูวิจัย: แลวตอนนั้นทานคิดวาจะไดไหมครับ 
ทาน ผอ.: ก็ตอบไมถูกนะ รูแตวามันเปนสิ่งทาทาย 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) 

ผูวิจัย: ทําไมทานถึงคิดวาจะมาเปน ผอ. ครับ 
ทาน ผอ.: แตกอนผมก็เปนครูผูสอนนี่ละ ก็นานพอสมควร มาถึงจุดหนึ่งก็รูสึกอิ่มตัว เลยคิดวาอยากไปสอบ

ผูบริหารดูบาง  
ผูวิจัย: ตอนที่ทานเปนครูเคยคิดวาอยากเปน ผอ. มากอนไหมครับ 
ทาน ผอ.: มันก็ตองมีในใจบาง การทํางานก็ตองการความเจริญกาวหนาในวิชาชีพเปนเรื่องธรรมดาแตก็ขึ้นอยูที่

โอกาส  
   

จากบทสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาซึ่งเปนแรงบันดาลใจผลักดัน        
ใหผูอํานวยการทั้ง 3 ทานเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเปนครูผูสอนกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร ดังนั้นเมื่อมีความ
ปรารถนาที่จะเปนผูอํานวยการ สิ่งท่ีตามมาคือ ความพยายามในการที่จะกาวขึ้นมาในจุดที่ตองการ คําสําคัญ     
ที่ปรากฏในบทสัมภาษณคือ คําวา ลองดู ตองลอง นาจะลอง ความทาทาย ซึ่งคําเหลานี้แสดงใหเห็นถึง       
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การตอบสนองความปรารถนาดวยการลองสอบเปนผูบริหาร การลองนี้ถือเปนความเสี่ยงและความทาทาย         
ที่เกิดขึ้นภายในใจของผูบริหาร ซึ่งเปนบันไดสําคัญที่ทําใหผูอํานวยการทุกทานไดกาวมาอยูในจุดนี้ 

5.2.3 ความมั่นใจในตนเอง เปนผลสืบเนื่องมากจากความสามารถในการกาวผาน        
ความทาทายกลาวคือ การกาวขึ้นสูการเปนผูอํานวยการ เปนจุดคลี่คลายของความปรารถนาในการที่จะเปน
ผูบริหาร เปนการคนพบวาตนสามารถทําในสิ่งท่ีปรารถนาและสําเร็จดังเปาหมายที่ตั้งไว     

การกาวมาถึงความสําเร็จในการเปนผูอํานวยการโรงเรียน เปนการสรางความมั่นใจ
ในตัวผูอํานวยการ มีความยอมรับนับถือ และเชื่อม่ันในศักยภาพตนเองมากขึ้น เนื่องจากเมื่อบุคคลสามารถ
สนองความปรารถนาในการที่จะเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงานแลว จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความ
พยายามที่จะแสดงความเปนเอกัตตบุคคลในตัวเองมากขึ้นในฐานะผูอํานวยการที่จะตองเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของโรงเรียน 

แรงบันดาลใจเชิงบวกในวิชาชีพเปนปจจัยที่ทําใหผูอํานวยการหักเหวิถีชีวิตจาก 
การเปนครูผูสอนมาสูตําแหนงทางการบริหาร ผูอํานวยการทุกทานตางมีแรงบันดาลใจที่กอใหเกิดความ
ปรารถนาและความมุงม่ันอันแรงกลาในการที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงทางการบริหาร ซึ่งถึงแมจะทราบวาภารกิจ        
ที่รออยูเบ้ืองหนาเม่ือกาวไปถึงจุดนั้นคืออะไรบาง แตก็ไมไดเปนอุปสรรคขัดขวางใหความมุงมั่นที่จะกาวไปถึง
จุดนั้นลดลง กลับเปนการกระตุนใหเกิดปณิธานอันแรงกลาที่จะผลักดันตนเองใหกาวไปสูความสําเร็จ และ
พรอมที่จะเผชิญกับภาระที่รออยูเบ้ืองหนาดวยความกลาหาญ  อันเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ
ที่มีภาวะผูนําตอไป ทรรศนะของผูอํานวยการและผูเก่ียวของท่ีสนับสนุนขอมูลดังกลาว ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) ไดเลาวา 

..... “คนที่จะมาเปน ผอ. ก็ตองมีความคาดหวังมากอน และก็พยายามทําใหสําเร็จ พอทํา
สําเร็จก็ภูมิใจวาเราทําไดอยางที่หวัง ผมก็ดีใจนะครับที่มาอยูที่นี่ได แตก็ตองมีภาระงานเยอะขึ้น          
แตเมื่อตั้งใจจะเปน ผอ. แลว ก็ตองรูวาตองรับผิดชอบอะไรมากขึ้น และก็ตองทําใหได เพราะเราเปน
ผูบริหาร” ..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) ไดเลาวา 

..... “พอไดเปน ผอ. ก็ดีใจ และก็หนักใจดวย ดีใจตรงที่ตนเองมีความเจริญกาวหนา        
ในหนาที่การงาน เพราะเปนความหวังที่ตั้งไวอยูแลว แตก็หนักใจตรงที่ภาระความรับผิดชอบก็สูงขึ้น
เหมือนกัน ที่จริงคนที่จะมาเปน ผอ. ก็ตองรูลวงหนามากอนแลวละ แตก็ตองเตรียมรับมือ และก็ตอง
เชื่อมมั่นวาเราก็ตองทําได” ..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดเลาวา 

..... “ผมเองก็กวาจะมาถึงตรงนี้ได  ผานอะไรมาเยอะพอสมควรนะ กวาจะมาเปน ผอ. 
ที่นี่ เชื่อเถอะวาความตองการของคนมันมีเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด แตกอนอยากเปนครูก็พยายามสอบเปน
ครู  พอไดเปนครูแลวบางคนก็พอใจและก็หยุดอยูที่การเปนครู แตไมใชวาไมตองการอะไรอีกนะ           
ยังตองการเงินและวิทยฐานะที่สูงขึ้นไปอีก บางคนก็ยังมีความอยากเพิ่มขึ้นอีก อยากเปนรอง ผอ.  
อยากเปน ผอ. ก็เลยตองไปสอบเลื่อนตําแหนงอีก พอมาถึงตรงนี้ก็ยังไมพอ เปน ผอ.แลวก็ยังยาย
โรงเรียนอีกหลายครั้งกวาจะลงตัว ไมมีที่สิ้นสุด” ..... 

      
จากขอมูลท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นวา ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพเปนเปาหมาย

สําคัญที่ทําใหผูอํานวยการพยายามผลักดันตนเองใหกาวมาอยูในจุดที่ตนปรารถนาหรือตั้งความหวังไว เปนการ



 157

ตอบสนองความตองการประการหนึ่งที่บุคคลพึงกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งนั้น และผูที่จะกาวมาถึงตําแหนงนี้ได 
ก็เปนผูที่มีความรูความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงคของความเปนผูบริหาร และท่ีสําคัญคือ แรงบันดาลใจ
ที่ทําใหทานเหลานี้ตัดสินใจกาวมาเปนผูบริหารอยางเต็มตัว 

เสนทางของการก าวขึ้นมาสูตํ าแหนงผู อํ านวยการนั้นตองประกอบดวย
ปจจัยพ้ืนฐาน 2 ประเด็น เบ้ืองตนที่ไดกลาวมาคือ ภูมิหลังสวนบุคคล และแรงบันดาลใจในตนเอง ซึ่งถือเปน
การปูพ้ืนฐานในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สวนปจจัยตอไปที่ผูวิจัยจะนําเสนอถือวาเปนปจจัยสืบ
เนื่องมาจากการกาวขึ้นสูตําแหนงผูอํานวยการแลว และปจจัยเหลานี้ก็เปนเหตุผลสําคัญในการสรางอัตลักษณ
ทางการบริหารภายใตความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน  และปจจัยและการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติทางการบริหารที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเปนการศึกษา        
เชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฏีฐานรากตอไป 

5.3 แรงขับของสังคม ปจจัยดานแรงขับทางสังคมเปนปจจัยที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาหลังจาก          
ที่ผูอํานวยการไดกาวขึ้นสูความเปนผูบริหารแลว ภารกิจของความเปนผูบริหารเริมขึ้นตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
ตนเองจากการเปนครูผูสอนมาสูการเปนผูอํานวยการ กลาวคือ ในขณะที่เปนครูผูสอนมีหนาท่ีหลักสําคัญคือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และการปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมโครงการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยโรงเรียนจะมี
คําสั่งแตงตั้งภารงาน ทั้งในสวนของงานที่ตองรับผิดชอบเปนประจํา และงานที่มอบหมายตามภารกิจ และแมวา
สํานักงานเขต ฯ หรือหนวยงานอื่นจะมีคําสั่งใหชวยภารกิจบางประการก็จะเปนเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น   
สวนการเปนผูอํานวยการโรงเรียนจะมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางไปจากการเปนครูผูสอนอยางมากซึ่งนอกจาก
หนาท่ีหลักในการบริหารทุกๆ ภารกิจในโรงเรียนแลว จะตองมีบทบาทที่เก่ียวของกับสังคมอีกนานัปการ           
การเขาสูสังคมที่มากกกวาการอยูประจําเฉพาะในโรงเรียน การติดตอสื่อสาร การรับนโยบาย รวมถึงการสอบ
สนองนโยบายตางๆ ทั้งท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และนโยบายที่มีความเก่ียวเนื่องกับหนวยงาน องคการอื่นๆ  
ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูในเขตบริการของโรงเรียน การเขารวมเปนคณะกรรมการ 
ตางๆ ในชุมชน และองคการตางๆ ทั้งในสวนที่เก่ียวของกับวิชาชีพครู และสวนอ่ืนๆ ที่ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ 
จากที่กลาวมานี่ลวนเปนความคาดหวังที่สังคมมีตอตัวผูบริหารทั้งสิ้น เปนเสมือนแรงกดดันและแรงขับที่ทําให
ผูบริหารจะตองบริหารท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะขึ้นชื่อวาเปนผูบริหาร          
ยอมไดรับความคาดหวังจากสังคมวาจะนําพาคุณภาพการศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป 

จากบริบทชุมชนของทั้ง 3 โรงเรียนซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอในบทที่ 4 แสดงใหเห็นถึงบริบทที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ เปนชุมชนเมือง ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏอยางชัดเจนในปจจัยแรงขับทางสังคมที่มีตอ
ตัวผูอํานวยการนั้นยอมมีความคลายคลึงกัน ซึ่งปรากฏการณดังกลาว ผูวิจัยขอนําเสนอในสวนที่สอดคลองกัน
เพ่ือสนับสนุนแนวคิด ดังนี้ 

โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่ตั้งอยูในเขตตัวเมือง  
จุดเดนของทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาเปนโรงเรียนที่มีผูสมัครเขาศึกษาตอมากที่สุดทั้งใน
และนอกเขตบริการการศึกษา โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคนะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนสตรีที่ยังคง
เอกลักษณของความเปนโรงเรียนสตรี และผูปกครองที่มีบุตรีตางก็ปรารถนาใหลูกหลานมีโอกาสไดเขาศึกษา        
ในโรงเรียนแหงนี้ โรเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และมีจํานวนนักเรียนมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ ทั้ง 3 โรงเรียนตางมีชื่อเสียงและผลงานเปนที่ประจักษ   
เปนความคาดหวังของผูปกครองและสังคมที่จะสงบุตรหลานเขารับการศึกษาเพ่ือใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ 
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สิ่งหนึ่งท่ีสังคมจับตามมองโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้คือ ใครเปนผูอํานวยการโรงเรียน? ผูที่จะ
กาวเขาสูตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้จะตองไดรับการเลือกสรรอยางเหมาะสม ดวยคุณสมบัติ 
ผลงาน ความรูความสามารถ ภาวะผูนํา และการเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ดังนั้นจึงไมใชวาตองมาเปน
ผู อํานวยการโรงเรียนใหญๆ กอนจึงสามารถสรางผลงานได เพราะวาโรงเรียนมีความพรอมทุกอยาง            
แตผูอํานวยการทานนั้นจะตองผานการยอมรับดวยคุณสมบัติตางๆ อันเปนที่ประจักษมากอนจึงจะสามารถกาว
มาสูโรงเรียนนี้ได จากการสังเกตปรากฏการณทางการบริหารและภารกิจตางๆ ของโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา  
งานบริหารมีปริมาณมาก สังเกตไดจากการแบงฝายบริหารที่มีรองผู อํานวยการรับผิดชอบฝายตางๆ   
นอกจากนี้ยังมีหัวหนาฝาย หัวหนากลุม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอน แตทั้งนี้ก็ขึ้นตรงกับ
ผูอํานวยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในโรงเรียน กลาวคือแมจะมีการกระจายอํานาจทางการบริหารในโรงเรียน          
แตตัวผูอํานวยการเองก็จะตองดูแลในภาพรวมของโรงเรียน ดังนั้นจึงปรากฏอยางชัดเจนวาเม่ือกาวมาสูโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญก็ตองมีภารที่ใหญขึ้นเปนตัวแปรตามอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการทํางานนี้จะถูกจับจองดวยสายตา
ของสังคมที่มีความคาดหวังในตัวผูอํานวยการสูง ดวยเหตุผลที่วา ถาไมเกงถาไมดีจริง คงไมไดมาอยูโรงเรียนนี้  
ฉะนั้นเมื่อผูบริหารเปนคนเกง ก็ตองทํางานไดดีสมศักดิ์ศรีที่เปนผูอํานวยการโรงเรียน ดังบทสัมภาษณตอนหนึ่ง
ที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกลางกรุงอีสานวา.....ผมทราบวาทาน ผอ. เปนคนมีฝมือ 
ถางั้นคงไมไดมาอยูโรงเรียนนี้ ..... 

แรงขับทางสังคมที่กลาวมาเกิดขึ้นจากความคาดหวังของบุคคลกลุมตางๆ ที่มีตอตัวผูบริหาร
ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้ 

5.3.1 ความคาดหวังจากครูและนักเรียน เม่ือมีผู อํานวยการทานใหมยายเขามา           
ในโรงเรียน คําถามตางๆ ก็จะเกิดขึ้นในใจของครูและนักเรียน เชน ทานเปนใคร มากจากไหน ใจดีไหม นิสัย
ยังไง ทํางานเกงไหม เปนกันเองไหม ฯลฯ บางทีก็มีการพูดคุยสนทนากัน ถือวาเปนขาวเดนประจําโรงเรียนเลยก็
วาได  ซึ่งคําถามเหลานี้ลวนแลวแตเปนความคาดหวังลึกๆ ในหัวใจของครูและนักเรียนวา นาจะไดรับคําตอบ 
ในเชิงบวก และไดผูอํานวยการที่ถูกใจตนเอง แตในเมื่อโรงเรียนมีบุคลากรจํานวนมาก ความคาดหวังก็ยอม
แตกตางกันไปดวย บางคนตองการ ผอ.ที่เปนกันเอง สบายๆ ไมเครงเครียดกับงานเพราะจําทําใหตนไดทํางาน
สบายไปดวย ความคิดลักษณะนี้เปนของคนที่ชอบอยูแบบเชาชามเย็นชาม บางคนตองการผูอํานวยการ           
ที่เครงครัด มุงม่ันจริงจังในการทํางาน เพราะโรงเรียนจะไดรับแรงกระตุนใหทํางานอยางเปนระบบและ
ขับเคลื่อนไปอยางมีพลวัตร ความคิดลักษณะนี้เปนความคิดของคนที่มีความรับผิดชอบในการทํางาน สวนใน
ความคาดหวังของนักเรียนก็จะมีลักษณะคลายคลึงกันคือ อยากไดผูอํานวยการที่ใจดี และทํางานเกง นักเรียนจะ
ไดมีคุณภาพ  จากที่กลาวมาเปนแรงขับประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโรงเรียนที่ผูอํานวยการจะตองกาวเขามา
อยูและตองแสดงความเปนผูนําหรือภาวะผูนําใหเปนที่ยอมรับ ผูวิจัยขอนําเสนอบทสัมภาษณครูและนักเรียน 
ในสวนที่เก่ียวของกับความคาดหวังตอตัวผูอํานวยการ ดังนี้ 
 
ครูสมชาติ โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 45)  

ผูวิจัย:  คุณครูชอบ ผอ. แบบไหนครับ 
ครูสมชาติ:  ผมวา ผอ.ตองเปนคนดี มีความสามารถ และทุมเทในการทํางานเพ่ือโรงเรียน 
ผูวิจัย:  แลวไมชอบ ผอ. แบบไหน ครับ 
ครูสมชาติ:  ไมชอบแบบวางอํานาจเปนเจานาย ถือตัว เรื่องมาก 
ผุวิจัย:  แลว ผอ.คนปจจุบันละครับ เปนยังไง 
ครูสมชาติ:   ทานก็ดีครับ แตทานก็มีงานเยอะบางทีก็มีงานนอกโรงเรียน ผมก็เขาใจทานอยู 
ผูวิจัย:  แลวอยากใหทาน ผอ.คนนี้เปนยังไงครับ 
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ครูสมชาติ: ทานก็ทําดีอยูแลวละครับ แตก็อยากใหทานมีเวลาอยูกับโรงเรียนมากขึ้นจะไดเห็นนักเรียน เห็นครู บางที 
ผอ.ไมอยูก็เหมือนวาโรงเรียนไมมีผูนํา 

ผูวิจัย:  ผมวาบางทีก็นาเห็นใจทานนะครับ ทานเองก็คงเหนื่อยเหมือนกันที่ตองมีภาระมากทั้งในและ          
นอกโรงเรียน 

ครูสมชาติ: จริงครับ ผอ.โรงเรียนใหญๆ สวนใหญก็งานยุงยังง้ีละ 
  
นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 16) 

ผูวิจัย:  นองวา ผอ. โรงเรียนนี้ทานเปนคนยังไง 
อรรถพล:  ทานก็ดีครับ สนใจกิจกรรมของนักเรียนดี  
ผุวิจัย: ถานองอยากจะฝากอะไรถึงทาน ผอ. นองอยากเรียนทานวายังไงครับ 
อรรถพล:  ผมอยากใหทานใกลชิดกับพวกเราใหมากขึ้น บางทีเห็นทานก็กลัวๆ อยูครับ 

     
ครูภาษาไทยโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 48) 

ผูวิจัย:  พี่คาดหวังอะไรจาก ผอ. คนปจจุบันครับ 
ครูสุดา:  หวังวาทานจะนําใหโรงเรียนของเรามีคุณภาพในการจัดการศึกษาคะ 
ผูวิจัย:   แลวตอนนี้ละครับ พอใจแคไหน 
ครูสุดดา:  ก็พอใจคะ ทานก็เปนคนเกงนะคะ แตก็เห็นใจทานเพราะมีงานหลายอยาง เดี๋ยวก็วิ่งไปที่นั่นที่นี่ เดี๋ยวก็ไป

ประชุม เดี๋ยวก็ไปเปนกรรมการงานนั้นงานนี้ 
ผุวิจัย:  แลวพี่วานาจะทํายังไงครับ 
ครูสุดา:  ตอบยากคะ เพราะถาเราเปน ผอ. อาจทําไมไดดีเหมือนทานดวยซ้ํา ตอนนี้ทานก็ดีอยูแลวคะ แตก็อยาก

ใหทานมีเวลาทํางานในโรงเรียนมากขึ้นเทานั้น 
   
กรรมการนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 17) 

ผูวิจัย:  นองวาทาน ผอ.คนปจจุบันเปนยังไง 
นิภา:  ทานก็ใจดีคะ ไมดุ เปนกันเองกับนักเรียนคะ 
ผูววิจัย:  ในฐานะที่นองเปนนักเรียน คาดหวังอะไรจาก ผอ. ครับ 
นิภา: ก็อยากใหทานทําใหโรงเรียนเรามีชื่อเสียงมากขึ้น อยากใหนักเรียนมีคุณภาพคะ 

    
ครูคอมพิวเตอรโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 38) 

ผูวิจัย:  อาจารยคาดหวังอะไรจากทาน ผอ. ครับ 
ครูชาติชาย: ผมก็หวังวาทาน ผอ.จะเปนผูนําที่ดี และทําใหโรงเรียนของเรามีคุณภาพ ทานก็ทําอยูแลวละครับ เพียงแต

วาทานมีงานนอกเยอะ บางทีก็อยากใหทานอยูโรงเรียนมากขึ้น 
   
ประธานนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 18) 

ผูวิจัย:  นองอยากใหทาน ผอ.ทําอะไรเพื่อนักเรียนบางครับ 
ชานนท:  อยากใหทานสงเสริมโครงการตางๆ ที่มีประโยชนในโรงเรียน อยากใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 

ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น 
ผูวิจัย:  แลวตอนนี้ทานไมสงเสริมเหรอ 
ชานนท:  ก็สงเสริมครับ แตผมก็อยากใหมีมากขึ้นอีก บางกิจกรรมนักเรียนมีสวนรวมไมทั่วถึงเพราะโรงเรียนเรามี

นักเรียนเยอะมาก มีเปนกลุมๆ เทานั้นที่ไดทํากิจกรรมจริงๆ ก็เลยอยากใหมีเยอะๆ 
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จากบทสัมภาษณบางสวนที่นําเสนอแสดงใหเห็นวา ครูและนักเรียนตางก็มีความ
คาดหวังในตัวผูอํานวยการ สวนใหญแลวบุคลากรครูตองการใหผูอํานวยการเปนผูนําทางวิชาการใหโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และตองการใหผูอํานวยการมีเวลาในการบริหารโรงเรียนมากขึ้นเนื่องจากมีภารกิจ
ภายนอกสถานศึกษาที่อาจทําใหผูอํานวยการตองแบงเวลาใหกับภารกิจดังกลาวซึ่งอาจมีผลทําใหภารกิจภายใน
โรงเรียนขับเคลื่อนไปอยางไมตอเนื่องและเต็มที่เทาที่ควร แตในภาพรวมก็แสดงใหเห็นวาบุคลากรครูมีความ
พอใจในตัวผูอํานวยการ ในสวนของนักเรียนมีความคาดหวังกับผูอํานวยการคลายคลึงกัน ไดแก อยากให
ผูอํานวยการสงเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ อยากใหทานสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน เปนตน  
ซึ่งความคาดหวังสวนใหญของนักเรียนจะมุงไปที่คุณภาพของตัวนักเรียนเอง ซึ่งก็ถือวาเปนเปาหมายของการจัด
การศึกษาที่โรงเรียนจะตองตระหนักถึงและผูอํานวยการทุกทานก็บริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันนี้
ทั้งสิ้น 

5.3.2 ความคาดหวังจากผูปกครองและชุมชน นอกจากความคาดหวังของครูและ
นักเรียนในโรงเรียนแลว ผูปกครองและชุมชนก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีมีความคาดหวังในตัวผูอํานวยการเชนเดียวกัน 
และความคาดหวังของกลุมนี้ก็จะมีความสอคลองกับความคาดหวังของครูและนักเรียน เพราะผูปกครองทุกคน
ตางก็มีความหวังท่ีจะสงเสริมใหบุตรหลานมีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ความคาดหวังจึงมีลักษณะที่วา ตองการให
ผูอํานวยการเปนคนดีเปนคนเกง และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี มีคุณธรรมนําความรู สามารถนําเอาความรูมาประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังอีกประการหนึ่งคือ การที่บุตรหลานของตนจะไดมีขีดความสามารรถ          
ในการแขงขันเพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือในสถาบันตางๆ ปรากฏการณที่สามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนคือ ในโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้ มีจํานวนนักเรียนเปนจํานวนมาก และมีบุตรหลานของ
บุคคลสําคัญในชุมชนศึกษาอยูเปนจํานวนมาก จากสถิติการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ี
ปรากฏในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพบวา อยูในระดับที่สูงมาก แสดงใหเห็นวา             
เปนความคาดหวังหลักอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก 

นอกเหนือไปจากความคาดหวังในสวนที่เก่ียวของกับคุณภาพการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ผูปกครองและชุมชนยังมีความคาดหวังบางประการที่มากกวาครูและนักเรียน           
อาทิเชน การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการดานอาคารสถานที่ การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชน 
จัดขึ้น การเขามามีสวนรวมและบทบาทในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ความคาดหวังเหลานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนและเปนหนวยงานที่จะตองใหบริการแกชุมชนดวย 

สําหรับตัวผูอํานวยการก็จะไดรับการคาดหวังจากผูปกครองและชุมชนในฐานะ
ผูอํานวยการโรงเรียน ในฐานะผูนําโรงเรียน ความคาดหวังในตัวผูอํานวยการจะมีลักษณะคลายคลึงกันคือ  
สัมพันธชุมชนดีหรือไม เขารวมกับชุมชนมากนอยเพียงใด เปนกันเองกับผูปกครองและชุมชนแคไหน เปนตน   
นี่เองเปนเหตุผลที่ทําใหผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีภารกิจทั้งในและนอกโรงเรียน บางครั้งถูกเชิญไปรวม          
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน บางครั้งถูกเชิญไปเปนกรรมการที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ในงานตางๆ ของชุมชน  
บางครั้งมีเทศการงานบุญ ประเพณีตางๆ ในชุมชนก็มักจะถูกเชื้อเชิญไปรวมงานอยูเสมอ และผูบริหารเองก็
จะตองบริหารบทบาทในสวนนี้ไมใหขาดตกบกพรองเชนเดียวกับบทบาทการเปนผูบริหารในโรงเรียน ดังนั้น
ความคาดหวังของครูและนักเรียนบางประการจึงขัดกับความคาดหวังของชุมชน เชน ในประเด็นการอยูโรงเรียน
ของผูอํานวยการที่ครูหลายทานคาดหวังอยากใหผูอํานวยการมีเวลาอยูในโรงเรียนใหมากขึ้น ในขณะเดียวกัน          
ที่ชุมชนก็มีความคาดหวังใหผูอํานวยการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนหรือแสดงบทบาทการมีสัมพันธชุมชน
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เพ่ือใหโรงเรียนและชุมชนมีความใกลชิดกันมากขึ้น ความคาดหวังท่ีแตกตางนี้เปนความลําบากใจที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนทุกแหงตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได 

สําหรับความคาดหวังของผูปกครองและชุมชนที่มีตอตัวผูอํานวยการนั้น ผูวิจัย         
ขอนําเสนอขอมูลในสวนที่เก่ียวของกันใหเห็น ดังนี้ 
 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 45) แสดงทรรศนะวา 

..... “โรงเรียนก็อยูในชุมชน บางครั้งเวลามีการมีงานอะไรก็อยากใหมารวมกัน สวนใหญก็
จะเชิญ ทาน ผอ. มาเปนเกียรติในงาน บางครั้งก็ขอครูและนักเรียนมาชวยบาง พอเวลามีงานโรเรียน
ชุมชนก็อยากมีสวนรวมเหมือนกัน เชน วันแม วันสําคัญ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดก็อยากใหผูปกครอง
และชุมชนเขาไปรวมดวย ถางานไหนที่โรงเรียนเชิญ เราก็ไปรวมเสมอ”.....    

  
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) แสดงทรรศนะวา 

.... “ตัวทาน ผอ. มีบทบาทหนาที่ในชุมชนดวย ก็นาเห็นใจทาน แตทานก็เกงนะ ทั้งงาน
หลวงงานราษฎร ไมไดขาดตกบกพรองเลย เวลามีงานในชุมชนทานก็มารวมงาน ไมง้ันก็สงตัวแทนมา
เสมอ อยากใหโรงเรียนมี ผอ. เกงๆ อยางน้ีละ จะไดทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ” ..... 

    
เจาของกิจการรานคาใกลบริเวณโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 62) กลาวถึง
ผูอํานวยการวา 

..... “ลุงชอบ ผอ.คนนี้นะ แกเปนคนเกงมีความสามารถ มีผลงานเยอะ ไมใชพึ่งมามีที่นี่
นะ ลุงเคยไดยินชื่อเสียงแกมานานกอนจะยายมาที่นี่อีก แกเขากับชุมชนไดดี ทํางานจริงจัง ลุงเคยเขา
ไปรวมงานโรงเรียนที่เขาจัดนะ ทําไดดีมากอยากใหเขาจัดกิจกรรมแลวก็เชิญชุมชนไปรวมบอยๆ            
จะไดรูวาโรงเรียนกําลังทําอะไร ลูกหลานเราเปนยังไงบาง” ..... 

   
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาความคาดหวังจากผูปกครองและชุมชนถือเปนแรงขับ

ทางสังคมที่ทําใหผูอํานวยการจะตองบริหารทั้งงานและบริหารตนเองในภารกิจตางๆ ใหลงตัว ถือวาเปน
ความสามารถสวนบุคคลของผูอํานวยการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังท้ังภายในและนอกโรงเรียน  สามารถ
แสดงออกใหเห็นความเปนเอกัตตบุคคลของตนเองในการตอบสนองตอแรงขับทางสังคม เพ่ือใหตนเอง
สามารถยืนอยูไดอยางสงางามในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน 

5.3.3 ความคาดหวังจากหนวยเหนือ คําวาหนวยเหนือในท่ีนี้หมายถึง หนวยงาน             
ตนสังกัด ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งเปนตนสังกัดโดยตรงของผูอํานวยการโรงเรียน การที่ผูอํานวยการไดยายเขามาดํารงตําแหนงในโรงเรียน           
แตละแหงนั้น จะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานรวมถึงความเหมาะสมจากหนวยเหนือนี้ แนนอนวา
การที่ผูอํานวยการไดรับการพิจารณาใหยายมาดํารงตําแหนงในโรงเรียนนั้น ทางหนวยเหนือจะตองพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในทุกๆ และยอมแฝงไวดวยความคาดหวังบางประการในตัวผูอํานวยการทานนั้น วาเม่ือยายเขา
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการในโรงเรียนแหงนี้แลว จะตองสามารถขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของโรงเรียนไปได
ดวยดี สามารถเสริมจุดเดนของโรงเรียนใหสูงยิ่งขึ้น สามารถแกไขจุดออนหรือจุดบกพรองท่ีควรปรับปรุงพัฒนา
ใหดีขึ้นได สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของโรงเรียนและชุมชน 

เม่ือพิจารณาถึงความคาดหวังจากหนวยเหนือนี้จะพบวา มีความครอบคลุม           
ความคาดหวังในสองประเด็นแรกที่ไดนําเสนอไป กลาวคือ ความคาดหวังของครูและนักเรียน ความคาดหวัง
ของผูปกครองและชุมชน ซึ่งนอกจากความเหมาะสมที่หนวยเหนือไดพิจารณาแลว จะตองตอบสนอง              
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ความคาดหวังของกลุมดังกลาวดวย จึงจะทําใหการสงผูอํานวยการไปโรงเรียนแหงนั้นเกิดประโยชนสูงสุด         
ความคาดหวังในระดับหนวยเหนือนั้นจึงถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

การที่ผูอํานวยการไดรับการอนุมัติใหยายมาดํารงตําแหนง ณ โรงเรียนแหงนั้นแลว  
ก็เปรียบเสมือนเปนพันธสัญญาวา จะสามารถสนองนโยบายของหนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชาได สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียนใหเปนไปตามที่หนวยเหนือคาดหวัง และจะตองทําใหดีสมกับที่ไดรับความไวเนื้อเชื่อ
ใจจากเบื้องบน อีกท้ังยังตองสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของตนเองใหมากยิ่งขึ้นอีกดวย ดังนั้นความคาดหวัง
ของหนวยเหนือจึงเปนความกดดันที่มีอิทธิพลตอตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนอยางมาก ผูวิจัยมีบทสัมภาษณ         
ที่เก่ียวของกับความคาดหวังของหนวยเหนือซึ่งขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลางกรุงอีสาน เขต 1 (ชาย: 50) กลาวถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลาง
กรุงอีสานศึกษาวา 

..... “การที่ทางสํานักงานเขตไดพิจารณายายผูอํานวยการมาโรงเรียนแหงนี้ ก็ดวยความ
เหมาะสมหลายประการที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องยายไดกลั่นกรองอยางรอบคอบ โดยเล็งเห็นวา 
การที่ทานไดยายไปอยูที่นี่จะตองเกิดประโยชนแกทางราชการแนนอน”.....  

 
หัวหนาฝายบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1(ชาย: 55) 
กลาวถึงการพิจารณาโยกยายผูอํานวยการวา  

..... “โรงเรียนนี้ใครก็อยากเขามาเปนผูอํานวยการ คนก็เขียนยายเขาเยอะ เวลาพิจารณา
ยายแตละทีก็ตองเอาคุณสมบัติและผลงานมาวากัน แตก็ยากอีกเพราะผลงานแตละคนก็ไมดอยไปกวา
กันเทาไหร เดี๋ยวก็หาวาเขตฯลําเอียง มีนอกมีในอยางโนนอยางน้ี แตเราก็พิจารณาปจจัยอื่นๆ อีก
หลายอยางจนไดคนที่เหมาะสมที่สุดที่คิดวาจะเกิดประโยชนกับโรงเรียนที่สุดละครับ” ..... 

  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1(ชาย: 58) 
กลาวถึงผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวา 

.....“ทานผูอํานวยการคนปจจุบันเคยมาอยูที่โรงเรียนแหงนี้สองสมัยแลว ทางเขตฯก็
พิจารณาความเหมาะสมทุกประการ สมัยกอนผูอํานวยการที่นี่จะเปนผูหญิงเพราะเปนโรงเรียนสตรี 
บุคลากรสวนใหญก็เปนผูหญิง  พึ่งมามีผูอํานวยการผูชายไมนานมานี้ แตทานก็ทําหนาที่ไดดีและเปน
ที่ยอมรับของทุกฝายนะ  ผลงานทานก็ดีดวย ถามวาเขตฯ มีความคาดหวังกับทานไหมก็ตองมีแนนอน 
โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานของทานที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพและรักษา
มาตรฐานชื่อเสียงโรงเรียน”..... 

  
จากขอมูลท่ีนําเสนอจะเห็นไดวาความคาดหวังจากหนวยเหนือเปนอีกปจจัยหนึ่ง           

ที่ทําใหผูอํานวยการตองแสดงศักยภาพในตนเองออกมาใหเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับความเปนเอกัตต
บุคคลและอัตลักษณทางการบริหารจึงปรากฏขึ้นภายใตความคาดหวังและแรงขับทางสังคม 

5.3.4 ความคาดหวังจากหนวยงานและองคการอื่นๆ ในสังคม  หมายถึง หนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนซึ่งอาจไมไดเก่ียวของกับภารกิจทางการศึกษา แตมีนโยบายบางสวนที่เก่ียวของกันและจะตอง
ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและหนวยงานองคการตางๆ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายนั้น ความคาดหวังนี้
เปนผลพลอยไดมาจากการที่ผูบริหารทานดังกลาวไดยายเขามายอูในโรงเรียนแลว และไดมีการขับเคลื่อน
ภารกิจบางประการในสวนที่จะตองเก่ียวของกับหนวยงานอื่นๆ หรือการที่หนวยงานอ่ืนๆ ไดขับเคลื่อนภารกิจ
ของหนวยงานหรือนโยบายและมีสวนที่จะตองเก่ียวของกับโรงเรียน เชน การดําเนินงานโครงการรณรงค
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เ ก่ียวกับสุขภาพที่มีหนวยงานทางสาธารณสุขดําเนินการ และมีกลุมเปาหมายเปนเด็กและเยาวชน                
ซึ่งกลุมเปาหมายนี้อยูในโรงเรียน ดังนั้นทางหนวยงานจึงมีความจําเปนที่จะตองประสานความรวมมือมายัง
โรงเรียนในการที่จะจัดกิจกรรมรณรงคตามโครงการดังกลาว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหรือโครงการจากหนวยงาน
อ่ืน ๆ อาทิ เชน โครงการรณรงคการปฏิบัติตามกฎจาจร ความปลอดภัยบนทองถนน การปองกับปราบปราบ
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรมวิถีพุทธ การประหยัด
พลังงาน  การสงเสริมอาชีพในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนแลวแตจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือรวมกันดําเนินการทั้งสิ้น 

หากมองในระดับมหภาพจะพบวา ทุกกิจกรรมของโรงเรียนมีความเปนบูรณาการ 
ที่จะตองเก่ียวของกับหนวยงานอื่นๆ อยางแนนอน ตั้งแตการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบูรณาการ
กิจกรรมโครงการตางๆ แหลงเรียนรู ภูมิปญญา วิทยากรชุมชน การระดมทุนและทรัพยากรตางๆ ซึ่งหาจะวาไป
แลว โรงเรียนก็มีความคาดหวังกับหนวยงานและองคการอื่นๆ ที่จะมาชวยสนับสนุนในสวนนี้ และหนวยงาน
องคการอื่น ๆ ก็มีความคาดหวังท่ีจะไดรับความรวมมือจากโรงเรียนในการดําเนินงานตามนโยบายเชนกัน           
จึงถือไดวาเปนความคาดหวังแบบพึ่งพากันและกัน จะดํารงอยูโดยปราศจากกันและกันไมได 

ในสวนของตัวผู อํานวยการเองเปนผูมีบทบาทสําคัญเพราะเปนผูที่จะเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและหนวยงานองคการตางๆ ความสามารถของผูอํานวยการในการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานองคการอื่นๆ จึงถือเปนคุณสมบัติสําคัญในการที่จะทําใหโรงเรียนไดรับ             
ความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ และก็ตองชวยเหลือหนวยงานอื่นๆดวยเชนกันแบบถอยทีถอยอาศัย หรือ           
น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปานั่นเอง ความคาดหวังของกลุมนี้เปนปจจัยสนับสนุนและปจจัยสงเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือชี้ใหเห็นความคาดหวังของหนวยงานองคการอ่ืนๆ ผูวิจัยขอนําเสนอทรรศนะ            
จากบุคลากรในหนวยงานอื่นๆ บางสวนซึ่งเปนทั้งผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนและเปนบุคลากร             
ในหนวยงานตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดสัมภาษณในชวงเวลาเลิกเรียนในขณะที่มารอรับบุตรหลาน ดังนี้ 
 
เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดกลางกรุงอีสาน (หญิง: 42) กลาวถึงโรงเรียนวา 

.....“โรงเรียนเปนกลุมเปาหมายสําคัญของหลายโครงการที่หนวยงานของเราจัดขึ้นนะคะ 
เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ โครงการณรงคสุขอนามัยตางๆ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ            
การใหบริการตรวจสุขภาพการใหวัคซีนแกเด็กในวัยเรียนการควบคุมโรคติดตอที่อาจแพรระบาดใน
โรงเรียน เวลาที่เราขอความอนุเคราะหเขาไปในพื้นที่ ก็อยากใหทางโรงเรียนใหความรวมมือและ
อํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตามโครงการคะ” ..... 

       
เจาหนาที่จราจรจังหวัดชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 42) กลาวถึงนักเรียนวา 

..... “เดี๋ยวนี้นักเรียนใชรถรามากขึ้น พอแมก็เอาใจหามาใหลูกใช สังเกตดุตอนเชากับตอน
เย็นหลังเลิกเรียนจะเห็นวานักเรียนขับมอเตอรไซดกันเยอะมาก บางคนอายุยังไมถึงก็มี กฎจราจรก็รู
บางไมรูบาง อุบัติเหตุก็เยอะ แมวาทางตํารวจจะเขาไปใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร แตก็อยากให
ผูปกครองและโรงเรียนใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย”..... 
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เจาหนาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 37) ใหขอมูล
เก่ียวกับโรงเรียนวา 

..... “คาไฟของโรงเรียนสูงมากเมื่อเทียบกับหนวยงานราชการบางแหง ที่จริงก็เปน
งบประมาณแผนดินที่ใชจายในสวนนี้ แตก็อยากใหเด็กไดเรียนรูถึงความประหยัด ครูก็ตองใหความรู
เด็กมากๆ ผูบริหารก็ตองมีนโยบายประหยัดพลังงาน เดี๋ยวนี้โรงเรียนในเมืองสวนใหญมีหองแอรก็
ตองใชไฟสูง วาไปแลวมันแกไขยากนะครับ ฝากไวแลวกัน”..... 

 
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาบุคลากรในหนวยงานอื่นๆ ตางก็มีความคาดหวังบาง

ประการตอโรงเรียน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งถือวาเปนขอมูลสําคัญที่ทางโรงเรียนและตัวผูอํานวยการจะตอง
ตระหนักถึงความสําคัญตอความคาดหวังเหลานี้ และอาจจะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดวย 

จากปจจัยดานแรงขับทางสังคมที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาแลวนั้นผูอํานวยการทุกทาน
ตางก็เขาใจในความคาดหวังเหลานี้ และเปนแรงขับสําคัญที่ทําใหผูอํานวยการทุกทานพยายามยืนขึ้นอยางสงา
งามใหเปนที่ยอมรับดวยการสรางความโดเดนในตนเองซึ่งเปนที่มาของการแสดงความเปนเอกัตตบุคคล            
ผานการสรางอัตลักษณทางการบริหารที่มีแบบฉบับเปนของตนเอง   

5.4 ฐานบารมี เปนคําที่ปรากฏในบทสัมภาษณที่ผูวิจัยนํามาเปนประเด็นหลักของมโนทัศน            
ที่เก่ียวของในดานเงื่อนไขที่กอใหเกิดการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คําวาฐานบารมีนี้ 
คือ ฐานอํานาจที่ผูอํานวยการสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคลในตนเอง เพ่ือใหตนเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในระดับตางๆ เปนการแสดงจุดยืนอยางภาคภูมิและม่ันคง ฐานบารมีของผูอํานวยการโรงเรียน
ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ดังนี้ 

5.4.1 เพ่ือนรวมงาน ถือเปนหัวใจสําคัญในองคการในฐานะที่ผูอํานวยการเปนผูนํา
จะตองมีบุคลากรในองคการที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไปไดอยาง
มีคุณภาพ ดังนั้นการสรางความรักความศรัทธาและความเคารพจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมได 

จากการสังเกตพฤติกรรมทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้         
ในสวนที่เก่ียวของกับเพ่ือนรวมงานพบวา ทานมีบารมีที่ทําใหบุคลากรในโรงเรียนยอมรับนับถือและปฏิบัติงาน
ตามกรอบวิสัยทัศนของทาน สิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนคือ การนําเอานโยบายของผูอํานวยการโรงเรียนมากําหนดเปน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตางๆ ในโรงเรียน ความกระตือรือรนของบุคลากรท่ีจะทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ใหสําเร็จลุลวง แมกระท้ังวาทานผูอํานวยการไมอยูโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนก็ยังปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ ปรากฏการณเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นวา เพ่ือนรวมงานเปนปจจัยสําคัญในการที่จะทําให
นโยบายการบริหารงานหรือการบริหารงานที่ผูอํานวยการไดกําหนดนโยบายขึ้นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค 

ครั้งหนึ่งท่ีผูวิจัยลงพ้ืนที่เปาหมายเพื่อเก็บขอมูล วันนั้นทานผูอํานวยการไมอยู
โรงเรียนแตภาพท่ีผูวิจัยพบคือ บุคลากรครูปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตั้งแตการรับนักเรียนหนาโรงเรียน  
การปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวัน การปฏิบัติงานของฝายตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน 
ในชั้นเรียนดวย บทสัมภาษณที่สนับสนุนปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน ผูวิจัยขอนําเสนอบางสวน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) แสดงทรรศนะวา 

..... “ผูบริหารตองสรางฐานบารมีตั้งแตเพื่อนรวมงาน ทําใหเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในตัวเรา เวลาทํางานอะไรหรือเวลาเราขอใหเขาชวยอะไรมันก็จะงาย ถาเรามีเพื่อนรวมงานดี งานของ
เราก็จะดีไปดวย เวลาเราไมอยูเขาก็จะเกรงใจไมเสียงาน”.....  
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รองผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย : 55) แสดงทรรศนะวา 
..... “ทาน ผอ. มีพื้นฐานที่ดีก็เลยเปนที่ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ไมใชวาทานใช

อํานาจบาตรใหญสั่งการอยางเดียว แตทานสรางความเคารพศรัทธาทําใหทุกคนเกรงใจ เวลาทํางาน
อะไรก็เลยงาย” ..... 

    
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 48)         
แสดงทรรศนะวา 

.....“บุคลากรในโรงเรียนนี่ละที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหผูอํานวยการประสบความสําเร็จใน
การบริหารงาน” ..... 

 
จากบทสัมภาษณจะเห็นไดวาเพ่ือนรวมงานหรือบุคลากรในโรงเรียนเปนปจจัย

สําคัญในสรางฐานบารมีและความสําเร็จใหแกทานผูอํานวยการ สวนวิธีการสรางความเคารพศรัทธาที่ผูอํานวยการ
ใชในทางปฏิบัตินั้นผูวิจัยจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป 

5.4.2 เครือขายวิชาชีพ ถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในฐานบารมีที่ผลักดันให
ผูอํานวยการแสดงจุดเดนของตนเองออกมาเพื่อใหเปนที่ยอมรับจากเครือขายวิชาชีพ ไดแก สมาคมผูบริหาร 
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือนพองในวงการผูบริหาร เปนตน 

การเปนที่ยอมรับในกลุมเครือขายผูประกอบวิชาชีพผูบริหารนั้นถือวาเปน
ตัวกระตุนใหผูอํานวยการจะตองสรางความโดดเดนในตนเอง แสดงความเปนเอกัตตบุคคลใหเปนที่ยอมรับ  
สรางเอกลักษณในตนเอง โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารที่เปนแบบฉบับของตนเองเพื่อใหสามารถเปนแบบอยาง
แกผูอ่ืนได นอกจากนี้เครือขายวิชาชีพยังใหการสนับสนุนผูบริหารในการสรางองคการเครือขายที่เขมแข็งโดยมุง
ไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ ยกระดับไปสูวิชาชีพชั้นสูงตอไป 

ฐานบารมีที่เกิดขึ้นจากเครือขายวิชาชีพนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อสามารถสรางการยอมรับ
นับถือใหเกิดขึ้น จึงเปนความพยายามที่ผูอํานวยการจะตองแสดงศักยภาพของตนออกมาใหเปนที่ประจักษ  
การเกิดขึ้นของยุทธศาสตรภาวะผูนําก็มีสวนเกี่ยวของกับปจจัยนี้เชนกัน ผูวิจัยขอนําเสนอทรรศนะที่เก่ียวของกับ
เครือขายวิชาชีพ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) แสดงทรรศนะวา 

.....“เครือขายวิชาชีพผูบริหารมีสวนมากในการที่ผมจะตองผลักดันตนเองใหเปนที่ยอมรับ
ในกลุมสมาชิก ตองทําอะไรมากมายพอสมควรที่แสดงใหเขาเห็นความเปนผูนําของเรา และเขาจะได
ใหการสนับสนุนเราตอไป” ..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) แสดงทรรศนะวา 

..... “ผูนําที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมีฐานหรืออํานาจที่ไดรับการสนับสนุน 
โดยเฉพาะในกลุมผูบริหารดวยกัน หากเขายอมรับเราแลว ก็จะเปนฐานเสียงใหเราไดเยอะ เวลาเรา
เสนออะไรเขาก็จะเกรงใจเรา เรามีอะไรใหมๆ หรือคิดอะไรใหมๆ ได เขาก็จะเห็นดวย” .....   

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) แสดงทรรศนะวา 

..... “ถาไมมีผูสนับสนุนหรือไมมีพรรคพวกผูบริหารก็ลําบาก ตองสรางพรรคพวกให
ตนเอง จะไดทําใหเรามีความเปนผูนํามากขึ้น” ..... 
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จากบทสัมภาษณดังกลาวจะเห็นวา ฐานบารมีมีความสําคัญในการผลักดันให
ผูบริหารแสดงขีดความสามารถหรือแสดงอัตลักษณอันเปนจุดเดนออกมาใหเปนที่ประจักษ ดังนั้นการสราง
บารมีจึงเปนเงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เพราะตัวผูอํานวยการ
เองก็จะตองหากลวิธี หรือสรางภาวะผูนําใหเปนที่ยอมรับเพ่ือมาสรางฐานบารมีใหกับตนเอง  

5.4.3 ผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ ประกอบดวย ครอบครัว ญาติพ่ีนอง กําลังใจหรือ         
การใหความสนับสนุนจากครอบครัวและญาติพ่ีนองมีความสําคัญที่ทําใหผูอํานวยการสามารถกาวมายืนอยูใน 
จุดนี้ได บางครั้งผูอํานวยการอาจเกิดความเหนื่อยลาออนแรงและหมดกําลังใจในการทํางาน ซึ่งบุตรภรรยาและ
ญาติพ่ีนองมีสวนสําคัญในการเปนยาวิเศษณเพ่ิมพลังใหกับผูอํานวยการได ทั้งนี้จะตองเก่ียวของกับพ้ืนฐาน
ครอบครัวของตัวผูอํานวยการเองดวย ความมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตัวผูบริหาร
มากนอยเพียงใด 

ในบทบาทของความเปนผูบริหารจะตองมีผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จหรือหลังบาน 
ที่ดี ฐานบารมีสวนหนึ่งเกิดมาจากคุณงามความดีหรือสิ่งท่ีบรรพบุรุษหรือครอบครัวไดสั่งสมไว ซึ่งตกทอดมายัง
รุนลูกรุนหลาน ฐานบารมีในลักษณะนี้เปนความโชคดีของผูบริหาร ในบางครั้งอาจจะไมตองลงทุนลงแรงอะไร
มากมายก็มีฐานบารมีได เปนมรดกประการหนึ่งท่ีเปนนามธรรม เชนในบทสัมภาษณครูกลอยใจที่ไดนําเสนอไป
แลวในเบื้องตน ซึ่งมีตอนหนึ่งท่ีกลาววา รูจักกับคุณพอทานผูอํานวยการมากอน เปนคนที่ครูกลอยใจเคยเตารพ
นับถือ แสดงใหเห็นวาปจจัยดานพ้ืนฐานครอบครัว มีสวนเกี่ยวของกับปจจัยดานการสรางฐานบารมีเชนกัน   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) แสดงทรรศนะวา 

.....“ครอบครัวก็เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จในการทํางานนะ กําลังใจที่ดีที่สุดมาจาก
ครอบครัวนี่ละ ถาครอบครัวญาติพี่นองใหการสนับสนุน การทํางานก็จะไปไดสวยเลยทีเดียว บางทีเขา
ก็วาครอบครัวชวยเสริมบารมีเราไดเหมือนกัน”..... 

       
5.5 ประสบการณทํางาน เปนเงื่อนไขสวนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณและการมี

ผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง จนเปนที่รูจักในนามของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีความสามารถในการ
ทํางาน  คําวาประสบการณนี้หากจะเทียบเคียงคําตามหลักภาษาอาจเทียบไดกับคําวา ความเจนจัดในการทํางาน  
ความเปนมืออาชีพในการทํางาน ความแกกลาในการทํางาน ซึ่งตองการสื่อใหเห็นวา ผูบริหารทานนั้นมี
ประสบการณอันโชคโชนในการทํางาน หรือคําวา มีชั่วโมงบินในการทํางานสูง ก็เปนภาษาพูดที่นิยมใชในการ
แสดงใหเห็นความหมายของคําวา “ประสบการณทํางาน”   

เม่ือผูอํานวยการทานนั้นถูกมองวามีประสบการณในการทํางาน ความโดดเดนในการทํางาน 
ก็จะสูงขึ้นไปดวยมักจะไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เปนที่จับตามองของผูบริหารและโรงเรียนอื่นๆ ถึงขั้น
ตะตองไปศึกษาดูงานกันเลยทีเดียว ดังนั้นประสบการณทํางานจึงเปนเสมือนเครื่องการันตีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการทํางาน ความมีภาวะผูนํา และรวมถึงการมีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน        
ที่ผูวิจัยไดศึกษาในที่นี้ดวย ผูบริหารที่กาวมาถึงจุดนี้จะไดรับการยอมรับวามีความเปนเอกัตตบุคคลในการ
ทํางาน มีเอกลักษณในการทํางานที่โดดเดน เปนมืออาชีพในการทํางานอยางหาตัวจับไดยาก ซึ่งนี่ก็เปนเหตุผล
ประการหนึ่งท่ีผูวิจัยไดเลือกพ้ืนที่เปาหมายทั้ง 3 แหง ดวยกิตติศัพทชื่อเสียงและประสบการณในการบริหารงาน
ของผูอํานวยการ รวมถึงชื่อเสียงและผลงานอันเปนที่ประจักษอยางชัดเจน 

การสรางอัตลักษณทางการบริหารเกิดจากการสั่งสมประสบการณในการทํางาน เม่ือกลาวถึง
ผูบริหารทานนี้ ก็จะเปนที่รูจักวา ทานมีทีเด็ดอะไรในการทํางาน ทานมีจุดเดนอะไรซึ่งเปนที่กลาวขาน ซึ่งชื่อเสียง
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นี้เองท่ีแสดงใหเห็นความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหาร และรูปแบบการบริหารที่เปนเอกลักษณซึ่งสามารถหยิบ
ยกออกมาแสดงใหเห็นไดวาเปนยุทธศาสตรภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 53) กลาวชื่นชมผูอํานวยการโรงเรียน          
กลางกรุงอีสานศึกษาวา 

..... “ถาจะวาไปแลวทาน ผอ. ก็มีความสามารถในการทํางานสูงนะ ประสบการณทาน           
ก็มาก ผลงานก็โดดเดน ผมก็ยังช่ืนชมในความสามารถของทานเหมือนกัน” .....   

 
ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ชาย: 50) 
กลาวถึงผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวา 

..... “ทาน ผอ. เกงมาก ชั่วโมงบินสูง ทานทํางานไดดีมาก มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวาง” .....   

  
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 45) กลาวชื่นชมผูอํานวยการ
โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวา 

..... “ถาจะวาไปแลวทาน ผอ. นี่เปนผูบริหารระดับแนวหนาก็วาได เพราะทานมีความเจน
จัดในการทํางาน เปนผูบริหารมืออาชีพ ทํางานเกง ผลงานเยอะ มีจุดเดนที่นาสนใจหลายอาง เปนที่
ยอมรับของสังคม  ทานเปนคนที่มีความนาสนใจนะ” ..... 

    
จากบทสัมภาษณดังกลาวเปนสวนหนึ่งท่ีผูวิจัยไดนําเสนอใหเห็นถึงประสบการณในการ

ทํางานของผูอํานวยการซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอัน
โดดเดนที่จะสามารถหยิบยกออกมาเปนความรูทางการบริหารการศึกษาที่นาสนใจ และเปนประเด็นหลักในการ
วิจัยครั้งนี้ 

จากที่นําเสนอมาสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 16 เงื่อนไขเชิงสาเหตุการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 

เง่ือนไขเชิงสาเหตกุารเกิดภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอาํนวยการโรงเรียน 

ภูมิหลังสวนบุคคล

แรงบันดาลใจในตนเอง แรงขับของสังคม

ฐานบารมี ประสบการณการทํางาน 
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บทสรุปลักษณะและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คือ           

การปฏิบัติทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการบริหารงานในโรงเรียนของตน           
อยางเปนอัตลักษณ เปนวิธีการอันชาญฉลาดที่ประกอบไปดวยการนําเทคนิควิธี ศาสตร และกระบวนการตาง ๆ 
มาบูรณาการเพ่ือใหไปถึงเปาประสงค ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมีองคประกอบซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญคือ เปนวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งมีหลายๆ ศาสตรทางการบริหารมาเกี่ยวของ และเก่ียวของกับ
ความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหาร 

ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นขึ้นอยู
ที่ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรเรียน ในดานความรูทางการบริหาร ทักษะทางการบริหาร และ           
เจตคติทางการบริหาร ซึ่งผูอํานวยการมีความแตกตางระหวางบุคคล และมีลักษณะตามองคประกอบทั้ง 3 
ประการนี้แตกตางกันออกไป 

อัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน
เกิดขึ้นจากปรากฏการณทางการบริหารที่ผูอํานวยการโรงเรียนสรางขึ้นผสานกับวิถีการทํางานหรือวัฒนธรรม
โรงเรียน ซึ่งเปนภาพลักษณที่ปรากฏออกมา ไดแก 1) อัตลักษณในการรับรูตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน  
คือการรูจักตนเอง เขาใจถึงวิถีทางในการบริหารที่ตนเองไดปฏิบัติ และ 2) อัตลักษณในการรับรูของบุคคลอื่น
และสังคม ซึ่งเปนเสมือนกระจกสะทอนภาพการทํางานหรือการบริหาร 

การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ขึ้นอยูกับ 1) ความยึดมั่น           
ในอุดมการณทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งจะทําใหผูอํานวยการมีความมุงมั่นที่จะดํารงไวซึ่งการ
ปฏิบัติงานอันดีงามที่ตนไดสรางขึ้นบนวิถีทางของตนเอง 2) การเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูอํานวยการ
โรงเรียน อันจะทําใหการปฏิบัติงานมีความเปนมืออาชีพ และ 3) ความสอดคลองระหวางภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งถือวาจะเปนสิ่งท่ีจะทําใหยุทธศาสตรอยูคูกับโรงเรียน           
อยางยั่งยืน 

การเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมาจากเงื่อนไขเชิงสาเหตุ            
ที่สําคัญ ไดแก ภูมิหลังสวนบุคคล แรงบันดาลใจในตนเอง แรงขับทางสังคม ฐานบารมี และประสบการณในการ
ทํางาน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกาวขึ้นสูการเปนผูอํานวยการ และเปนแรงกระตุนใหผูบริหาร
แสดงความเปนเอกัตตบุคคลออกมาใหเปนที่ประจักษ 
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ภูมิหลังสวน
บุคคล 

แรงบันดาลใจใน
ตนเอง 

แรงขับของสังคม 
 

ฐานบารมี 
 

ประสบการณการ
ทํางาน 

- ครอบครัว 
- การศึกษา 
 

- ศรัทธาใน
วิชาชีพ 

- ความอยากลอง 
- คนพบวาเราก็
ทําได 

 

- ความคาดหวังจากครู
และนักเรียน 

- ความคาดหวังจาก
ผูปกครองและชุมชน 

- ความคาดหวังจาก
หนวยเหนือ 

- ความคาดหวังจาก
หนวยงานและองคการ
อื่นๆ ในสังคม 

- เพ่ือนรวมงาน 
- เครือขายวิชาชีพ 
- บุคคลผูอยู
เบ้ืองหลัง
ความสําเร็จ 

 

- การสั่งสม
ประสบการณ       
ในการทํางาน 

- อัตลักษณ           
การทํางาน 

 

 
ภาพที่ 17 สรุปลักษณะและเงื่อนไขที่เก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

องคประกอบ 
 

ความเปนเอกัตตบุคคล
ของผูอํานวยการโรงเรียน

 

อัตลักษณของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียน 

การคงอยูของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียน 
- วิธีการบริหารจดัการ 
- มีหลายศาสตร
ทางการบริหารมา
เกี่ยวของ 

- เกี่ยวของกับความ
เปนเอกัตตบุคคล 

- ความรูทางการบริหาร 
- ทักษะทางการบริหาร 
- เจตคติทางการบริหาร
 

- การรับรูตนเองของ
ผูอํานวยการ 

- การรับรูของบุคคลอื่น
และสังคม 

 

- ความยึดม่ันใน
อุดมการณ 

- การเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง 

- ความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมโรงเรียน 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอาํนวยการ
โรงเรียน

การปฏิบัติทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดแสดงความเปน 
เอกัตตบุคคลออกมาเกิดเปนอัตลักษณทางการบริหารท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน 



บทที่ 6 
การปฏิบัติและปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีความสําคัญอยูที่การคนหาการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งในที่นี้ใชคําวา “การปฏิบัติ” เพ่ือเปนการระบุถึงการทํางานที่ชัดเจนซึ่งหมายถึงอัตลักษณทาง          
การบริหาร ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญตอไปนี้ 

1. การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน ขอมูลในสวนนี้มุงแสดงใหเห็นถึง
ประเด็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในทางปฏิบัติ โดยชี้ใหเห็นการปฏิบัติในการใชภาวะผูนํา
ของผูอํานวยการโรงเรียน อันประกอบดวยประเด็นตางๆ โดยขอมูลในสวนนี้จะมีลักษณะเปนการปฏิบัติ อันเกิด
จากการหลอมรวมศาสตรทางการบริหารไปสูการปฏิบัติภายใตบริบทของโรงเรียน และความเปน            
เอกัตตบุคลของผูบริหารโรงเรียน 

2. ปจจัยที่ส งผลตอการปฏิ บัติของภาวะผู นํ าสถานศึกษาของผูอํ านวยการโรงเรียน                
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนดานการปฏิบัติจะตองเผชิญกับปจจัยอันเปนผลกระทบทั้งในดาน
บวกและดานลบ ซึ่งเปนตัวแปรที่อาจสงผลถึงความมีพลวัตรในการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

จากประเด็นดังกลาวที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล รายละเอียดแตละประเด็นผูวิจัย        
ขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
1. การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน   

จากความหมายและลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนการปฏิบัติทางการบริหาร ซึ่งจะตองมีศาสตรทางการบริหารมาหลอม
รวมกัน และแสดงออกมาผานความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งทําใหภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนที่ปรากฏออกมามีความแตกตางกัน และแมจะตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีทางการบริหาร
แตก็มีรายละเอียดปลีกยอยและสวนของการดําเนินการที่แตกตางกับบริบทตางๆ ของโรงเรียน ดังนั้นปฏิบัติการ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในสวนนี้จึงแสดงใหเห็นวาในการปฏิบัติทางการบริหารในบริบท
ของสังคมไทยในพื้นที่เปาหมายที่ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่ศึกษามีการดําเนินการอยางไร โดยความคลายคลึงของบริบท
โรงเรียนทั้ง 3 แหงท่ีผูวิจัยไดศึกษาจะทําใหมองเห็นความสอดคลองของปรากฏการณบางประการที่ทําใหคนพบ
คําตอบของคําถามการวิจัยและจะคลี่คลายไปสูการสรุปปรากฏการณเพ่ือไดมาซึ่งกรอบแนวคิดเพ่ือสรางเปน
ทฤษฎีตอไป 

ขอมูลท่ีผูวิจัยจะนําเสนอตอไปนี้มุงเนนที่การปฏิบัติเปนหลักโดยจะอางอิงเอาปรากฏการณ เหตุการณ 
สถานการณที่ผูวิจัยไดพบเห็นโดยตรงประกอบกับขอมูลจากการสนทนาและสัมภาษณทั้งอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการจากกลุมเปาหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับปรากฏการณ 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับตัวบท
ทฤษฎีทางการบริหารที่นักการศึกษาไดนําเสนอไว และก็มีขอมูลบางสวนที่แตกตางออกไปในแงของการปฏิบัติ
ซึ่งถือเปนองคความรูใหมที่ผูวิจัยไดนําเสนอในงานวิจัยครั้งนี้ 
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1.1 การทํางานอยางมีเปาประสงค (Goal) 
การทํางานอยางมีเปาประสงคทําใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปขางหนาอยางมีทิศทาง  และ

การมีเปาประสงคการดําเนินงานก็จะนําไปสูการวางแผนอยางมีเปาประสงค ทําใหการดําเนินงานตามแผนนั้น
เดินทางไปสูความสําเร็จตามเปา ดังนั้นการทํางานอยางมีเปาประสงคจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูอํานวยการจะตอง 
ตระหนักและดําเนินการ ซึ่งการปฏิบัติที่เก่ียวกับการทํางานอนยางมีเปาประสงค ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลท่ีคนพบ
จากการลงพ้ืนที่เปาหมาย ดังนี้ 

การสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวัง 
การสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวังเปนจุดเริ่มตนของการทํางานรวมกันของบุคลากร         

ในโรงเรียน และเอ้ือตอการวางแผนในการทํางาน เพราะเปนการบริหารแบบมีสวนรวมที่ผูอํานวยการพยายาม
ใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน และการมองในสิ่งท่ีตรงกันของบุคลากรในโรงเรียน หากบุคลากรในโรงเรียนมองเห็น
ภาพความสําเร็จที่คาดหวังเบ้ืองหนาก็จะสามารถกําหนดแนวทางไปสูความสําเร็จนั้นและเกิดแรงบันดาลใจ           
ที่อยากจะกาวไปสูความสําเร็จรวมกัน บางครั้งอาจไดยินคําวา การสรางวิสัยทัศนรวม แตทวา วิสัยทัศนจะตองมี
หลักการและทฤษฏีทางวิชาการรองรับ และอิงความเปนวิชาการที่นิยมกลาวถึงในระดับผูบริหาร แตในที่นี้
มุงเนนไปที่การปฏิบัติและภาพความสําเร็จบางประการนั้นอาจไมใชเพียงการมองไปขางหนาอยางมีทิศทางหรือ
มีหลักการเทานั้น แตรวมถึงการมองไปขางหนาท่ีเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และการมองไปขางหนาเพ่ือใหรูวา          
ถาทําสําเร็จจะเกิดภาพเชนนี้ ซึ่งลักษณะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด Backward ที่มีการนําไปประยุกตใช         
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับชั้นเรียน และสามารถใชไดกับการบริหารงานเชนเดียวกัน 

การสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวังนี้ ไมใชความเพอฝนหรือความหวังท่ีอยูเหนือความเปนจริง
แตเปนภาพที่สามารถเกิดขึ้นไดจริงในทางปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งแตละโรงเรียนจะวาดภาพความสําเร็จไว
แตกตางกันตามศักยภาพ ความพรอมและโอกาสของโรงเรียน นอกจากนี้ภาพที่สรางขึ้นก็ไมไดเกิดขึ้นจากฝมือ
ของผูอํานวยการเพียงคนเดียวแตจะตองเกิดขึ้นจากการมองภาพรวมกันของบุคลากรเพื่อใหเกิดการมอง
เปาหมายความสําเร็จที่ตรงกันและจะไดกาวไปถูกทาง และภาพความสําเร็จของโรงเรียนก็สามารถมีไดมากกวา 
1 ภาพ เชน ภาพความสําเร็จของโครงการตางๆ ภาพความสําเร็จของการจัดงานกิจกรรมตางๆ ภาพความสําเร็จ
ของพัฒนางาน เปนตน ซึ่งภาพความสําเร็จจะมีความเกี่ยวของกับเปาหมาย และคุณภาพ แตควรเปนภาพ
ความสําเร็จที่สามารถวัดไดประเมินไดหรือสังเกตไดอยางเปนรูปธรรม จึงจะทําใหรูวาการทํางานหรือดําเนินงาน
นั้นกอใหเกิดภาพนั้นอยางแทจริง 

ความชัดเจนของภาพความสําเร็จคือ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตรงตามความคาดหมาย
ภายหลังไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมไปแลว ซึ่งอาจใชระยะเวลาสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับวาเปนภาพขนาด
ใหญหรือขนาดเล็ก ซึ่งภาพเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนที่ถือวาเปนภาพใหญของโรงเรียนที่จะตองอาศัย
ภาพเล็กๆ มาเติมเต็มใหภาพใหญคือวิสัยทัศนนั้นบรรลุตามเจตนารมณ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เปาหมายในการวิจัย
ครั้งนี้ สิ่งท่ีผูวิจัยคนพบคือ ภายใตภาพใหญที่คาดหวังคือ วิสัยทัศน จะตองประกอบดวยภาพประกอบหรือ
องคประกอบความสําเร็จจากหลายๆ โครงการหรือกิจกรรมหรืองานเฉพาะกิจหลายประการของโรงเรียน            
จึงจะทําใหภาพใหญมีความสมบูรณได และโรงเรียนพ้ืนที่เปาหมายก็ใหความสําคัญกับองคประกอบยอยคือ
ภาพเล็กๆ เหลานี้มากกวาที่จะพูดถึงเฉพาะวิสัยทัศนซึ่งเปนมโนมติทางการบริหารระดับมหภาพของโรงเรียน 

คําวาภาพความสําเร็จครอบคลุมคําวา วิสัยทัศน เปาประสงค วัตถุประสงค ผลหรือประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งในระดับแผนปฏิบัติการโรงเรียน แผนพัฒนางานดานตางๆ  
โครงการ กิจกรรรมตางๆ ของโรงเรียนรวมถึงแผนการจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียนดวย ซึ่งทุกคําท่ีกลาวมาลวน
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เปนการมองภาพความสําเร็จที่ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการในภารกิจนั้นแลว ดังตัวอยางคําพูด 
ของกลุมเปาหมาย ตอไปนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“ทํางานอะไรก็ตองมีเปาหมายที่คาดหวังทั้งนั้น ทําใหเรารูวาเราทําไปเพื่ออะไร และ
ตองการใหเกิดอะไร”..... 

      
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“เปาหมายคือแรงบันดาลใจในการทํางาน เราคาดหวังวาจะทําอะไรใหสําเร็จอยางไร 
แตก็ตองเปนความคาดหวังมีโอกาสที่เปนไปได  ไมใชวาดฝนแบบลอยๆ มีปจจัยปอนเขากระบวนการ
ทํางานตองสอดคลองกับเปานั้น”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“ การบริหารที่มีเปาหมายเริ่มจาก มีวิสัยทัศน  เปาประสงค  เสนชัยที่เราจะไปใหถึง  
เพราะเรารูแลววาเราจะทําไปเพื่ออะไร  และก็ตองรูอีกวาจะไปทางไหน  ผูบริหารทุกคนจะตองมองให
ออก  บอกใหได  ใชใหเปน”...... 

     
จากท่ีผูอํานวยการทั้ง 3 ทานไดกลาวมาแสดงใหเห็นวา การทํางานจะตองมีภาพความสําเร็จ

ที่คาดหวัง มีความเปนไปไดและเปนแรงบันดาลใจที่จะตองทํางานใหประสบความสําเร็จ ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ               
ที่ผูอํานวยการทุกคนจะตองระบุภาพความสําเร็จใหไดกอนที่จะลงมือทํางานหรือขับเคลื่อนภารกิจตางๆ              
ของโรงเรียน 

สําหรับการสรางภาพความสําเร็จระดับตาง ๆ ในทางปฏิบัตินั้น มีปรากฏการณและขอมูล
จากกลุมเปาหมาย  ดังนี้ 

1) การทําความรูจักกับภาระงาน ไมวาจะเปนภารกิจใดของโรงเรียนก็ตามตัวผูอํานวยการ
และบุคลากรในโรงเรียนจะตองรูจักกับภาระงาน รูวากําลังจะทําอะไร เพราะอะไรและเพ่ืออะไร โดยจะตองทํา
ความเขาใจกับงานนั้นๆ อยางชัดเจนดวยวิธีการอยางหลากหลาย เชน การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การรับ
คําแนะนําจากหนวยงานตนสังกัด การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ การศึกษาดูงาน การเขารับการอบรมสัมมนา  
เปนตน วิธีการเหลานี้จะทําใหบุคลากรในโรงเรียนรูจักกับงาน ภาระงาน กิจกรรม หรือโครงการที่เปนภารกิจ
ของโรงเรียนอยางชัดเจนลึกซึ้ง ดังทัศนะเก่ียวกับการทําความรูจักกับภาระงานของแตละโรงเรียน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

....“ เวลาทํางานเราตองรูจักมันกอนวามันเปนยังไง รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง 
นอกจากเราจะตองรูแลวก็ตองทําใหคนอื่นรูเหมือนเรา มันถึงจะทํางานไปในแนวเดียวกัน”..... 

        
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 55) เลาวา 

.....“ทานผอ.ก็บอกงานผานรองฯฝายที่เกี่ยวของลงมา ซึ่งรองฯแตละคนก็จะไปทําความ
เขาใจและมอบหมายงานในฝายตนเอง วิธีการก็แลวแตวาใครจะทํายังไงใหคนที่เกี่ยวของรูงานของ
ตัวเอง บางทีก็ประชุม บางทีก็สั่งดวยวาจา บางทีก็บันทึกขอความ”..... 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 
.....“เราใชการประชุมแจงงาน  มอบหมายงาน อธิบายงาน  ถาไมประชุมก็สื่อสารกันยาก

หนอย  บางทีเขาใจไมตรงกันนะ  ย่ิงถาเปนตัวหนังสือเนี่ย  ย่ิงตีความไมเหมือนกัน  แตไมใชวา
ประชุมบอย ๆ หรอก ครูเขามีงานสอน  เอาเทาที่จําเปน”..... 

      
จากการลงโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา ทั้ง 3 แหงเลือกใชการประชุมเปนอันดับแรก

ในการที่จะทําใหบุคลากรรูจักกับงานหรือภารกิจที่กําลังจะดําเนินการ ซึ่งวิธีการถายทอดนั้นมีหลายวิธีที่ใช  
ไดแก ผูอํานวยการเปนผูแจงใหทราบ ครูแกนนําหรือครูผูที่เปนตัวแทนไปรับนโยบายแจงรายละเอียดและ
อธิบาย และการเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษในกรณีที่ภาระงานมีความซับซอนหรือเปนสิ่ง
ใหมที่ยังไมเคยขับเคลื่อนในโรงเรียน ซึ่งท่ีกลาวมานี้เปนวิธีการที่จะทําใหบุคลากรครูไดรับรูถึงสิ่งท่ีกําหลังจะ
เกิดขึ้นหรือกําลังจะดําเนินการ รูวากําลังจะวาดภาพอะไรมีองคประกอบใดบาง จะมีวิธีวาดอยางไรและภาพ          
ที่ออกมาจะมีหนาตาอยางไร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเราสามารถกําหนดภาพความสําเร็จที่คาดหวังไดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การรูจักภาระงาน ถือเปนความไดเปรียบและประโยชนที่เอ้ือตอการบริหารและทํางาน 
ที่ประสบความสําเร็จไปแลวในระดับหนึ่ง ดังบทสัมภาษณที่ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาไดกลาว
ไววา “รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” หลังจากที่มีการประชุมชี้แจงหรือทําความเขาใจเรื่องานกันแลว 
จะตองมีการตรวจสอบความเขาใจของบุคลากรในโรงเรียนดวยวารับรูหรือเขาใจในภาระงานนั้นอยางชัดเจนและ
ตรงกันหรือไม โดยใชการประชุมกลุมยอยประชุมฝายและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหวางบุคลากรอยางไมเปน
ทางการ ผูอํานวยการเองก็จะตองออกโรงพบประพูดคุยกับคณะครูดวย เมื่อเกิดความเขาใจตรงกันก็จะทําให
ภารกิจนั้นสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกทิศทาง     

2) การจําแนกภาพความสําเร็จที่เปนไปได หลังจากที่บุคลากรในโรงเรียนรูงานแลว 
ลําดับตอไปคือ การมองภาพหรือรางภาพความสําเร็จที่นาจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนภารกิจ โครงการ หรือ
กิจกรรมตางๆ วา เม่ือปฏิบัติภารกิจดังกลาวแลวสามารถเกิดภาพความสําเร็จไดในลักษณะใดบางในบริบทของ
โรงเรียน โดยภาพที่มองวาจะเกิดขึ้นนี้อาจมีหลากลายมุมมองหรือหลายภาพได ทั้งนี้ควรเกิดขึ้นจากการระดม
ความคิดและทัศนะของทุกฝายที่เ ก่ียวของและบุคลากรครูในโรงเรียนควรจะมีสวนรวมในการรางภาพ
ความสําเร็จดวย เพ่ือใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมและรับผิดชอบงานรวมกัน 

สําหรับการจําแนกภาพความสําเร็จที่เปนไปไดนั้นสามารถทําไดหลายระดับ ไดแก           
หากเปนงานใหญระดับโรงเรียนที่หลายฝายมีสวนเกี่ยวของตองใชการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และ          
มีการเสนอความคิดเห็นจากหลายฝาย และจะตองมีการประชุมฝายในประเด็นเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ในบางภาระ
งานอาจใชการประชุมฝายเพื่อใหไดแนวคิดจากแตละฝายและหัวหนาฝายก็นําเขาท่ีประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง           
ซึ่งทุกความคิดเห็นมีความสําคัญที่จะตองเก็บเปนขอมูลเพ่ือพิจารณาเปนขอมูลระดับโรงเรียน หากเปนงาน
ระดับโครงการหรือกิจกรรมที่มีฝายตางๆ เปนเจาภาพ ก็ใหเจาภาพมีหนาท่ีหลักในการจําแนกภาพความสําเร็จ 
ที่เปนไปไดโดยการระดมความคิดกันภายในฝาย และอาจนํามติที่ประชุมฝายเขาเสนอใหทราบในการประชุมใหญ 
ซึ่งเปนการกระจายอํานาจทางการบริหารแบบมีสวนรวม 

การจําแนกภาพความสําเร็จที่ เปนไปไดนี้  จะทําใหรู ว าการขับเคลื่อนภารกิจ              
การปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน ปรากฏผลเชิงประจักษออกมาดังตัวอยางคําบอกเลาตอไปนี้ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา  
.....“โรงเรียนจะตองสามารถวิเคราะหโอกาสและความเปนไปไดที่จะทํางานอะไรก็ตามให

สําเร็จ มันก็คือ การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโรงเรียนอยางที่ทําๆกันอยูนี่ละ บางทีเราคิดวา
อยากจะทําโนนทํานี่แตวามันทําไมได  เราก็ตองมาดูวามันเพราะอะไร ที่สําคัญเราตองรูวาเราสามารถ
ทําไดในระดับไหนก็ตั้งเปาไวในระดับนั้นหรือไมเกินไปกวานั้นมากจนทําไมได”..... 

        
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“การวิเคราะหความเปนไปไดในการทํางาน  หรือผลของงานตองมาจากทุกฝายรวมกัน
นะ  บางทีก็มองคนละมุมเห็นคนละดาน  มันตองมองรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดกัน  อาจจะประชุม
หรือพูดคุยกันก็ได  แตผมวาคุยกันแบบธรรมดานี่มันใหขอเท็จจริงมากกวาประชุมอีกนะ”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“การวิเคราะหก็คือ SWOT นี่ละ มันทําใหเรามีสติและรูวา ณ ปจจุบันศักยภาพเราทํา
อะไรไดมั่ง  งานที่ทํามันสามารถใหผลไดมากนอยแคไหน  เชน  ครูโรงเรียนเรามีศักยภาพสอน
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิไดในระดับไหน  ฝกซอมกิจกรรมนักเรียนไปแขงขันอะไรไดบาง  เราจะทํา
โครงการนั้นโครงการนี้ บุคลากรเราแคนี้จะทําไดแคไหน  เรามีความพรอมอะไรบาง  ถาเรารูจักขอมูล
พวกนี้ก็จะทําใหเรารูวาผลสําเร็จของงานที่เราทํานาจะเปนไปไดหรือเปลา”..... 

     
จากที่กลาวมาจะเห็นวาการจําแนกภาพความสําเร็จที่เปนไปไดก็คือ การวิเคราะหจุดแข็ง

และจุดออนของโรงเรียน ซึ่งการวิเคราะหดังกลาว จะทําใหโรงเรียนมองเห็นภาพความเปนไปไดในการทํางาน
และประมาณการไดวางานที่ทํานาจะใหภาพความสําเร็จในระดับใดไดบางบนพื้นฐานบริบท ความพรอม และ
ศักยภาพของโรงเรียน 

3) การระบุภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้นและเปนไปไดสูงสุด เมื่อไดภาพความสําเร็จ            
ที่เปนไปไดแลว ก็มาสูการจัดลําดับความเปนไปไดในบริบทของโรงเรียน โดยจะตองวิเคราะหบริบท ปจจัย และ
ความพรอมดานตางๆ ประกอบดวยวา ในการดําเนินภารกิจ โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ในบริบทของโรงเรียน
ที่เปนอยูจะสามารถเกิดภาพความสําเร็จใดไดสูงสุด โดยการระบุภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้นและเปนไปได
สูงสุดนั้นควรเลือกเกณฑขั้นสูงเปนหลัก เพราะจะทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพและเปนความสําเร็จในระดับสูง   

เม่ือสามารถมองเห็นภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้น และเปนไปไดสูงสุดแลวก็จะนําไปสู
การกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน เปาหมายภารกิจของโรงเรียนในองครวม เปาหมายการดําเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ อยางมีทิศทางและมีความเหมาะสมเปนไปไดจริงในบริบทและปจจัยตางๆ ที่ผานการ
วิเคราะหและประเมินมาแลวอยางดี 

จากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวา การระบุภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้นและเปนไปได
สูงสุดจะปรากฏออกมาในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน หลักฐานที่สามารถศึกษาไดอยาง
ชัดเจนและมองเห็นภาพองครวมของโรงเรียนไดแก แผนกลยุทธของโรงเรียนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 5 ป และ
สิ่งท่ีรองรับการดําเนินภารกิจใหบรรลุตามแผนกลยุทธคือ แผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งประกอบดวยโครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
.....“เวลาเรากําหนดวิสัยทัศนตองยึดเอาเกณฑระดับสูงที่โรงเรียนสามารถที่จะทําใหสําเร็จ  

บางทีก็ยึดเอาสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังและมีความพยายามที่จะทําใหสําเร็จ  แตก็ตองมีปจจัยสนับสนุนที่
เปนไปได  ไมใชเปนฝนที่เกินจริง”..... 

        
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“ความสําเร็จที่เปนไปไดนาจะเปนUltimate Goal นะ มันนาจะเปนเปาหมายที่สามารถ
เปนไปไดมากที่สุด  เราตองรูตัวเองสิวางานที่ทํานาจะใหผลอะไร ถาไมรูก็เหมือนทํางานไมมีเปาหมาย  
ย่ิงถาระบุไดวาผลที่ไดมันนาจะออกมาแบบนั้นแบบนี้ หรือควรจะไดมากนอยแคไหน ก็จะย่ิงทําใหงาน
ที่เราทํามุงไปสูความสําเร็จไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น”..... 

            
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“ผูบริหารตองฟนธงไดวางานที่ทําจะใหผลยังไง  ไมใชจํากัดหรือกดดันนะ แตตองรูวา
อยากไดอะไรจากงาน  สวนมันจะไดมากนอยแคไหนหรือเปนไปตามความคาดหวังไหม ก็เปนอีกเรื่อง
หนึ่ง”..... 

     
จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาการกําหนดเปาประสงคในการทํางาน ถือเปนจุดเริ่มตน

สําคัญที่จะทําใหปฏิบัติการทางการบริหารดําเนินไปอยางมีทิศทางและเปาหมายซึ่งเปนภาพความสําเร็จที่
คาดหวังท่ีผูวิจัยกลาวถึง กลาวคือ เปนผลสัมฤทธิ์ที่โรงเรียนตั้งไวเพ่ือท่ีจะกาวไปใหถึงดวยการขับเคลื่อนภารกิจ
ตางๆ ดวยวิธีการตางๆ ซึ่งปฏิบัติการเพ่ือไปสูความสําเร็จตามเปาหมายนั้นผูวิจัยจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป    

การทํางานอยางมีเปาประสงคสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 18 การทํางานอยางมีเปาประสงค 
 

1.2 การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) 
การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ เปนปฏิบัติการสําคัญสืบเนื่องมาจากการระบุเปาประสงค

หรือภาพความสําเร็จที่ไดตั้งไว ซึ่งจากการลงพื้นที่ เปาหมายพบวา 2 สิ่งสําคัญในการคนหาปจจัยแหง
ความสําเร็จคือ การจัดทําแผนกลยุทธ และการระดมทรัพยากร เนื่องจาการวางแผนเปนการกําหนดกระบวรการ
หรือวิธีการท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจไปสูความสําเร็จ ซึ่งวิธีการและกระบวนการทํางานที่เหมาะสมถือเปนปจจัย           
ที่สําคัญ สวนการระดมทรัพยากร เปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน ไปสูความสําเร็จ ซึ่งรายละเอียด
ของแตละประเด็นผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้ 

การทํางานอยางมีเปาประสงค 

 
การทําความรูจัก
กับภาระงาน 

การจําแนกภาพ
ความสําเร็จที่
เปนไปได 

การระบุภาพ
ความสําเร็จที่ควร
เกิดขึ้นและเปนไป

ไดสูงสุด 
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1.2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ 
การจัดทําแผนกลยุทธเปนปฏิบัติการสําคัญที่ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองปฏิบัติ

อยางปฏิเสธไมได เพราะการจัดทําแผนเปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีระบบแบบแผนและนําไปสู
ความสําเร็จ แตการจัดทําแผนที่ดีนั้นจะตองตั้งอยูบนสภาพความเปนจริงของความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
เพราะหากเปนแผนในอุดมคติที่เกินความเปนจริงนั้นก็จะทําใหผูอํานวยการไมสามารถนําใหโรงเรียนกาวไปสู
ความสําเร็จตามแผนนั้น การจัดทําแผนกลยุทธไมใชเพียงการกําหนดภาพอนาคตและความคาดหวังเทานั้น        
แตการจัดทําแผนกลยุทธเปนการวางกรอบและแนวทางในการกาวไปสูความสําเร็จนั้นหรือเปาหมายนั้นบนความ
เปนไปไดทางการปฏิบัติ วิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธของผูอํานวยการนั้นผูอํานวยการโรงเรียนในฐานผูนํา
การขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาจะตองมีกลวิธีหรือเทคนิคที่ชาญฉลาดในการวางแผนอยางแยบยลและเปนที่
ยอมรับในแผนดังกลาว ซึ่งจะเปนที่มาของการนําไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลตามความคาดหมายหรือเปาหมาย 
ที่ตั้งไว   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การจัดทําแผนกลยุทธเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ แผนกล
ยุทธที่ดียอมนํามาซึ่งการดําเนินการที่ดีและผลที่ดีดวย”.....  

 
ผูอํานวยการโรงเรียนคือหัวเรือใหญสําคัญที่จะนําการจัดทําแผนของบุคลากร          

ในโรงเรียนไมวาจะเปนภารกิจระดับใดของโรงเรียนก็ตาม การจัดทําแผนจะเกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนรูวา         
จะทําอะไร ภารกิจที่จะดําเนินการคืออะไร และภาพความสําเร็จที่คาดหวังและเปนไปไดจากการดําเนินการ
ดังกลาวควรจะปรากฏออกมาอยางไรจึงจะถือวาการขับเคลื่อนภารกิจนั้นบรรลุตามเปาหมายของงาน กลาวคือ  
เปนการจัดทําแผนกลยุทธการดําเนินการเพ่ือไปสูภาพความสําเร็จที่กําหนดไว คําถามที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการนี้
คือ ทําอยางไรเราจึงจะทํางานใหไดผลตามที่เราคาดหวัง? ซึ่งการคลี่คลายคําตอบหรือแนวทางไปสูการตอบ
คําถามนั้นคือแผนกลุยุทธที่ปรากฏออกมาจากการระดมความคิดของบุคลากรในโรงเรียนอยางมีสวนรวม          
โดยผูอํานวยการจะใชการประชุมเปนเครื่องมือในการวางแผน เชนเดียวกับการกําหนดภาพความสําเร็จ           
ที่คาดหวัง และก็จะตองมีการประชุมหลายระดับ หลายฝาย และประชุมรวมกันอยางตอเนื่องตามระดับ               
ความซับซอนและระยะเวลาในการขับเคลื่อนภารกิจนั้น   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 52) กลาววา 

.....“ ผูอํานวยการตองทําแผนเปน เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จเปนการเตรียม
ความพรอมทุก ๆ อยาง ทั้งวิธีการ  กระบวนการ ทรัพยากร  และบุคลากร  การเตรียมการที่เปน
ระบบก็คือการวางแผนที่ดี  และแผนที่ดีก็ตองมาจากการวางแผนรวมกัน”.....  

 
จากการลงพ้ืนที่เปาหมายผูวิจัยพบวา ในการจัดทําแผนกลยุทธนั้นผูอํานวยการ

ไมไดใชเฉพาะการประชุมเทานั้น แตมีการใชการระดมสมองกลุมยอย แตละฝาย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เก่ียวของเปนฝายตางๆ และเปดโอกาสใหแตละฝายมีความเปนเอกภาพในการจัดทําแผนในสวน           
ที่เปนภารกิจของตน และจากนั้นจึงมีการประสานกันระหวางฝายหรือกลุมงานเพื่อใหมีความสอดคลองรอยรัด
กันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการประสานนั้นใชการประชุมหัวหนาฝายหรือหัวหนาคณะกรรมการ
ดําเนินงานในภารกิจนั้นๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันเชิงบูรณาการ และหลังจากที่ฝายตางๆ เขาใจบทบาท
หนาที่และภารกิจที่เก่ียวของกันแลว ก็จะสามารถนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางมีทิศทางและสัมพันธกับ
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คณะกรรมการหรือฝายอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบภารกิจรวมกัน เชน กลยุทธเก่ียวกับงานโครงการตางๆ ของโรงเรียน 
ที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ และมีการประชุมคณะกรรมการฝายเพ่ือจัดทําแผนในภารกิจ
ที่ฝายตนรับผิดชอบ จากนั้นจึงจะนําแผนที่กําหนดขึ้นรวมกันภายในฝายไปเขาสูที่ประชุมของหัวหนาฝายเพ่ือ
ประสานแผนกลยุทธใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้ง 3 โรงเรียนจะใชวิธีนี้มากกวาการประชุมใหญรวมกันเพียง
ครั้งเดียวเนื่องจากเปนการประหยัดเวลาในภารกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานสอนซึ่งเปนหนาที่หลักของบุคลากรครู 
ในโรงเรียน แตสําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนบุคลากรครูนอยสามารถเลือกใชวิธีการประชุมรวมกันระหวางบุคลากร
ครูทั้งหมดไดแตควรใหมีการสรุปแผนอยางชัดเจนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  
สําหรับโรงเรียนพื้นที่เปาหมายนั้นมีการประชุมแบบยอนกลับคือ เมื่อประชุมจากฝายขึ้นไปสูประชุมใหญ          
แลวก็จะยอนคืนกลับมาสูการประชุมฝายอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทําความเขาใจกับแผนกลยุทธใหละเอียดลึกซึ้งลงไปถึง
ระดับการปฏิบัติ เพราะในระดับแรกเปนการประชุมรางแผนภายในฝายและนําเสนอตอท่ีประชุมใหญไมวาจะ
เปนการประชุมระดับหัวหนาฝายหรือการประชุมสมัยสามัญหรือวิสามัญของโรงเรียน ซึ่งในระดับนี้จะไดแผน 
กลยุทธในระดับมหภาพ การท่ีจะทําใหบุคลากรระดับปฏิบัติการเขาใจและสามารถนําแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติไดจะตองมีการประชุมระดับฝายหรือระดับปฏิบัติการอีกวาระหนึ่งเพ่ือทําความเขาใจในรายละเอียดของ
แผนซึ่งเปนระดับจุลภาพของภารกิจที่จะดําเนินการ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“การวางแผนกลยุทธดวยการประชุมดีที่สุดนะครับ แตก็ไมใชวาตองทําทุกครั้ง บางทีก็
อาจใชการประชุมแบบไมเปนทางการ การประชุมฝาย หรือทํายังไงก็ไดใหไดคุยกันวางแผนดวยกัน  
จะเปนมีรูปแบบหรือเปลาก็ไมเปนไรขอใหไดอะไรออกมาจากการพูดคุยกัน จะมัวรอแตประชุมอยาง
เปนทางการงานก็ไมเดินซักที”..... 

 
ผูอํานวยการจะตองชี้ความสําคัญของการประชุมวางแผนใหกับบุคลากรไดตระหนัง

ถึงความสําคัญในฐานะที่เปนฝายปฏิบัติการและขับเคลื่อนภารกิจนั้นๆ ควรมีการติดตามขาวและความเคลื่อนไหว
ของแตละฝายวาคิดอานประการใดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ กลาวคือ ผูอํานวยการเองจะตองมองเห็นภาพแผนกล
ยุทธในภารรวมระดับมหภาพของโรงเรียนและสามารถมองเห็นแผนการดําเนินงานระดับจุลภาพของฝายตางๆ 
และที่ตองมากไปกวานั้นคือ ผูอํานวยการจะตองสามารถมองเห็นความสัมพันธของแผนการทํางานของแตละ
ฝายอยางบูรณาการรูวาเชื่อมโยงกันอยางไรที่จะทําใหปฏิบัติการภารกิจนั้นตามกลยุทธนั้นบรรลุผลตาม
เปาประสงคที่คาดไว สิ่งสําคัญที่ผูอํานวยการจะตองแสดงออกเพื่อใหการจัดทําแผนกลยุทธมีเอกภาพคือ  
เจตนารมณในการทํางานและภาพความสําเร็จที่คาดหวังที่ระบุไดอยางชัดเจนวาภารกิจดังกลาวจะปรากฏ            
โฉมหนาความสําเร็จอยางไรจึงจะเปนไปตามเปาหมายการทํางาน หากผูอํานวยการประกาศเจตนารมณ          
อยางชัดเจนและปกธงความสําเร็จไวเบ้ืองหนาอยางชัดเจนแลว ก็จะเปนกรอบการวางแผนกลยุทธที่มีทิศทาง
และเปาหมาย เปนการควบคุมการวางแผนใหมีความระมัดระวังละเอียดและถ่ีถวนมากยิ่งขึ้น เพราะงานที่สําเร็จ
ไมไดเกิดขึ้นจากการวางแผนอยางคราวๆ ไมแนนอนหรือภาพความสําเร็จเพียงลางๆ เทานั้น  แตงานท่ีจะสําเร็จ
อยางมีคุณภาพจะตองเกิดจากแผนที่รัดกุมและเปาหมายที่ชัดเจน ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุง
อีสานศึกษา (ชาย: 52) ที่กลาววา .....“เปาหมายตองชัด แผนก็ตองชัด งานถึงจะชัด และผลก็จะชัด
เหมือนกัน”.....   

สําหรับวิธีการหรือขั้นตอนสําคัญของการวางแผนกลยุทธที่ผูวิจัยสังเกตเห็นไดจาก
ปรากฏการณและจากการสนทนาสัมภาษณทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการสามารถสรุปใหเห็นหลักการ 
ที่สําคัญ ดังนี้ 
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1) มองภาพความสําเร็จที่คาดหวังเปนเปาประสงค สืบเนื่องมากจากการวาด
ภาพความสําเร็จที่คาดหวังและเลือกภาพความสําเร็จที่เปนไปไดในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเมื่อทุกคนรูวา
ความคาดหวังแหงความสําเร็จอยูจุดไหนเปนอยางไรแลว ก็จะตองยึดเอาภาพความสําเร็จเปนเปาหมายหรือ
หลักชัยการทํางาน ซึ่งจะนําไปสูคําถามที่วา ทําอยางไรเราจึงจะทํางานใหไดผลตามที่เราคาดหวัง? ซึ่งผูวิจัย          
ไดนําเสนอไปแลวเบื้องตน ความพยายามที่จะคลี่คลายคําถามดังกลาว จะเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ภารงานดังกลาว ซึ่งขอมูลนี้มีความสําคัญอยางยิ่งประกอบการวางแผนกลยุทธ โดยผูอํานวยการจะมอบหมาย 
ใหแตละฝายไปศึกษาหรือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในภารกิจดังกลาว ไดแก ขอมูลบริบทและ
ปจจัยที่ เ ก่ียวของกับงาน หลักการแนวคิด ทฤษฏีตลอดจนวิธีการทํางาน เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการจัดทําแผนกลุยทธอยางมีหลักการ  
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 55) กลาววา 

.....“เวลาที่ ทาน ผอ. จะจัดทําแผนกลยุทธก็จะใหฝายที่เกี่ยวของไปหาขอมูลมานําเสนอ
ทุกครั้งการทํางานมันตองอาศัยขอมูลประกอบการวางแผนดวย  คิดขึ้นมาเองไมไดหรอก  บางทีคิด
อยางโนนอยางนี้  แตเวลาวางแผนที่จะทํามันก็ไมไดเพราะไมมองความเปนจริง  หรือความสามารถที่
จะทําได”..... 

      
ดังนั้นสิ่งสําคัญในสวนนี้คือ การรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ ของบุคลากร 

อาจมีทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตามความเหมาะสม โดยคํานึงวาขอมูลดังกลาวจะตองเก่ียวของและ       
เปนประโยชนตอการวางแผนกลยุทธ ซึ่งหลังจากท่ีมีการรวบรวมขอมูลแลวจะตองมีการจําแนกหมวดหมูขอมูล
และจัดระบบขอมูลตางๆ เพ่ือใหสะดวกในการนํามาใชประกอบการวางแผนกลยุทธ ในสวนนี้ผูอํานวยการ
โรงเรียนสามารถติดตามและศึกษาขอมูลไดโดยการใหสรุปและรายงานเสนอเปนเบื้องตนเพ่ือใหผูอํานวยการ 
ไดศึกษาอยางคราวๆ กอนที่จะมีการนําเสนอในวาระการประชุมตอไป ซึ่งแมวาผูอํานวยการจะไมไดเขารวม
ประชุมฝายหรือประชุมยอยแตก็จะรูขอมูลจากการสรุปและรายงานเสนอนี้ 
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 53) 
กลาวถึงขอมูลการจัดทําแผนกลยุทธวา 

.....“ที่จริงเรามีขอมูลตาง ๆ อยูแลวเพราะโรงเรียนตองทําขอมูลสารสนเทศ ไมตองหวงวา
การวางแผนกลยุทธจะไมมีขอมูล แตมันอยูที่วาเราหยิบมันออกมาใชไดมากนอยแคไหน  ตรงความ
ตองการเราแคไหน ที่สําคัญเราตองเก็บพวกขอมูลตาง ๆ ใหเปนระบบระเบียบพรอมใช  เราตองไป
คิดอีกทีวาจะจัดการระบบพวกนี้ยังไง”..... 

      
2) ระดมความคิดเพื่อหาวิธีการและกลยุทธที่หลากหลาย การระดมความคิดนี้

จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่แตละฝายไดขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของและผานการศึกษามาแลว ซึ่งจะเขาสูกระบวนการ
วิเคราะหเพ่ือจําแนกวิธีการที่หลากหลายในการทํางาน สิ่งท่ีผูอํานวยการจะตองคํานึงถึงการเลือกวิธีการที่จะมาสู
แผนกลยุทธคือ ความพรอมในปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เอ้ือตอการทํางาน ความพรอมของทรัพยากร และ           
ที่สําคัญคือ ความพรอมของบุคลากรซึ่งถือวาสําคัญที่สุดในการทํางาน เพราะบุคลากรเปนผูปฏิบัติการและ
ดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจตางๆ สอดคลองกับบทสัมภาษณที่ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออก           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) ที่กลาวไวคือ “แผนที่ดีก็ตองมาจากการวางแผนรวมกัน” 
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การระดมความคิดนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การประชุมใหญในกรณี        
ที่บุคลากรสามารถเขารวมการประชุมไดทั้งหมดและมีเวลาใหกับการประชุมมากพอสมควรเพื่อใหมีการอภิปราย
วิเคราะหแนวทางการดําเนินการที่เปนไปไดอันจะนํามาสูแผนกลยุทธการดําเนินงาน หรือในกรณีที่บุคลากร         
มีภารกิจและงานในหนาท่ีอ่ืนๆ ไมสามารถเขารวมประชุมไดทั้งหมดซึ่งเปนกรณีของโรงเรียนขนาดใหญซึ่งเปน
พ้ืนที่เปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ โดยจากการสังเกตการทํางานพบวา การประชุมใหญเปนสิ่งที่ทําไดยากในกรณี 
มีภารกิจเรงดวนหรือวาระพิเศษที่ไมไดเตรียมการหรือแจงลวงหนา ผูอํานวยการจะใชวิธีการมอบหมายงาน
ใหกับรองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตางๆ ใหมีอํานาจในการดําเนินการวางแผน
รวมกับบุคลากรในฝายนั้นๆ และจะตอง รายงานเสนอผูบริหารรวมถึงแจงไปยังฝายอ่ืนๆ เพ่ือทราบในกรณี         
ที่ตองการประสานความรวมมือ ซึ่งการใหอํานาจในลักษณะนี้จะทําใหเกิดความคลองตัวในการวางแผนไดอยาง
ทันทวงทีในกรณีมีภารกิจเรงดวน และทําใหการขับเคลื่อนภารกิจดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีพลวัต 
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 50)  

.....“การระดมความคิดแบบมีสวนรวมนอกจากจะทําใหทุกฝายรูสึกวาตนมีบทบาทใน
ความรับผิดชอบภารกิจรวมกันแลว  ยังทําใหไดแนวคิดที่หลากหลายจากแตละคนซึ่งอาจมีวิธีการดี ๆ 
และนาสนใจ  บางทีเราอาจจะคาดไมถึงวาคนอื่นสามารถคิดไดแตกตางจากเรา  มันก็เกิดความ
หลากหลายทางการคิด  แบบวาหลายหัวดีกวาหัวเดียวไง”..... 

     
3) เลือกบูรณาการกลยุทธและวิธีที่เหมาะสมสามารถดําเนินการได ในการ

เลือกกลยุทธและวิธีการทํางานที่เหมาะสมนั้นไมควรฟนธงเพียงวิธีการเดียวเทานั้นเนื่องจากในการทํางานจะตอง
พบตัวแปรแทรกซอนที่ทําใหการทํางานเกิดอุปสรรคขัดขวางได ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือจะตองใชการบูรณาการ
แผนกลยุทธดวยวิธีการที่เหมาะสมหลายประการ หรือกลาวโดยงายคือ จะตองมีแผนหลักและแผนสํารองดวย  
และแผนสํารองก็จะตองสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนงานหากเกิดปจจัยหรือตัวแปร
แทรกซอนขึ้นในการทํางาน เพ่ือไมใหงานหยุดชะงัก จากการสังเกตปรากฏการณการทํางานของโรงเรียนพื้นที่
เปาหมายในการดําเนินงานโครงการพบวา มีการทํางานแบบคูขนานคือ การดําเนินการภารกิจตามแผนหลักท่ีได
วางไวและการเตรียมการแผนสํารองไปควบคูกัน และบางครั้งก็ตองดําเนินการไปพรอมๆ กันและเลือกผล
ปรากฏที่ดีที่สุด เชน ในโครงการกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนที่มีการจัดงานซึ่งจะตองมีการบันทึกวีดีทัศน 
เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงการทํางาน ผูวิจัยสังเกตเห็นวา นอกจากกลองตัวหลักท่ีใชบันทึกภาพแลว ยังมีการใช
กลองสํารองหลายตัวในการบันทึกหลายมุมมอง และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแลวพบวามีการทําขอมูลท่ีไดจาก
กลองทุกตัวไปใชตัดตอภาพกิจกรรมใหมีความสมบูรณ ซึ่งเปนตัวอยางเชิงรูปธรรมที่ผูวิจัยไดสังเกตเห็น          
อยางชัดเจน   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การวางแผนที่ดีตองมีทั้งแผนหลักและแผนสํารอง  บางทีเวลาเราทํางานมันไมเปนไป
ตามแผนที่เราคาดไว  ก็ตองมีทางเลือกอื่นที่สามารถนํามาใชได  เราก็ตองคิดไวแตแรกเหมือนกัน  
ไมใชมาแกปญหาเฉพาะหนา  ถาเรามีแผนหนึ่งแผนสองไวแลว  ก็ไมตองกลัววางานเราจะไมสําเร็จ  
บางครั้งอาจมีแผนสามแผนสี่ดวยก็ได  แตในความเปนจริงแคสองแผนก็ดีแลวละ”..... 

      
อีกกรณีหนึ่งในการดําเนินงาน คือ การดําเนินงานโครงการคายวิชาการของ

โรงเรียนที่มีการวางแผนเรื่องสถานที่ไว 2 แผนคือ กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในรม โดยแผนเต็มคือมีทั้ง
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กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมในรม แตแผนสํารองจะตองพิจารณาสภาพดินฟาอากาศและเวลาในการจัด
กิจกรรมกรณีมีการยืดหยุนกิจกรรมตามสถานการณ สวนงานกิจกรรมโครงการหรือภารกิจอ่ืนๆ ก็มีการเตรียม
แผนสํารองไวเชนกัน เพราะบางครั้งแผนหลักท่ีวางไวอาจไมไดผลเทากับแผนสํารองก็เปนได และหากเปนไปได
ควรดําเนินการแบบคูขนานเพื่อปองกันความผิดพลาด ซึ่งการวางแผนรับมือสถานการณที่ไมแนนอนนั้นถือเปน
สิ่งสําคัญในการวางแผน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“ ถาเราจะเตรียมงานอะไรซักอยาง มันตองมองหาวิธีที่ดีที่สุดกอน แตบางครั้งเราอาจ
ใชหลายวิธีในการทํางาน  เราก็ตองเลือกวิธีการที่เหมาะสมและดําเนินงานรวมกันได  คือ ในแผน  
หนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ๆ วิธีการ  หรือมีแนวทางเผื่อเหลือเผื่อขาดไวดวยก็ได”..... 

 
4) การรางแผนกลยุทธ การรางแผนกลยุทธนี้จะเกิดขึ้นในระดับโรงเรียน             

ที่จะตองมีการจัดทํารวมกัน เพราะแผนกลยุทธเปนแผนที่รวมทุกอยางซึ่งสามารถระบุทิศทางการดําเนินภารกิจ
ในอนาคตได สามารถกําหนดการใชทรัพยากรของโรงเรียนใหบรรลุตามภารกิจและเปาประสงค 

การรางแผนกลยุทธเปนกระบวนการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธไปใช 
การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน การเลือกกลยุทธที่จะทําใหโรงเรียนสามารถไปสูเปาประสงคนั้นได          
การวางแผนกลยุทธจะเก่ียวของกับ 3 ภารกิจที่สําคัญคือ การวิเคราะหกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ และการนํา
กลยุทธไปใช 
 
หัวหนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาวถึง
การรางแผนกลยุทธวา 

.....“การรางแผนกลยุทธจะตองทํางานรวมกันทุกฝาย เพราะมันเปนแผนที่โรงเรียนจะ
ยึดถือเปนหลักในการดําเนินงาน เปนแมบทนําไปสูการกําหนดแผนงานและโครงการในระดับปฏิบัติ
ตอไป”..... 

           
การรางแผนกลยุทธนั้นจะตองใชการประชุมระดับโรงเรียนเพื่อใหเปนที่

ยอมรับของสมาชิกท่ีเก่ียวของทั้งบุคลากรในโรงเรียนและผูที่เก่ียวของโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศที่มีการ
รวบรวมเกี่ยวกับกลยุทธวิธีการดําเนินงานซึ่งจะทําใหไดมาซึ่งกลยุทธและวิธีการเชิงบูรณาการ ในขั้นตอนการราง
แผนกลยุทธนี้อาจมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการรางแผนในวาระแรกกอนเพ่ือนํารางแผนนี้เสนอตอ
คณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธในระดับตอไป 

ในขั้นของการนําเสนอแผนกลยุทธรวมกันนั้นควรใชการประชุมสมัยวิสามัญ
หรือแบบเฉพาะกิจ ทั้งนี้หากใชการประชุมสมัยสามัญทั่วไปแลวจะทําใหเกิดความยืดเยื้อและเกิดความเครียด    
ในการประชุม เนื่องจากตองระดมความคิดและใชเวลาพอสมควร อีกทั้งยังตองดําเนินการประชุมตามวาระ 
อยางมีขั้นตอน ดังนั้นการประชุมสมัยวิสามัญจึงเหมาะสมที่สุดในการนําเสนอแผนรวมกัน โดยตัดวาระอื่นๆ           
ที่ไมเก่ียวของออกไปและประชุมวาดวยเรื่องแผนกลยุทธนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้ในการประชุมสมัยวิสามัญนี้
อาจประกอบดวยผูเขารวมการประชุมหรือเชิญเขารวมการประชุมเพียงบางสวนจากจํานวนบุคลากรทั้งหมด  
โดยควรเปนกลุมตัวแทนบุคลากร ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระ และ
ตัวแทนบุคลากรอีกสวนหนึ่ง ซึ่งท้ังนี้แลวแตความเหมาะสมที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาใครควรจะรับรูหรือ
เปนตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนได เพราะกลุมผูเขารวมประชุมดังกลาวถือวาเปนกลุมตัวแทนที่ไดรับการ 
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ยอรับจากบุคลากรในโรงเรียนแลวในระดับหนึ่ง ซึ่งกลุมตัวแทนนี้สามารถนําขอมูลผลมติที่ประชุมหรือ
รายละเอียดจาการประชุมไปเผยแพรหรือชี้แจงตอบุคลากรภายในโรงเรียนไดในระดับตอไปซึ่งถือวาแผนกล
ยุทธที่เกิดขึ้นนี้ผานความเห็นชอบและรับรูรวมกันอยางท่ัวถึงในโรงเรียน ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 52) กลาวถึง
การประชุมรางแผนกลยุทธวา 

.....“เวลาทําแผนกลยุทธตองประชุมกัน เพราะตองระดมสมองระดมความคิด เราจะใช
การประชุมระดับหัวหนาฝายและทีมบริหารกอน บางครั้งอาจมีตัวแทนบุคลากรหรือกลุมผูเกี่ยวของ
มารวมรับรูและแสดงความคิดเห็นดวย”..... 

 
5) นําแผนกลยุทธสูการวางแนวทางระดับปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ  

หลังจากที่ไดแผนกลยุทธที่มีการปรับโดยสมบูรณแลวก็จะนํามาสูการวางแนวทางระดับปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจ ซึ่งเปนการใหรายละเอียดในการดําเนินแผนงานตางๆ ซึ่งการวางแนวทางระดับปฏิบัติจะเปนการ
ยอนกลับมาสูการดําเนินการระดับฝายหรือกลุมงานหลังจากรับนโยบายหลักมาจากฝายบริหารแลว ก็จะตองมี
การระบุหนาท่ีในการดําเนินงานดวยการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีการมอบหมายหนาท่ีและ
กระจายงานอยางท่ัวถึงโดยเนนความมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันในการทํางาน  
สอดคลองกับการใหขอมูลสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“ในการทํางานตามแผนการที่กําหนดไว  จะมีการออกคําสั่งโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมีทั้งคําสั่งแตงตั้งบุคลากรเฉพาะฝายและ
คําสั่งแตงตั้งบุคลากรระหวางฝาย   ขึ้นอยูกับกิจกรรมหรือโครงการนั่น ๆ วา เปนโครงการระดับฝาย
ซึ่งเปนโครงการเฉพาะ  หรือเปนโครงการะดับโรงเรียนที่จะตองรวมกันดําเนินการระหวางฝาย”..... 

     
ในขั้นนี้อาจใชการประชุมอยางเปนทางการภายในฝายหรืออาจใชการประชุม

สนทนาอยางไมเปนทางการภายในฝายก็ได  แตจะตองใหเกิดการรับทราบรวมกันและรับรูในบทบาทในที่ในการ
ทํางานอยางทั่วถึง โดยอาจใหมีการลงนามรับทราบและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งหลักฐานเหลานี้จะเปน
ประโยชนในการอางอิงการทํางานและรายงานเสนอตอผูอํานวยการ ตัวผูอํานวยการเองจะตองชี้ใหแตละฝาย
ตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ดวยเพราะเปนรองรอยการทํางานของโรงเรียนทีสามารถใชเปนหลักฐานรองรับ
การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่และไดสนทนากับทานผูอํานวยการโรงเรียน
เปาหมายพบวา ทานใหความสําคัญกับรองรอยการทํางานและหลักฐานยืนยันการทํางานเพ่ือใหรูวามีการ
มอบหมายงานและการดําเนินงานของฝายอยางแทจริง สอดคลองกับการใหขอมูลสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การทํางานตองมีหลักฐานแสดงวาเราไดทํางานจริง ๆ  นอกจากจะอางไดวาเราได
ทํางานแลว  ยังสามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนางานและปรับปรุงงานใหดีขึ้นดวย”..... 

        
การวางแผนจะปรากฏหลักฐานเชิงประจักษออกมาในรูปแบบของแผนกลยุทธ

โรงเรียน แผนปฏิบัติการโรงเรียน สวนในระดับจุลภาพจะปรากฏออกมาในรูปของแผนงานฝาย โครงการ  
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กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสอคลองกับแผนระดับมหภาพของโรงเรียน ซึ่งหากมองเชื่อมโยงทั้งสองระดับ          
เขาดวยกันอาจกลาวไดวา การปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานระดับจุลภาพจะนําไปสูความสําเร็จระดับ           
แผนมหภาพนั้นเอง ความสามารถสําคัญของผูอํานวยการคือจะตองสามารถมองภาพของแผนทั้งในระดับ          
มหาภาพและระดับจุลภาพไดอยางชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานระดับจุลภาพใหประสบ
ความสําเร็จเพ่ือสงผลถึงความสําเร็จระดับมหภาพทั้งโรงเรียนตอไป 

1.2.2 การระดมทรัพยากร (resource for success) 
ในการดําเนินงานหรือขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนนั้นมีองคประกอบพื้นฐาน         

ที่สําคัญ 3 ประการ คือ กิจกรรม ทรัพยากร และบุคลากร โดยทรัพยากรถือเปนตัวกลางหรือปจจัยอันสําคัญ         
ที่ทําใหกิจกรรมหรือภารกิจของโรงเรียนบรรลุเปาหมายหรือสําเร็จได 

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนจําแนกไดหลายประเภท คือ เงินทุน ไดแก 
เงินทุนการศึกษา เงินพัฒนาโรงเรียนตางๆ ซึ่งสามารถนํามาจัดซื้อจัดจางทําสิ่งของ หรือจัดสรางสิ่งกอสราง   
และการใชจายในกิจกรรมทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ ไดแก วัสดุชิ้นสวนตางๆ ที่สามารถนํามาประกอบเปน
สิ่งของที่ใชได และอุปกรณที่สามารถนํามาใชไดทันที เชน สื่อกิจกรรมการเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน    
ที่ดินและสิ่งกอสราง ไดแก ที่ดินซึ่งใชประโยชนในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู อาคารเรียน   
อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางตางๆ ที่ผูมีอุปการคุณจัดสรางให บุคคล ซึ่งไดแก ผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญา
ทองถ่ินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องท่ีโรงเรียนไดรับความอนุเคราะหมาถายทอดความรูและประสบการณ
ใหกับครู บุคลากร และนักเรียน แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สถานประกอบการ สาธารณสถาน 
โบราณสถาน สถานที่ราชการและเอกชน ซึ่งนํามาใชประโยชนเพ่ือการจัดการเรียนการสอนได แหลงเรียนรู 
ตามธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางหลากหลาย เชน ภูเขา ปาไม แมน้ําลําธาร น้ําตก ปาชายเลน  
ทะเล เปนตน ถาโรงเรียนสามารถเสาะแสวงหาและนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษา ก็จะเปนทรัพยากร 
ทางการศึกษาที่มีอยูแลวตามธรรมชาติโดยไมตองลงทุน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาวถึงปจจัยดานทรัพยากรวา 

.....“ทรัพยากรถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญนะ  เพราะเปนวัตถุดิบในการ
ดําเนินงาน   การทํางานที่มีความพรอมในดานทรัพยากรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูง”..... 

     
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เปนการพยายามใชทรัพยากรที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกโรงเรียน ทั้งนี้เราสามารถแบงทรัพยากรทางการศึกษาไดเปนสองนัย 
คือ ในดานเศรษฐศาสตร และทางดานการบริหาร แตทั้งสองนัยสามารถแบงออกเปนสี่ประเภท คือ คน เงิน 
วัสดุ และวิธีการหรือขอสนเทศ กระบวนการบริหารทรัพยากรดังกลาวนั้นมีขั้นตอนเริ่มตนจากการกําหนด
นโยบายการวางแผน เปาหมาย การกําหนดความตองการ การแสวงหา การจัดสรร การใช การควบคุม และ          
การประเมิน ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภารกิจรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาตามขั้นตอน
ตางๆ โดยจะตองใชทรัพยากรจากทุกแหลงมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน ซึ่งความพยายามในการ
สรรหาและใชทรัพยากรจากทุกแหลงนี้ก็คือ การระดมทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษานั่นเอง    
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาวถึงการระดมทรัพยากรวา 

.....“เราตองรูจักหารูจักใชทรัพยากรใหเปน โดยเฉพาะ ผอ. ตองหูตาไว อะไรที่จะเปน
ประโยชนกับโรงเรียนตองเอาไวกอน  ทุกอยางที่เราสามารถนํามาใชในงานโรงเรียนถือวาเปน
ทรัพยากรทั้งน้ัน”.....   
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การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จะประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  
และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาหรือไม  ขึ้นอยูกับกลยุทธหลายประการที่ผูบริหารสถานศึกษาตอง
พิจารณาเลือกสรรและนํามาใช โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญที่อยูในชุมชนเมืองซึ่งมีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี มีครูจํานวนมากที่มีความรู และมีผูเรียนที่หลากหลายนั้น การบริหารยอมมีความยาก
และซับซอน ผูบริหารจําเปนตองบริหารอยางมืออาชีพและใชกลยุทธตางๆ ในการบริหารที่มีพ้ืนฐานทางวิชาการ
รองรับ จะบริหารตามความเคยชินโดยไมใชหลักวิชาการไมได   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การระดมทรัพยากรเปนการระดมปจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ ทรัพยากรมีหลายรูปแบบ เราตองเลือกใชใหเหมาะสมกับงานที่เราจะทํา โดยตองคิดวา
สามารถใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด”..... 

      
ดังนั้น การระดมทรัพยากรจึงถือเปนการปฏิบัติอันสําคัญที่ผูอํานวยการจะตองให

ความสําคัญและดําเนินการใหเปนไปดวยดีทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการการศึกษาและขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษา ซึ่งการระดมและการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นั้นจําแนกออกเปน 2 ประการหลัก ดังนี้ 

1.2.2.1 การใชทรัพยากรในโรงเรียนอยางคุมคา 
ทรัพยากรในโรงเรียนถือเปนตนทุนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของ

โรงเรียน กลาวคือ เปนวัตถุดิบสําคัญที่จะใชในการดําเนินงานตางๆ โดยอาจไดรับการจัดสรรมาจากหนวยงาน
ตนสังกัดหรือเปนตนทุนเดิมที่โรงเรียนมีอยูเปนเบื้องตน ซึ่งทรัพยากรเหลานี้โรงเรียนไมจําเปนตองขอความ
อนุเคราะหจากภายนอก ดังนั้นการใชทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยูอยางคุมคานั้นมีวิธีการดําเนินการที่สําคัญ 
ไดแก  

1) การสํารวจทรัพยากรในโรงเรียนและจัดทําสารสนเทศทรัพยากร
ในโรงเรียน การสํารวจทรัพยากรท่ีมีอยูในโรงเรียนถือเปนภารกิจที่สําคัญซึ่งจะทําใหโรงเรียนรูวาตนมีความ
พรอมหรือมีทรัพยากรใดบางท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ดังนั้นภารกิจ
แรกที่จะตองดําเนินการคือ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรตางๆ อยางเปนระบบ ซึ่งการดําเนินการในขั้นนี้
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อรับผิดชอบการจัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยจะตองจําแนกเปน
หมวดทรัพยากรรวมถึงระบุขอบเขตหรือภารกิจที่สามารถนําทรัพยากรนั้นไปใช ซึ่งจะทําใหสะดวกเมื่อตองการ
นําทรัพยากรดังกลาวไปใชแลละจะทําใหตรงตามภารกิจและไมเกิดความซับซอน   
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 55) กลาวถึงการสํารวจทรัพยากรวา 

.....“โรงเรียนของเรามีการทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรในโรงเรียนนะ   ฝายตาง 
ๆ กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  เขาก็มีขอมูลของเขา  สวนใหญก็จะเปนพวกสื่อ  วัสดุอุปกรณ    ที่จริง
ในภาพรวมก็มีอยูในรายงานคุณภาพประจําปแตก็คงไมละเอียดเทากับที่อยูกับฝายตาง ๆ  ที่เก็บไว
ตามฝายก็เพื่อใหใชไดแบบสะดวกนั่นละ  ถาจะมาไวที่สวนกลางหมดเวลาจะคนหาหรือใชอะไรก็ยาก  
ใหเขาทํากันเองดีแลว  เวลาถามหาหลักฐานถาทําเปนระบบมันก็หาไมยากหรอก”..... 
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ในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวามีการจัดทําระบบสารสนเทศขอมูล
ทรัพยากรควบคูกันระหวางเอกสารบัญชี และการจัดเก็บขอมูลในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบในการใหบริการสืบคน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ การใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการสืบคน
ขอมูลทรัพยากรในหองสมุดโรงเรียน 

นอกจากนี้ ในงานบริหารพัสดุและงบประมาณก็ไดมีการนํ า
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการจัดระบบสารสนเทศของทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหงายและ
สะดวกในการนํามาใชอยางเปนระบบ โดยในการสํารวจขอมูลทรัพยากรนี้หากเปนเงินงบประมาณก็จะมีการทํา
บัญชีควบคุมการใชจายและหลักฐานการจัดซื้อจัดจางอยางสมบูรณเพ่ือใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยาง
โปรงใส ในกรณีที่เปนวัสดุที่ใชแลวหมดไปก็จะมีการจัดทําบัญชีเบิกใชวัสดุจากเจาหนาที่เปนบัญชีคุมการเบิก
วัสดุ สวนอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีมีอายุการใชงานมากก็จะมีการจัดทําทะเบียนเลขที่อุปกรณเพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบการเบิกใชได 
 
หัวหนางานพัสดุโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“ เดี๋ยวนี้ทันสมัย  อะไร ๆ ก็ใชคอมพิวเตอรมาชวย งานพัสดุของเราก็มีโปรแกรมชวย
จัดเก็บขอมูล  แตกอนทําเปนลมบัญชีเก็บไวนาน ๆ ก็เกาฉีกขาด  บางทีเอาไปเก็บไวหาอีกทีก็ไมเจอ  
ผมวาถาเราใชคอมพิวเตอรมาชวยก็จะทําใหเปนระบบยิ่งขึ้น  แตวานาจะทําเปนเอกสารเก็บไวดวย
เหมือนกัน  จะไดอางอิงกันได”..... 

       
การสํารวจทรัพยากรในโรงเรียนถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการ         

ที่โรงเรียนจะสามารถนําทรัพยากรนั้นมาใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษา 
2) ระบุขอบเขตการใชทรัพยากรตางๆ ทรัพยากรบางอยางมีจํานวน

จํากัดหรือเปนทรัพยากรที่สามารถใชไดเฉพาะบางภารกิจเทานั้น จึงควรมีการกําหนดขอบเขตของการใช
ทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนเพื่อใหเกิดการควบคุมการใชทรัพยากรอยางเปนระบบ ไมเกิดความซับซอนในการ
เบิกใชหรือใชทรัพยากรเกินขอบเขตภารกิจซึ่งจะสงผลใหเกิดความสิ้นเปลืองอยางไมเกิดประโยชนหรือไมคุมคา
ตอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาได 
 
 หัวหนางานพัสดุโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 48) กลาววา 

.....“บางทีเรามีของจํากัดเราก็ตองใชจํากัด บางอยางตองใชเฉพาะที่จําเปน และเราก็ตอง
บอกใหครูในโรงเรียนรับรูและปฏิบัติในแนวเดียวกันดวย”.....  

         
โรงเรียนพื้นที่เปาหมายในการวิจัยครั้งนี้มีการจัดทําบัญชีควบคุม

ทรัพยากรเฉพาะฝายหรือเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู เชน ทะเบียนสื่อการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ             
ที่ครูผูสอนสามารถเบิกเพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางสะดวก การเบิกจายงบประมาณในฝาย
ที่เนนความคลองตัวรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ยุงยากโดยมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายมีอํานาจเสนออนุมัติ
ในกรณีเรงดวน ซึ่งถือวาเปนความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณ 
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หัวหนางานประกันคุณภาพ โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
.....“ ทาน ผอ.ใหแตละฝาย  ทําบัญชีของตัวเองก็ดีนะ ผมวามันคลองตัวดี  แตละฝายก็รู

ดวยวาจะใชอะไรไดบาง ยังไง  แตผมวาก็ควรมีบัญชีกลางหรือผูดูแลในภาพรวมอยูดี  เพราะเขาจะได
อํานวยความสะดวกและใหบริการดวย สวนเรื่องเงินก็คงคลาย ๆ กัน แตตองเสนอพิจารณาอนุมัติ
กอนนะสวนมากก็ไมมีปญหาหรอกถาจําเปนหรือมีประโยชนจริง ๆ ก็อนุมัติหมดนั่นแหละ”..... 

         
แมวาจะมีการกระจายอํานาจในการดําเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในฝาย แตสิ่งสําคัญที่มีการควบคุมมาตรฐานใหเปนไปในแนวเดียวกันคือ การระบุแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรในโรงเรียนใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะตองมีการจัดทําหลักฐานการดําเนินการ         
ที่เก่ียวของกับการใชทรัพยากรอยางเปนลายลักษณอักษร เชน การจัดทําแบบจัดซื้อจัดจาง การจัดทําหลักฐาน
การเบิกจาย ใบกํากับภาษี ใบสําคัญรับเงิน ทะเบียนคุมการเบิกจายใชสอย ทะเบียนสื่อ เปนตน ซึ่งเอกสาร
เหลานี้จะเปนหลักฐานการบริหารงานที่โปรงใสและเปนระบบสามารถตรวจสอบได รวมถึงสามารถประเมิน
สภาพความพรอมและจํานวนทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยูไดอยางเปนปจจุบันอันจะนํามาสูการบริหารทรัพยากร
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

3) กําหนดผูรับผิดชอบดูแลและใหบริการ โดยทั่วไปแลวโรงเรียน 
ตางๆ จะมองผูรับผิดชอบและใหบริการดานทรัพยากรไปที่ฝายพัสดุและการเงิน ซึ่งถือวาเปนหนาท่ีหลักซึ่ง
เหมือนกันทุกโรงเรียน แตเพ่ือความเปนพลวัตในการใชทรัพยากรในสวนอ่ืนๆ ในบางโรงเรียนจึงมีแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพากิจเพ่ือมอบหมายภารกิจในการควบคุมดูแลและใหบริการทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือเปน
การกระจายอํานาจและลดภาระความรับผิดชอบของฝายพัสดุและการเงิน โดยในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิเศษนี้จะนอกเหนือจากสวนรับผิดชอบของฝายหลักในสวนของทรัพยากรที่อยูหนอกเหนอจาก
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีหลัก เชน ทรัพยากรหองสมุด ทรัพยากรหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทรัพยากร
หองปฏิบัติการทางภาษา ทรัพยากรหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เปนตน นอกจากนี้อาจมีแหลงทรัพยากร 
อ่ืนๆ ในโรงเรียน ศูนยสื่อ ซึ่งจะตองมีผูรับผิดชอบในสวนนี้อยางเปนสัดสวน 
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 50) กลาววา 

.....“ที่จริงเราก็มีผูดูแลรับผิดชอบในสวนตาง ๆ อยูแลว  เพียงแตวาเขาอาจไมไดจบมา
ดานนั้นโดยตรง ก็พอชวยอํานวยความสะดวกไดบาง  บางทีเขาก็มีงานสอน  แตก็ยังดีกวาไมมี  สวน
ใหญครูที่มีหนาที่พิเศษรับผิดชอบสวนตาง ๆ เชน หองสมุด หรือหองอื่น ๆ เขาก็อาศัยประสบการณ
และก็ไปอบรมพัฒนาตนเองเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้เขาเกงกวาพวกที่เรียนจบมาเฉพาะดานจริงซะอีกนะ”..... 

 
การกําหนดผูรับผิดชอบและใหบริการทรัพยากรนั้นจะตองคํานึงถึง

คุณสมบัติของผูที่จะมอบหมายหนาที่ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําบุคลากรในการ
ใชทรัพยากรอยางถูกวิธีคุมคาและเกิดประโยชน โดยผูรับผิดชอบจะตองมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารทรัพยากรเปนอยางดี แตในกรณีที่ไมมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
โดยตรง ผูอํานวยการอาจมีนโยบายพัฒนาบุคลากรดานนี้ เชน โรงเรียนไมมีบรรณารักษหองสมุดที่จบเอก
บรรณารักษโดยตรง โรงเรียนอาจดําเนินการสงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาในการเปนครูบรรณารักษ
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนบรรณารักษในโรงเรียนได นอกจากนี้แลวบุคลากรประจําหองปฏิบัติการตางๆ 
ก็ควรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถในการใชทรัพยากรรวมถึงการใหบริการทรัพยากรดวยเชนกัน  
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1.2.2.2 การระดมทรัพยากรจากภายนอก 
การระดมทรัพยากรจากภายนอกเปนภารกิจสําคัญที่ผูอํานวยการจะตอง

ตระหนักถึงความสําคัญ เพราะเปนการเติมเต็มและชดเชยทรัพยากรภายในโรงเรียนซึ่งอาจหมดไปหรือไม
เพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา และการระดมทรัพยากรจาภายนอกยังเปนการสงเสริม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน แสดงถึงศักยภาพทางการบริหารที่สามารถ
ระดมสรรพทรัพยากรอันหลากหลายจากหลายแหลงมาใชเพ่ือประโยชนในภารกิจโรงเรียน ดังนั้นความสามารถ
ในการระดมทรัพยากรจากภายนอกจึงเปนปรากฏการณเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นความชาญฉลาดของ            
การบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียน ดังคําบอกเลาตอไปนี้ 
 
ครูวิชัย (กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 46) 
กลาววา 

.....“ถาเราจะเอาเฉพาะของที่มีในโรงเรียนสอนเด็กมันไมพอหรอก อยางถาเราจะสอน
เกี่ยวกับภูมิปญญา ก็ตองไปเอามาจากชุมชนใหเด็กเห็น สื่อบางอยางตองหามาจากขางนอก  เด็กตอง
เรียนรูจากประสบการณ โรงเรียนก็ตองหาอะไรใหมๆ จากขางนอกมาใหเด็กดวย”.....                      

 
ครูจิตรี (กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(หญิง: 38) กลาววา 

.....“ผอ. พี่แกชอบใหครูหาสื่อจากภายนอกมาสอนดวย  บางทีก็เชิญวิทยากร หรือพาเด็ก
ออกนอกสถานที่ มันก็ยากนะเพราะก็ตองเตรียมพอสมควร  แตมันก็ดีตรงที่เด็กไดอะไรดีๆ กวาเรียน
ในหองเรียนอยางเดียว”..... 

      
ครูนิดา (ครูฝายกิจการนักเรียน) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 42) กลาววา 

.....“โรงเรียนพี่เนี่ยะบูมเรื่องนี้มากเลย  ผอ.ทานเกงมาก มีเครือขายเยอะ  เวลาเราอยาก
ไดอะไรจากไหนนะ ประสานแปปเดียวไดเลย  บางทีแทบไมไดขอเขาไป  เขาเอามาใหเอง  เดี๋ยวก็มา
มอบนั่นมอบนี่  เดี๋ยวก็มาจัดอบรม  เดี๋ยวก็มาเอาเด็กเราไปออกคาย  เดี๋ยวก็ใหทุน ดีนะยังง้ีพี่วา”..... 

      
การที่จะสามารถวางแผนและยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาใหไดนั้น จําเปนตองจําแนกแหลงท่ีมาของทรัพยากรภายนอก ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนําเสนอเปนเบื้องตน
ซึ่งประกอบดวย บุคคล หมายถึง บุคคลผูใหหรือสงเสริมสนับสนุนใหทรัพยากรประเภทใดประเภทหนึ่ง           
โดยผานกระบวนการระดมทรัพยากร หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หนวยงานสังคม องคการตางๆ ที่ไดรับยก
ยองจากสังคม สถานประกอบการ หมายถึง กิจการสวนบุคคลที่ดําเนินอาชีพเฉพาะตน และแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติ ความเขาใจในแหลงท่ีมาของทรัพยากรนี้จะเอ้ืออยางยิ่งตอปฏิบัติการระดมทรัพยากร ซึ่งจาก
ปรากฏการณที่โรงเรียนพื้นที่เปาหมายสามารถขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางนั้น การระดมทรัพยากรถือวาเปนหนึ่งในหัวใจสําคัญของปจจัยที่จะนําไปสู
ความสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนําเสนอปฏิบัติการเพ่ือระดมทรัพยากรจากภายนอก ดังนี้ 

1) สํารวจทรัพยากรจากชุมชนและหนวยงานใกลเคียงที่ เปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษา โดยการสํารวจจะมุงไปที่แหลงทรัพยากรดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ซึ่งจะ
ดําเนินการในลักษณะของการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งจะตองมีการกระจายหนาท่ีในการสํารวจขอมูล
อยางท่ัวถึงและมีสวนรวมของทุกฝาย ซึ่งผูอํานวยการในฐานะผูบริหารจะมอบหมายใหทุกฝายทุกกลุมสาระ            
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การเรียนรูดําเนินการสํารวจทรัพยากรภายนอกในสวนที่เก่ียวของและเปนประโยชนตองานที่ตนรับผิดชอบ          
ซึ่งการสํารวจขอมูลในลักษณะนี้จะทําใหไดขอมูลอยางหลากหลายและครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตบริการการศึกษา  
โดยแตละฝายจะตองมีการจัดทําบันทึกการสํารวจขอมูลเปนสารสนเทศในฝายตนเองเพื่อใหสะดวกแกการ
สืบคนขอมูล   
 
ครูจรัล (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 40) กลาววา 

.....“ครูเราสวนมากก็อยูในพื้นที่แถวนี้กัน  เวลาอยากไดขอมูลอะไร  โดยเฉพาะที่ที่เราจะ
ไปขอความอนุเคราะหอะไรตาง ๆ นี่สบายมาก   เวลาเราทําขอมูลเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรในชุมชนยิง่
งายใหญ  เขารูกันอยูแลว เพียงแตวาเราเอามาทําเปนขอมูลใหเปนระบบ  เวลาฉุกละหุกก็ใชไดเลย  
ย่ิงถา สมศ. มาประเมิน  เราก็เอาอางเขาได”..... 

      
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการสํารวจของแตละฝายอาจมีความ

ซ้ําซอนกันเนื่องจากทรัพยากรบางอยางหรือทรัพยากรจากบางแหลงสามารถนํามาใชประโยชนในภารกิจทาง
การศึกษาไดหลายประการ ซึ่งก็ไมถือวาเปนการซ้ําซอนของขอมูลเพราะถือวาทรัพยากรดังกลาวมีการนํามาใชใน
ภารกิจที่ตางกัน แตควรมีการประชุมเพื่อชี้แจงเก่ียวกับขอบเขตของการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน จากการลงพ้ืนที่และไดมีโอกาสศึกษาเอกสารทะเบียนสื่อและทรัพยากรพบวา แตละฝาย หรือแตละกลุม
สาระการเรียนรูมีขอมูลทรัพยากรบางอยางท่ีเหมือนกัน แตหลังจากสอบถามพบวา มีการนํามาใชในกิจกรรม          
ที่ตางกันออกไป .....“ของบางอยางมันใชประโยชนไดหลายดาน ก็ตองเอามันไปใชทุกๆ ดาน ถึงจะคุมคา”..... 
(ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) การประสานความรวมมือกับแหลงทรัพยากรนั้นเพ่ือขอความ
อนุเคราะห  การสํารวจขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรนั้นทําใหไดมาเพียงแคขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรจาก
ภายนอกที่มีประโยชนตอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาทานนั้น แตสิ่งท่ีจะทําใหไดมาซึ่งทรัพยากรเพื่อ
นํามาใชไดจริงนั้นจะตองมีการประสานความรวมมือกับแหลงทรัพยากรดังกลาวเพ่ือขอความอนุเคราะหใหการ
สนับสนุนแกโรงเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งผูอํานวยการจะตองดําเนินการหลายรูปแบบ 
อาทิเชน การสงหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงาน องคการ ผูปกครอง สมาคม เปนตน การสรางเครือขาย
ประสานความรวมมือเพ่ือระดมทรัพยากรและใชทรัพยากรรวมกัน โดยใชหลักชุมชนสัมพันธในการสราง
สัมพันธภาพอันดีแบบน้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“โรงเรียนเราไมคอยมีปญหาเวลาจะขอความรวมมือหรือขอความอนุเคราะหจาก
หนวยงานอื่น เพราะเราไดรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมา เราเองก็ใหความรวมมือเขาเวลาเขาเหมือนกัน 
เราก็ชวยเขา เขาก็ชวยเราอยูแลว”..... 

                                                            
1.2.2.3 การบริหารทรัพยากร    

การบริหารทรัพยากรเปนสิ่งท่ีผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีบทบาท          
ในการดําเนินการเพื่อใหทรัพยากรทั้งภายในและนอกโรงเรียนถูกนํามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน   
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
.....“ผมถือวาการบริหารทรัพยากรสําคัญมากเพราะเปนกระบวนการที่จะนําเอาปจจัย  

ตางๆ ไปใชใหงานสําเร็จ ถาบริหารไมไดใชไมเปนงานก็ไมสําเร็จ”.....  
 

ดังนั้นผูบริหารจึงจะตองมีความชาญฉลาดในการบริหารทรัพยากรอันถือ
เปนปฏิบัติการที่สําคัญยิ่ง ซึ่งกระบวนการสําคัญในการบริหารทรัพยากรมีดังนี้ 

1) การกําหนดนโยบาย และแผนของสถานศึกษา โดยจัดใหมีการทํา
แผนงานของสถานศึกษาของตนขึ้น เพ่ือจะไดทราบวาจะตองทํากิจกรรมอะไรบาง และกิจกรรมตางๆ จะตองใช
ทรัพยากรใดบาง ซึ่งจะตองระบุอยางชัดเจน และจะตองมีการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน 
เปนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานวาเราตองการความสําเร็จอะไร ทั้งในดานของปริมาณและ
คุณภาพ และจะตองวิเคราะหงานหรือกิจกรรมวา หากจะตองการบรรลุเปาหมายนั้นจะตองกระทํางานหรือ
ภารกิจอะไรบาง 

2) กําหนดทรัพยากรที่ตองการ โดยรวบรวมความตองการดาน
ทรัพยากรจากแผนงาน มีการจําแนกเปนหมวดหมูที่ตองการอยางชัดเจน การกําหนดทรัพยากรที่ตองการ           
เปนการกําหนดเปาหมายกิจกรรมแลวจะตองพิจารณาวาในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้นจะตองใชทรัพยากร
เทาใด เชน ตองการทรัพยากรมนุษย เม่ือตีหรือวิเคราะหออกมาแลวจะตองใชคนเทาใด โดยอาจจะวิเคราะห
ออกมาเปนคน วัน หรือ คน เดือน แลวแตลักษณะของงานหรือระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติงานนั้น นอกจาก
ทรัพยากรมนุษยแลวยังตองการทรัพยากรดานอื่นๆ อีกหรือไม ถาหากตองการ ตองการเทาใดจึงจะพอเพียง 
เชน ตองการทรัพยากรเงินเปนคาใชสอยคาตอบแทนเทาใด ตองการวัสดุ อุปกรณอะไรบาง โดยพยายามจําแนก
ทรัพยากรเหลานั้นออกเปนหมวดหมูและประการสําคัญคือ การกําหนดหรือวางแผนวาจะใชทรัพยากรเหลานั้น
เมื่อไร ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมและการแสวงหา 

3) การแสวงหาทรัพยากร โดยแสวงหาจากแหลงทรัพยากรตางๆ เชน 
งบประมาณ เงินรายได เงินบริจาค ทรัพยากรจากชุมชน การขอความชวยเหลือจากผูที่เก่ียวของ หรือการระดม
ทรัพยากรจากฝายตางๆ 

4) การจัดสรรทรัพยากร  โดยจัดเรียงลํ าดับความสําคัญ  หรือ            
ความพรอมของโครงการที่จะทํา ซึ่งเมื่อไดทรัพยากรแลวผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว เชน อาจจะจัดสรรตามหลักการตอไปนี้ 

4.1) ตามความรีบดวนของงาน งานหรือกิจกรรมใดถาตองการทํา
อยางรีบดวนเพื่อแกปญหาหรือเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมรีบดวนก็จําเปนจะตองจัดสรรใหกอน 

4.2) เพ่ือสืบตอกิจกรรมเดิม เปนการจัดสรรเพื่อใหงานเดิมไม
ตองชะงัก หรือหยุดอยูกับที่ เชน การจัดสรรทรัพยากรเงินเพื่อเปนเงินเดือนแกเจาหนาที่เดิมจะตองจัดใหเพ่ือจะ
ไดปฏิบัติหนาที่ตอไป 

4.3) เพ่ือจัดกิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมปกติซึ่งจะตองทํา เชน        
เรื่องของงานธุรการ เปนตน 

4.4) เพ่ือพัฒนางานใหม หนวยงานจะตองมีการพัฒนาดังนั้น
กิจกรรมใหมๆ ควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินไป 

4.5) เพ่ือทดแทนของเกา ทรัพยากรบางอยางจําเปนจะตองจัดสรรให
เพ่ือทดแทนของเกาที่ชํารุดลาสมัย 
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5) การใชทรัพยากร โดยมีการวางแผนการใช เชนจะใชกระดาษ         
ในกิจกรรมใดเพื่อมิใหเก็บไวโดยเปลาประโยชน และควบคุมการใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ           
เม่ือจัดสรรใหแลวผูที่ไดรับการจัดสรรจะนําไปใชเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการควบคุม
เพ่ือใหการใชไดเปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6) การประเมินการใช เชนประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล               
ความเพียงพอ ปญหาและอุปสรรค การประเมิน เปนการบริหารทรัพยากรขั้นสุดทายเพ่ือประเมินดูวาการใช
ทรัพยากรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิผลที่ไดคุมกันหรือไมเพียงใด และมีปญหาประการใดหรือไม              
เพ่ือหาทางแกไขปรับปรุงตอไป 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“จะวาไปแลวการบริหารทรัพยากรก็คงเหมือนๆ กันทุกโรงเรียน แตมันก็ตางกันตรง
ที่วาทําครบทุกขั้นตอนหรือเปลา ผมวาครบไมครบไมสําคัญเทากับนําไปใชใหงานสําเร็จไดหรือเปลา  
ผมมองที่ผลสําเร็จมากกวานะ”.....  

     
การระดมทรัพยากรและการบริหารทรัพยากรเปนปฏิบัติการที่จะเกิด

ควบคูกันและถือเปนภารกิจสําคัญที่จะทําใหไดมาซึ่งทรัพยากรอันเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาใหบรรลุผลที่คาดหวัง    

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปการคนหาปจจัยแหงความสําเร็จไดดัง
แผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพที่ 19 การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

1.3 การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (Building Relationship) 
บุคลากรในโรงเรียนถือเปนตัวแปรสําคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปสูความสําเร็จ เพราะเปนผู

ปฏิบัติการทุกภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นผูอํานวยการจะตระหนักถึงการบริหารบุคลากรวาเปนงาน
ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการทํางานกับคนนั้นเปนสิ่งท่ีละเอียดออนอยางยิ่ง เนื่องจากบุคคลมีความ
แตกตางระหวางบุคคลในทุกดาน ดังนั้นความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตอง
ทําความเขาใจวาบุคลากรในโรงเรียนมีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ซึ่งการที่จะทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษานั้น ผูอํานวยการจะตองเขาใหถึงใจของบุคลากร เปนที่ยอมรับนับถือและ
ไดรับความศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียน มีการเสริมแรงบุคลากร การสรางความเขาใจรวมกันโดยใชการ
สื่อสารที่เหมาะสม รวมถึงความสามารถในการจัดการความขัดแยงและไกลเกลี่ยหรือแกปญหาการปฏิบัติงาน 
ไดเปนอยางดี ซึ่งการทํางานกับคนถือเปนปฏิบัติการที่ผูบริหารจะตองใชกลวิธีอันแยบยลในฐานะผูนําเพ่ือให
การขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีพลวัต ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนที่สอดคลองกัน 
ตอไปนี้ 
 

- การมองภาพความสําเร็จที่
คาดหวังเปนเปาประสงค 

- การระดมความคิดเพ่ือหา
กลยุทธวิธีการท่ีหลากหลาย 

- การเลือกบูรณาการกลยุทธ
และวิธีที่เหมาะสมสามารถ
ดําเนินการได 

- การรางแผนกลยุทธ 
- การนําแผนกลยุทธสูการ
วางแนวทางระดับปฏิบัติ
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ 

การระดมทรัพยากรจาก
ภายนอก 

- การสํารวจทรัพยากรจาก
ชุมชนและหนวยงาน
ใกลเคียงที่เปนประโยชน
ตอการจัดการศึกษา 

- การประสานความรวมมือ
กับแหลงทรัพยากรนั้นเพื่อ
ขอความอนุเคราะห 

 

การใชทรัพยากรใน
โรงเรียนอยางคุมคา 

- การสํารวจทรัพยากรใน
โรงเรียนและจัดทํา
สารสนเทศทรัพยากรใน 

- การระบุขอบเขตการใช
ทรัพยากรตาง ๆ 

- การกําหนดผูรับผิดชอบ
ดูแลและใหบริการ 

การบริหารทรัพยากร 

การคนหา
ปจจัยแหง
ความสําเร็จ

การวางแผน
กลยุทธ 

การระดม
ทรัพยากร
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
.....“ผมวาสิ่งที่ยากที่สุดในการทํางานใหสําเร็จก็คือการทํางานกับคนหลายคนนี่ละ  ถาเรา

ทําคนเดียวอาจจะงายกวานะเพราะคิดเองทําเอง แตงานคงไมออกมาดีเทาไหรหรอก เพราะงาน
โรงเรียนงานมันมีหลายยาง หลายฝาย ตองชวยกันทํา จึงจะสําเร็จได”..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“บริหารคนนี่ละอยากที่สุด  แตถาทําไดนี่สุดยอดเลย  อะไรมันก็จะดีไปหมด  งานก็จะ
เสร็จดวยดี  เราอยูรวมกันก็มีความสุข”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“ผอ. แตละคนก็มีสไตนการบริหารงานบุคคลตางกันออกไป  แตวาเปาหมายนาจะ
เหมือนกัน คือวาทํายังไงครูในโรงเรียนของเราถึงจะปฏิบัติงานใหดีที่สุดและเกิดประโยชนกับโรงเรียน
ที่สุด”..... 

     
การปฏิบัติของผูอํานวยการในประเด็นการทํางานกับคน ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นที่คนพบ

จากการลงพ้ืนที่การวิจัย  ดังนี้ 
1.3.1 การสรางความเชื่อใจและศรัทธา 

การสรางความเชื่อใจและความศรัทธาถือเปนปฏิบัติการแรกที่ผูอํานวยการจะตอง
ดําเนินการเมื่อกาวเขามาอยูในโรงเรียน เนื่องจากการเปนผูนําที่ดีนั้นจะตองไดรับการยอมรับจากบุคลากร          
ในโรงเรียนกอนจึงจะสามารถบริหารบุคคลหรือนําบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาตางๆ ได   
..... “เริ่มแรกนี่นะเราตองทําใหครูเชื่อใจและมั่นใจในตัวเรากอน เพราะเรามาอยูใหมๆ เขาอาจจะยังไมรูจักเรา
ดีพอ ถาทําไดอะไรๆ มันก็จะดีตามมาเองละ"..... (ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา)  

ปฏิบัติการเพ่ือสรางความเชื่อใจและศรัทธาที่ผูอํานวยการในพื้นที่เปาหมายได
ปฏิบัติผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 

1) วางตนเหมาะสม ในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนนั้นจะตอง
ตระหนักถึงสถานะของตนเองวาอยูในฐานะผูนําโรงเรียน เปนผูบริหารที่มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารงานและ
นําบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ดังนั้นการวางตนที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่และ
สถานะทางสังคมจึงถือเปนหัวใจสําคัญของผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือใหบุคลากรกรเกิดความเชื่อใจและศรัทธา
ในการเปนผูตามที่มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามการนําของผูอํานวยการโรงเรียนในทุกภารกิจดวยความรวมมือ
เปนอยางดี    
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“ผอ.ตองวางตัวใหสมกับที่เปน ผอ.  แตก็ไมใชวาทําตัวเปนเจานาย  เพียงแตทําใหเขา
เคารพและเกรงใจ   ตองอยางใหเขาวาเราได วา ขนาด ผอ.ยังเปนยังง้ันยังง้ีเลย  จะเอาอะไรกับครูละ  
ถายังง้ีนะ  แยเลย   ผมวาคนที่จะมาเปน ผอ. ก็นาจะรูอยูแลววาอะไรควรไมควร  แตเอาเขาจริง ๆ ก็
ไมรูวาใครนะทําไดแคไหน  มันอยูที่ตัวเองนี่เหละ”..... 

     
การวางตนที่เหมาะสม คือ การดํารงตนอยูในครรลองอันดีงามของความเปน

ผูอํานวยการโรงเรียน ทั้งกาย วาจา และใจ มีความสํารวมและระมัดระวังในการแสดงออกอยางมีสติระลึกอยู
เสมอถึงบทบาทหนาท่ีอันควรกระทํา ใชความคิดพิจารณาถึงสิ่งท่ีถูกที่ควรสิ่งท่ีชอบและมิชอบในการกระทํา  
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นอมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวาดวยหลักของความเปนผูนํามาใชในการทํางาน ไดแก พรหมวิหาร 4 
ซึ่งถือเปนหลักธรรมของผูนํา การดํารงตนอยางมีสติของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นจะทําใหผูอํานวยการปฏิบัติตน
ดวยความไมประมาทและไมเกิดความผิดพลาดอันเปนบอเกิดของความเสื่อมเสียและลดความเชื่อใจและศรัทธา
จากบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน ถือเปนการสรางภาพลักษณของความเปนผู อํานวยการที่ดีและ            
เผยพฤติกรรมอันเหมาะสมออกมาใหเปนที่ประจักษแกสายตาของบุคลากรในโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ผอ.ก็ตองมีศีลมีธรรมประจําตัว  อาจจะไมถึงขั้นธรรมะธรรมโมหรอก  ธรรมดานี่ละ  
เพียงแตวาอยาประมาทก็พอ  อยางถามีงานมีการเกิด ผอ.เมาไมเปนทาก็เสียหมด  พลาดทีเดียวก็แย
กวาที่คิดนะ  ตองคุมตัวเองใหได   แตก็ไมไดหามโนนหามนี่ไปหมด  เอาพอประมาณ  แคนี้ก็คงพอรู
เรื่องมั้ง”..... 

     
การรักษาศีลและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา         

เปนการนอมนําเอาหลักปฏิบัติที่ดีงามมาเปนแบบอยางในการวางตน เมื่อสามารถรักษาศีลไดอยางเหมาะสมแลว
ยอมเปนบอเกิดแหงความมีสมาธิซึ่งจะทําใหผูอํานวยการมีความระมัดระวังรอบคอบและสํารวมในการวางตน
อยางเหมาะสม และผลอันสูงสุดก็คือการเกิดปญญาและเกิดอัตลักษณของความเปนผูนําท่ีไดรับการยอมรับ      
นับถือ ไดรับความไววางใจ และความศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียน ความมีปญญานี้เองจะนํามาสูการ
แสดงออกซึ่งความเปนเอกัตตบุคคลทางการบริหารและเปนที่มาของปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “คนเปน ผอ.ก็ตองรูผิดชอบชั่วดีพอสมควรถึงจะมาเปน ผอ. ได   ทําอะไรก็ตามนะถา
มีคุณธรรมหรือมีธรรมะประจําใจอะไรก็จะดีไปหมด  นักเรียนก็จะเคารพศรัทธา  ครูเขาก็จะนับถือ  
คนเปน ผอ.ทําไดไมยากหรอกถาจะทําเพราะคิดที่จะมาเปน ผอ. ก็ยังกลาคิดเลย พอมาเปน ผอ.แลว
ก็ตองทําใหไดสิ   แตก็มีอยูหรอกคนที่จะทําไมไดนะ    แตก็ดูเอาวาโรงเรียนเขาเปนยังไง  ครูเขาเปน
ยังไง  เปน ผอ.เหมือนกันนี่ละ  แตเนื้อในไมเหมือนกันหรอก”..... 

 
2) ปฏิบัติงานเปนตัวอยาง ในที่นี้หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมุงม่ันตั้งใจ

และทุมเทในการปฏิบัติงานใหเปนที่ประจักษเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในโรงเรียนเปนการสรางความ
เชื่อในและความศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียน ในประเด็นนี้สอดคลองกับการวางตัวของผูอํานวยการโรงเรียน
แตมุงประเด็นไปที่การปฏิบัติงานในภารกิจทางการศึกษาที่เปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร โดยบุคลากรสามารถ
ยึดถือเปนแบบอยางและดําเนินรอยตามการทํางานได 
 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 48) 
กลาววา 

..... “ทาน ผอ. คนนี้ตั้งใจทํางานมากครับ ผมเห็นแลวบางทีรูสึกอายทานที่ทํางานไมเต็มที่  
ก็เลยพยายามแอ็คทีฟตัวเองขึ้น ไดบางไมไดบาง  มีผลนะผมวา  ถา ผอ.เปนตัวอยางครูก็ตองทําตาม 
ถาไมทําตามก็แปลวายอนศรผูบริหาร  ความดีความชอบไมตองพูดถึง”..... 
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การขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาในโรงเรียนหลายประการตองการ
แบบอยางเพ่ือเปนแมแบบการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการจะตองสามารถทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแมวางานของผูอํานวยการโรงเรียนและงานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีความแตกตางกันโดย
ธรรมชาติของบทบาทและหนาที่แตงานของฝายบริหารและฝายปฏิบัติการก็มีความเชื่อมโยงและเก่ียวของกัน
อยางแยกออกไมได ดังนั้นเมื่อผูนําดีก็จะสงผลใหผูตามดีไปดวย    
 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
(ชาย: 45) กลาววา  

.....“งานอะไรที่ ผอ. ออกโรงเอง หรือทําเปนตัวอยางได สังเกตวาครูก็จะกระตือรือรนดวย
นะ  บางที ผอ.ไมไดทําอะไรมากหรอก แคใหความสนใจหรือพูดถึงงานนั้น คนที่เกี่ยวของเขาก็
กุลีกุจอกันใหญ  ย่ิงถาถามวา งานเสร็จหรือยัง  หรือไปถึงไหนแลว ครูย่ิงกลัววาจะถูกเพงเล็ง  เลย
ตองรีบทํางานใหเสร็จ  ไมแคนั้นนะ  ถา ผอ.สนใจมาก ๆ งานก็ย่ิงออกมาดีเพราะกลัว ผอ.ตําหนิ”..... 

       
การเปนแบบอยางท่ีดีนี้จะมีประโยชนอยางยิ่งเม่ือตองการเปลี่ยนพฤติกรรม

การทํางานของบุคลากร ทั้งนี้อาจมีวัฒนธรรมการทํางานบางประการที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา หรือการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การท่ีจะทําใหบุคลากรยอมรับนับถือและปฏิบัติตาม
ผูอํานวยการดวยดีนั้น สิ่งสําคัญคือ ผูอํานวยการตองสามารถทําไดใหเห็น และเปนที่ยอมรับจึงจะนํามาซึ่งการ
โอนออนผอนตามยอมรับนับถือและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานตามที่ผูอํานวยการคาดหวังหรือตองการ
ใหเกิดขึ้น 

3) สรางความคุนเคย ความคุนเคยระหวางผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางความสัมพันธอันดีในฐานะบุคลากรในโรงเรียนที่เปรียบเสมือนกับ
ครอบครัวแหงท่ีสอง ซึ่งมีภารกิจรวมกันในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ความคุนเคยและความสนิทสนม
เปนพื้นฐานที่ดีในการสรางความเชื่อใจและความศรัทธาในตัวผูอํานวยการโรงเรียน หากผูอํานวยการสามารถ
สรางความคุนเคยและความเปนกันเองใหเกิดขึ้นไดก็จะทําใหเกิดบรรยากาศที่อบอุนในการทํางานรวมกัน 
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 53) กลาววา 

..... “ ผอ. ตองรูจักครูทุกคนในโรงเรียน และตองสรางความคุนเคยอยางทั่วถึงดวยนะ
โดยทั่วไปครูเขาจะชอบความเปนกันเอง ไมมีใครชอบ ผอ.หนาขรึมๆ วางทาวาเปนเจานายหรอก”..... 

       
วิธีการที่ผูอํานวยการจะสามารถใชในการสรางความคุนเคยกับบุคลากร           

ในโรงเรียนสามารถทําไดหลายประการ เชน การพบปะพูดคุย หรือการเยี่ยมเยือนตามหองเรียน หองพักครู 
หองกลุมสาระ หรือหองปฏิบัติงานของฝายตางๆ ซึ่งผูอํานวยการจะตองเสียสละเวลาในการสรางความสัมพันธ
อันดี บางครั้งอาจมีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค หรืออาจมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือสรางความสนิท
สนมคุนเคย   
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ครูวิเชียร (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 45) 
กลาววา 

.....“ทาน ผอ.ชอบเดินรอบโรงเรียนนะ  ไปแอบดูครูสอนก็มี  แรก ๆ ก็เกร็งเหมือนกัน  
ตอมาก็ชินแลว บางทีทานก็ไปคุยกับคนโนนคนนี้  แวะไปหองพักครู  มีโอกาสก็จัดงานเลี้ยงสังสรรค  
เชน ปใหม ปดกลองชอลก งานกีฬา แลวแตโอกาส  ไปทัศนศึกษานี่มีประจําทุกปนะ  ผมชอบสไตน
แบบนี้ละเปนกันเองดี”..... 

       
ผู อํานวยการจะตองบริหารเวลาในการทํางานและเวลาในการสราง

ความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียนใหได เพ่ือใหไมเกิดชองวางระหวางบุคลากรฝายปฏิบัติงานกับผูบริหาร  
ซึ่งจะทําใหบุคลากรรูสึกวา ผูอํานวยการเปนนายหรือผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับที่แตกตางจากบุคลากร มีการ
แบงแยกชนชั้น ซึ่งสงผลถึงการทํางานที่เปนไปเพียงเพราะคําสั่งเจานาย และปฏิบัติใหแลวเสร็จผานๆ ไป และ
บางครั้งอาจเกิดการตอตานหากผูอํานวยการถือยศถาบรรดาศักดิ์และคิดวาตนเปนเจานาย และไมเขาอกเขาใจ
บุคลากร มีผูบริหารโรงเรียนบางแหงท่ีแทบจะไมอยูโรงเรียน จึงมีโอกาสพบปะบุคลากรนอยมาก ความสัมพันธ
ก็อาจเกิดขึ้นในเชิงลบ และขาดความสนิทนมคุนเคยและเขาอกเขาใจกัน ซึ่งถือเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่ง           
ในการประสานความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาและยากที่จะเปนที่ยอมรับของบุคลากร 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ที่จริงงาน ผอ.ก็เยอะนะ  ออกไปขางนอกก็บอย แตก็ตองไมลืมโรงเรียนตัวเอง  
เดี๋ยวครูจําหนา ผอ.ไมได ถาพอมีเวลาอยูโรงเรียนก็ตองใชเวลาใหคุมคา พบปะนักเรียนหนาเสาธง
บาง พบปะเพื่อนครูบางตามสมควร งานนอกอะไรพอเลี่ยงหรือปฏิเสธไดก็ตองปลอยบาง บางคนเขา
โรงเรียนนั่งเซ็นเอกสารเสร็จก็ออกโรงเรียนทันที บางคนไมโผลกลับมาโรงเรียนอีกเลยทั้งวันไมรู
หายไปไหน ที่จริงถาไปติดตองานหรือประชุมก็ไมนาเกินครึ่งวันหรอก ผมวามีเยอะนะ ถาบริหารเวลา
เปนมันจะไมเปนยังง้ี”..... 

      
ดังนั้นความคุนเคยและความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกันจึงถือเปนภารกิจ          

ที่ผูอํานวยการจะตองหากิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นในโรงเรียน จึงจะสามารถสรางความเชื่อใจ
และความศรัทธาจากบุคลากรในโรงเรียนได 
 

4) แสดงความจริงใจใหประจักษ   เก่ียวเนื่องจากการวางตน  การปฏิบัติงาน
เปนตัวอยาง  และ การสรางความคุนเคย  ความจริงใจนี้เปนนามธรรมอันอยูในความรูสึกนึกคิด  แตก็สามารถ
แสดงออกใหเห็นไดผานพฤติกรรมทางกาย  และวาจา  ซึ่งบุคลากรจะสามารถสัมผัสไดถึงความจริงใจหรือความ
เสแสรงในสิ่งท่ีผูอํานวยการแสดงออก    ความจริงใจจะมีความสม่ําเสมอและเปนธรรมชาติ  สวนการเสแสรงจะ
เปนพียงชั่วครั้งชั่วคราวไมคงที่จนทําใหบุคลากรจับไดวาสิ่งท่ีแสดงออกนั้นไมใชความจริงใจ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ความจริงใจนี่ละสําคัญ ถาเราจริงใจกับเขาเขาก็จริงใจกับเรา ถาเราไมจริงใจกับเขา 
เขาก็คงเหมือนกับเรานี่แหละ ผอ.ตองมีความจริงใจทั้งความคิด คําพูด การกระทํา ทุกอยางวาง้ัน
เถอะ”.....  
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การแสดงความจริ งใจใหประจักษนั้ นจะตองอาศัยปฏิ บัติการ อ่ืนๆ             
มาเสริมสรางอยางตอเนื่อง ไดแก ผูอํานวยการจะตองวางตนเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอทุกเวลาทุกสถานท่ี          
จนเปนภาพลักษณที่ติดตามบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน จะตองปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังและความสามารถ
ใหเปนแบบอยางการปฏิบัติงานท่ีดีแกบุคลากรในโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับ  จะตองสรางความสนิทสนมคุนเคย
และความเปนกันเองใหบุคลากรในโรงเรียนรูสึกวาผูอํานวยการมีมนุษยสัมพันธและไมตรีอันดี ไมถือยศถือศักดิ์ 
ไมอวดศักดาบารมีหรือชอบใชคําสั่งในฐานะที่ตนเปนเจานาย ทํางานดวยแลวมีความสุข ซึ่งหากผูอํานวยการ
สามารถแสดงสิ่งเหลานี้ออกมาใหเปนที่ประจักษไดก็จะทําใหบุคลากรมองเห็นความจริงใจ และเกิดความเชื่อใจ
และศรัทธาในตัวผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นผูอํานวยการจึงตองปฏิบัติตนใหสมํ่าเสมอ และระลึกอยูเสมอวา
การทํางานกับคนนั้นเปนสิ่งที่ยากและ ซับซอนเพราะแตละบุคคลมีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน การสรางความเชื่อใจ
และความศรัทธาจึงเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป     
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “การสรางความเชื่อใจเคารพศรัทธาในตัวเรา เกิดมาจากความจริงใจที่เราได
แสดงออกใหคนอื่นเห็น เปนคุณสมบัติสําคัญของ ผอ.”.....  

 
1.3.2 การสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

การสรางแรงจูงใจในการทํางานนั้นคือวาเปนสิ่งท่ีผูอํานวยการจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญและปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพราะการสรางแรงจูงใจเปนการเติมพลัง และการกระตุน
การทํางาน ของบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา การเสริมแรงที่เหมาะสมจะเปนการสราง
แรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนการสรางเจตคติที่ดีและทัศนคติที่ดีตอการทํางานซึ่งจะสงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอันจะเปนตัวแปรตามที่เกิดขึ้น 

การสรางแรงจูงใจถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการทํางานกับคนหรือการบริหารงาน
บุคคลสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปไดดวยความรวมมืออันดี ความเสียสละและความทุมเทในการทํางาน
ตลอดจนความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในโรงเรียน แรงจูงใจที่ดีในการทํางาน เปนสวนที่มีผล
ตอพฤติกรรมการทํางานและการแสดงออกของบุคลากรโรงเรียน ในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา  
ผูอํานวยการโรงเรียนจึงตองมีกลวิธีในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งการสรางแรงจูงใจที่ผูวิจัยขอนําเสนอ
ในที่นี้ คือ การเสริมแรง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ผมวาการสรางแรงจูงใจในการทํางานที่ดีที่สุดคือ การเสริมแรง เพราะการเสริมแรง
จะกระตุนใหครูทํางานดวยความตั้งใจมากยิ่งขึ้น  และทําใหไดผลงานที่ออกมาดีย่ิงขึ้นดวย”.....  

 
การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การทําใหพฤติกรรมการตอบสนอง

เกิดขึ้นอีก หรือมีความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น โดยใหสิ่งเราท่ีเปนตัวเสริมแรงแกบุคลากรหลังจากที่
แสดงพฤติกรรมแลว ในทางการบริหารนั้น ผูอํานวยการจะตองใชการเสริมแรงในการบริหารบุคลากรโดยการให
สิ่งเราท่ีดีเพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือรนที่จะแสดงออกซึ่งการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและ 
เต็มตามศักยภาพเพ่ือใหผลที่ปรากฏในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษานั้นรักษาระดับคุณภาพและ              
มีเสถียรภาพอยางยั่งยืน 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การเสริมแรงทําใหครูทํางานไดดีขึ้น เพราะเปนทั้งกําลังใจและแรงกระตุนใหเกิด
ความพยายามในการทํางานใหสําเร็จ”..... 

       
การเสริมแรงมี 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ           

แตสําหรับการบริหารงานที่ดีนั้นควรจะเปนการเสริมแรงทางบวกเพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีในการทํางาน ถือเปน
บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการที่จะตองใชการเสริมแรงเพ่ือจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหมีความเต็มใจ รวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  
    
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“เสริมแรงเปนเรื่องของจิตวิทยาการทํางาน ผูบริหารตองมีจิตวิทยาการบริหาร  
โดยเฉพาะทํางานกับคนตองเขาใจ ใคร ๆ ก็ชอบใหคนอื่นชอบคนอื่นชมเปนธรรมดา อะไรที่พอทํา
แลวทําใหครูมีกําลังใจก็ตองทํา เพราะครูก็เปนคนที่มีความรูสึกเหมือนกัน ถาเขาไดยาดี เขาก็มีกําลัง
ทํางานดี” .....  

 
จากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวาผู อํานวยการโรงเรียนไดใชการเสริมแรงเพื่อสราง

แรงจูงใจในการทํางาน โดยใชเทคนิควิธีการที่สําคัญดังนี้ 
1) การใหผลตอบแทนในพฤติกรรมเชิงบวก เม่ือบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติดี

ประสบความสําเร็จในการทํางานผูอํานวยการตองแสดงการยอมรับ ชมเชยใหทราบโดยทั่วกัน ไดแก การแจงตอ
ที่ประชุม การประกาศประชาสัมพันธตอท่ีสาธารณชน การมองรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ การใหผลตอบแทน
นี้จะเปนการสรางเสริมกําลังใจในการทํางานและความภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีแตถาเปนขอตําหนิตองตักเตือน
เปนสวนตัว เพราะตามหลักการทฤษฎีการจูงใจนั้น ปจจัยจูงใจที่มีระดับการจูงใจสูงสุด ไดแก การไดรับการ
ยอมรับและการไดรับความสําเร็จ    

2) รวมกันตัดสินใจ คนจะทํางานไดดีขึ้นเมื่อเขารูสึกไดมีสวนรวมในการใหกับทีม 
ไดแสดงออกถึงความสามารถ ทักษะ และประสบการณของเขาใหผูอ่ืนรับรู เพราะคนทุกคนตองการรูสึกวาเปน
คนสําคัญและมีคุณคา ผูอํานวยการจึงควรใหความสนใจผูปฏิบัติงานทุกคน โดยการมอบหมายงานอยาง
เหมาะสม ใหไดแสดงความคิดเห็นเปนการใหโอกาสเขาไดแสดงความสามารถ และชวยใหทราบความคิดของ
เขาวาสอดคลองกับนโยบายขององคการหรือไม วิธีการที่สามารถใชอยางไดผลคือ การจัดประชุมทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ การมอบหมายงานหรือการเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและทรรศนะเกี่ยวกับการวางแผนและตัดสินใจดําเนิน
ภารกิจที่บุคลากรมีสวนรวมจะทําใหบุคลากรรูสึกวาตนมีสวนรวมในความรับผิดขอบที่จะขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาใหประสบความสําเร็จ 

3) ใหขอติชมเชิงสรางสรรค สิ่งท่ียากสําหรับผูอํานวยการและตองเรียนรู คือ 
การติชมเชิงสรางสรรคทั้งการแสงดออกทางวาจาและพฤติกรรมสอนองตอการปฏิบัติงาน  การคงสัมพันธภาพ
ในการทํางานที่ดีและจริงใจ ใหความนับถือซึ่งกันและกันมีความสําคัญ แตสามารถทําอยางมีเหตุผลและยุติธรรม 
การชมตองทําอยางเปดเผย สวนการติตองทําเปนสวนตัวและจะตองใชคําพูดเชิงบวกและเสริมแรงใหเกิดการ
พัฒนาขอบกพรองหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน    
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4) การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความสะดวก 
สบายใจในการปฏิบัติงาน 

4.1) การดูแลเรื่องอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            
ในโรงเรียน รวมถึงการจัดหองสํานักงาน หอปฏิบัติงานของฝายและกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งอาจอยูในลักษณะ
ของหองพักครูที่เปนสัดสวน ทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

4.2) การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ของงบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอ และมีคุณภาพดี สะดวกตอการใชงาน ไดแก อุปกรณสํานักงาน ตํารา 
คูมือครู หนังสือเรียน สื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปดโอกาสใหบุคลากรครู
แจงความจํานงในกรณีตองการวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ซึ่งฝายการเงินและพัสดุจะตองไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
สนับสนุนอยางทันทวงที 

4.3) สรางบรรยากาศของการทํางานที่ดี บุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน รวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน มอบหมายภารกิจใหบุคลากรมีบทบาทหนาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  
ใหบุคลากรมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น ขอตกลงเก่ียวกับคานิยมและเปาหมายที่ตั้งไว ทําความรูจัก
บุคลากรแตละคนเปนอยางดี รูวาเขาตองการความชวยเหลืออะไรที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและควรให
รางวัลอะไรกับแตละคน ทําความชัดเจน ปรึกษา และใหแรงเสริมกับผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับเปาหมายและ
ความคาดหวังของโรงเรียน  จากการศึกษาปรากฏการณการปฏิบัติงานในโรงเรียนพบวาลักษณะของบรรยากาศ
ในการทํางานที่ดี มีลักษณะดังนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีมงานคือ คณะทํางานเพ่ือ
พัฒนางานของโรงเรียน มีการสื่อสารที่ชัดเจนทั้งสองทางคือ จากบุคลากรสูผูอํานวยการและจากผูอํานวยการสู
ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น บุคลากรทุกคนตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน   
การใหคุณคาพฤติกรรมที่ดีและใหแรงเสริมพฤติกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในทุกรูปแบบที่สามารถดําเนินการได  เชน  
การจัดอบรมสัมมนาภายใน การสงบุคลากรใหรับการพัฒนาจากหนวยงานภายนอก การสงเสริมใหบุคลากร
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การมอบหมายใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ
บนวิถีทางและวิธีการของตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งท้ังงานและบุคคลที่ปฏิบัติงานตองไดรับการ
ยอมรับ การสรางความรูสึกเชิงบวกใหผูปฏิบัติงานรูสึกดีเก่ียวกับงานและผูรวมงาน 

อยางไรก็ตามตองระมัดระวังการบั่นทอนกําลังใจหรือการลดแรงจูงใจในการ
ทํางานจากบรรยากาศการทํางานที่ไมเสริมสรางกําลังใจแกบุคลากรซึ่งลักษณะของบรรยากาศในการทํางานที่ไม
ดีที่ผูอํานวยการตองระมันระวังไมใหเกิดขึ้นไดแก การแบงแยกพวกในที่ทํางาน พวกเขาพวกเราผูปฏิบัติงานรอง
ทุกขหรือบนตลอดเวลาหรือไมมีการสื่อสัมพันธกันเลย ผูปฏิบัติงานไมอยากมาทํางานผูปฏิบัติงานใหมรูสึก      
โดดเดี่ยว การสื่อสารจากบนลงลางมีนอย หรือไมมีเลย นโยบายเปดใจมี แตไมมีการปฏิบัติจริง มีการระบุ
ปญหาตลอดเวลา แตไมมีความพยายามที่จะแกปญหา และการวิเคราะหงานลมเหลวและมีความพยายามนอย
มากหรือไมมีเลยที่จะแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลานนี้มีผลอยางยิ่งตอแรงจุงงใจในการทํางาน ผูอํานวยการควรมี
มาตรการปองกันปญหาดังกลาว ดวยการใหความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ผูบริหารจะตองทําใหครูเกิดกําลังใจในการทํางาน  ใหรางวัลเขาบาง  ใหคําแนะนํา
เขาบาง  ชวยเหลือเทาที่จะชวยได  ครูจะไดสบายใจ”..... 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
.....“เราตองทําโรงเรียนใหนาอยู  เพราะเราทํางานที่นี่ทั้งวัน  ถาบรรยากาศดี  อารมณก็ดี  

งานก็ดีดวย   ครูนักเรียนมาเขาก็มีความสุข  อยากอยูอยากเรียน”..... 
 

5) การพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาตลอดเวลา เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนเห็น
คุณคาของวิชาชีพทางการศึกษาและคุณคาในตนเอง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคัญและจะ
ทําใหบุคลากรมีความเสียสละในการทํางาน โดยมีหลักการพัฒนา คือ การพัฒนางานบุคลากรในโรงเรียน 
บุคลากรครู เปนการปรับปรุงงานใหมีมาตรฐานทางวิชาการใหเห็นเปนรูปธรรม เพราะงานทางการศึกษา  
โดยเฉพาะวิชาชีพครู เปนงานที่มีคุณคา มีความสําคัญในการสรางสรรคทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณ          
ทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรู  

ผูอํานวยการจะตองสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาหา
ความรูอยางตอเนื่องทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ มีการจัดและเขารวมประชุม อบรมทางวิชาการตางๆ           
มีการศึกษาวิจัย และนําผลงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 
 
ครูวิชา (กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 37) กลาววา 

..... “ทาน ผอ. สงเสริมใหครูในโรงเรียนเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเสมอ  
ทานใหทํารายงานเสนอดวย และโรงเรียนเราก็ยังมีครูที่ไปศึกษาตอกันหลายคน สวนใหญก็เรียนภาค
พิเศษกันนะ”..... 

      
ครูสุดาพร (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะฯ) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาตตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 36) 
กลาววา 

..... “ครูโรงเรียนเราก็ไปอบรมกันบอยนะ  เวลามีงานอบรมสัมมนาอะไร ผอ.ก็สงครูที่
เก่ียวของไป สวนใหญครูเขาก็รูหนาที่ดี ย่ิงบางคนเสนอขออนุญาตไปเองก็มี ทาน ผอ.ก็ไมวาอะไร  
หลายกิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณคาเดินทาง หรือคาลงทะเบียน เพียงแตวาเรื่องที่ไปตอง
มีประโยชนสามารถเอามาใชในการทํางาน”..... 

      
ครูนพคุณ (กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ) โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 46) 
กลาววา 

.....“เดี๋ยวนี้เขากําหนดไววา ครูตองมีการพัฒนาตนเองทุกปการศึกษา  เปนระเบียบที่เราก็
รูๆกันอยู  โรงเรียนเองก็ตองสนองนโยบายดวย  ใคร ๆ ก็เลยตองไปอบรมกันใหครบตามนโยบาย  
อยาวาแตครูผูสอนเลยนะ  ฝายบริหารทุกคนก็ตองไปเหมือนกัน  ผอ.โรงเรียนพี่แกย่ิงสนับสนุนใหไป 
เวลามีหนังสือเขามาทีแหกันไปอบรมกันยังกะไปเอาบุญ”..... 

      
6) หลีกเล่ียงพฤติกรรมที่บ่ันทอนแรงจูงใจ หรือทําใหคนหมดกําลังใจในการ

ทํางาน เชน การดูถูก ดูแคลนบุคลากร การตําหนิติเตียนบุคลากรตอหนาบุคคลอ่ืน ไมสนใจความรูสึกสวนตัว
ของบุคลากร ไมเปดเผยหรือไมบอกความรูสึกสนใจของตนเองใหทราบทําใหดูลึกลับ ไมแสดงออกถึงความ
พอใจใหปรากฏ ไมเคยชวยใหบุคลากรมีความงอกงาม ไมไวตอความรูสึกของบุคลากร แสดงความอึดอัด    
เบ่ือหนาย รําคาญ เม่ือบุคลากรขาดความสามารถ ตัดสินใจไมแนนอนทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกไมสามารถ
พ่ึงพาผูอํานวยการได พฤติกรรมบั่นทอนกําลังใจอาจเกิดขึ้นจากความไมตั้งใจหรือเกิดขึ้นจากความบังเอิญ          
โดยผูอํานวยการไมรูตัว เพราะบางครั้งคําพูดหรือการกระทําที่แสดงออกตอบุคลากรนั้นอาจกระทบกระเทือน 
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ตอจิตใจหรือมีผลตอความรูสึกอยางท่ีผูอํานวยการคาดไมถึงเพราะพ้ืนฐานของแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้น 
การตอบสองตอสิ่งตางๆ ยอมแตกตางกัน บางคนจะนําคําตําหนิหรือแนะนําไปพัฒนาตนเองเพื่อใหตนเอง           
มีพัฒนาการทํางานที่ดีขึ้น ในขณะที่บางคนเก็บไปคิดเล็กคิดนอยและแสดงพฤติกรรมตอตาน ซึ่งจากที่กลาวมา
แสดงใหเห็นวา คําพูดหรือพฤติกรรมเดียวกันอาจใชไมไดผลกับบุคคลตางกัน จึงเปนเรื่องท่ีผูอํานวยการจะตอง
ระมัดระวัง โดยสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูอํานวยการจะตองปฏิบัติในการทํางานกับคนคือ การรูจักบุคลากรในโรงเรียน
อยางท่ัวถึงและเขาอกเขาใจถึงความแตกตางและตัวตนของแตละบุคคล จึงจะสามารถเลือกแสดงออกพฤติกรรม
หรือคําพูดกับแตละบุคคลไดอยางเหมาะสมและไมเปนการบั่นทอนกําลังใจหรือแรงจูงใจในการทํางาน 
 
ครูสุทธิรักษ (กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 40) กลาววา 

.....“ทาน ผอ. พี่แกใจดี พูดเพราะ ไมตําหนิครูซึ่งซึ่งหนาหรอก ถามีอะไรจริง ๆ แกก็เรียก
เขาพบพูดคุยเปนการสวนตัว แตก็ไมซีเรียสนะ สวนมากก็แนะนําใหกําลังใจ ใครๆ เขาก็รุกันทั้งนั้น
แหละวา ผอ.แกไมเรื่องมาก อยูกะแกก็สบายใจ”.....  

    
ครูธิดาพร (กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
(หญิง: 42) กลาววา 

.....“ครูที่นี่มีความสุขในการทํางานดีนะ ผอ.ทานใจดี สบายๆ ไมเคยทําอะไรใหครูรูสึก
หมดกําลังใจในการทํางานหรอก ทานเติมไฟใหครูอยูเสมอๆ พี่วาคําพูดทานใหขอคิดอะไรดีๆ เยอะ
เลย อยาวาไมสําคัญนะ คําพูดนี่แหละสําคัญที่สุด โดยเฉพาะ ผอ. คําพูดทานเหมือนประกาศิตเลย    
บางทีเรื่องหนักก็กลายเปนเรื่องเบากําลังใจสําคัญของครูในโรงเรียนก็มาจาก ผอ. นี่ละ”..... 

       
ครูสุมนต (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 40) 
กลาววา 

.....“ผอ. ทานนารักมาก เปนกันเองกับคณะครู  ทานเขาใจครูเรานะ  ทานพูดใหกําลังใจ
อยูเสมอโดยเฉพาะเวลาประชุมกัน ทานพูดดีมาก ที่จริงโรงเรียนไหนๆก็มีครูหลายประเภทอยูดวยกัน
ทั้งนั้นแหละ เพียงแตวา ผอ.จะเขาใจหรือเขาถึงครูทุกคนไหม ผอ.ที่นี่ทานมีนโยบายเสริมสราง
กําลังใจ มากกวาวากลาวตักเตือนนะ”..... 

       
จากท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นวา กําลังใจเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับบุคลากรในการ

ทํางาน และสิ่งท่ีจะสามารถสรางเสริมกําลังใจไดดีที่สุดคือ “คําพูดและการแสดงออกของผูอํานวยการ”  
1.3.3 การสรางเครือขาย   

การสรางเครือขายถือเปนปฏิบัติการท่ีสําคัญซึ่งจะตองดําเนินการเพื่อประสาน 
ความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาจากทุกกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา การไดรับความรวมมืออันดีจากเครือขายเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหการขับเคลื่อนภารกิจทาง 
การศึกษามีคุณภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูอํานวยการจะตองตระหนักถึงการสรางเครือขายความรวมมือ
เพ่ือประโยชนทางการศึกษา จากการศึกษาปรากฏการณของโรงเรียนพื้นที่เปาหมาย ผูวิจัยพบวาโรงเรียน
ดังกลาวมีการดําเนินการสรางเครือขายในระดับตางๆ ตอไปนี้ 

1) การสรางเครือขายวิชาชีพ เครือขายวิชาชีพในท่ีนี้ไดแก เครือขายบุคลากร        
ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีตั้งแตระดับเครือขายผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร
หรือผูอํานวยการโรงเรียน ผูประกอบวิชาชีพครู ผูประกอบวิชาชีพบุคลากรอื่นทางการศึกษา ซึ่งกลุมบุคลากร
ดังกลาวมีภารกิจที่สัมพันธกันในแงของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายการจัดการศึกษา         
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การสรางเครือขายความรวมมือของกลุมในระดับตาง ๆ เปนสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนทั้งในระดับโรงเรียน
และระหวางโรงเรียน ในชวงระยะเวลาของการปฏิรูปการศึกษานี้ โรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางเครือขายวิชาชีพมาก มีการสรางกลุมเครือขายวิชาชีพ ไดแก กลุมเครือขายผูบริหาร กลุมเครือขายกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ กลุมเครือขายบุคลากรฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมประสาน
ความสัมพันธระกวางกลุมเครือขายในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความมั่นคงและตอเนื่องในการ
รักษาไวซึ่งกลุมเครือขายตางๆ สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ผมวา การสรางเครือขายนี่มีความสําคัญนะ  เพราะเราคงจะทําอะไรไดไมดีเทาที่ควร
ถาไมไดรับความรวมมือจากคนอื่น โรงเรียนคงไมพัฒนาเทาไหรถาอยูอยางโดดเดี่ยว หรือทํางานเพียง
ลําพัง  ผอ. และครูก็เหมือนกัน  อยูไมไดหรอกถาเอาแตตัวเองไมมีเพ่ือนฝูงไมมีเครือขาย”..... 

       
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.....“เครือขายวิชาชีพตองมีแนนอน กฎหมายและนโยบายก็ระบุไวนะ เราก็ตองสนองดวย   
อยาง ผอ. ก็มีเครือขายผูบริหาร  ครูเขาก็มีเครือขายครู สมาชิกก็มีสวนชวยเหลือกันในการพัฒนางาน
ในหนาที่หรือหาแนวทางพัฒนางานใหดีขึ้น บางทีเขาก็จัดประชุมสัมมนากัน บางทีเขาก็มีกิจกรรม         
อื่นๆ รวมกัน เดี่ยวนี้มีเยอะ หนวยเหนือเขาก็สนับสนุน เราเองก็ตองรวมกับเขาดวย”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

.....“ผมวามันเปนภาระหนาที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่เราจะตองมีเครือขายวิชาชีพ  ไมใชเฉพาะ
ในวงการศึกษาของเราหรอก ผมวาควรจะมีทุกวงการวิชาชีพ เพราะถือวาเปนความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาชีพใหมีความแข็งแกรงและเดินหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ”.....  

 
การสรางเครือขายวิชาชีพระหวางบุคลากรทางการศึกษาถือเปนการสราง

พันธมิตรทางการศึกษาที่มีอุดมการณและเปาหมายรวมกันที่จะขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไปสูคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษา   

2) การสรางเครือขายผูปกครอง เครือขายผูปกครอง เปนกลุมบุคคลที่โรงเรียน
จะตองใหความสําคัญเนื่องจากเปนกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับผลทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนในความ
ปกครองของกลุมดังกลาวซึ่งมีความคาดหวังตอโรงเรียน ดังท่ีเคยนําเสนอมาแลวเบื้องตน ดังนั้นการสรางความ
รวมมืออันดีกับกลุมคนดังกลาวจึงมีประโยชนอยางยิ่งในแงของการใหความสนับสนุนในการจัดการศึกษาถือเปน
ปจจัยสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียนที่มีความสําคัญ 

จากการลงพื้นที่เปาหมายโรงเรียนทั้ง 3 แหงพบวา มีการกอตั้งเครือขาย
สมาคมผูปกครองยางเปนรูปธรรมและจัดอยูในโครงสรางการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนดวย  
จากการสังเกตปรากฏการณการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนพบวา กลุมเครือขายดังกลาวมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการเปนเจาภาพรวมทําใหกลุมดังกลาวรูสึก
วาตนมีสวนรวมในความรับผิดชอบภารกิจทางการศึกษา มีหลายกิจกรรมที่กลุมสมาคมผูปกครองเปนเจาภาพ
หลักและมีการสนับสนุนเงินทุนงบประมาณดําเนินการ โรงเรียนพื้นที่เปาหมายเปดเผยวา สมาคมผูปกครอง         
มีบทบาทสําคัญและมีสวนสนับสนุนภารกิจทางการศึกษาเปนอยางมาก โดยทางโรงเรียนไดรับความอนุเคราะห
จากกลุมดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ และทุกครั้งท่ีโรงเรียนประสานความรวมมือกับกลุมดังกลาว ก็ไดรับการตอบรับ
ที่ดีเสมอมา 
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คุณสิริมา (กรรมการสมาคมผูปกครอง) โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 46)         
กลาววา 

.....“โรงเรียนนี้มีสมาคมผูปกครองนะ พี่ก็มารวมประชุมกับเขาประจํา เวลามีงานการอะไร
ที่ผูปกครองมีสวนรวม สมาคมเราก็จะเขามารวมกิจกรรม บางอยางทางสมาคมก็ใหการสนับสนุน
โรงเรียน บางงานก็เปนแขก บางงานก็เปนเจาภาพเอง บางทีก็เปนเจาภาพรวม”..... 

       
ลักษณะของการสรางเครือขายผูปกครองของโรงเรียนเริ่มตนจากการประชุม

ผูปกครองประจําปซึ่งมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการเลือกตั้งตัวแทนผูปกครองในฐานะ
คณะกรรมการดําเนินงานสมาคมผูปกครองซึ่งจะทําหนาท่ีหลักในการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
เครือขายผูปกครอง มีโครงสรางคณะกรรมการเชนเดียวกับสมาคมตางๆ ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้จะทําให
กลุมผูปกครองกลายเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน การประชุมระดับสมาคม
หรือกลุมผูปกครองจะเกิดขึ้นหลังจากกลุมดังกลาวมีการกอตั้งอยางเปนทางการและสมาชิกทุกคนรูถึงสถานของ
ตนเองและบทบาทหนาที่ของสมาคม จากการประชุมประจําป ก็จะมีการประชุมสมัยสามัญในวาระตางๆ เกิดขึ้น
ตามภารกิจหรือกิจกรรมที่สมาคมดังกลาวจะเขามามีบทบาทในการสนับสนุนหรือเปนเจาภาพในการดําเนินงาน   
 
คุณศิวกร (กรรมการสมาคมผูปกครอง) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 45) 
กลาววา 

..... “เครือขายของเราก็มีการกอตั้งสมาคมผูปกครอง มีประชุมกันเปนระยะๆ เวลามี
กิจกรรมของทางโรงเรียนที่เราจะตองมารวม หรือมีอะไรที่เราจะใหการสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งสมาคม
เราก็ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการนี่ละ ก็เลือกเอาผูปกครองในโรงเรียนนี้ โชคดีหนอยที่เรามี
จํานวนเยอะ หลายคนก็มีหนามีตา มีกําลังที่จะสนับสนุนโรงเรียนไดดี”..... 

         
คุณนรินทร (ผูปกครองนักเรียน) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 40) กลาววา 

.....“ที่นี่เราก็มีเครือขายผูปกครอง พี่วาดีนะเพราะมีสวนชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนมาก  
ก็มีคณะกรรมการเหมือนกัน มีประชุมมีกิจกรรมรวมกัน สวนใหญก็เปนงานชวยโรงเรียนทั้งนั้น”..... 

       
จากที่ไดนําเสนอ ถือไดวากลุมเครือขายผูปกครองเปนปจจัยสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาที่สําคัญซึ่งผูอํานวยการจะตองตระหนักถึงความสําคัญและผลักดันใหกลุม
ดังกลาวเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีประโยชนสูงสุด 

3) การสรางเครือขายศิษยเกา เครือขายศิษยเกาถือเปนกลุมที่เกิดขึ้นจาก
ผลิตผลทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไดเติบโตขึ้นและสามารถ      
ที่จะกลับมามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบตางๆ ดังนั้นการสรางเครือขายกับกลุมศิษยเกาจึงถือเปน
สิ่งสําคัญ   
 
คุณวิชิต (กรรมการสมาคมศิษยเกา) โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 36) กลาววา 

.....“พี่ก็เปนศิษยเกาที่นี่ เปนกรรมการสมาคมศิษยเกาดวย แตวาสมาคมเรา มีมานานแลว
ตั้งแตสมัยพี่เปนนักเรียน พอพี่โตขึ้นก็มีโอกาสกลับมาตรงนี้ ถือวาโชคดีที่ไดมาทําอะไรเพื่อโรงเรียน
ของเราเอง”.....  
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จากการลงพ้ืนที่วิจัย พบวา เครือขายศิษยเกาจะอยูในลักษณะของสมาคมซึ่ง
สมาคมศิษยเกาจะควบคูกับสมาคมครูผูปกครองในการมีบทบาทสําคัญที่คอยใหการสนับสนุนภารกิจทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง บทบาทของสมาคมศิษยเกานี้คลายคลึงกับสมาคมครูผูปกครองในแงของการสนับสนุน
และใหความอนุเคราะหแกทางโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ หลายโอกาสที่สมาคมตางๆ มีสวนสนับสนุนรวมกัน 
ในกิจกรรมเดียวกัน เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมคายวิชาการ ผาปาการศึกษา เปนตน  
 
คุณอริสา (สมาชิกสมาคมศิษยเกา) โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (หญิง: 36) กลาววา 

.....“บทบาทสมาคมเราก็มีพอสมควร สวนใหญก็ใหการสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ 
แลวแตโอกาส บางทีก็รวมกับสมาคมครูผูปกครอง ครูบางทาน ผูปกครองบางทาน ก็เปนศิษยเกาที่นี่
ดวยก็เลยแยกกันไมออก แตวาเราก็ตองการชวยโรงเรียนเหมือนกัน”..... 

        
ลักษณะการเกิดขึ้นของสมาคมศิษยเกาคลายคลึงกับการเกิดขึ้นของสมาคม

ผูปกครอง โดยโรงเรียนจะเปนจุดเริ่มตนในการสรางความสัมพันธของสมาชิกลุมดังกลาว โดยมีการจัดงาน     
ที่เชิญศิษยเกามารวมกิจกรรม เชน งานคืนสูเยาศิษยเกา ผาปาการศึกษา งานกีฬา เปนตน ซึ่งงานเหลานี้ถือเปน
ปฏิบัติการอันสําคัญที่โรงเรียนใชในการประสานความรวมมือและสรางเครือขายจนสามารถกอตั้งเปนสมาคม
ศิษยเกาท่ีมีบทบาทในการใหความสนับสนุนโรงเรียนอยางตอเนื่อง มีการเลือกตั้งตัวแทนเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานและประสานงานเชนเดียวกับสมาคมผูปกครอง มีการดําเนินการกิจกรรมของสมาคมที่สนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน การระดมทุน การใหความสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ซึ่งทางโรงเรียนใหความสําคัญกับ
กลุมศิษยเกาในฐานะที่เปนผลผลิตที่โรงเรียนไดสรางขึ้นและดวยจิตสํานึกท่ีดีในการที่จะกลับมามีสวนรวมในการ
สงเสริมการศึกษาของโรงเรียนเพื่อประโยชนตอลูกหลานตอไป 
 
คุณวรรณภา (สมาชิกสมาคมศิษยเกา) โรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 46)         
กลาววา 

..... “เราก็มีกรรมการ มีการประชุมกันนะ มีกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน บางทีเราก็เสนอ
เขาไป  บางทีเขาก็เสนอเรามา อยางงานคืนสูเยา ก็มีประจํา งานกีฬา งานผาปาการศึกษา งานบุญ
เทศกาลที่สําคัญอะไรยังง้ีก็รวมกับโรงเรียนเสมอ”..... 

       
4) การสรางเครือขายองคการ,หนวยงาน และสถาบันทางสังคม เปนกลุม

เครือขายที่นอกเหนือไปจากกลุมวิชาชีพ ผูปกครอง และศิษยเกา ซึ่งเปนองคการ หนวยงาน และสถาบันทาง
สังคมที่อยูใกลเคียงเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน กลุมดังกลาวมีอิทธิพลตอปฏิบัติการบริการการศึกษาของ
โรงเรียนอยางแนนแฟน ตั้งแตความคาดหวังท่ีกลุมดังกลาวมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสวนรวม 
ในการสนับสนุนและใหความอนุเคราะหกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางกลุมดังกลาวจึงถือเปนปจจัยเชิงบวกที่มีประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

จากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวา โรงเรียนไดใหความสําคัญในการสราง
เครือขายความรวมมือในการสนับสนุนภารกิจทางการศึกษา ความสัมพันธของโรงเรียนกับหนวยงานตางๆ          
มีลักษณะเปนแบบพึ่งพา คือเอ้ือประโยชนตอภารกิจระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานโครงการรวมกัน       
ในบางโอกาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม เชน การดําเนินงานโครงการรณรงคการปองกันโรคระบาด  
การณรงคการปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการรณรงคการประหยัด
พลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน โครงการและกิจกรรมดังกลาว ลวนแลวแตเกิดขึ้นจากการประสาน 
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ความรวมมือระหวางโรงเรียนและเครือขายองคการ หนวยงาน และสถาบันตางๆ ในสังคม ทั้งนี้ผลประโยชน        
ที่เกิดขึ้นจากการประสานความรวมมือ นอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมแลว ยังเปนการ
สรางพ้ืนฐานทางการศึกษาที่ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชนในการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมดวย 

ลักษณะการสรางเครือขายกับกลุมดังกลาวนี้ มีความแตกตางจากการสราง
เครือขายของผูปกครองและศิษยเกา เนื่องจากกลุมดังกลาวมีลักษณะของความเปนองคการและการดําเนินงาน
ของกลุมอยูแลว การสรางเครือขายจะเกิดขึ้นโดยโรงเรียนประสานความรวมมือดวยการขอความอนุเคราะห         
ในรูปแบบตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนความสัมพันธอยางเปนทางการ มีการติดตอสื่อสารผานหนังสือราชการ        
แตอยางไรก็ตามผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเปาหมายเปดเผยวา นอกเหนือความสัมพันธอยางเปนทางการ  
จะตองมีความสัมพันธอยางไมเปนทางการระหวางบุคลากรระหวางองคการดวย เนื่องจากความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคลากรอยางไมเปนทางการจะเปนตัวกลางสําคัญที่จะตําไปสูการขอความอนุเคราะหอยางเปนทางการ
ตอไป  

การแตงตั้งบุคลากรฝายสัมพันธชุมชนและผูประสานงานจึงเปนวิธีการ         
ที่โรงเรียนใชในการสรางเครือขายระหวางโรงเรียนและองคการ หนวยงาน และสถาบันทางสังคม บุคลากร        
ที่รับผิดชอบภารกิจดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติสําคัญคือ มีมนุษยสัมพันธและการประชาสัมพันธที่ดี อีกท้ังย้ัง
จะตองเปนบุคคลที่กวางขวางเปนที่รูจักและสามารถประสานงานไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามโรงเรียนพื้นที่
เปาหมายเปดเผยวา การที่โรงเรียนจะไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากกลุมเครือขายดังกลาว โรงเรียนเองก็
จะตองใหความรวมมือและตอบสนองตอกลุมเครือขายดังกลาวเชนกัน    

ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําจะตองแสดงบทบาทในการมีสวนรวมกับ
องคการ หนวยงาน และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพราะเปนการแสดงออกถึงการให
ความสําคัญของกลุมดังกลาวเชนเดียวกับที่ตองการประสานความรวมมือขอความอนุเคราะหแบบถอยทีถอย
อาศัย จึงจะทําใหความสัมพันธมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลจากการใหสัมภาษณ
บุคลากรในหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจของโรงเรียน ดังนี้ 
  
พยาบาลนิสา โรงพยาบาลชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 38) กลาววา   

.....“โรงพยาบาลเราก็มีกิจกรรมสวนที่ตองประสานความรวมมือกับโรงเรียนหลายอยางนะ 
เชน โครงการรณรงคเรื่องสุขภาพ การปองกันโรคระบาดในโรงเรียนและชุมชน การใหบริการทาง
การแพทย การใหวัคซีน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มันก็มีกิจกรรมที่ตองเก่ียวของกันอยูเรื่อย ๆ ตลอด
นะคะ”..... 

       
ด.ต.สุพจน สถานีตํารวจกลางกรุงอีสาน (ชาย: 46) กลาววา 

..... “สวนมากก็เปนเรื่องรณรงคการปฏิบัติตามกฎจราจร การใหความรูเรื่องกฎหมาย
บางอยางที่เกี่ยวกับเยาวชน เด็กที่นี่สวนใหญก็เปนวัยรุนก็ควรจะรูกฎหมายไว จะไดปฏิบัติตนได
เหมาะสม บางกิจกรรมของโรงเรียนก็ตองใชกําลังตํารวจคอยอํานวยความสะดวก เชน ตอนเชาที่มีการ
รับสงนักเรียนก็มีจราจรคอยอํานวยความสะดวก เวลาเดินขบวนพาเหรดกีฬาสี  เพราะโรงพักเราอยู
ติดกับโรงเรียน มีอะไรก็ตองดูแลกันอยูแลว”..... 
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นายชางอนุรักษ การประปาสวนภูมิภาคชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 42) กลาววา 
.....“ประปาของเราก็เขาไปใหบริการเรื่องระบบน้ําอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน เพราะใน

โรงเรียนก็คอนขางใชน้ําเยอะ  บางครั้งก็มีการรณรงคเรื่องการประหยัดน้ําประหยัดพลังงาน หรือวา
โรงเรียนมีงานมีกิจกรรมอะไรเราก็ใหความสนับสนุนเหมือนกัน”..... 

 
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  

ประกอบดวยการสรางความเชื่อใจและศรัทธา โดยผูอํานวยการตอง วางตนเหมาะสม ปฏิบัติงานเปนตัวอยาง   
สรางความคุนเคย และแสดงความจริงใจใหประจักษ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีการใหผลตอบแทน
ในพฤติกรรมเชิงบวก มีการรวมกันตัดสินใจ การใหขอติชมเชิงสรางสรรค การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ที่ดี การพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาตลอดเวลา รวมทั้งการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บ่ันทอนแรงจูงใจ และการสราง
เครือขาย โดยมีการสรางเครือขายวิชาชีพ การสรางเครือขายผูปกครอง การสรางเครือขายศิษยเกา การสราง
เครือขายองคการ,หนวยงาน และสถาบันทางสังคม ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 20 การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
 

1.4 การใชเครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย (Management tools)  
เครื่องมือทางการบริหารที่กลาวถึงในที่นี้ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่ผูอํานวยการ

โรงเรียนนํามาเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน หรือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ซึ่งเครื่องมือการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนการปฏิบัติที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยผูอํานวยการจะอาศัยเทคนิควิธีการ
และแนวดําเนินการดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค 

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

การสรางความเชือ่
ใจและศรัทธา 

การสรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน

การสรางเครือขาย   
 

-   วางตนเหมาะสม  
-  ปฏิบัติงานเปนตัวอยาง    
-   สรางความคุนเคย   
-    แสดงความจรงิใจให
ประจักษ 

-    การใหผลตอบแทนใน
พฤติกรรมเชิงบวก     
-    รวมกันตัดสินใจ     
-     ใหขอติชมเชิงสรางสรรค   
-    การจัดสภาพแวดลอมใน
การทํางานทีด่ี    
-      การพัฒนาวิชาชีพให
กาวหนาตลอดเวลา    
-    หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บั่น
ทอนแรงจูงใจ   

-   การสรางเครือขายวิชาชีพ     
-   การสรางเครือขาย
ผูปกครอง   
-   การสรางเครือขายศิษยเกา  
-   การสรางเครือขาย
องคการ,หนวยงาน และ
สถาบันทางสังคม    



 206 

จากการลงพ้ืนที่เปาหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณทางการบริหารพบวาผูอํานวยการโรงเรียน
พบวาการใชเครื่องมือทางการบริหารเปนสิ่งสําคัญที่ผูอํานวยการจะตองใหความสําคัญและใชอยางระมัดระวัง
เนื่องจากการปฏิบัติดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา การดําเนินกิจกรรม  
หรือโครงการตางๆ แนวทางและวิธีการดําเนินการดังกลาวผูวิจัยขอนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

1.4.1 การสื่อสารและสรางความเขาใจ 
การสื่อสารถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อความเขาใจระหวางบุคลากร           

ในโรงเรียนโดยผูอํานวยการสามารถใชการสื่อสารเปนเครื่องมือในการถายทอดนโยบาย มอบหมายภารกิจ 
รวมถึงการสรางความเขาใจนานาประการเกี่ยวกับภารกิจทางการศึกษาท่ีโรงเรียนไดดําเนินการโดยมี
องคประกอบสําคัญของการสื่อสารไดแก ผูสงสาร ตัวสารและผูรับสาร ซึ่งการสื่อสารที่ดีนั้นจะตองมีการสื่อสาร
ทุกระดับตั้งแตการสื่อสารโดยผูอํานวยการเปนผูสงสารและบุคลากรในโรงเรียนเปนผูรับสาร และในอีกดานหนึ่ง  
คือ บุคลากรเปนผูสงสารและผูอํานวยการเปนผูรับสาร นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารกันระหวางบุคลากรภายใน
โรงเรียนในระดับตางๆ เชน ในผายบริหารงานดานตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรู หรือกลุมงานตางๆ ที่โรงเรียน
ไดมอบหมายงานใหรับผิดชอบดําเนินการ การสื่อสารในโรงเรียนมีทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานการณและเปาหมายในการสื่อสาร รวมถึงวาระของการสื่อสารดวย จากการลงพ้ืนที่เปาหมาย
พบวา การส่ือสารอยางเปนทางการจะทําใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความเขาใจในนโยบายหรือแนวปฏิบัติ       
ที่เหมือนกัน การรับรูอยางท่ัวถึงและตีความไปในแนวเดียวกัน สวนการสื่อสารอยางไมเปนทางการจะทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทัศนะและเกิดความหลากหลายทางความคิด แตอยางไรก็ตามการสื่อสารอยางไมเปน
ทางการก็มีประโยชนในแงของการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตีความหรือ
วิพากษวิจารณภารกิจ แตควรมีการสรุปขอมูลหรือสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผานการตึความที่ถูกตอง
ชัดเจนและไดขอสรุปใจตรงกันในอีกวาระหนึ่งอยางเปนทางการหรือก่ึงทางการ 

ไมวาจะเปนการสื่อสารอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการถือวาเปนเครื่องมือ       
ที่สําคัญที่สามารถนํามาใชไดในการประสานความรวมมือ การแจงนโยบาย การมองหมายงาน การขอความ
รวมมือ และการสรางความเขาใจรวมกันในภารกิจ กฎเกณฑ ขอตกลงตางๆ ใหเกิดการรับรูและเขาใจรวมกัน  
ซึ่งการการสื่อสารนี้ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทุกองคการไมสามารถปฏิเสธได และเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหการ
ขับเคลื่อนภารกิจเปนไปในแนวเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป การสื่อสารที่ดี ทําใหเกิดความเขาใจ 
ที่ดี ความเขาใจที่ดีทําใหเกิดการปฏิบัติที่ดี และการปฏิบัติที่ดีจะนําไปสูความสําเร็จที่ดีตามมา 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การสื่อสารถือวาเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อสรางความเขาใจระหวางกันในการทํางาน
และทําใหการทํางานเปนไปในแนวเดียวกันดวย ผมเองก็พยายามใชวิธีการสื่อสารหลายแบบใน
โรงเรียน ทั้งการประชุมเอย  หนังสือแจงเอย บางทีก็โทรศัพทคุย บางทีก็เรียกเขาพบเลยก็มี คําพูดคํา
จาภาษาก็สําคัญเพราะถาเราสื่อสารชัดเจน ก็จะไมทําใหเกิดความเขาใจหรือตีความผิดพลาดตองระวัง
พอสมควร”..... 

       
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “วิธีการสรางความเขาใจตรงกันที่ดีที่สุดคือตองสื่อสารใหชัดเจน ผมวาการประชุมก็         
ดีนะ แตบางทีเราก็ประชุมรวมไดไมบอยนัก ก็แยกประชุมฝายบาง เชิญตัวแทนมาประชุมบาง แลวก็
ใหเขาไปกระจายพูดคุยมอบหมายกันอีกที เราก็ตองควบคุมการสื่อสารในระดับตางๆ ไมให
คลาดเคลื่อนจากความถูกตองดวย บางที ผอ. วาอยางนี้ เวลาเขาคุยกันเขาใจไปอีกอยาง ก็แย ที่จริง
การสื่อสารมันทําไดหลายวิธีก็เลือกใหเหมาะสม มันมีผลตอความสําเร็จของงานมาก”..... 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
..... “การสื่อสารทางการบริหารที่ผมใช ก็มีหลายวิธีนะ เชน การประชุมปรึกษาหารือระดับ

ตางๆ การมอบหมายใหแตละฝายไปปรึกษาหารือกัน การบันทึกขอความ การโทรศัพทสนทนาพูดคุย 
ก็มีทั้งที่เปนทางการกับไปเปนทางการ  แลวแตโอกาส เอาเปนวาทํายังไงใหครูเขาเขาใจอะไรให
ตรงกันไดก็โอเคแลว ขอใหงานมันออกมาผิดเพี้ยนนอยที่สุดแลวกัน”..... 

     
จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาปรากฏการณนั้น ทําใหผูวิจัยมองเห็นการสื่อสารที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหปฏิบัติการทางงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขับเคลื่อนไปได
ดวยดี ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกและขอนําเสนอวิธีการสื่อสารที่สําคัญ ดังนี้ 

1) การสื่อสารดวยการประชุม เปนการสื่อสารที่มีการปฏิบัติทุกโรงเรียน           
แตแตกตางกันดวยการวางแผนการประชุม กระบวนการดําเนินการประชุม วาระการประชุม รวมถึงความเปน
ทางการและการใชภาษาในการประชุม การสื่อสารดวยการประชุมนี้ถือวาเปนวิธีการที่ทําใหบุคลากรไดรับสาร
อยางท่ัวถึง ไดรับทราบแนวนโยบายการดําเนินงาน ภารกิจที่สําคัญ แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ ทั่วทั้งโรงเรียนอยางเปนทางการ โดยทั่วไปแตละโรงเรียนจะมีการประชุมสมัยสามัญตามวาระ        
ที่กําหนด เชน การประชุมสามัญประจําเดือน การประชุมประจําภาคการศึกษา การประชุมประจําปการศึกษา   
เปนตน ซึ่งลักษณะการประชุมจะดําเนินการอยางเปนทางการมีระเบียบวาระตางๆ อยางสมบูรณ จากการ
เปดเผยขอมูลของโรงเรียนพื้นที่เปาหมายแสดงใหเห็นวา การประชุมสมัยสามัญนี้ทําใหบุคลากรไดรับขอมูล       
ในระดับมหภาพ ซึ่งทําใหมองเห็นกรอบแนวคิดและหลักการดําเนินงานอยางกวางในภาพรวม โดยในแตละ
วาระการประชุมจะประกอบดวยประเด็นใหญๆ ที่เก่ียวของกับภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งการประชุมสมัย
สามัญนี้เปนจุดเริ่มตนสําคัญในการเริ่มตนภารกิจตางๆ ในโรงเรียน การประชุมอีกแบบหนึ่งคือ การประชุมสมัย
วิสามัญ  ซึ่งถือเปนการประชุมในกรณีพิเศษนอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ เปนการประชุมเฉพาะกาล
หรือเฉพาะภารกิจที่ตองดําเนินการและจําเปนจะตองแจง ชี้แจงหรือทําความเขาใจรวมกันในการดําเนินงาน  
เชน โครงการกิจกรรมระหวางปการศึกษา โครงการเรงดวนเฉพาะกิจ โครงการหรือกิจกรรมในโอกาสหรือ        
วันสําคัญตางๆ ซึ่งจะตองมีการชี้แจง และมอบหมายงาน เพ่ือใหเกิดการดําเนินการอยางทันทวงที ซึ่งจําเปน
จะตองใชการประชุมสมัยวิสามัญ แตก็ใชวาจะใชการประชุมในทุกๆ ภารกิจ ในบางครั้งอาจใชการส่ือสารดวย
วิธีการอื่นๆ โดยพิจารณาจากระดับความสําคัญ ความยากงาย ความซับซอนและความเกี่ยวของกับบุคลากร           
ในบางภารกิจที่เปนหนาที่เฉพาะฝาย เปนงานที่ไมซับซอน อาจไมจําเปนตองใชการประชุม แตเลือกใชการ
สื่อสารแบบอื่นตามความเหมาะสม 

จากการลงพื้นที่เปาหมายพบวา การประชุมมีหลายระดับ ไดแก การประชุม
ใหญระดับโรงเรียนโดยมีบุคลากรทุกคนเขารวมการประชุม การประชุมระดับฝายบริหารงานและหัวหนางาน   
การประชุมบุคลากรฝาย การประชุมบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู การประชุมบุคลากรฝายสนับสนุนภารกิจ
ทางการศึกษา ซึ่งการประชุมแตละระดับจะเกิดขึ้นตามความจําเปนเมือมีภารกิจที่จะตองรวมดําเนินการ มีงาน        
ที่ไดรับมอบหมาย หรือเปนงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลจากการประชุมแตละครั้งจะตองมีการบันทึกอยางเปน
ลายลักษณอักษร และรายงานเปนลําดับขั้นไปจนถึงผูอํานวยการโรงเรียน จากการสังเกตปรากฏการณพบวา  
ผูอํานวยการไมจําเปนจะตองเขารวมการประชุมทุกระดับ แตจําเปนที่จะตองรับทราบผลการประชุม เนื่องจาก
เปนผูที่มีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินงาน 

บรรยากาศในการประชุมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ที่ทําใหการประชุม
สามารถดําเนินไปไดดวยดี ไดรับการตอบสนองและความรวมมืออันดีจากสมาชิกผูเขารวมประชุม มีการใชภาษา
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ที่เหมาะสม เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น การเสนอแนวทางหรือทางเลือกที่หลากหลาย          
ในบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย 

ระยะเวลาในการประชุมควรใชเวลาอยางเหมาะสม ไมควรยืดเยื้อจนเกินไป        
มีการใหน้ําหนักความสําคัญและเวลาสําหรับวาระตางๆ เพ่ือใหการประชุมไดสาระและสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการเพ่ือบันทึกรายละเอียดการประชุมรวมถึงอํานวย
ความสะดวกสําหรับบุคลากรในการประชุมดวย 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “สิ่งสําคัญในการประชุมคือ เวลาเหมาะสม ประเด็นชัดเจน เขาใจตรงกัน และตองได
มติเปนที่ยอมรับ”..... 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ตองใหครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเวลาอภิปรายขอเสนอหรือวาระที่
สําคัญ ตองลงมติใหชัดเจน อยาใหมีการเอาไปพูดตอหรือตีความผิดๆ หลังเสร็จประชุม”..... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ไมจําเปนตองประชุมครูทั้งโรงเรียนเสมอหรอกเวลาจะแจงอะไร บางทีเอาเฉพาะ 
รองฯ หัวหนาฝายหรือตัวแทนมาก็ได เราก็ใหเขาไปกระจายขาวหรือกระจายงานตอ แตตองใหเขา
เขาใจตรงกันนะ”..... 

     
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การประชุมเปนการสื่อสารที่ชัดเจนทําใหเกิด

ความเขาใจรวมกัน แตผูอํานวยการจะตองเตรียมการประชุมและดําเนินการประชุมอยางรอบคอบเพื่อใหการ
สื่อสารชัดเจนถูกตอง และตองใชเวลาอยางเหมาะสม โดยจะตองใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
และในบางกรณีอาจใชการประชุมกลุมตัวแทนเพื่อใหสะดวกและคลองตัวในการดําเนินงาน 

2) การส่ือสารผานหนังสือราชการ เปนวิธีการสื่อสารที่สามารถใชไดทั้งภายใน
โรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่นๆ การใชหนังสือราชการเปนการสื่อสารอยางเปนทางการที่มีการ
ปฏิบัติอยางแพรหลาย ซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน การใชหนังสือราชการในการสื่อสารของโรงเรียนพื้นที่เปาหมาย           
มีลักษณะที่สําคัญคือ 

หนังสือราชการระหวางหนวยงาน เปนการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน
แบบลายลักษณอักษรที่เปนทางการ โรงเรียนมีการแตงตั้งฝายธุรการใหมีหนาที่ในการรับสงและออกหนังสือ
ราชการ จัดทําทะเบียนหนังสือราชการ และเกษียนหนังสือเสนอผูอํานวยการ รวมถึงสงหนังสือไปยังฝายที่
เก่ียวของ จุดประสงคสําคัญของหนังสือราชการระหวางหนวยงาน ไดแก การขอความอนุเคราะห การแจง
รายละเอียดหรือชี้แจงประชาสัมพันธ ซึ่งเปนภารกิจที่มีความเก่ียวของระหวางหนวยงาน 

บันทึกขอความ เปนการติดตอสื่อสารที่นิยมใชภายในโรงเรียน ระหวางฝาย
บริหารกับฝายปฏิบัติการ กลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีการประสานงานหรือมีภารกิจที่เก่ียวของกัน มีทั้ง
บันทึกขอความจากฝายบริหารถึงฝายปฏิบัติการ และบันทึกขอความจากฝายปฏิบัติการถึงฝายบริหาร บันทึก
ขอความมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การชี้แจงรายละเอียดหรือแจงใหทราบ การขอความรวมมือมือระหวางฝาย  
ระหวางบุคคล การประชาสัมพันธ การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และการใชบันทึกขอความเพื่อเชิญรวมประชุม
ปรึกษาหารือ ความเปนทางการของบันทึกขอความขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการใช 
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หนังสือคําสั่ง เปนหนังสือที่มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือแตงตั้ง หรือมอบหมาย
ภารกิจใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงานตางๆ ในโรงเรียน การออกหนังสือคําสั่งจะดําเนินการเปนวาระ           
ตามภารกิจหรืองานที่ตองการดําเนินการ ไดแก การดําเนินงานโครงการ กิจกรรม และงานเฉพาะกิจตางๆ         
ที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติ หนังสือคําสั่งมีทั้งแบบมอบหมายหนาท่ีหลัก หนาท่ีประจํา เชน หนังสือคําสั่งแตงตั้งครู
ประจํากลุมสาระการเรียนรู ครูประจําชั้น บุคลากรฝายตางๆ และหนังสือคําสั่งตามภารกิจ เชน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานวันสําคัญ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตางๆ 
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา  (ชาย: 55) กลาววา 

.....“หนังสือราชการก็มีระเบียบระบุไวอยูแลว เปนงานธุรการ แตก็แลวแตวาโรงเรียน             
จะเอามาใชประโยชนในการสื่อสารกันไดมากนอยแคไหน ถาโรงเรียนใหญนี่มีโยชนมากนะ บางที
ประชุมยาก บอกกันไมทั่วถึง ถามีหนังสือเวียนแจงใหลงนามรับทราบ ก็ทั่วถึงดีกวา”.....  
     

จากการลงพื้นที่และสังเกตการใชหนังสือราชการในการติดตอสื่อสารพบวา 
โรงเรียนมีการใชหนังสือราชการในการสื่อสารมากกวาการประชุม เพราะสะดวกรวดเร็วและสามารถสื่อความ
เขาใจไดอยางเปนทางการอยางทั่วถึง แตขอจํากัดของการใชหนังสือราชการคือ การใชภาษาและลายลักษณ
อักษรที่จะตองผานการตีความและทําความเขาใจกับสาระสําคัญ ดังนั้นจึงควรมีความความระมัดระวังในการใช
ภาษาในการเขียนหนังสือราชการใหถูกตองเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนและเขาใจได
อยางถูกตอง 
 
เจาหนาที่ธุรการ  โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 36) กลาววา 

.....“โรงเรียนของเราก็ใชหนังสือราชการทุกรูปแบบ ทั้งบันทึกขอความ หนังสือราชการ          
ก็ทําตามระเบียบเขานั่นละคะ ทาน ผอ.อยากใหทํางานมีหลักฐาน เวลาแจงอะไรครูในโรงเรียนก็ทํา
หนังสือ เวลามอบหมายงานก็ออกคําสั่ง ตางๆ มีการเก็บเอกสารอยางเปนระบบ”..... 

        
3) การส่ือสารผานกลุมหัวหนาหรือตัวแทน การสื่อสารดวยวิธีการนี้จะสืบเนื่อง

และเก่ียวของกับการประชุมระดับหัวหนาฝายที่มีการรับนโยบายและนํามาถายทอดหรือแจงตอบุคลากรในฝาย  
หรือการสื่อสารผานหนังสือราชการที่สงถึงหัวหนาฝายและมีการแจงขอความอนุเคราะหชี้แจงหรือ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในฝายรับทราบ ซึ่งการสื่อสารผานหัวหนางานเปนสื่อกลางระหวางฝายบริหารและ
บุคลากรฝายปฏิบัติงาน ทั้งจากฝายบริหารสูฝายปฏิบัติการและฝายปฏิบัติการสูฝายบริหาร   
 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป โรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 50) กลาววา 

..... “บางครั้งทาน ผอ. ก็สั่งการผานรองฯ หรือหัวหนางาน แตละฝายก็ไปสื่อสารกันตอ
ภายในฝายหรือกลุมสาระฯ อยางง้ีมันก็งายและก็เร็วดีดวย”..... 

 
บุคคลที่เปนหัวหนาหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณลักษณะพิเศษ

ในดานความสามารถในการสื่อสารที่ดี เพราะถือเปนสื่อกลางสําคัญที่จะถายทอดนโยบายจากเบื้องบนมาสู
บุคลากรในฝาย และการรับเอาขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อเสนอตอทีมผูบริหาร สามารถ
เปนปากเปนเสียงและตัวแทนของบุคลากรได เปนที่ไววางใจของผูอํานวยการและฝายบริหาร เปนผูสื่อสารที่ดี   
ในทุกบทบาททั้งผูรับสารและผูสงสาร มีความรูความเขาใจและความสามารถในการตีความการสื่อสารไดอยาง
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ชัดเจนและถูกตองจึงจะทําใหการสื่อสารไมเกิดความคลาดเคลื่อน ..... “สวนใหญหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระ
เขาก็รูหนาที่อยูแลววาเวลารับอะไรมาก็ตองเอาไปถายทอดกันตอ ผอ.ก็เพงเล็งอยูนะวาใครเปนยังไง ยิ่งถามีงาน
ที่ตองประสานคนในฝาย หัวหนาเขาก็กุลีกุจอกันอยูแลว ไมมีใครอยากใหงานออกมาไมดี เพราะเสียชื่อตัวเอง
ดวย เสียชื่อฝายดวย”..... (หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) 

4) การสื่อสารผานโทรศัพท เปนวิธีการสื่อสารอยางไมเปนทางการ แตมีความ
สะดวกรวดเร็ว ทันทวงที และสามารถสื่อสารไดโดยตรงโดยไมมีลําดับขั้นหรือกระบวนการที่อาจทําใหสาร          
มีความคลาดเคลื่อนหรือเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด การสื่อสารดวยการโทรศัพทสามารถเกิดขึ้นไดระหวาง
บุคลากรทุกคน ทุกฝาย โดยไมจํากัด ถือเปนการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตามยุคสมัยที่มีการใชเครื่อง
อํานวยความสะดวก ผูอํานวยการสามารถใชโทรศัพทในการติดตอสนทนาหรือมอบหมายภารกิจใหแกบุคลากร
ในโรงเรียนในกรณีมีภารกิจเรงดวนหรืองานเฉพาะกิจ สามารถใชโทรศัพทในการเชิญประชุม เรียกพบ แมกระทั้ง
การอธิบายหรือชี้แจงงานตามความจําเปน   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “เดี๋ยวนี้ถาเปนงานดวนก็ใชโทรศัพทคุยกัน บางที ผมก็โทรหารองฯโทรหาหัวหนางาน
ที่เกี่ยวของใหเขาไปประสานกันตอ บางทีก็โทรหาครูโดยตรง ผมไมซีเรียสกับเรื่องพิธีการอะไร
มากมายหรอก ขอใหรวดเร็วทันการก็โอเคแลว เราตองรูจักใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนสิ”..... 

      
จากการใหขอมูลของโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา การสื่อสารผานโทรศัพท

เปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายและถือวามีความจําเปนอยางยิ่งในกรณีที่ไมสามารถพบปะกับบุคลากรทานนั้น
ไดหรืออยูในพิกัดที่ไมสามารถเขาพบหรือสนทนาตอหนากันไดกรณีมีเรื่องจําเปนเรงดวน โรงเรียนพื้นที่
เปาหมายมีการใชโทรศัพทในการสื่อสารควบคูกับการสื่อสารดวยวิธีอ่ืนๆ เชน มีการใชหนังสือราชการนํารอง ใน
การสื่อสารอยางเปนทางการ และมีการติดตามโดยใชโทรศัพทตรวจสอบหรือสอบถามการดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนการติดตามงาน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ก็ใชโทรศัพทสั่งงานบาง ตามงานบางตามโอกาส แตเดี๋ยวนี้สวนใหญเวลาจะคุยอะไร
กันก็ใชโทรศัพทกอน ถาจะเรียกประชุมหรือเรียกพบมันก็ชา บางทีมันมีงานดวนก็จําเปนตองโทร
ประสานงานกอน ไมใชเฉพาะในโรงเรียนเทานั้นนะ ประสานงานกับขางนอกก็ใชโทรศัพท
เหมือนกัน”..... 

     
การใชโทรศัพทของโรงเรียนไมไดมีเฉพาะในแงของการทํางานเทานั้น          

แตสามารถใชในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร การประสานงามกับผูปกครอง หนวยงาน  
องคการอ่ืนๆ อีกดวย จากการลงพ้ืนที่พบวา โรงเรียนไดมีการติดตั้งเครื่องโทรศัพทประจําโรงเรียน และ
เครื่องโทรสารในการสื่อสารกันในรูปแบบของการสงเอกสาร นอกจากนี้ยังมีการใชระบบออนไลนโทรศัพท  
เครือขายอินเตอรเน็ตผานระบบสายเครือขาย และคลื่นสัญญาณแบบไรสาย ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้สามารถอํานวย
ความสะดวกในการสื่อสารในยุคเครือขายไรพรมแดนไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหการขับเคลื่อนภารกิจของ
โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว มีพลวัตรและมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามขอจํากัดของการใชระบบโทร
เทคโนโลยีก็คือ เปนการสื่อสารอยางไมเปนทางการและไมมีหลักฐานอางอิงทางราชการ ดังนั้นการเลือกใชการ
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สื่อสารในลักษณะนี้จะตองคํานึงถึงความจําเปนและระดับความสําคัญของภารกิจ และหากสามารถใชควบคูหรือ
ประกอบกับการสื่อสารที่เปนทางการแบบคูขนานจะทําใหการสื่อสารเกิดประโยชนสูงสุด เพราะระบบโทร
เทคโนโลยีจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหทราบความเคลื่อนไหวและสามารถติดตามงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
(ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา) (ชาย: 52) กลาววา 

..... “สมัยนี้โทรศัพทคุยกันแปปเดียวก็รูเรื่อง อะไรมันก็งายไปหมด แตไมใชใชโทรศัพท
จนเสียการเสียงาน ตองใชใหเหมาะสม”..... 

 
5) การสื่อสารผานการสนทนาบอกเลา เปนการสื่อสารอยางไมเปนทางการ         

ที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมจํากัดบุคคลและสถานที่ มีทั้งการสื่อสารในแลของการทํางานและการสื่อสาร 
ที่ไมเก่ียวของกับการทํางาน การใชภาษาอยางไมเปนทางการและไมมีแบบแผนที่แนนอน การสนทนาพูดคุยและ
บอกเลานี้แมจะไมเปนทางการแตก็ถือวาเปนการสื่อสารที่มีประโยชนในหลายดาน ไดแก การสนทนาทําใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในโรงเรียน ทําใหเกิดความเขาใจรวมกัน สามารถใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการความรู (Knowledge Management) สามารถใชในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ใชในการ
เสริมแรง ใชในการแนะนําอธิบายและชี้แจงการทํางานไดอยางเปนกันเอง ผูอํานวยการสามารถใชการสนทนา 
ในการทําความรูจักกับบุคลากรในโรงเรียน การสรางความสนิทสนมคุนเคยกับบุคลากรรายบุคคล 
 
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 55) กลาววา 

..... “สวนมากครูโรงเรียนเราก็ไดมีโอกาสพบประพูดคุยกันเปนประจํานะ อยางเวลา
ทํางานเขาก็ไดคุยกันในกลุมสาระฯกลุมงาน หรือฝายที่อยูดวยกัน ตอนกลางวันก็มีโอกาสคุยกับคนอื่น
เวลาไปทานขาว ผอ.ก็อัธยาศัยดี พูดคุยเปนกันเอง มีงานมีการอะไรทานก็พูดก็บอก”..... 

       
จากที่ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการสื่อสารในโรงเรียนนั้นจะเห็นไดวา ผูอํานวยการ

ไดใชวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงคสําคัญเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันอยางท่ัวถึงอันจะ
สงผลใหการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคสูงสุด 

1.4.2 การจัดการความขัดแยงและแกปญหา 
ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นไดในองคการที่ประกอบดวยบุคลากรที่มี

ความแตกตางกัน ทั้งในดานพฤติกรรมและความคิด ดังนั้นการที่บุคคลซึ่งมีความแตกตางกันมาอยูรวมกัน        
ในองคการเดียวกันยอมสามารถเกิดความขัดแยงขึ้นได ความขัดแยงจึงเปนอุปสรรคที่อยูคูกับการทํางาน           
แตความขัดแยงก็เปนสิ่งท่ีสามารบริหารจัดการได สามารถที่จะทําใหเกิดความคลี่คลายไปในทางที่ดี ทั้งนี้จะตอง
อาศัยกลวิธีและทักษะทางการบริหารงาน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “การทํางานมันก็มีปญหาบางเปนเรื่องธรรมดา ย่ิงโรงเรียนที่มีบุคลากรเยอะ  มากคน
มากความคิดบางทีก็เรื่องไมเปนเรื่องหรอก เขาใจไมตรงกันคิดไมเหมือนกันเฉยๆ แตทุกคนก็ทํางาน
กันทั้งนั้นละ  ถาเราดูแลเขาได ลดความขัดแยงลงได  ครูในโรงเรียนเขาก็ทํางานดวยกันไดดวยดี”..... 
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ลักษณะของความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
กลาวคือ ความขัดแยงอยางเปนทางการสามารถเกิดขึ้นในจากการการปฏิบัติงานอันเปนภารกิจของโรงเรียน  
สวนใหญจะเปนความขัดแยงในแงของการปฏิบัติ เชน การดําเนินงานไปเปนไปตามแผนงาน การดําเนินงาน       
มีปจจัยแทรกซอนที่อาจทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยางคาดไมถึง หลักการเชิงทฤษฏีและการนําไปสูการ
ปฏิบัติสวนทางกัน กลาวคือ มุมมองของผูบริหารอาจสวนทางกับการปฏิบัติ เปนตน ถือวาความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานเปนอุปสรรคสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีความขัดแยงอยางไมเปน
ทางการที่อาจเกิดขึ้นเปนความขัดแยงท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน ไดแก ความขัดแยงสวนบุคคลของ
บุคลากรในดานความคิด ทัศนคติ ซึ่งความขัดแยงนี้เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคล และทิฐิมานะ         
สวนบุคคล สงผลตอความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในโรงเรียน คุณภาพของการปฏิบัติงาน ความรวมมือ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ ทําใหการปฏิบัติงานไมเต็มศักยภาพ ดังนั้นผูอํานวยการในฐานะผูบริหารและผูนํา
จะตองตระหนังถึงความสําคัญของความขัดแยงท่ีสามารถเกิดขึ้นได และจะตองมีการบริหารจัดการความขัดแยง
ใหเกิดความสมานฉันท ทั้งความขัดแยงดานการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และความขัดแยงระหวางบุคคล          
ที่ไมเปนทางการ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการประสานความรวมมือและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ปญหาความขัดแยงมีหลายอยางนะ ทั้งเรื่องงานเรื่องสวนตัว แตในฐานะที่เราเปน
ผูบริหารตองมองที่งานกอน บางทีความขัดแยงสวนตัวมันก็เปนเรื่องสวนบุคคล เราคงทําใหเขาถูกใจ
กันหมดไมไดหรอก แตเราตองพยายามทําใหเขาตั้งใจทํางานใหได ผมวาตองแกไขปญหาและความ
ขัดแยงในสวนที่เกี่ยวของกับงานโรงเรียนกอน”..... 

 
ปญหาการทํางานสวนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากความขัดแยงเบ้ืองตนที่ไดกลาวมาแต

ปญหาการทํางานสามารถเกิดขึ้นจากปจจัยอ่ืนๆ หรือในรูปแบบตางๆ เชน การมีทรัพยากรจํากัด ความจํากัด
ของเวลาในการทํางาน ขอจํากัดเรื่องอัตรากําลังความสามารถและความถนัดของบุคลากร ในที่นี้มองปญหาอยาง
เปนทางการในแงของการปฏิบัติงานซ่ึงสงผลกระทบตอความสําเร็จของภารกิจ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เปาหมาย
ผูวิจัยขอนําเสนอการจัดการความขัดแยงและแกปญหา ดังนี้ 

1) การทําความเขาใจกับความขัดแยงและปญหา  จากที่เคยนําเสนอมาแลวใน
เบ้ืองตนวาความขัดแยงและปญหาสามารถเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแยงหรือปญหาขึ้น
ผูอํานวยการจะตองวิเคราะหและจําแนกความขัดแยงและปญหาเพ่ือใหคนพบสิ่งท่ีเปนปญหาที่แทจริง 

จากการลงพื้นที่ เปาหมายพบวาผู อํานวยการจะใชการเรียกพบบุคคล            
ที่เก่ียวของหรือคาดวาจะมีสวนเกี่ยวของซึ่งสามารถใหขอมูลเก่ียวของกับความขัดแยงหรือปญหาไดอยาง
ละเอียดเพ่ือใหไดขอมูลปฐมภูมิจากบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการลงไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือสัมผัสกับปญหา
ดวยตนเองรวมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามความเหมาะสม ในบางกรณีมีการสอบถามจากผูที่อยู
แวดลอมเหตุการณหรือสถานการณเพ่ือเปนการยืนยันขอมูล ซึ่งผูอํานวยการหรือคณะกรรมการจะตองเปดใจรับ
ฟงและรับขอมูลอยางรอบดานจากทุกฝายอยางเที่ยงธรรม โดยเฉพาะกรณีความขัดแยงระหวางบุคคลซึ่งเปน
เรื่องละเอียดออน จะตองทําใหทุกฝายรูสึกวาตนไดรับความเปนธรรม สวนในกรณีที่เปนความขัดแยงหรือ
ปญหาที่เปนทางการอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น ควรไดรับขอมูลจากทุกฝายเพ่ือใหสามารถมองเห็นปญหา
ที่เกิดขึ้นวาอยูที่จัดใดและจะไดนําไปสูการแกไขปญหาที่ตรงจุด โดยสามารถใชการประชุมกลุมยอย การเชิญ
ตัวแทนหรือหัวหนางานเขาพบ ซึ่งขอมูลทุกอยางจะตองถูกนํามาวิเคราะหประกอบกัน และการระบุความขัดแยง
และปญหาจะตองแจงใหทุกฝายที่เก่ียวของรับทราบ 
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2) การหาสาเหตุของขอขัดแยงหรือปญหา เมื่อมองเห็นจุดความขัดแยงหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นแลวก็จะมาสูขั้นตอนของการหาสาเหตุขอขัดแยงหรือปญหา โดยเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก         
ที่ไมใชเพียงแคการรับขอมูลปฐมภูมิจากผูที่เก่ียวของเทานั้น จะตองมีการใชขอมูลทุติยภูมิ และหลักฐาน        
ที่สามารถอางอิงไดมาประกอบการหาสาเหตุของปญหา ความสามารถในการระบุสาเหตุของปญหาจะนําไปสูการ
จัดการความขัดแยงและแกไขปญหาไดอยางถูกทางและไดผลดี เพราะการแกปญหาที่ดีนั้นจะตองแกที่สาเหตุ
เพ่ือเปนการตัดไฟแตตนลมและหยุดปญหาหรือความขัดแยงอยางถาวรไมมีชนวนหรือเหตุปจจัยใหเกิดความ
ขัดแยงหรือปญหาขึ้นอีกในวาระตอไป 

ในบางกรณีความขัดแยงและปญหามีสาเหตุมาจากขอจํากัดในปจจัยบาง
ประการของโรงเรียนดังท่ีนําเสนอมาแลวเบื้องตน เชน ขอจํากัดดานอันตรากําลังความสามารถและความถนัด
ของบุคลากรท่ีไมตรงกับภารกิจหรือหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ขอจํากัดดานเวลาในการดําเนินงาน  ขอจํากัดดาน
เงินทุนงบประมาณและทรัพยากรที่จะใชในภารกิจ ซึ่งหากสาเหตุมีลักษณะเชนนี้ก็ควรวางแผนการแกไขใหตรง
จุดและหาปจจัยเพ่ือรองรับกับขอจํากัดตางๆ รวมถึงการยืดหยุนและออกแบบงานใหสอดคลองกับปจจัยที่มีอยู
และสามารถดําเนินการไดในบริบทนั้นๆ  

3) การรวบรวมขอมูลและระบุแนวทางจัดการความขัดแยงและแกปญหา   
เปนขั้นของการหาแนวทางในการจัดการความขัดแยงและแกปญหา ซึ่งการปฏิบัติในขั้นนี้จะสอดคลองกับ        
การวางแผนการดําเนินงาน แตเปนการวางแผนรับมือกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นอยางไมพึงปรารถนา เพ่ือใหสามารถกาว
ขามความขัดแยงและปญหาใหการดําเนินงานกลับมาสูภาวะปกติและขับเคลื่อนไปสูเปาหมายตามแผนที่วางไว
ในเบื้องตน ดังนั้นการใชทักษะการคิดจะเขามามีบทบาทในขั้นนี้เพราะความสามารถในการจัดการความขัดแยง
และการแกปญหาจะแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถอยางมืออาชีพของผูอํานวยการโรงเรียน 

การรวมรวมขอมูลในการจัดการความขัดแยงและแกไขปญหามีลักษณะ
คลายคลึงกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผนการดําเนินงานแตมีความชัดเจนและลึกซึ้งมากกวาในแงของ
จุดประสงคหรือเปาหมายของการดําเนินการที่ระบุชัดเจนลงไปวาดําเนินการเพื่อแกไขปญหาใด ดําเนินการ
อยางไร เพราะการปฏิบัตินั้นจะมุงลงไปที่การแกไขปญหาโดยตรง   

4) การดําเนินการจัดการความขัดแยงและแกปญหา ผูอํานวยการโรงเรียน      
ใหขอมูลวา โรงเรียนจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในกรณีที่ความขัดแยงหรือปญหานั้นเปนทางการ  
แตในกรณีที่ความขัดแยงหรือปญหาไมเปนทางการอาจมีการมอบหมายใหบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ              
มีประสบการณเปนตัวแทนผูอํานวยการในการไกลเกลี่ยและแกปญหา แตในบางกรณีผูอํานวยการก็จะเปน
ผูดําเนินการในกรณีที่มีผลกระทบตอบุคคลหลายฝายและกระทบตอการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนซึ่งมี
แนวโนมจะขยายออกไปในวงกวาง หรือเปนความขัดแยงและปญหาในระดับการบริหารงาน   

การดําเนินการจะตองสอดคลองกับภารกิจหลักหรือเปนไปในแนวเดียวกัน
เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอภารกิจหลักท่ีดําเนินการ ในกรณีที่เปนความขัดแยงหรือปญหาระหวางบุคคล จะตอง
ไมใหปญหานั้นแพรกระจายหรือเปนที่รับรูในวงกวาง ควรคํานึงถึงความรูสึกของบุคคลที่เก่ียวของ และผลของ
การจัดการความขัดแยงและแกปญหาควรเปนผลเชิงสันติและมุงกอใหเกิดความสมานฉันท สรางความตระหนัก
ในหนาที่และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจตอไป 

การดําเนินการควรเกิดขึ้นอยางทันทวงทีไมปลอยใหความขัดแยงหรือปญหา
ยืดเยื้อหรือเรื้อรังจนทําใหสงผลกระทบตอการทํางานหรือภาพรวมของโรงเรียน ดังนั้นไมวาจะเปนจุดใหญหรือ
จุดเล็กของปญหาก็ไมควรมองขาม แตควรระลึกอยูเสมอวาทุกความขัดแยงและปญหาเปนอุปสรรคสําคัญ       
ที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียน 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “จะแกปญหา ผอ.ตองรูจักกอนวาปญหามันคืออะไร มันอยูตรงไหน มันมีสาเหตุอะไร  
พอหาตนตอไดแลว ก็ตองหาวิธีทางแกวาจะทํายังไงกับมัน แลวก็จึงลงมือแกปญหา บางทีอาจไมไดแก
คนเดียวหรอก หาผูชวยดวยก็ไดย่ิงดี ทําอะไรใหมีทีมมีคณะทํางานไวมันก็งายขึ้น บางทีมันไมตองอิง
ถึงมือเราหรอกเดี๋ยวทีมงานเขาจัดการกันเอง เราก็แคควบคุมดูแล แตเวลามีปญหาความขัดแยงอะไร
เนี่ยตองจัดการทันทีอยาปลอยใหคาราคาซัง”.....  

  
1.4.3 การนิเทศการศึกษา 

   ในที่นี้เปนการนิเทศภายใน ซึ่งหมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครูมีความพึง
พอใจ และมีกําลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียน ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ของโรงเรียนและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับ
ประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย อีกทั้งผานการประเมินทั้งภายในและภายนอก   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “การนิเทศนี่ถือวามีประโยชนมากฝายวิชาการถือวาเปนเจาภาพงานนี้ เพราะมัน
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนโดยตรง แตบางทีผมวาเราใชการนิเทศกับงานอื่นๆก็ไดนะ  
มันเหมือนการดูแลชวยเหลือแนะนําอะไรกันดวย ถือซะวาผูนิเทศเปนคนมาชวยแลวกัน ไมอยากให
คิดวาเปนการประเมินตรวจสอบกัน อยางง้ีถึงจะสบายใจ แลวมันก็จะไดอะไรที่เปนประโยชนกับงาน
โรงเรียนดวย”..... 

    
การนิเทศภายในโรงเรียน สามารถทําไดหลายรูปแบบ และสามารถผสมผสาน         

แตละรูปแบบเขาดวยกัน ซึ่งการจะใชรูปแบบใดเมื่อใดนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับ บริบทของโรงเรียน
เปนสําคัญ โดยใหเปนไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ ซึ่งโรงเรียนพ้ืนที่เปาหมายไดมีการดําเนินการ         
ในลักษณะของการบูรณาการ ประกอบดวยกิจกรรม ไดแก การเยี่ยมช้ันเรียนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  
เปนเทคนิควิธีที่ทําการสังเกตการสอนในสถานการณจริงของครูอาจารย เพ่ือวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูอาจารยเหลานั้น ซึ่งจะชวยใหทราบจุดดีหรือจุดออนของการสอน เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการนิเทศได          
การสังเกตการสอนตองไดรับความยินยอมจากครู และพรอมใหความรวมมือ ในการแกไขปญหาการสอนของ
ตนเอง การสนทนาทางวิชาการ เปนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู โดยอาจจัดกิจกรรมเปน        
ครั้งคราว ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา การสนทนาทางวิชาการนี้สามารถเชิญวิทยากร ทั้งจากภายนอก 
หรือภายในสถานศึกษามารวมกิจกรรม การประชุม การประชุมที่ใชในการนิเทศมีหลายลักษณะ เชน              
การประชุมกลุมยอยในงาน การประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา 
การอบรม การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ การเชิญวิทยากรมาใหความรู เปนการถายทอดความรูความ
เขาใจ ไปสูครูอาจารย การใหความรูนี้ อาจทําไดหลายวิธี เชน การบรรยาย การจัดสัมมนาหรือจัดแบบ         
ซิมโปเซียม (Symposium) มีการอภิปรายประกอบ การเชิญสถานประกอบมาสาธิต อุปกรณเครื่องมือตางๆ  
เปนเทคนิควิธีใหความรู ที่มุงใหไดเห็นการดําเนินการ กระบวนการทํางานของอุปกรณเครื่องมือ ที่คลายกับ
สถานการณจริง แตควรจัดเปนกลุมขนาดเล็ก และใชวิธีการอ่ืนควบคูกันไปดวย การไปศึกษาดูงานตาม
หนวยงานและการดูนิทรรศการ เชน เย่ียมชมสถานศึกษาอ่ืน เย่ียมชมสถานประกอบการ และโรงงาน
อุตสาหกรรม การออกภาคสนาม (Field Trip) เพ่ือศึกษาดูงานในดานที่สัมพันธกับงานของครูอาจารย          
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การสาธิตการสอน โดยครูในสถานศึกษา หรือจากสถานศึกษาอื่น เปนการจําลองสถานการณจริง หรือบทบาท
สมมติ โดยการกําหนดสถานการณขึ้น แลวใหผูทํากิจกรรมตอบสนอง หรือลองปฏิบัติไปตามที่ควรจะเปน            
ในการนํามาใชในการนิเทศ จะเปนการเอาปญหาที่เกิดมาเปนตัวกําหนด ใหผูทํากิจกรรมสมมุติตัวเองวา ถาอยู
ในสถานการณนั้นเขาจะทําอยางไร ซึ่งจะเปนลักษณะสาธิตการสอนในแตละเรื่อง เชน วิธีนําเขาบทเรียน การตั้ง
คําถาม การสรางกําลังใจใหผูเรียน เปนตน การจัดแหลงและบริการทางวิชาการ เชน จัดหองสมุดอาชีพ           
จัดนิทรรศการ ฯลฯ เปนเทคนิควิธีที่เปนการสงเสริมทางดานวิชาการใหกับครูอาจารย การใหคําปรึกษาแนะนํา  
การสงครูไปฝกงาน การสัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน โครงการ ประจําภาคเรียนหรือประจําปของ
หมวดวิชา ฝาย งาน การสัมมนาเสนอผลงาน ของหมวดวิชา ฝาย งาน ประจําภาคเรียน หรือ ประจําป      
การสัมมนาสรุปผลการสอน หรือ ผลงานใดๆ ของครู หรือ บุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา การจัดประกวด 
หรือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู การรวมกันวิจัยในช้ันเรียน หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) แสดงทรรศนะวา 

..... “นิเทศน่ีมันก็ทําไดหลายวิธีนะ ตองเลือกใหเหมาะกับสิ่งที่จะนิเทศ ที่จริงเราก็ทํากัน
เปนประจําอยูแลวไอกิจกรรมตางๆ เชน เย่ียมชั้น สังเกตการสอน ประชุมใหคําแนะนําอะไรกัน
ประมาณนี้ ผมวาอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวของกับการแนะนําชวยเหลือใหความรู หรือเกี่ยวกับการรวมมือ
กันพัฒนางาน ก็นาจะเขาขายการนิเทศไดนะ ขอใหอธิบายใหไดแลวกันวาทําแลวมันมีประโยชน
ยังไง”..... 

      
ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1. ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณ

ลวงหนาการกําหนดตารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 
2. ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ไดแก การตั้งเกณฑมาตรฐาน               

การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและวัสดุอุปกรณ ความสัมพันธแตละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน  
การกระจายอํานาจตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และการพัฒนานโยบาย 

3. ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ไดแก การตัดสินใจ การเลือกสรร
บุคคล การเราจูงใจใหมีกําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหมๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร         
การกระตุน สงเสริมกําลังใจ การแนะนํานวัตกรรมใหมๆ และใหความสะดวกในการทํางาน 

4. ขั้นการควบคุม (Controlling) ไดแก การสั่งการ การใหรางวัล การลงโทษ 
การใหโอกาสการตําหนิ การไลออก และการบังคับใหกระทําตาม 

5. ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และ
การวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด และวัดผล
ดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยดวย 

กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนการทํางานอยางมีแบบแผน โดยเริ่มจาก          
การวิเคราะหงานการเรียนการสอนของครู เพ่ือจะไดทราบปญหา ระบุปญหาที่จะตองรีบแกไขปรับปรุงกอนหลัง
แลวจึงวางแผนที่จะดําเนินการโดยหาทางเลือกท่ีจะแกปญหาที่ดีที่สุด ตอจากนั้นก็ดําเนินการตามแนวขั้นตอน
ตามลําดับจนถึงขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวจึงนําผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแกไขตอไป 

ผูอํานวยการในฐานะผูบริหารและผูนําโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนิเทศ 
ไดแก สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนอยางแทจริง รวมประชุมวางแผน         
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การนิเทศภายในกับผูนิเทศในฐานะประธานฯ พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในที่สอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานโรงเรียน เปนผูประสานงานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ใหการสนับสนุนดานอุปกรณงบประมาณ 
ขวัญกําลังใจในการดําเนินโครงการ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรที่ดีแกผูรับการนิเทศ ชวยเหลือและ
สงเสริมใหครูมีความรูและมีพัฒนาการทางวิชาชีพ ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ
ภายในติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... "ขั้นตอนหลักการวิธีการนิเทศตางๆ ก็คงตามทฤษฏีนั่นละ แตในทางปฏิบัติอาจตรง
บางไมตรงบางรวบรัดขามตอนบาง แตดูดีๆ มันก็ตามนั้นละ วาแตผูนิเทศนี่ตองใชไดพอสมควรถึงจะ
นิเทศคนอื่นได โดยเฉพาะตัว ผอ.เองน้ีก็ตองนิเทศเหมือนกัน เปนทางการบางธรรมดากันเองบางก็
ถือวาดีกวาไมทําอะไรเลย คงไดอะไรบางละ”..... 

  
จากที่กลาวมาจะเห็นวา การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนงานที่ชวยพัฒนาบุคลากร

ในโรงเรียนในดานวิชาการ ในดานการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือจะใช
ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งการสรางความรวมมือและการแกไขปญหาการ
ทํางานรวมกัน บุคลากรภายในโรงเรียนที่สามารถนิเทศไดนอกจากผูอํานวยการแลว คือ ครูอาจารยที่มี
ประสบการณความรูความชํานาญก็สามารถทําหนาที่นิเทศได รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมารวม
โครงการ เทคนิควิธีนิเทศนั้นสามารถใชไดหลายรูปแลวซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย จํานวนผูรับการนิเทศ  เวลาและ
ทรัพยากรอื่นๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศนั้น ควรจะไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการ
นิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติตามจุดมุงหมายที่วางไว ควรมีการประเมินผล          
การนิเทศเพ่ือนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน 

1.4.4 การยกระดับคุณภาพดวยการวิจัย   
การวิจัยถือเปนเครื่องมือท่ีถูกนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทาง  

การปฏิบัติอยางกวางขวาง สําหรับการวิจัยที่ผูอํานวยการโรงเรียนใชเปนเครื่องมือสําคัญคือ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิจัยและพัฒนา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวา โรงเรียนทั้ง 3 แหงมีการวิจัย
ทางการบริหารที่ผูอํานวยการรวมกับฝายบริหารไดดําเนินการอยางตอเนื่อง นอกจากการวิจัยทางการบริหารแลว  
โรงเรียนยังไดมีการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนใชการวิจัยในการพัฒนางานของตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ
ที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ การวิจัยในชั้นเรียน และอีกสวนหนึ่งคือการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางการเรียนรู          
อันเปนผลพลอยไดมาจากการทําผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาและเปนนวัตกรรม
ทางการสอนของบุคลากรและของโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงตระหนักถึงความสําคัญของ          
การพัฒนางานวิจัย และตองการยกระดับการทํางานโดยใชการวิจัย โดยสงเสริมใหดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง
ในทุกระดับ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “เรื่องวิจัยนี่บูมกันมานานพอสมควร เดี๋ยวนี้มีนโยบายวิจัยทุกระดับ ทั้งในหองเรียน
และของงานบริหาร ย่ิงมีการทําวิทยฐานะกันมาก วิจัยก็ถูกบังคับใหทํามากขึ้นดวย งานที่ออกมาก็คง
สงผลที่ดีตอหองเรียนบางโรงเรียนบางไมมากก็นอยละ”..... 
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ในที่นี้ผูวิจัยมุงเนนไปที่การวิจัยของผูอํานวยการซึ่งเปนปฏิบัติการสําคัญทาง           
การบริหารที่ผูอํานวยการใชเปนเครื่องมือในการทํางานซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษา
เอกสารหลักฐานทางการวิจัยของโรงเรียนพบวา เปนวิจัยกรณีศึกษาที่วาดวยการดําเนินภารกิจของโรงเรียน         
ที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานหรือการพัฒนางานของโรงเรียน ตั้งแตสภาพปจจุบันและบริบทของโรงเรียน
ในดานตางๆ การดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนที่มุงเนนใหความสําคัญหรือเปนเปาหมายของการวิจัย ปจจัย        
ที่เก่ียวของกับปฏิบัติการหรือภารกิจนั้นๆ ผลอันเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนางานตอไป  
ลักษณะของการรายงานวิจัยไมเนนความเปนวิชาการตามหลักการและทฤษฏีแตเนนไปที่การแสดงขอมูลการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการพัฒนางาน  จากการสนทนากับคณะกรรมการที่เก่ียวของกับการวิจัยของโรงเรียนได
ขอมูลท่ีตรงกันวา  จุดมุงหมายหลักของการดําเนินการวิจัยคือ  เปนการสะทอนภาพการปฏิบัติงาน  การมองหา
จุดสําเร็จและจุดที่จะตองพัฒนา  และขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะตองสามารถนํามาเปนขอมูลสําคัญในการ
ปรับปรุงแกไขและการพัฒนางานในระดับตอไปใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “งานบริหารนี้ผมก็ใหเขาทําวิจัยกันนะ รวมกันทั้ง ผอ. รองฯฝายบริหารก็ชวยๆ กัน  
ของ ผอ.เองก็มีแตก็คงไมสมบูรณเทากับของโรงเรียนที่ทํารวมกันหรอก งานเราก็ไมไดถือวาเนน
รูปแบบอะไรหรอกนะ ผมเนนวามันเปนขอมูลที่จะเอามาใชประโยชนไดจริงมากกวา ทําใหมองเห็น
โรงเรียนในความเปนจริงวาดีหรือยังอะไรไมดีอะไรตองปรับกัน”..... 

      
จากการศึกษาเอกสารของโรงเรียนพื้นที่เปหมายที่มีลักษณะของการวิจัยพบวา              

มีการใชรูปแบบการเขียนวิจัยมาใชในการรายงานโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไดดําเนินการ เชน รายงาน
โครงการคายวิชาการ รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รายงานโครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อ
การสอน เปนตน ซึ่งแมวาเอกสารดังกลาวจะไมใชงานวิจัยเต็มรูปแบบ แตก็ถือวาไดใชหลักการดําเนินงานวิจัย
เบ้ืองตนมาเปนเครื่องมือ ซึ่งเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวา โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “เอกสารรายงานโครงการ รายงานคุณภาพการศึกษา หรือรายงานการปฏิบัติงานของ
ครูเราก็ใชรูปแบบ 5 บทของการวิจัย แตก็ไมไดฟคลงไปวาตองเปนเหมือนวิจัย ขอใหมันมีระบบ
ระเบียบ มีขั้นตอน พออางไดวาทําตามรูปแบบวิชาการไดขอมูลที่ตองการก็ใชไดแลว แตวิจัยที่เราตอง
ทําใหสมบูรณก็ตองมีเหมือนกันนะ”..... 

       
อยางไรก็ตามจากการศึกษาขอมูลการดําเนินภารกิจของโรงเรียนเปาหมายพบ

ขอมูลท่ีตรงกันคือ การพัฒนางานวิจัยเปนนโยบายที่โรงเรียนใหความสําคัญและบรรจุไวในแผนยุทธศาสตร         
5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป งานที่โรงเรียนพื้นที่เปาหมายนิยมใชงานวิจัยมาเปนเครื่องมือคือ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สําหรับปฏิบัติการวิจัยที่โรงเรียนไดดําเนินการผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้  

1) การสํารวจปญหาหรือจุดพัฒนา ในมุมมองของการวิจัยของโรงเรียนจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งซึ่งโรงเรียนมุงหวังจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อาจเปนงานที่ดีอยูแลว           
ในระดับหนึ่งหรือเปนงานที่ประสบปญหาและอุปสรรค ในกรณีเปนงานที่ดีอยูแลวโรงเรียนจะมองหาลูทาง     
ในการสรางสรรควิถีทางใหมๆ หรือแนวทางดําเนินงานใหมๆ เพ่ือใหเกิดนวัตกรรม สวนในกรณีเปนงานที่
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ประสบปญหาและอุปสรรคโรงเรียนจะมองหาลูทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น จากการ
เปดเผยขอมูลของโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา โรงเรียนมีการดําเนินงานวิจัยทั้ง 2 ลักษณะ แตสวนใหญงาน 
จะสอดคลองกับลักษณะที่ 2 คือ เปนวิจัยที่ตองการพัฒนางานที่ประสบปญหาและอุปสรรคซึ่งจําเปนจะตอง
พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

การสํารวจปญหาหรือจุดพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนไดเริ่มภารกิจผาน
ระยะเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดกิจกรรมโครงการหรือภารกิจใดๆ แลว และภารกิจนั้นเปนงานที่จะตองดําเนินการ
ตอเนื่อง วิธีการที่ผูอํานวยการใชเพ่ือคนหาจุดดังกลาวจะตองอาศัยขอมูลท้ังจากบุคลากรในฐานะผูปฏิบัติงาน         
ที่ไดสัมผัสกับภารกิจนั้นโดยตรง และการศึกษาจากเอกสารรายงาน ขอมูลสารสนเทศประกอบกันเพ่ือให
สามารถระบุปญหาหรือจุดที่จะตองไดรับการพัฒนา เมื่อสารมารถระบุจุดที่เปนปญหาไดแลว จะตองระบุเปา
หมายความคาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับภาพความสําเร็จดังท่ีไดเสนอไปแลวในประเด็นเบื้องตน  ซึ่งจะทําใหรูวาสิ่ง
ที่จะทําคืออะไรและเพื่ออะไร ซึ่งจะไดนําเอากระบวนการวิจัยเขามาใชเพ่ือปฏิบัติการอยางเหมาะสม 

2) การรวบรวมขอมูล ในสวนนี้จะเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลการพัฒนางาน 
ปจจัยที่ จําเปน วิธีการดําเนินงาน เครื่องมือที่จะนํามาใชพัฒนางาน หลักการทฤษฏีที่จะนํามาอางอิง               
การปฏิบัติการ และระเบียบวิธีวิจัยที่จะใชในการดําเนินการซึ่งท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   

วิธีการในการรวบรวมขอมูลจะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะตองใชการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ มีการมอบหมายหนาที่ในการรวบรวม
ขอมูลสวนตางๆ ใหแกบุคลากรที่รับผิดชอบในงานที่เก่ียวของ ขอมูลท่ีไดตองมาจากหลากหลายแหลงท้ังแหลง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไมวาจะเปน เอกสาร หลักฐานทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ ตํารา ขอมูลจากบุคลากร  
หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกลาวไดวา ทุกขอมูลที่เก่ียวของและมีประโยชนตอการดําเนินงานตามภารกิจ   

ในมุมมองของการวิจัยจะเกิดเคาโครงการวิจัยขึ้นในขั้นนี้ ซึ่งจะทําใหมองเห็น
กรอบแนวคิดและเคาโครงการดําเนินภารกิจทางการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน ซึ่งเคาโครงการวิจัยนี้
เปรียบเสมือนการรางแผนการดําเนินงานวา ภารกิจนั้นมีที่มาที่ไปอยางไร มีจุดประสงคการดําเนินการและ
เปาหมายอยางไร ขอบเขตของภารงานมีอะไรบาง ผลที่คาดวาจะไดรับจากงานดังกลาว หลักการแนวคิดทฤษฎี 
ที่นํามาใชในการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย เครื่องมือ พ้ืนที่ ระยะเวลา วิธีดําเนินการ และวิธีการประเมินงาน  
ซึ่งจากที่กลาวมาจะเห็นวาเคาโครงการวิจัยก็เปรียบเสมือนรางแผนการดําเนินงานซึ่งจะทําใหเห็นทิศทาง            
การขับเคลื่อนภารกิจนั่นเอง 

3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะยึดวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนหลัก โดยการขับเคลื่อนภารกิจนั้นยึด        
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรจะมีสวนในภารกิจ และมีสวนในการวิจัยควบคู
กันไป โดยบุคลากรจะมีบทบาทในการวางแผนการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติงาน สังเกตและสะทอนผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นจะมีสวนรวมในการนําผลท่ีคนพบมาสูการดําเนินงานในระยะตอไปเพื่อแกไขจุดออนที่คนพบ
หลายตอหลายครั้งจนงานเริ่มอ่ิมตัวและสมบูรณยิ่งขึ้น 

จากการลงพ้ืนที่เปาหมายพบวา การปฏิบัติงานของโรงเรียนเนนนโยบายการมี
สวนรวมเปนหลักโดยบุคลากรในโรงเรียนไดใหขอมูลท่ีตรงกันเก่ียวกับความพยายามของผูอํานวยการที่จะใช
นโยบายการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน และมีการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในเกือบทุกภารกิจ  
ซึ่งโรงเรียนยอมรับวาแมรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะยังไมสมบูรณตามระเบียบวิธีวิจัย
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และหลักการโดยทั้งหมดแตก็เปนความพยายามที่จะพัฒนางานตามวิถีการวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู         
ความสมบูรณตอไป 

4) การสะทอนผลการวิจัยเพ่ือพัฒนางานใหสมบูรณ ปรากฏการณที่สังเกตเห็น
ไดอยางชัดเจนคือ มีการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงาน 5 บท ภายหลังสิ้นสุดการ
ดําเนินภารกิจทางการศึกษา โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ซึ่งถือวาไดใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการ
ดําเนินงาน   

การสะทอนผลการวิจัยที่โรงเรียนไดดําเนินการนั้นอยูในรูปแบบของการ
ประชุมนําเสนองาน   การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมทีมวิจัย เพ่ืออภิปรายผลการดําเนินงาน
รวมกัน  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะนําไปสูการพัฒนางานในวาระตอไปในกรณีเปนภารกิจตอเนื่อง  หรือในโอกาสตอไป
สําหรับภารกิจระหวางภาคการศึกษาหรือปการศึกษา   

1.4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทุกภารกิจ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการในโรงเรียนจําเปนจะตองมีการ

ติดตามงาน การประเมินงาน การมองยอนกลับถึงการปฏิบัติงานวามีจุดเดนจุดดอยหรือจุดที่จะตองไดรับการ
พัฒนาอยางไรเพ่ือเปนขอมูลอันจะนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติในระดับตอไป ซึ่งการติดตามงานนี้สามารถหยิบ
ยกออกมาเปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนได เพราะผูนําท่ีดีควรมองวาการติดตามงานเปน
การแสดงความใสใจ สนใจ และควบคุมการทํางานอยางตอเนื่องและจริงจัง ทําใหมองเห็นผลในองครวมของ
การปฏิบัติงาน    
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “การประเมินงานถือเปนหนึ่งในสิ่งที่ผูบริหารจะตองทํา เปนเครื่องมือที่จะทําใหเรารูวา
งานที่ทํานี่มันสําเร็จหรือเปลา มันไดแคไหน พลาดตรงไหน จะตองแกตรงไหน ผมถือวาเปนการ
ติดตามงานและแสดงความใสใจในงานตางๆ ของโรงเรียนดวย”..... 

       
ลักษณะการประเมินบุคลากรจะพิจารณาถึงปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายและ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเห็นไดจากผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานที่ปรากฏเชิงประจักษ  
ซึ่งปริมาณงานนี้จะรวมทั้งงานในหนาท่ีหลักและภารกิจอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายทั้งในลักษณะของการเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน และงานที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษเฉพาะกิจ การประเมินจากผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน คือ การปฏิบัติหนาท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูซึ่งมีความมุงม่ันตั้งใจ ทุมเทและเสียสละ          
ในการถายทอดศิลปวิทยาแกนักเรียนอยางเต็มที่สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดี มีพัฒนาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินจากการพัฒนาตนเอง คือ การเขารับ             
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในรูปแบบตางๆ และมีการนําความรูความสามารถที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน มีการขยายผลและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และอีกประการหนึ่งคือการประเมินโดยเพื่อน
รวมงาน เปนเสมือนสังคมมิติหรือกระจกเงาที่สะทอนตัวบุคคลออกมาในมุมมองของผูอ่ืน  
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “การประเมินบุคลากรถือวาจําเปนมาก เพราะเขาเปนคนทํางาน เราตองประเมินวา
เขาทํางานเปนยังไง ผลออกมาเปนยังไง ตองดูที่พฤติกรรมและผลงานของเขา จะไดพัฒนาเขา
ดวย”..... 
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สําหรับการประเมินงานจะเริ่มตั้งแตงการประเมินความพรอมกอนการดําเนินการ
ในดานของจํานวนและความพรอมบุคลากรผูรับผิดชอบ การวางแผนที่เหมาะสม การจัดหาปจจัยสนับสนุน  
เครื่องมือและอุปกรณที่จะใชในการดําเนินงาน การประเมินระหวางการดําเนินการพิจารณาถึง ความเปนพลวัต
ในการขับเคลื่อนภารกิจ การดําเนินงานที่ เปนไปตามแผนงาน ความรวมแรงรวมใจของบุคลกรหรือ
คณะกรรมการ การแกปญหาและจัดการกับอุปสรรคหรือปจจัยแทรกซอนในกาทํางาน และการประเมินผล
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงานหรือเสร็จสิ้นภารกิจ พิจารณาถึงผลปรากฏหรือผลสัมฤทธิ์ของงานความสอดคลอง
กับจุดประสงคหรือเปาหมายการดําเนินงาน และความพึงพอใจของบุคลากรหรือคณะกรรมการดําเนินงานและ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในผลของการดําเนินงาน ซึ่งโรงเรียนพื้นที่เปาหมายใชการประเมินทั้งแบบเปนทางการและ 
ไมเปนทางการอยางตอเนื่อง โดยจากการสนทนากลุมกับบุคลากรในโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา การประเมิน
งานของโรงเรียนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยางตอเนื่อง ถือเปนการติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของ
การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นอยางทันทวงที ซึ่งเปรียบเสมือนการมีสติในการทํางาน
ดวยความไมประมาทนั่นเอง ซึ่งการติดตามงานอยางใกลชิดจะทําใหเกิดขอบกพรองนอยที่สุด   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “การประเมินงานตองดูที่กระบวนการทํางานวาเปนไปตามขั้นตอนไหมเปนไปตาม
แผนหรือเปลา ตองดูตลอดเวลาตั้งแตเตรียมการจนเสร็จงานโนนละ ถาจะประเมินผลสําเร็จของงาน
ตองยึดเปาหมายเปนเกณฑวาทําไดตามเปามากนอยแคไหน วิธีการประเมินก็คงยึดเอาตามหลัก
วิชาการไวแตวาในทางปฏิบัติตองยืดหยุนเพราะตามทฤษฏีเปะก็คงไมไหว แตตองมีหลักฐานชัดเจน
นะ”..... 

     
หลักฐานการประเมินของโรงเรียนปรากฏออกมาหลายลักษณะ ซึ่งโรงเรียนพื้นที่

เปาหมายมีหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการปฏิบัติงานหลายอยาง ไดแก แฟมสะสมผลงานหรือแฟม             
พัฒนางาน รายงานการประเมินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ รายงานคุณภาพการศึกษา รายงานการวิจัย   
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีเอกสารสารสนเทศ ตางๆ ที่แสดงใหเห็นขอมูลโดยสรุป
ของโรงเรียนในดานตางๆ ซึ่งหลักฐานเหลานี้สามารถใชอางอิงการประเมินงานของโรงเรียนไดอยางดี           
จากสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆ ของโรงเรียนพบวา บางครั้งหลักฐานที่สามารถใชอางอิงการประเมิน        
อาจไมไดอยูในรูปเลมเสมอไป อาจอยูในลักษณะของผลงานหรือชิ้นงานที่เปนผลผลิต แตสิ่งที่โรงเรียนสามารถ
แสดงใหเห็นในการประเมินไดอยางชัดเจนคือ การมีรองรอยการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวาการใชเครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย ไดแก 
การสื่อสารและสรางความเขาใจ ประกอบดวย การสื่อสารดวยการประชุม การสื่อสารผานหนังสือราชการ         
การสื่อสารผานกลุมหัวหนาหรือตัวแทน การสื่อสารผานโทรศัพท และการสื่อสารผานการสนทนาบอกเลา           
การจัดการความขัดแยงและแกปญหา โดยมีชั้นตอนคือ การทําความเขาใจกับความขัดแยงและปญหา การหา
สาเหตุของขอขัดแยงหรือปญหา การรวบรวมขอมูลและระบุแนวทางจัดการความขัดแยงและแกปญหา           
การดําเนินการจัดการความขัดแยงและแกปญหา การนิเทศการศึกษา ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การเยี่ยม
ชั้นเรียนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน การสนทนาทางวิชาการ การประชุม การเชิญวิทยากรมาใหความรู        
การเชิญสถานประกอบมาสาธิต อุปกรณเครื่องมือตางๆ การไปศึกษาดูงานตามหนวยงานและการดูนิทรรศการ 
การสาธิตการสอน การจัดแหลงและบริการทางวิชาการ การใหคําปรึกษาแนะนํา การสงครูไปฝกงาน การสัมมนา
เสนอแผนการสอน การสัมมนาเสนอผลงาน การสัมมนาสรุปผลการสอน การจัดประกวด และการรวมกันวิจัย 
ในชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนการนิเทศ คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ขั้นการ
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นําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ขั้นการควบคุม (Controlling) และขั้นประเมินผล (Appraising) การยกระดับ
คุณภาพดวยการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้คือ การสํารวจปญหาหรือจุดพัฒนา การรวบรวมขอมูล การวิจัย         
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการสะทอนผลการวิจัยเพ่ือพัฒนางานใหสมบูรณ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไดแก การประเมินคน การประเมินการปฏิบัติงาน และการจัดทําหลักฐานการประเมิน ซึ่งสามารถ
สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 21 การใชเครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย 

การใชเครื่องมือทางการ
บริหารที่หลากหลาย 

การสื่อสารและ
สรางความเขาใจ 

การจัดการความ
ขัดแยงและ
แกปญหา 

การนิเทศ
การศึกษา 

การยกระดับ
คุณภาพดวยการ
วิจัยแกปญหา 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- การสื่อสารดวยการประชุม 
- การสื่อสารผานหนังสือราชการ 
- การสื่อสารผานกลุมหัวหนาหรือตัวแทนการสื่อสารผาน
โทรศัพท 

- การสื่อสารผานการสนทนาบอกเลา 

- การทําความเขาใจกับความขัดแยงและปญหา 
- การหาสาเหตขุองขอขัดแยงหรือปญหา 
- การรวบรวมขอมลูและระบุแนวทางจัดการความขัดแยง
และแกปญหา 

- การดําเนินการจัดการความขัดแยงและแกปญหา 

- ขั้นวางแผน (Planning) 
- ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) 
- ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) 
- ขั้นการควบคมุ (Controlling) 
- และขั้นประเมินผล (Appraising) 

- การสํารวจปญหาหรือจุดพัฒนา 
- การรวบรวมขอมลู 
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
- การสะทอนผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานใหสมบูรณ 

- การประเมินคน 
- การประเมินการปฏิบัติงาน 
- การจัดทําหลักฐานการประเมิน 
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1.5 การนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการบริหารงานโรงเรียน  

ผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีการนําเอาเทคนิควิธีการบริหารใหมๆ มาใชในการขับเคลื่อน
ภารกิจทางการศึกษา อันเปนการเสริมสรางยุทธศาสตรภาวะผูนําใหมีความโดดเดนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในปจจุบันจะไดยินคําวา “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารจะตองไมหยุดนิ่งและตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง จากการลงพ้ืนที่วิจัยและมีโอกาสไดศึกษาการทํางานของผูอํานวยการโรงเรียนทําใหผูวิจัย
พบวา ผูอํานวยการมีแนวคิดและความพยายามที่จะนําเอาวิธีการใหมๆ มาใชในการทํางาน ดังตอไปนี้ 

การบริหารงานดวย Balance Score Card (BSC) 
เปนระบบการบริหารการศึกษาที่จะชวยใหโรงเรียนสามารถสรางและพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีหลักความเชื่อท่ีวา ความสมดุล ระหวางตัวปอน ไดแก ปจจัย 4 ในการทํางาน คือ คน เงิน  
การบริหารจัดการ และวัสดุ ผลผลิต ไดแกผลของงานที่มีความเหมาะสม จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน กลาวคือมีความสมดุลใน 4 มุมมองและความสมดุลระหวาง ปจจัย กิจกรรม และทรัพยากร จะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของงาน 

Balance Score Card สามารถใชในการบริหารการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาปรากฏการณ          
การดําเนินงานของโรงเรียนพื้นที่วิจัย สามารถเทียบการดําเนินงานกับ Balance Score Card ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางาน ดังนี้             

1) การศึกษารายละเอียดของงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการจัดทํา SWOT 
เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและจุดวิกฤติ ซึ่งสอดคลองกับวิธีการทํางานของโรงเรียนที่
จะตองมีการวิเคราะหบริบทและความพรอมของตนเองซึ่งจะทําใหรูสภาพปจจุบัน และความเปนไปไดในการ
ทํางาน 

2) การกําหนดวิสัยทัศน พรอมทั้งเปาหมายของการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูทํางาน
คาดหวังจากการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับการสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวังดังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไปแลง
เบ้ืองตน 

3) การกําหนดกลยุทธในการทํางาน  ก็คือการสรางแผนกลยุทธระดับโรงเรียนซึ่ง
มีระยะเวลาการดําเนินการ 3 – 5 ป เปนเสมือนกรอบแนวคิดและทิศทางการทํางานที่โรงเรียนจะดําเนินการ
ตามกลยุทธที่ไดกําหนดไว มีการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเปนเกณฑ ในการทํางาน (Key performance 
indicators) ไดแก ตัวชี้วัดดานการเงินงบประมาณและทรัพยากร ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ นักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน ดานการบริหารจัดการหรือกระบวนการภายในโรงเรียน ดานการเรียนรูและการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

4) การจัดทําแผนปฏิบัติการ วางแผนการจัดกิจกรรมตามกลยุทธนั้นๆ          
ในประเด็นเรื่องการวางแผนนั้นผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวในเบื้องตนซึ่งเปนการวางแนวทางหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน         

5) การลงมือปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติงาน โครงการ ตามแผนงานซึ่งสนองตอ         
กลยุทธ ซึ่งการลงมือปฏิบัติงานถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะทําใหงานเดินหนาไปสูความสําเร็จ 

6) การตรวจสอบขอมูล ปรับปรุงแกไขการทํางาน คือ การควบคุมตรวจสอบ         
การทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถมองเห็นจุดบกพรอง หรือสวนที่จะตองปรับปรุงแกไขซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดทันที หรือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
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7) การประเมินผลและวัดผล สรุป รายงาน เปนการประเมินผลการดําเนินงาน     
ทั้งในสวนของความสําเร็จของกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์การทํางาน โดยกําหนดเกณฑจากเปาหมาย วัตถุประสงค
ของงานหรือภารกิจที่ดําเนินการ และพิจารณาจากตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key performance indicators)              
ซึ่งขอมูลจากการประเมินจะเปนตัวสะทอนผลของงานและแนวทางในการพัฒนางานตอไป 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “Balance Score Card เราจะเคยไดยินในวงการธุรกิจแตก็เอามาประยุกตใชในการ
บริหารการศึกษาได ที่จริงงานที่เราทําอยูมันก็เขาขายอยูแลว แตหลักที่เราจะตองคํานึงเปนหลักคือ
ความสมดุล ทั้งทรัพยากร ทั้งคน ทั้งงาน และผลงาน ก็คือคําวา Balance ในการทํางานนี่ละ และสิ่งที่
จะตองกําหนดอยางชัดเจนคือ KPI ซึ่งเปนตัวชี้วัดการทํางาน”..... 

     
ในการดําเนินงานหรือบริหารงานจะตองปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือนําไปสู            

ภารกิจหลัก โดยผูอํานวยการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1) จะตองมีการจัดประชุมครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือสรางความเขาใจ 

ที่ตรงกัน พรอมทั้งการขอความเห็นชอบและมติ ในการกําหนดกรอบความคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน  

2) จะตองกําหนดใหโรงเรียนจัดทําพันธสัญญาในระดับตางๆ ตามภารกิจหลัก
ดังนี้ระดับกลุมสาระ ครู และหัวหนากลุมสาระ ระดับฝาย เจาหนาท่ีฝาย และรองผูอํานวยการระดับโรงเรียน 
หัวหนาหนวยงานยอย และผู อํานวยการ รวมทั้งระดับภาคี ไดแก หัวหนากลุมสาระ รองผู อํานวยการ   
ผูอํานวยการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายกสมาคม เพ่ือใหเกิดความรวมมือในภารกิจ         
อยางสมดุลตอกัน 

3) ดําเนินการจัดทําแผนงานระยะสั้น (รายภาคการศึกษา) โดยใชภารกิจหลัก
เปนเปาหมายของการทํางาน 

4) แตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการทํางาน 
5) แตงตั้งกรรมการประเมินผล วัดผล สรุปผล และรายงานสูสาธารณชนและ

หนวยเหนือ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ขั้นตอนการบริหารที่เราทําอยูก็สอดคลองกับ Balance Score Card ที่จริงมันก็คือ
หลักการทํางานที่เราก็พอรูกัน แตสิ่งสําคัญคือ การพยายามสรางความรวมมือ และความสัมพันธและ
พันธสัญญารวมกันระหวางบุคลากรแตละระดับในการทํางาน”..... 

     
บทบาทหนาท่ีของบุคลากรตามกรอบความเชื่อท่ีใชในการบริหารจัดการ คือ ทีม บริหาร

โรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก 
เสนอแนะ การสนับสนุน การตรวจสอบ การวัดผลประเมินผล การใหกําลังใจ การใหคําปรึกษาหารือ และ        
ครู – อาจารย คือผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใชหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย การเปนเจาภาพและรับผิดชอบ
นักเรียนทุกคน 

จากที่นําเสนอสรุปไดวาการนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียน ไดแก             
การบริหารงานดวย Balance Score Card (BSC) ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน คือ การศึกษารายละเอียดของงาน   
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การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธในการทํางานและการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ การลงมือปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติงาน การตรวจสอบขอมูล ปรับปรุงแกไขการทํางาน                 
การประเมินผลและวัดผล สรุป รายงาน โดยสิ่งท่ีตองดําเนินการมีดังนี้คือ จะตองมีการจัดประชุมครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน จะตองกําหนดใหโรงเรียนจัดทําพันธสัญญาในระดับตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนงาน
ระยะสั้น แตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการทํางาน และจะตองมีการ แตงตั้งกรรมการ
ประเมินผล วัดผล สรุปผล และรายงานสูสาธารณชนและหนวยเหนือ สรุปไดตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 22 การบริหารงานดวย Balance Score Card (BSC) 
 

1.6 กระบวนการคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ   
การคิดเปนผลมาจากกระบวนการทํางานของสมองในการกอรูป (Formulate) ขึ้นในมโนมติ 

(mind) ผานการทํางานของระบบการรับรูทางจิต (cognitive system) โดยในสวนของการคิดจะทําหนาท่ีในการ
แยกแยะการกระทําและความรูสึกผานกระบวนการทางความคิดอันจะนําไปสูพฤติกรรมที่ตอบสนอง 
สถานการณนั้น การคิดเปนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะมีอิทธิพลตอเหตุผลและพฤติกรรมของมนุษย สอดคลองกับคํา
กลาวและทรรศนะดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “ผอ.ตองคิดเปน และตองเหนือกวาคนอื่นๆ ในโรงเรียน แตไมใชวายึดติดกับ
ความคิดตัวเองนะตองฟงคนอื่นดวย เพียงแตวาตองสามารถคิดนํารองหรือคิดกอนคนอื่นได  
บางอยางมันตองเร่ิมคิดจากผูบริหารถึงจะไปสูการระดมความคิดหรือตอยอดชวยกัน”.....  

การบริหารงานดวย 
Balance Score Card (BSC)

- การศึกษารายละเอยีดของงาน 
- การกําหนดวสิัยทัศน 
- การกําหนดกลยุทธในการทํางานและ
การกําหนดตวัชี้วัดการปฏิบัติงาน 

- การจัดทําแผนปฏบิัติการ 
- การลงมือปฏิบัติกจิกรรม  ปฏิบัติงาน 
- การตรวจสอบขอมลู ปรับปรุงแกไข
การทํางาน 

- การประเมินผลและวัดผล สรุป 
รายงาน 

- การจัดประชุมครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

- กําหนดใหโรงเรียนจัดทําพันธสัญญาใน
ระดับตางๆ 

- การจัดทําแผนงานระยะสั้น 
- แตงตั้งกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงวิธีการทํางาน 

- การแตงตั้งกรรมการประเมินผล วัดผล 
สรุปผล และรายงานสูสาธารณชนและ
หนวยเหนือ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
..... “การคิดเปนการใชสมองที่ทาทายของผูบริหาร งานอะไรมันจะออกมาดีหรือไมยังไง

มันก็มาจากความคิดนี่ละ ผลการทํางานก็เปนผลมาจากการคิด ผมวาการคิดเปนจุดเริ่มตนของการ
ทํางานทุกอยาง”..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา     

..... “ผอ.ตองคิดเปน  ที่จริงมันมีสองคํา คือ คิดได กับคิดเปน  ใคร ๆ ก็นาจะคิดได  เชน  
วันนี้จะกินขาวกับอะไรดี วันนี้จะใสเสื้อสีอะไรดี ยางง้ีคิดได ถาคิดเปนมันตองลึกซึ้งกวานี้ มันเปน
ความคิดขั้นสูง เชน  เราทํางานเจอปญหาแบบนี้เราจะมีวิธีแกไขยังไงถึงจะไดผลดี  เราจะทํางานนี้ให
สําเร็จดวยเวลาจํากัดและประหยัดทรัพยากรตองทํายังไง นี่ละเปนสิ่งที่ ผอ.ตองคิด”..... 

 
การคิดเปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับผูอํานวยการในการที่จะเลือกการปฏิบัติอันเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน และการคิดนี้ถือเปนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่สําคัญซึ่งครอบคลุมการวางแผนและกําหนด
ภาพความสําเร็จที่คาดหวังของการทํางาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดหยิบยกเอาประเด็นนี้มานําเสนอ ซึ่งผูอํานวยการ
โรงเรียนพื้นที่เปาหมายไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการคิดเพ่ือความสําเร็จในการทํางานหลายประการ โดยทักษะ 
การคิดอยางมีชั้นเชิงท่ีสําคัญสําหรับสําหรับผูอํานวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียน ไดแก   

1.6.1 การคิดเชิงวิเคราะห (Analysis Thinking) 
การคิดเชิงวิเคราะหเรียกไดวาเปนความคิดพ้ืนฐานสําหรับการคิดในมิติอ่ืนๆ 

ผูอํานวยการจะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนเบื้องตนเพ่ือนําไปสูการคิดในมิติอ่ืนๆ ไมวาจะเปน
การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ การคิด
เชิงบูรณาการ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงมโนทัศน การคิด 
เชิงประยุกต ซึ่งการคิดเหลานี้ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูอํานวยการจะนํามาใชในการวางแผนดําเนินการและ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนไปสูความสําเร็จ   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดอยางอื่น จะคิดอะไรจะทําอะไรก็ตามตอง
วิเคราะหออกมาใหไดซะกอน จะไดรูรายละเอียดองคประกอบที่ชัดเจน แลวคอยเอาขอมูลพวกนี้ไป
คิดตอ”..... 

    
การคิดเชิงวิเคราะห เปรียบเสมือนการเห็น “ผลลัพธ” ของบางสิ่งแลวไมดวนสรุป

ทันทีวา มันเกิดจากสาเหตุใด มีองคประกอบใด มีความเปนมาอยางไร แตพยายามหาขอเท็จจริงที่ถูกตอง
เสียกอนวาผลลัพธที่เราเห็นนั้น เกิดจาก “สาเหตุที่แทจริงคืออะไร” โดยมาจากสมมุติฐานที่วา ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นมา
นั้น ยอมมีที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผล และมีองคประกอบยอยๆซอนอยูภายใน ซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงกัน
ขามกับสิ่งท่ีปรากฏภายนอก ดังนั้น การจะเขาใจสภาพที่แทจริงจึงจําเปนตองมีการวิเคราะห เพ่ือตอบคําถาม
ที่วา “สิ่งนี้ เปนมาจากอะไร และเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” กอนที่เราจะสรุปความหรือตัดสินใจบางอยาง
เก่ียวกับเรื่องนั้น 

การคิดวิเคราะหทางการบริหารท่ีผูอํานวยการสามารถนํามาใชนั้นเก่ียวของกับ         
การจําแนกขอมูล หรือจําแนกบริบทเชิงเหตุผลดวยกระบวนการคิดที่ผูอํานวยการจะตองสามารถจําแนกสิ่งท่ี
เก่ียวของกับงานบริหารงานโรงเรียน ไมวาจะเปนปจจัยสนับสนุน ปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน  
โอกาสท่ีเปนไปไดในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนรวมถึงจุดบกพรองท่ีควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา  
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ซึ่งการคิดวิเคราะหนี้เริ่มใชตั้งแตการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนหรือท่ีรูจักกันในชื่อของ SWOT Analysis          
การวิเคราะหองคประกอบที่ดีจะทําใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงอันเปนประโยชนทางการบริหารการศึกษาบนพื้นฐาน
ของเหตุผลที่สามารถอธิบายได 

หลักการคิดเชิงวิเคราะหโดยพื้นฐานเกี่ยวของกับ การจําแนกแจกแจงขอมูล
ออกเปนสวนๆ โดยผูอํานวยการจะตองสามารถจําแนกขอมูลบริบทของโรงเรียนออกในประเด็นตางๆ หรือ
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการรวบรวมขอมูลของฝายตางๆ ซึ่งการจําแนกเบ้ืองตนนั้นจะทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนและสามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการดําเนินการในระดับตอไป จากนั้นจะตองมีการตรวจสอบอยาง
ละเอียดดวยเหตุผลเชิงวิชาการ และยืนยันขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือ หาความสัมพันธเชิง
เหตุผล เพ่ือทําความเขาใจ กอนที่จะประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

ผู อํานวยการโรงเรียนตองเรียนรูที่จะมองบริบทหรือภารกิจทางการศึกษา          
“ตามเนื้อผา”หรือ “มองสิ่งที่เห็น...ใหเปน...เชนที่มันเปนอยู” เพ่ือใหรูวาเรื่องนั้นเก่ียวกับอะไร ไมดวนสรุป
หรือดวนแสดงทัศนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องนั้น เปนการแสดงความปรารถนาสืบสาวเรื่องนั้นในระดับลึกลงกวาเดิม  
โดยพยายามทําความเขาใจ หาที่มาที่ไปเก่ียวกับเรื่องนั้น เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล เพ่ือใหรูขอเท็จจริง
กอนที่จะดําเนินการใดๆลงไป กระบวนการวิเคราะหนี้จะตองตั้งอยูบนเหตุผลที่เชื่อถือได ซึงผูอํานวยการ
สามารถตั้งทีมนักวิเคราะหของโรงเรียนเพื่อกลั่นกรองขอมูลหรือนําการคิดของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “การคิดวิเคราะหจะทําใหเรารูรายละเอียด ขอเท็จจริง องคประกอบ ปจจัย  
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่นําไปสูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือมองจากประเด็นไปหารายละเอียดเพื่อทําความ
เขาใจกับมัน”..... 

       
การคิดเชิงวิเคราะหของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นมีกระบวนการที่สามารถนําไปสู

การปฏิบัติ ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
1) การตีความ ผูอํานวยการจะไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆได หากไมเริ่มตน

ดวยการทําความเขาใจขอมูลท่ีปรากฏ แรกเริ่มจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปนอะไรดวยการ
ตีความซึ่งหมายถึง การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกสิ่งท่ีตองการจะวิเคราะห เพ่ือแปลความหมาย        
ที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เปนการสรางความเขาใจตอสิ่งท่ีตองการวิเคราะห โดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏโดยตรง
คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรง แตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาสิ่งท่ีปรากฏในขอมูลท่ีนํามาวิเคราะห  
และการตีความของแตละบุคคลขึ้นอยูกับความรู จากประสบการณ และขึ้นอยูกับเกณฑที่แตละคนใชเปน
มาตรฐานในการตีความประกอบกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล 

ผูอํานวยการโรงเรียนจะใชพ้ืนฐานความเปนเอกัตตบุคคลในดานความรู
ความสามารถและประสบการณทางการบริหารเปนเครื่องมือชวยในการตีความโดยกลั่นกรองจากการสั่งสมทาง
ความคิดโดยตั้งอยูบนเหตุผลเชิงทฤษฏีที่สามารถอธิบายไดทางการบริหาร การวิเคราะหของผูอํานวยการ
โรงเรียนจะอาศัยปจจัยบริบทและเหตุผลทางวิชาการ ซึ่งการมองของผูบริหารแตละคนจะแตกตางกันไปตาม
ความเปนเอกัตตบุคคล ดังนั้นการตีความในประเด็นเดียวกันหรือในภารกิจที่มีลักษณะคลายกันของแตละ
โรงเรียนอาจมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจ และความเกาในการทํางานของผูอํานวยการโรงเรียน 
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2) การแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห การที่ผูอํานวยการ         
จะวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานในเรื่องนั้น เพราะความรูจะชวยในการกําหนด
ขอบเขตของการวิเคราะห แจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้นเก่ียวของกับอะไรมีองคประกอบยอยๆอะไรบาง           
มีก่ีหมวดหมู จัดลําดับความสําคัญอยางไร และรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร 

การแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะหสําหรับผูอํานวยการ
โรงเรียนอาจไมถึงขั้นตองลงมือดวยตนเอง แตสามารถอาศัยขอมูลสารสนเทศที่มีในโรงเรียน หรือขอมูล
สารสนเทศจากแหลงอ่ืนที่มีการจัดทําหรือจัดหมวดหมูไวแลว ซึ่งอาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการสืบคนรวบรวม
ขอมูลและสรุปขอมูลเสนอผูอํานวยการ ซึ่งขอมูลนั้นอาจเก่ียวของกับภารกิจของโรงเรียน โครงการ กิจกรรม  
หรือการดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายทางการศึกษา 

3) การสั ง เกต  และการตั้ งคํ าถามเพื่ อนํ า ไปสูการคลี่คลายคําตอบ 
ผูอํานวยการโรงเรียนที่จะเปนนักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมีลักษณะสําคัญที่ใชในการคิด คือตองเปนคนชางสังเกต
...สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งท่ีดูอยางผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนชางสงสัย
.....เม่ือเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไป แตหยุดพิจารณา ขบคิด ไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม.....          
ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและบุคลากรรอบๆขางเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการคลี่คลายคําตอบและการคิด
ตอเก่ียวกับเรื่องนั้น การตั้งคําถามจะนําไปสูการสืบคนความจริงและเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการ
วิเคราะห 

ผูอํานวยการสามารถใชการสังเกตและตั้งคําถามเก่ียวกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษา โครงการ กิจกรรม หรืองานตางๆ ที่โรงเรียนไดดําเนินการ เพ่ือใหเห็นปรากฏการณทางการ
ทํางานในสภาพจริง มองเห็นความสําเร็จหรือปญหาที่เกิดขึ้น สามารถใชคําถามเพ่ือคนหาสาเหตุของความสําเร็จ
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในภารกิจตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบอันจะเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะห          
เพ่ือวางแผนการทํางานหรือพัฒนางานตอไป การเปนคนชางสังเกตและตั้งคําถามเก่ียวกับงานนั้นจะทําให
ผูอํานวยการมองเห็นจุดบกพรองหรือจุดพัฒนางานซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการเติมเต็มใหงานมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 

4) การระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนนักคิดวิเคราะห
จะตองมีความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลจากขอมูลท่ีวิเคราะห และจะตองสามารถคลี่คลาย
คําตอบจากขอสงสัยหรือคําถามที่ตั้งขึ้น เชน สาเหตุของความผิดพลาดในภารกิจนี้เกิดจากอะไร ปจจัยดานตาง ๆ 
สงผลใหเกิดความสําเร็จไดอยางไร ภารกิจนี้มีใครเกี่ยวของบาง และเก่ียวของกันอยางไร ภารกิจที่ด่ําเนินการจะ
สงผลกระทบอยางไรบาง ฯลฯ จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาผูอํานวยการโรงเรียนจะตองสามารถตอบคําถาม 
เชิงเหตุผลโดยระบุความสัมพันธของเหตุและผลไดอยางชัดเจน เพราะทุกคําตอบจะนํามาซึ่งขอมูลท่ีสามารถ
นําไปสูการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “การคิดวิเคราะหตองตีความเรื่องที่คิดใหแตกวาตกลงมันคืออะไรกันแนจะไดไมหลง
ทาง ตองหาขอมูลเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยจะตองมีประเด็นคิดหรือคําถามในใจ เพื่อใหเราสามารถหา
คําตอบและความสัมพันธของสิ่งที่เราคิดได บางทีก็ใชการวิเคราะหในการจําแนกแยกแยะ”..... 

      
1.6.2 การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis Thinking) 

การสังเคราะห หมายถึง การใชความคิดเพ่ือผสมผสานรวมกันอยางกลมกลืนของ
สวนปะกอบตางๆ ที่ผานกระบวนการวิเคราะหจนกลายเปนสิ่งใหมที่มีเอกลักษณและคุณสมบัติเฉพาะ          
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การสังเคราะหกอใหเกิดสิ่งใหมที่มีรูปลักษณะใหม คุณสมบัติใหมแตกตางไปจากเดิมที่มีอยูเปนเหมือนการทํา
ใหศักยภาพที่ซอนอยูปรากฏเมื่อนํามารวมกับศักยภาพของสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งหากไมไดนํารวมกันจะไมเกิดการใช
ศักยภาพในทิศทางใหม การสังเคราะหจึงทําใหเกิดสิ่งใหมที่ทําหนาที่ อีกหนาท่ีหนึ่งมีคุณสมบัติใหมที่
เฉพาะเจาะจงและสามารถใชประโยชนตามวัตถุประสงคไดดีกวาการหยิบแตละสิ่งมาใชอยางแยกจากกัน         
ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนสามารถใชการสังเคราะหเพ่ือออกแบบงานหรือโครงสรางงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนภายหลังจากการวิเคราะหบริบทหรือองคประกอบตางๆ แลว ซึ่งการสังเคราะหงานที่มีความเหมาะสม
ลงตัวจะเปนแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาภายใตบริบทของโรงเรียนทําใหการ
บริหารงานตามวิธีการท่ีสังเคราะหขึ้นนี้มีความเปนเอกภาพและเปนแนวปฏิบัติที่ตั้งอยูบนพื้นฐานบริบทความ
เปนจริงของโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.....“การคิดสังเคราะหเปนการสรางแนวคิดขึ้นมาใหมจากองคประกอบหรือรายละเอียด
ตางๆ ที่มีอยู มันจะตองเกิดอะไรใหมขึ้นมาสักอยางจากการสังเคราะห ถาทางการบริหารก็ตองเปน
แนวทางการทํางาน หรือวิธีการทํางานที่สรางขึ้นจากบริบทตางๆ ของโรงเรียน”..... 

       
การคิดเชิงสังเคราะห เปนมิติการคิดที่ตองดําเนินการทั้งในดานการคนควารวม

รวมขอมูลที่เก่ียวของกับเรื่องท่ีจะคิด ซึ่งอาจจะมีจํานวนมากและกระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆท่ัวไป เมื่อได
ขอมูลเหลานั้นมาแลวจะตองผานการวิเคราะหจําแนกและหาความสมเหตุสมผลแลวดึงแนวคิดจากสวนประกอบ
เหลานั้น คัดเฉพาะสวนที่เก่ียวโยงกับเรื่องท่ีคิดและไมเพียงการดึงแนวคิดจากแหลงตางๆ มากองรวมกันเทานั้น  
แตยังตองนํามาหลอมรวมแนวคิดเหลานั้นหรือถักทอความคิดตางๆ ใหอยูภายใตตัวแบบโครงรางเดียวกันซึ่งได
กําหนดขึ้น เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคที่ตองการดวย 

การคิดสังเคราะหของผูอํานวยการโรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องกับการคิดวิเคราะห  
โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยเหตุผลจนไดคําตอบหรือองคประกอบของภารงานตามสภาพจริงแลว  
ผูอํานวยการจะนําขอมูลดังกลาวมาเชื่อมโยงความสัมพันธและดึงเอาจุดเดนที่สามารถขับเคลื่อนหรือดําเนินการ
ในทางปฏิบัติมาหลอรวมผสมผสานเปนรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะของ
โรงเรียน   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “วิเคราะหสังเคราะหนี่มันมาดวยกัน ตองวิเคราะหรายละเอียดองคประกอบกอน  
แลวคอยเอาไอพวกปลีกยอยที่ไดมารวมกันใหมอีกครั้งก็จะไดสิ่งที่เราสังเคราะหมันออกมา”..... 

     
ดังนั้นการคิดสังเคราะหจึงเปนปฏิบัติการท่ีทาทายและแสดงออกซึ่งความชาญ

ฉลาดในการทํางานและการใชภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งจากการลงพื้นที่เปาหมายผูวิจัยคนพบวา  
การคิดสังเคราะหเปนเสมือนกิจวัตรที่สําคัญซึ่งผูอํานวยการจะตองคิดอยูเสมอเพ่ือใหเกิดงานที่เหมาะสมและ
เปนแนวทางในการดําเนินงานที่เปนรูปแบบของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยขอเสนอขั้นตอนสําคัญของการคิดสังเคราะห  
ดังนี้ 

1) การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลเพ่ือการสังเคราะหงานทางการบริหารนั้น 
ผูอํานวยการจะใชกระบวนการตอเนื่องกับการรวบรวมขอมูลเพ่ือการคิดเชิงวิเคราะห ซึ่งอาจเปนขอมูลในหลาย
ประเด็นที่ผานการวิเคราะหมาแลว ทั้งดวยตัวผูอํานวยการเอง หรือดวยคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น         
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ซึ่งขอมูลอาจมีทั้งในรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งนี้ขึ้นอยูที่ความจําเปนและความตองการในการใชขอมูล
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการสังเคราะหงาน การรวบรวมขอมูลเพ่ือการสังเคราะหงานของผูอํานวยการโรงเรียนนั้น  
เนนไปที่ขอมูลท่ีเปน วิธีการ องคประกอบหรือปจจัย ซึ่งเปนสวนประกอบของงานหรือภารกิจตางๆ เนื่องจาก
ขอมูลเหลานี้จะไดนํามาคัดกรองจําแนกความเหมาะสมความเปนไปไดเพ่ือหลอมรวมเปนแนวปฏิบัติทาง        
การบริหารและการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาตอไป 

2) การจําแนกแยกแยะดวยการวิเคราะห การจําแนกแยกแยะองคประกอบของ
ภารงานจะใชกระบวนการวิเคราะหเพ่ือแยกแยะขอมูลดวยเหตุผลบนพื้นฐานบริบทและความเปนไปไดทาง          
การปฏิบัติ สิ่งท่ีผูอํานวยการจะไดจากการวิเคราะหในขั้นนี้คือ วิธีการอันเหมาะสม องคประกอบในการทํางาน  
และปจจัยสนับสนุนหรือปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน กลาวคือ จะไดชิ้นสวนของภารกิจที่พรอมจะ
นํามาสูการประกอบขึ้นใหม แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะตองใหเหตุผลในทางปฏิบัติดวยวามีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใดและตองมีการจัดลําดับและใหน้ําหนักวิธีการ องคประกอบ หรือปจจัยการทํางาน 

ขอมูลท่ีไดจากการจําแนกนี้ควรมีการรวบรวมไวเปนขอมูลสารสนเทศ และ
เปนขอมูลทุติยภูมิของโรงเรียนที่สามารถหยิบยกขึ้นมาใชไดในวาระตางๆ ที่มีความจําเปน หรือในคราวที่มี
ภารกิจทางการศึกษาที่คลายคลึงกันระหวางปการศึกษา ดังนั้นขอมูลสวนนี้ยังไมตองมีการตัดทอนหรือ
ดําเนินการใดใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลเพราะอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในกรณีนําไปใช            
ในภารกิจอ่ืนตอไป 

3) การเชื่อมโยงความสัมพันธขององคประกอบ การดําเนินการในสวนนี้เปน
การจัดหมวดหมูของวิธีการ องคประกอบ หรือปจจัยตางๆ เพ่ือใหมองเห็นความสัมพันธของสิ่งท่ีสามารถนํามา
เชื่อมโยงกับภารกิจหรืองานที่โรงเรียนจะดําเนินการ ซึ่งจะทําใหสามารถระบุองคประกอบที่สามารถนํามา
เชื่อมโยงกันไดอยางเหมาะสมและมีความสอดคลองอยางสมเหตุสมผล แตเปนการมองภาพกวางๆ ที่ยังไมระบุ
ชัดเจนลงไปหรือหลอมรวมจนมองไมเห็นองคประกอบยอยเดิม ดังนั้นในการเชื่อมโยงความสัมพันธของ
องคประกอบจะยังคงภาพลักษณขององคประกอบ วิธีการหรือปจจัยยอยที่สามารถแยกออกจากกันไดในกรณี         
ที่ตองการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือหลักการทํางาน   

อาจกลาวไดวาในขั้นนี้เปนการเชื่อมโยงความเปนไปไดที่อาจนําไปสูการปฏิบัติ
หรือเปนเพียงแนวคิดที่อาจเปลี่ยนแปลงได 

4) การหลอมรวมองคประกอบเพื่อสรางอัตลักษณใหม ในขั้นนี้ถือเปนขั้น
สําคัญอันจะนําไปสูการเกิดภารงานที่มีอัตลักษณเฉพาะในโรงเรียน ผู อํานวยการจะหยิบยกเอาเฉพาะ
สวนประกอบที่สําคัญและมีจุดเดน ไมวาจะเปน วิธีการทํางานที่ดีและเปนไปได องคประกอบที่สําคัญของภาร
งานซึ่งจะทําใหงานขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ ปจจัยที่จะตองนําเขามาสนับสนุนการทํางาน และแผนในการ
รับมือหรือแกไขสิ่งท่ีอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองดําเนินการเฉพาะกิจคือ           
ตามลักษณะของงานหรือภาพความสําเร็จที่คาดหวังดังท่ีไดนําเสนอในเบื้องตนซึ่งการสังเคราะหงานแตละครั้ง
ยอมมีความเปนอัตลักษณในตัวของงานเอง เพราะเมื่อวันเวลาหรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป งานก็อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยทั้งนี้อาจเกิดจากปจจัยใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปนตัวแปรใหลักษณะงานแตกตางกัน
ออกไป ดังนั้นการสังเคราะหของผู อํานวยการจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพ่ือใหโรงเรียน               
มีกระบวนการทํางานที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพของโรงเรียนอยางแทจริง 
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1.6.3 การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
ผูอํานวยการโรงเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการคิดเชิงสรางสรรค            

เพราะการคิดเชิงสรางสรรคเปนการฝาวงลอมในการคิดเล็กๆ หรือการแหวกมานความคิดตางๆ ออกไปเพ่ือ
คนพบสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมที่ไมเคยมีมากอน ซึ่งถือวาความคิดสรางสรรคเปนการคิดขั้นสูงท่ีจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบทางการคิดหรือวัตถุดิบทางการคิดที่สมบูรณ ปจจัย หรือทรัพยากรที่สามารถนํามา
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งในดานความคิด และกาปฏิบัติ ความคิดสรางสรรคนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญที่ทําใหเกิด
นวัตกรรมทางการศึกษา และความโดดเดนทางความคิดอันเผยความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน
ที่จะสามารถสรางสรรคแนวทางหรือรูปแบบการบริหารโรงเรียนของตนเอง และทําใหการบริหารที่เกิดขึ้นมี
ความเปนอัตลักษณอยางสรางสรรค สามารถนําไปสูการปฏิบัติและสามารถยึดถือเปนปฏิบัติการภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนและแบบอยางท่ีดีในการบริหารงานโรงเรียนได 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ที่จริงนี่การคิดสรางสรรคก็ใกลเคียงกับการสังเคราะห เพราะเปนการสรางอะไร
ใหมๆ ออกมาเหมือนกัน แตวาคิดสรางสรรคนี่มันโดดเดนกวาตรงที่เราสามารถคิดนอกกรอบไดนี้ละ   
แตตองไมใชแคคิดออกมาได มันตองทําใหไดดวยถึงจะสมบูรณ”..... 

        
ความคิดสรางสรรคจะตองประกอบดวย 3 สวน คือ 1. การเปนสิ่งใหม (new, 

original) กลาวคือตองเปนการคิดที่แหวกวงลอมความคิดที่มีอยูเดิม ที่ไมเคยมีใครคิดไดมากอน ไมได
ลอกเลียนแบบใคร แมกระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง 2. ตองเปนความคิดที่สามารถใชการหรือปฏิบัติการ 
ไดจริง (workable) กลาวคือตองเปนความคิดที่เกิดจากการสรางสรรคที่ลึกซึ้งและสูงเกินกวาการใชเพียง
จินตนาการที่เพอฝน หมายความวาตองสามารถนํามาพัฒนาใหเปนจริง ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค ของการคิดไดเปนอยางดี และ 3. ตองมีความเหมาะสม (Suitable) คือ            
ตองเปนความคิดที่สะทอนความมีเหตุมีผลไดอยางเหมาะสม และมีคุณคา ภายใตมาตรฐานที่ยอมรับ            
ไดโดยทั่วไป ปฏิบัติการอันจะนําไปสูการคิดเชิงสรางสรรคของผูอํานวยการโรงเรียนที่สําคัญในการบริหาร
การศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 

1) การตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ ผูอํานวยการจะตองเปนนัก
ตั้งคําถามเพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ โดยเฉพาะคําถามเก่ียวกับขับเคลื่อนภารกิจหรือการ
ดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน คําถามอันจะนําไปสูคําตอบเพ่ือสรางสรรคหรือคิดอานสิ่งใหมๆ ออกมาเพ่ือ
ตอบสนองตอคําถามนั้น ในทางการบริหารคําตอบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะนําไปสูแนวปฏิบัติหรือรูปแบบ          
การบริหารการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาในแนวทางของความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูอํานวยการโรงเรียน   

ลักษณะของคําถามจะตองเปนปมปริศนาที่ทาทายไปสูการคลี่คลายคําตอบ
ดวยวิธีการ กระบวนการ หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติเดิมๆ ดวยวิธีการเดิมๆ  
ซึ่งแนวทางในการคนหาคําตอบนั้นจะอยูนอกเหนือจากแนวทางเดิมๆ หรือกลาวไดวาเปนนวัตกรรมใหมที่เกิด
จากการคิดบนพื้นฐานของความเปนไปไดในการปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งการคิดเชิงสรางสรรคนี้จะเกิดขึ้นไดจะตองมา
จากการสั่งสมประสบการณ องคความรู และขอมูลทางการบริหารงานที่หลากหลายและผูอํานวยการจะตองมี
ความเกาในการทํางานพอสมควร จึงจะสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่เรียกวานวัตกรรมอันเปนที่ยอมรับของ
ผูอ่ืนได 
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2) คิดนอกกรอบบนพื้นฐานของเหตุผล การคิดนอกกรอบบนพื้นฐานของ
เหตุผลนั้น  จะเกิดขึ้นหลังจากการเกิดคําถามหรือปมทางความคิดซึ่งตองการความคลี่คลายเพื่อตอบคําถามนั้น  
ในทางการบริหาร คําถามหรือปมความคิดจะเก่ียวของกับแนวทางการดําเนินงาน การขับเคลื่อนภารกิจทางการ
ศึกษา วิธีการตลอดจนเทคนิคและกลวิธีในการทํางานแบบใหมๆ อันจะเปนการตอบสนองตอภารกิจของ
โรงเรียน 

การคิดนอกกรอบนั้นมิใชจินตนาการที่อยูเหนือความเปนจริงหรือเปนอุดมคติ
ที่เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ แตคําวานอกรอบในที่นี้คือ จะตองอยูนอกเหนือกรอบแนวคิดเดิมที่เคยมีปรากฏ
มากอน แตสิ่งใหมเกิดจากความคิดนอกกรอบจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเหตุผลและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ การนําไปใชและการพัฒนาใหสามารถดําเนินการไดจริงในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ดังนั้น 
การคิดนอกกรอบจะตองอาศัยองคความรูทางวิชาการ ประสบการณ และความเปนมืออาชีพในการทํางานของ
ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งแสดงออกถึงความชาญฉลาดในการคิดผานความเปนเอกัตตบุคคลของตนเอง 

การคิดนอกกรอบจะตองเกิดขึ้นอยางหลากหลายรอบดาน ไมใชฟนธงหรือ
จําเพาะเจาะจงลงไปดวยความคิดของตนเองเปนหลัก จะตองผานการตรวจสอบเชิงหลักการและทฤษฏีใหมี
ความสอดคลองกับหลักวิชาการ จึงจะสามารถยอมรับนับถือเปนสิ่งใหมซึ่งเปนผลผลิตทางความคิด 

3) การสรางแนวปฏิบัติอยางสรางสรรค ความคิดอันหลากหลายที่ผูอํานวยการ
สามารถสรางสรรคออกมาไดนั้นจะตองผานกระบวนการวิเคราะหความเปนไปไดในทางปฏิบัติและจัดลําดับ
ความสมบูรณทางความคิด ซึ่งสอดคลองกับการวางแผนการทํางานดังท่ีไดนําเสนอไปแลวในเบื้องตน โดยการ        
ที่จะสามารถสรางแนวปฏิบัติอยางสรางสรรคและสามารถปฏิบัติไดจริงนั้น จะตองผานกระบวนการวิเคราะห          
เชิงเหตุผลและสังเคราะหออกมาใหมอยางสรางสรรค ดังนั้นจึงกลาวไดวา การคิดอยางมีชั้นเชิงของผูอํานวยการ
โรงเรียนจําเปนจะตองใชทักษะการคิดขั้นสูงดังที่นําเสนอมาประกอบกัน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “บางทีคิดสรางสรรคมันก็เกิดขึ้นมาไดเอง อาศัยประสบการณและความกลาที่จะคิด  
บางครั้งคิดออกมายังไมเปนที่ยอมรับหรอกจนกวาจะทําไดตามที่คิดถึงจะถือวาสรางสรรคจริงๆ ผอ. 
ตองฝกคิด ถามตัวเองบอยๆ พยายามคิดอะไรใหอยูเหนือกรอบ แตไมใชเพอฝน มันตองทําได            
ถาทําไดเย่ียมยอดเลย”..... 

     
แนวปฏิบัติที่สรางขึ้นจากความคิดใหมๆ ของผูอํานวยการโรงเรียนและ

สามารถปฏิบัติไดจริงเชิงประจักษนี้ ถือวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่โดดเดนและเปนตนแบบของการบริหารงานภายใตแนวคิดสรางสรรคของ
ผูอํานวยการที่เปนมืออาชีพในการทํางานและมีความเกาอันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง สามารถเผยแผรูปแบบ
หรือแนวปฏิบัติดังกลาวเพ่ือเปนวิทยาทาน หรือพัฒนาไปสูการเปนโรงเรียนตนแบบการบริหารไดตอไป 

1.6.4 การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)  
ผูอํานวยการโรงเรียนตองคิดในเชิงบูรณาการ ซึ่งจะตองคิดไมแยกสวน โดยตองคิด

แบบมีแกนหลักไดอยางเหมาะสม ครบถวนทุกมุมมอง ไมแยกสวนในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา  
เพราะการบริหารที่ดีนั้นจะตองขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ กลาวคือ ทุกสวนจะตองดําเนินการไปอยางพรอมเพรียง
กันในรูปแบบของการบูรณาการภารกิจ ดังนั้นความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง              
ที่จะทําใหผูอํานวยการสามารถเชื่อมโยงภารกิจตางๆ ใหมีความสัมพันธเก่ียวของกัน  
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
..... “การบูรณาการคือจะตองสรางความสัมพันธของแนวคิด การทํางาน การปฏิบัติใหมี

หลักและสวนที่นํามาเชื่อมโยงกัน อยางการทํางานก็ตองมีงานหลักและงานยอยๆ ที่สัมพันธกันและ
ตองทําไปพรอมกัน”..... 

     
ดังที่เคยนําเสนอมาแลววาผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมองภารกิจของโรงเรียนได

ในระดับมหภาพรวมถึงระดับจุลภาพ ซึ่งความสามารถในการมองในลักษณะนี้จะตองสามารถระบุความสัมพันธ  
ความเกี่ยวเนื่อง และผลกระทบซึ่งกันและกันไดอยางเปนสายใยความสัมพันธ โดยมีประเด็นหลักทางความคิด
หรือแกนหลักที่มักจะกลาวถึงในการคิดเชิงบูรณาการ การมีแผนภูมิความคิดอยางชัดเจนนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหผูอํานวยการสามารถนําไปสูการคิดในลักษณะอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งความสามารถในการคิดในรูปแบบตางๆ 
นั้นถือวาเปนสวนหนึ่งของการคิดเชิงบูรณาการทั้งสิ้น 

การคิดอยางมีชั้นเชิงของผูอํานวยการโรงเรียนจะทําใหรูปแบบการบูรณาการ         
ทางความคิดมีความแตกตางกันไปตามความแตกตางระหวางบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นในประเด็น
เดียวกันผูอํานวยการอาจสามารถบูรณาการออกมาเปนแผนผังความคิดที่มีความแตกตางกันออกไป การเชื่อโยง
และระบุความสัมพันธที่ตางกัน ดังนั้นการบูรณาการของแตละบุคคลยอมแตกตางกันออกไปตามพื้นฐานทาง
ความคิดประสบการณและความเปนมืออาชีพในการทํางาน แตความแตกตางนี้ไมไดหมายความวาการบูรณา
การแบบใดถูกหรือผิด หากแตการบูรณาการนั้นยอมตั้งอยูบนเหตุผลของบริบทและสภาพจริงในความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ ซึ่งบริบทอันเกิดจากปจจัยตางๆ นี้เองที่ทําใหการบูรณาการมีความแตกตางกันออกไป และแมวา
สิ่งท่ีนํามาบูรณาการหรือรูปแบบการบูรณาการจะแตกตางกัน แตสิ่งท่ีมีความคลายคลึงหรือเปนแนวทางหลัก          
ในการบูรณาการ มีลักษณะคลายกัน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังตอไปนี้   

1) ตั้ง “แกนหลัก” ในการคิด ในการคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อนภารกิจทาง 
การศึกษาของผูอํานวยการนั้นจะเริ่มตนดวยการตั้งแกนหลักในการคิด กลาวคือ จะตองกําหนดประเด็นหลัก
ทางการคิดกอน เชน ในการดําเนินภารกิจทางการศึกษานั้น ผูอํานวยการควรจะกําหนดเอาประเด็นภารกิจหลัก
เปนแกน ทั้งนี้แกนหลักในการคิดอาจมาจาก การวิเคราะหงาน การจัดลําดับความสําคัญของภารกิจโรงเรียน  
โดยกําหนดเอาภารกิจที่มีความสําคัญเปนหลักเพ่ือเชื่อมโยงกับภารกิจอ่ืนๆ ซึ่งการกําหนดแกนหลักในการคิดนี้
จะทําใหสามารถมองเห็นองครวมของภารกิจระดับมหาภาพ และทําใหเกิดการดําเนินการอยางครบองคาพยพ
ซึ่งทําใหการดําเนินการภารกิจตางๆ ขับเคลื่อนไปเพื่อสนองภารกิจซึ่งเปนแกนหลัก   

ตัวอยางการกําหนดแกนหลักในการคิดของผูอํานวยการโรงเรียนที่ปรากฏ            
ในพ้ืนที่เปาหมายคือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนแกนหลักที่ผูอํานวยการโรงเรียนจะตอง        
บูรณาการภารกิจที่มีความเกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวา แกนหลักในการคิดจะเปนภารกิจในระดับมหาภาพที่โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการ โดยสามารถเชื่อมโยงภารกิจยอยสวนอื่นๆ ในการดําเนินการเพื่อใหภารกิจหลักประสบความสําเร็จ  
ดังนั้นการตั้งแกนหลักในการคิดจะมาจากการวิเคราะหภารกิจหลักอันสําคัญของโรงเรียน 

อีกตัวอยางหนึ่งของการกําหนดแกนหลักภารกิจในการขับเคลื่อนภารกิจ
ทางการศึกษาไดแก โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแกนหลักในภารกิจนี้ไดแก  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งยึดมาตรฐานการศึกษาเปนเกณฑ ซึ่งจะใชการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหรือ
ภารกิจยอยๆ ภายในโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและจะสงผลใหการขับเคลื่อนภารกิจ         
ซึ่งเปนแกนหลักประสบความสําเร็จตอไป 
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2) วิเคราะหองคประกอบที่สัมพันธกับแกนหลัก หลังจากที่สามารถกําหนด
แกนหลักในการคิดหรือแกนหลักภารกิจไดแลว ก็จะมาสูขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบที่สัมพันธกับ
แกนหลักทางความคิดหรือภารกิจหลักท่ีตั้งไวเปนแกน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงจากภารกิจหลัก
ไปสูภารกิจยอย โดยภารกิจยอยจะเปนองคประกอบที่จะทําใหแกนหลักทางความคิดหรือภารกิจสามารถ
ขับเคลื่อนไปได ดังนั้นองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันนี้จะเปนสวนประกอบของภารกิจหลักเพ่ือให
ภารกิจหลักประสบความสําเร็จได    

ในการวิเคราะหองคประกอบที่มีความสัมพันธกับแกนหลักนั้น จะตองอาศัย
การคิดอยางหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของกับแกนหลักหรือภารกิจหลักใหไดมากที่สุดโดยยังไมถึงขั้น
ของการจัดระบบความสัมพันธของความคิดหรือเชื่อมโยงภารกิจอยางชัดเจน ในขั้นนี้จึงเปนการรวบรวมขอมูล
ภายใตแกนหลักใหไดมากที่สุดเพ่ือใหเปนประโยชนในการคัดเลือกองคประกอบที่เหมาะสม สอดคลองและ
สามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติภายใตบริบทของโรงเรียนตอไป 

ตัวอยางการวิเคราะหองคประกอบที่สัมพันธกับแกนหลัก เชน ในการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนนั้น จะตองประกอบดวยภารกิจใดบางที่จะตองดําเนินการ ฝายใดบางที่มีสวน
เก่ียวของในการดําเนินการ มีภารกิจอ่ืนๆ ที่สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจนี้ไดหรือไม อยางไร           
สิ่งท่ีจะตองทํามีอะไรบาง เปนตน ซึ้งสิ่งท่ีจะตองดําเนินการหลังจากการตั้งคําถามในประเด็นตางๆ เหลานี้คือ  
การรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการเชื่อมโยงความคิดและภารกิจทางการศึกษาตอไป 

3) เช่ือมโยงองคประกอบกับแกนหลัก หลังจากการวิเคราะหองคประกอบ         
ที่หลากหลายแลวก็จะมาสูขั้นตอนสําคัญของการบูรณาการคือ การเชื่อมโยงองคประกอบกับแกนหลัก  ซึ่งจะทํา
ใหเกิดแผนภูมิบูรณาการทางความคิด หรือแผนภูมีบูรณาการภารกิจทางการศึกษาในโรงเรียน ในขั้นนี้ถือเปน
การบูรณาการที่จะทําใหสามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงทางความคิดหรือภาพความเชื่อมโยงของภารกิจ
ตางๆ ที่โรงเรียนจะดําเนินการในลักษณะของการบูรณาการ 

การเชื่อมโยงองคประกอบในการบูรณาการนั้นยอมมีความแตกตางกันออกไป
ตามปจจัยเชิงบริบทของโรงเรียนดังท่ีเคยนําเสนอไปแลวในเบื้องตนวา โรงเรียนยอมตั้งอยูบนพื้นฐานบริบทและ
ปจจัยที่แตกตางกัน ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหลักษณะของการบูรณาการแตกตางกันออกไป โดยความ
เหมาะสมของการบูรณาการนั้นขึ้นอยูที่การวิเคราะหองคประกอบและการเชื่อมโยงองคประกอบกับแกนหลัก
ทางความคิดหรือแกนหลักภารกิจซึ่งเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือสามารถดําเนินการและขับเคลื่อนไดใหเกิดผล
การดําเนินงานอยางชัดเจนตามเปาหมาย   

4) วิพากษเพ่ือใหเกิดการบูรณาการที่สมบูรณ ถือเปนการสะทอนผลหรือเติม
เต็มการบูรณาการใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยผานกระบวนการวิพากษซึ่งตั้งอยูบนเหตุผลและความเปน
วิชาการ  ซึ่งโรงเรียนสามารถใชกระบวนการของการจัดการความรู (knowledge management) มาใชเพ่ือใหเกิด
การวิพากษแบบมีสวนรวม อาจมีการประชุม การระดมความคิด การจัดกลุมสนทนา เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและผลปรากฏจากปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่โรงเรียนไดดําเนินการหรือไดวางกรอบแนวคิดไว             
ซึ่งขอมูลจากการวิพากษหรือสะทอนผลจะนํามาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับโครงสรางการบูรณาการ  
เพ่ือใหเกิดระบบความคิดหรือระบบการดําเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการลดจุออนในการดําเนิน
ภารกิจทางการศึกษา ดังนั้นการบูรณาการอาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งในแงของความคิด หรือในแงของการ
เชื่อมโยงองคประกอบ และการดําเนินการไปตามบริบทและผลปรากฏที่เกิดขึ้นซึ่งถือเปนการพัฒนา
กระบวนการทํางานทั้งองคาพยพของโรงเรียน 
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ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 
..... “เวลาคิดอะไรใหบูรณาการกันตองมองเห็นความสัมพันธของมันใหได  แตไมใชวาจับ

มาใสกันแบบรวมมิตรเปนกอนๆ ชิ้นๆ ไมรูวามันเกี่ยวของกันยังไง ที่ถูกตองควรจะมองเห็นแผนภาพ
ความสัมพันธและเหตุผลของความสัมพันธนั้นดวย อยางงานก็เหมือนกันเวลาจะคิดหรือทําใหบูรณา
การตองสรางแผนภูมิความสัมพันธออกมากอน แตก็ไมจําเปนตองเขียนเปนแผนผังออกมาทุกครั้ง  
ขอใหอธิบายใหได รูวาอะไรคืองานหลัก อะไรคืองานประกอบ แตละงานสัมพันธกันอยางไร บางที
ตองมีคนชวยคิดดวย”..... 

      
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การบูรณาการเปนทักษะการคิดและการทํางาน

ขั้นสูงและแสดงถึงความฉลาดทางความคิดและการวางแผนของผูอํานวยการโรงเรียนที่จะขับเคลื่อนภารกิจ       
ตางๆ ของโรงเรียนไดอยางสัมพันธกัน 

จากที่นําเสนอมาสรุปไดวาการคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ ไดแก การคิด  
เชิงวิเคราะห มีกระบวนการ คือ การตีความ การแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห การสังเกต 
และการตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการคลี่คลายคําตอบ และการระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล การคิดเชิงสังเคราะห  
มีกระบวนการ คือ การรวบรวมขอมูล การจําแนกแยกแยะดวยการวิเคราะห การเชื่อมโยงความสัมพันธของ
องคประกอบ และการหลอมรวมองคประกอบเพื่อสรางอัตลักษณใหม การคิดเชิงสรางสรรค มีกระบวนการ 
คือ การตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ คิดนอกกรอบบนพื้นฐานของเหตุผล และการสราง        
แนวปฏิบัติอยางสรางสรรค และการคิดเชิงบูรณาการ มีกระบวนการ คือ ตั้ง “แกนหลัก” ในการคิด วิเคราะห
องคประกอบที่สัมพันธกับแกนหลัก เชื่อมโยงองคประกอบกับแกนหลัก และวิพากษเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ        
ที่สมบูรณ สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 235

 
 
ภาพที่ 23 การคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ 
 
2. ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  

การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติทางการบริหารซึ่ง
ผูอํานวยการไดแสดงความเปนเอกัตตบุคคลผานอัตลักษณทางการบริหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะออกมานั้น       
จะบรรลุวัตถุประสงคหรือสามารถขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ปจจัยบางประการที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติที่แสดงออกมา ซึ่งอาจเปนอุปสรรคขอจํากัดหรือสนับสนุน         
การปฏิบัตินั้นซึ่งสามารถพิจารณาไดทั้ง 2 ประเด็นเพ่ือใหเห็นผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่

การคิดขั้นสูงของ
ผูอํานวยการ 

การคิดเชิง
วิเคราะห 

การคิดเชิง
สังเคราะห 

การคิดเชิง
สรางสรรค 

การคิดเชิง
สรางสรรค 

- การตีความ 
- การแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห 
- การสังเกต และการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการ
คลี่คลายคําตอบ 

- การระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล 

- การรวบรวมขอมูล 
- การจําแนกแยกแยะดวยการวิเคราะห 
- การเชื่อมโยงความสัมพันธขององคประกอบ 
- การหลอมรวมองคประกอบเพื่อสรางอัตลักษณใหม 

- การตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดใหม ๆ   
- คิดนอกกรอบบนพื้นฐานของเหตุผล   
- การสรางแนวปฏิบัติอยางสรางสรรค     

- ตั้ง “แกนหลัก” ในการคิด 
- วิเคราะหองคประกอบที่สัมพันธกับแกนหลัก 
- เชื่อมโยงองคประกอบกับแกนหลัก 
- วิพากษเพ่ือใหเกิดการบูรณาการที่สมบูรณ 
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เพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่เปาหมายนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนประเด็นรวม ดังนี้ 

2.1 นโยบาย/กฎหมาย  
ในระบบการบริหารการศึกษานั้น นโยบายและกฎหมายทางการศึกษาถือเปนเข็มทิศสําคัญ      

ที่จะชี้นําใหการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาดําเนินไปตามแนวนโยบายนั้น ในประเทศไทยเริ่มมีการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา แตเปนการจัดการศึกษาที่ไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง ไมมีแผนการจัดการศึกษา ไมมีนโยบายการจัดการศึกษา หรือเงื่อนไขที่เปนระบบ           
อยางชัดเจน ตอมาจึงไดมีการตรากฎหมายทางการศึกษาขึ้นมาเพ่ือทําใหการพัฒนาการศึกษาทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการกอตั้งกระทรวงธรรมการเพื่อรับผิดชอบภารกิจทางการศึกษาซึ่งปจจุบันเปนภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย แตปญหาที่พบมาโดยตลอดก็คือ นโยบายการจัด
การศึกษามุงเนนเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพทั้งดานผูเรียนและครู มีการแกปญหาแบบตั้งรับและไมทันการ ทํา
ใหคุณภาพชีวิตของคนไทยดอยลง สมรรถภาพทางการแขงขันสูประเทศอื่นๆ ไมได ในปจจุบันไดมีการปรับ
กระบวนทัศนของการพัฒนาโดยยึดคนเปนศูนยกลาง เพราะเห็นวาคนคือองครวมของการพัฒนาทุกดาน จึงเกิด
แนวนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยมีการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน      
มากขึ้น แตแมวาจะมีกฎหมายมารองรับการจัดการศึกษา กลับพบวาคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังคง       
ไมสามารถพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพชีวิตทัดเทียมอารยประเทศ ถึงแมวาปจจุบันจะเริ่มหันมาตื่นตัวดานการ          
จัดการศึกษาแตก็ถือวาชามากเม่ือเทียบกับพัฒนาการทางการศึกษาไทยที่มีมายาวนาน 

 ปญหาสําคัญเก่ียวกับการวางนโยบายดานการศึกษาของไทย คือ ประเทศมีการเปลี่ยน
รัฐบาล บอยครั้ง รัฐบาลแตละชุดไมสามารถอยูบริหารประเทศไดครบวาระ 4 ปตามกําหนดนโยบายการศึกษา
จึงมักสะดุด ชะงักหรือชะลอ หรือปรับเปลี่ยนและเกิดความไมตอเนื่อง ไมนิ่ง และดําเนินการไปไมไดตลอดหรือ 
ไมไดดําเนินการเลย จะเห็นไดจากภาวะปจจุบันที่ยังเปนปญหาถกเถียงกัน แมในระดับนโยบายหรือโครงสราง
หลัก แสดงใหเห็นวาการศึกษาเก่ียวของกับการเมืองอยางมาก ถาการเมืองไมมีเสถียรภาพ ไมแนนอน ก็จะทํา
ใหเกิดปญหากับการพัฒนาการศึกษา และบางครั้งการศึกษาถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งเปนปญหา        
ที่สําคัญและทําใหการศึกษาไทย ไมพัฒนาไปอยางเทาเทียมกับนานาประเทศในระดับเดียวกัน ทั้งท่ีใชทรัพยากร
มากเปนอันดับหนึ่งของคาใชจายของประเทศ ทําใหประชาชนไมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ หรือไมไดรับ
คุณภาพที่เทาเทียมกัน และสงผลใหศักยภาพโดยรวมของประเทศลดลงไปดวย เพราะความไมแนนอนของ
นโยบายและการนําเอาการศึกษาไปเปนเครื่องมือทางการเมือง หรือเครื่องอํานวยประโยชนตอพวกพอง 
การศึกษาเทาที่ผานมายากที่จะปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง  
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “นโยบายนี่ถือวาสําคัญตอการทํางาน เพราะเราตองทํางานตามนโยบาย  อะไรที่เขาสั่ง
มาเราก็ตองทํา เดี๋ยวนี้ปฏิรูปการศึกษาเปลี่ยนโนนเปลี่ยนนี่เยอะ ลาสุดก็หลักสูตร รับนโยบายไมหวาด
ไมไหว โครงการนั่นโครงการนี่ ครูก็งานลนมือ ทําหลายอยางพรอมกัน ผอ.ก็เหนื่อยนะแตก็ตองทํา  
เราอยูจุดนี้ลําบากกวาครูเยอะ เปนหนังหนาไฟ นายก็คาดหวัง”..... 

        
เมื่อมองลงมาที่ระดับโรงเรียนพบวาเปนระดับปฏิบัติการที่ถูกกําหนดและควบคุมดวย

กฎหมายและนโยบายการศึกษาอยางชัดเจน แมวาความเปนนิติบุคคลจะถูกหยิบยื่นใหดวยกฎหมายเพื่อการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา แตในทางปฏิบัติความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนยังไมมีความสมบูรณเต็มที่      
ในหลายประเด็น ดังนั้นการที่ผูอํานวยการจะบริหารโรงเรียนภายใตภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
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โรงเรียนหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีความเปนเอกภาพยังไมเต็มที่ เนื่องจากถูกควบคุมดวยกฎหมายและ
นโยบายหลายระดับ ไดแก นโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม/สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ยังมีนโยบายจากระทรวง กรม หรือหนวยงาน
องคการอ่ืนๆ ที่เขามาเก่ียวของหรือเก่ียวพันกับภารกิจทางการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงตองดําเนินการ 
เพ่ือสนองท้ังนโยบายหลักทางการศึกษาและนโยบายอื่นที่เก่ียวของเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากร
บุคคล จึงมองดูเหมือนวาการบริหารการศึกษาจะเปนเสมือนกลไกที่สนองตอการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความ
แปรปรวนและความไมคงที่   

จากการลงพ้ืนที่เปาหมายเพื่อการศึกษาขอมูลพบวา ความแปรปรวนและความไมคงที่ของ
นโยบายทางการศึกษาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลและสงผลกระทบอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาและ
ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน จากการศึกษารายงานผล
การดําเนินงานโรงเรียน รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนพบวา การดําเนินงานหลายโครงการ
เกิดขึ้นเพ่ือสนองนโยบายเปนครั้งคราวอยางขาดความตอเนื่อง และบางภารกิจไมมีการสานตอรวมถึงไมสําเร็จ
สมบูรณเพราะโรงเรียนจะตองเรงดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใหมตามนโยบายที่สั่งลงมาจากเบ้ืองบน          
แมกระท้ังตัวผูอํานวยการเองยังตองเดินทางไปรับนโยบายผานกิจกรรมที่เรียกวาการประชุมผูบริหาร              
บางนโยบายเรงดวนประดุจสายฟาฟาด ผูอํานวยการเองตองวางมือจากภารกิจเดิมที่ยังดําเนินการคั่งคาง        
อยูเพ่ือท่ีจะตองเรงดําเนินการตามนโยบายใหมที่อาจถูกบีบบังคับดวยเวลา ทําใหบางภารกิจถูกลอยแพหรือ
ดําเนินการไมตอเนื่องแลวเสร็จ ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงยอมรับวาทุกภารกิจของโรงเรียนที่ดําเนินการ
รวมถึงการปฏิบัติทางการบริหารที่เรียกวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่เกิดขึ้นนี้ลวนแลวแต
เปนการสนองตอนโยบายในระดับตางๆ ทั้งสิ้น ทั้งของกระทรวงตนสังกัดและกระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวพันกัน  
ความเปนเอกภาพของนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาจึงเปนความคาดหวังหนึ่งท่ีผูอํานวยการปรารถนาที่จะ
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย   
   
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “นโยบายเปลี่ยนแปลงบอยรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยน รัฐมนตรีคนนั้นคนนี้เนน
คนละเรื่อง โรงเรียนก็ตองวิ่งตาม มันสวนกระแสนะ เดี๋ยวนี้เขาบอกวาโรงเรียนเปนนิติบุคคล แตก็ยัง
ถูกควบคุมดวยกฎหมายและการเมือง ทําอะไรเองก็ตองดูกระแสเขาดวย บางอยางทําไวยังไมเสร็จก็
ตองไปทําอีกอยางหนึ่ง ประชุมผูบริหารทีมีเรื่องใหมๆ มาอยูเรื่อย ยังง้ีโรงเรียนจะไปทํางานทันได
ยังไง”..... 

     
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไดรับขอมูลสะทอนกลับในแงของนโยบายและกฎหมายคือ  

ผูที่มีอํานาจตรากฎหมายหรือรางนโยบายไมไดเปนผูปฏิบัติจึงไมเห็นบริบทหรือความเปนไปไดในการ
ดําเนินการ บอยครั้งท่ีพบวานโยบายและการปฏิบัตินั้นสวนทางกัน บอยครั้งที่เห็นวานโยบายที่สวยงามนั้น
เปนไปไดยากในทางปฏิบัติหรืออาจกลาวไดวานโยบายนั้นมีความเปนอุดมคติที่ปฏิบัติใหเกิดผลเชิงประจักษ        
ไดยาก เพราะสวนใหญแลวผูที่มีอํานาจกําหนดหรือรางนโยบายจะเปนนักวิชาการในระดับกระทรวงหรือถึงแมวา
จะมีการเชื้อเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีสวนเก่ียวของไปรวมเปนคณะกรรมการยกรางกฎหมายหรือนโยบาย       
แตกระนั้นก็ถือวาเปนเพียงกลุมหนึ่งที่ไมสามารถอางอิงบริบทการดําเนินการไดทั้งประเทศ ความแตกตางอยูที่
รายละเอียดปลีกยอยของบริบทโรงเรียนและความพรอมในการดําเนินการดวยปจจัยสนับสนุนที่แตกตางกัน
ออกไป 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
..... “กฎหมายหรือนโยบายบางอยางก็ทําไดยากในสภาพจริง คนที่เขากําหนดนโยบาย

มองมาจากขางบน เขามองไมเห็นหรอกวาที่จริงแลวนี่มันทําไดจริงไหม โรงเรียนแตละที่ทําอะไรไดไม
เหมือนกันหรอก ตางกันตั้งแตบริบทและความพรอมทุกอยาง เรื่องเดียวกันทําออกมาไดไมเหมือนกัน
ก็มี นโยบายกับปฏิบัติสวนทางกันเยอะ  มันนาจะใหโรงเรียนมีโอกาสกําหนดนโยบายของตัวเองแบบ
นิติบุคคลจริงๆ เอาแบบมหาวิทยาลัยก็ดีนะใหอิสระจริงๆ หนอยก็นาจะลองดู”..... 

   
จากที่กลาวมาพบวาขอเสนอแนะประการหนึ่งในสวนของนโยบายและกฎหมายทางการศึกษา

คือ ความมีเสถียรภาพและเอกภาพของกฎหมายทางการศึกษา และการกําหนดกรอบนโยบายหลักอยางกวาง         
ที่สามารถยืดหยุนไดตามบริบทและความพรอมใหโรงเรียนไดมีบทบาทในการรางนโยบายที่มีความเปนแบบ
ฉบับเฉพาะของโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไดตามความแตกตางระหวางโรงเรียน ซึ่งมีจุดเนน
และจุดพัฒนาที่แตกตางกัน ดังเชนสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่สามารถรางกฎระเบียบตางๆ ออกมาใชไดเอง 

2.2 ผูบังคับบัญชา/ ผูมีอิทธิพลตอการทํางาน 
แมวาผูอํานวยการโรงเรียนจะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในโรงเรียน และเปนผูนําบุคลากร     

ในโรงเรียนในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนในทางปฏิบัติ แตในสายงานบริหารนั้นยังมีผูบังคับบัญชาที่อยู
ระดับเหนือขึ้นไปจากผูอํานวยการอีกหลายระดับ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายกรัฐมนตรี ซึ่งผูบังคับบัญชาเหลานี้สูงขึ้นตามลําดับขั้นและมีบทบาทหนาที่และงานทางดานการบริหาร        
ที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันเปนลําดับ โดยผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงกวามีอิทธิพลโดยตรงตอผูอยูใตบังคับ
บัญชา ทั้งในดานวิสัยทัศนการทํางาน แนวคิดการทํางาน นโยบายการทํางาน และความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูบังคับบัญชาแตละทาน เชน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีมีแนวนโยบายให
ความสําคัญดานใด ผูอํานวยการโรงเรียนก็ตองสนองนโยบายเหลานั้น ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก็ไดรับอิทธิพลมาจาดผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเปนทอดๆ ซึ่งตามที่ไดเสนอไปในประเด็น
โยบายและกฎหมายเบื้องตนนั้นมีความสอดคลองกันคือ เม่ือมีการเปลี่ยนผูบังคับบัญชา ทิศทางวิสัยทัศนและ
แนวนโยบายบางอยางก็เปลี่ยนแปลงไป ในสภาพสังคมไทยพบวามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยมาก  
โดยเฉพาะผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่มีการโยกยายสับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางทานเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไดเพียงหนึ่งปการศึกษาซึ่งเปนระยะเวลาอันสั้น        
ที่จะดําเนินนโยบายใหเปนรูปธรรม หรือกลาวอยางงายคือ เปนเวลาอันสั้นที่ผูใตบังคับบัญชาปรับตัวไมทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวผูบังคับบัญชา จึงทําใหการขับเคลื่อนภารกิจขาดความเปนเอกภาพ   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา ผอ. ก็มีอีกหลายระดับ ผมวากลุมนี้มีอิทธิพลโดยตรงกับการ
ทํางานของเรา เดี๋ยวนายคนนั้นจะเอาอยางง้ัน คนนี้จะเอาอยางนี้ ผอ.เขตฯยายไปยายมา เนนคนละ
เรื่องรัฐมนตรีเอย ปลัดกระทรวง เลขาฯ ไมใชแตในกระทรวงเรานะ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของอีก
เยอะแยะ โรงเรียนก็ไดรับผลกระทบโดยตรง”..... 

     
บุคคลอื่นผูมี อิทธิพลหรือบทบาทตอการทํางานของโรงเรียนแมไมไดอยู ในฐานะ

ผูบังคับบัญชาโดยตรง เชน ศึกษานิเทศก ประธานกลุมโรงเรียน หัวหนากลุมบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ และรวมถึงคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน ซึ่งบุคคลกลุมนี้
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พยายามแสดงออกถึงซึ่งความมีอํานาจและบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยเฉพาะตอโรงเรียน
ซึ่งเปนระดับปฏิบัติการในการจัดการศึกษา ซึ่งหากจะวาไปแลวหลายๆภารกิจของบุคคลกลุมนี้มีบทบาทและ
ผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของโรงเรียน เชน โครงการบางสวนที่โรงเรียนจะตองดําเนินการเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเสนอโครงการของศึกษานิเทศก ที่ตองการขับ เคลื่อนนโยบายบางอยางซึ่งอาจไดรับมาจากเบื้อง
บนหรือเปนโครงการตามแผนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แตทั้งนี้ก็ลวนแลวแตไดรับอิทธิพล          
มาจากกฎหมายและนโยบายทางการศึกษา แตกระนั้นก็ตามก็ปฏิเสธไมไดวาความเปนเอกัตตบุคคลของกลุมคน
ดังกลาวมีผลกระทบตอการบริหารโรงเรียนอยางแนนอน เพราะแนวคิดหรือหลักการทํางานของบุคคลดังกลาว
ยอมแฝงมากับกลยุทธหรือโครงการที่จัดทําขึ้น ดังจะเห็นไดจากบางโครงการหรือกิจกรรมที่มาจากนโยบาย
เดียวกันแตปฏิบัติในโรงเรียนตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ก็จะมีความแตกตางกันไปตามแนวดําเนินการ
หรือหลักการท่ีผูรับผิดชอบโครงการแสดงออกมาผานความเปนเอกัตตบุคคลของตนเอง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “คนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของโรงเรียนก็มีอีก ทั้ง ศน. กลุมเครือขาย  
สมาคมวิชาชีพ ขึ้นชื่อวาทํางานกับคนนี่ละลําบากใจที่สุด ไมรูใครอยากไดอะไร ทําไปถูกใจเขาหรือ
เปลา เดี๋ยวก็โครงการนั้นนี้มา อยากไดแบบนั้นแบบนี้ ถาเปนงานที่มาขางบน ก็ตองรีบทํา”..... 

        
อิทธิพลของผูบังคับบัญชาตอโรงเรียนพื้นที่เปาหมายการวิจัยมีความสําคัญมากเพราะ        

เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนกลุมเปาหมายตั้งอยูนั้นเปนเขตพื้นที่การศึกษาใหญที่มีผลงานและชื่อเสียงโดดเดน
ระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นตัวผูบังคับบัญชาที่เขามาอยูในเขตพื้นที่ดังกลาวยอมเปนผูที่มีความโดดเดนและ
เปนที่ยอมรับ ดังนั้นการทํางานหรือแนวนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาจึงมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและ
คุณภาพควบคูกัน ผูอํานวยการโรงเรียนพื้นที่เปาหมายยอมรับวาผูบังคับบัญชามีอิทธิพลตอการบริหาร         
ทั้งทางตรงและทางออม   

2.3 ผูใตบังคับบัญชา 
ในที่นี้หมายถึงบุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก บุคลากรครู บุคลากรฝายสนับสนุน นักการ

ภารโรง รวมถึงนักเรียนในโรงเรียน บุคคลกลุมนี้มีความเกี่ยวของโดยตรงตอปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจของโรงเรียน         
ทั้งในดานการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนและผลที่ปรากฏขึ้นตอกลุมเปาหมายของการจัดการศึกษา 

บุคคลากรครูในโรงเรียนถือเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียน
จะตองไดรับความรวมมือในการทํางานในฐานบุคลากรในองคการ ดังนั้นบุคลากรครูจึงเปนปจจัยหลัก           
ที่เก่ียวของกับปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เพราะบุคลากรครูเปนกําลังสําคัญ        
ในการจัดการศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนอัน
เปนเปาหมายหลักสําคัญของการศึกษา อีกท้ังยังเปนเปาหมายสูงสุดของปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนดวย หากผูอํานวยการไดรับความรวมมืออันดีจากบุคลากรครูก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยเฉพาะหากผูอํานวยการสามารถสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และสรางความตระหนักรวมกันในการทํางานก็จะยิ่งทําใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามไปดวย ในทางกลับกันหากไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรแลวยอมสงผลใหการขับเคลื่อน
ภารกิจทางการศึกษาไมสามารถดําเนินไปไดอยางมีพลวัต ดังนั้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจึงไมไดขึ้นอยูเฉพาะท่ีตัว
ผูบริหารแตอยูที่ความรวมแรงรวมใจและการทํางานรวมกันของทุกฝายในโรงเรียน ซึ่งกระบวนการทํางาน
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รวมกับบุคลากรในโรงเรียนถือเปนปฏิบัติการยุทธศาสตรสําคัญอยางหนึ่งดังท่ีไดนําเสนอแลวในปฏิบัติการภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “ครูในโรงเรียนเรานี่ละสําคัญที่สุด เพราะเขาทํางานกับเรา เขาเปนคนปฏิบัติงาน         
การบริหารของ ผอ.จะสําเร็จไหมก็อยูที่วาครูในโรงเรียนเราเขายอมรับและปฏิบัติไปในแนวเดียวกับ
เรา ถาครูปฏิบัติงานดี ผลก็จะออกมาดี มันไมใชเรื่องของ ผอ.คนเดียวนะ  แตมันเปนเรื่องของทุกคน
ในโรงเรียน ผอ.จะเกงแคไหนถาครูไมเลนดวยก็บริหารไมได”..... 

    
บุคลากรในโรงเรียนมีหลายกลุม ซึ่งแตละกลุมก็มีอิทธิพลตอการทํางานแตกตางกันออกไป

ตามบริบท เปนที่แนนอนวาในโรงเรียนยอมประกอบดวยกลุมทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ กลุมที่
เปนทางการ ไดแก กลุมงานบริหารฝายตางๆ กลุมสาระการเรียนรูตางๆ กลุมคณะกรรมการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ สวนกลุมที่ไมเปนทางการ ไดแก กลุมบุคลากรที่เปนเพื่อนวัยเดียวกัน กลุมที่มีความสนใจและชอบ
ในสิ่งท่ีเหมือนกัน กลุมที่มีทัศนคติในการทํางานที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน ซึ่งกลุมอยางไมเปนทางการนี้จะมี
ลักษณะเปนกลุมแฝงที่อาจไมไดแสดงออกมาโดยตรง แตก็สงผลกระทบตอการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน
เพราะกลุมในลักษณะนี้เกิดจากอิทธิพลดานความคิดหรือเจตคติซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกในการ
ทํางานดวย แมจะมีการแตงตั้งกลุมอยางเปนทางการในการทํางานแตก็ไมสามารถปฏิเสธอิทธิพลของกลุมทาง
ความคิดที่ครอบงําพฤติกรรมของบุคลากรได ซึ่งหมายถึงความเปนเอกัตตบุคคลของบุคลากรนั่นเอง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ในโรงเรียนก็มีครูอยูหลายกลุม ทั้งที่เปนกลุมงาน และกลุมทางความคิด ถาเปนกลุม
งานก็สงผลตอภาระงานที่แตกตางกันออกไป ถาเปนกลุมทางความคิดก็สงผลตอพฤติกรรมและความ
รับผิดชอบในการทํางาน ผูบริหารตองใสใจเรื่องนี้ดวย เพราะมีผลโดยตรงตอการบริหารงานโรงเรียน  
ถาเขาคิดตรงกับเราก็ดี แตถาเขาคิดไปอยางอ่ืนละ ตองระวัง”..... 

                           
สิ่ง ท่ี อันตรายที่สุดอันจะเปนอุปสรรคขัดขวางปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียนคือ ทัศนคติทางลบที่บุคลากรมีตอตัวผูบริหาร โดยทัศนคติตอตัวผูบริการนี้จะเริ่มกอตัวขึ้น
ภายในกลุมอยางไมเปนทางการ อาจมีการขยายวงกวางออกไปภายในกลุมหรือนอกกลุม ซึ่งมักเกิดจากกลุม
บุคลากรที่มีทัศนคติดานลบและตองการสรางพรรคพวกของตนเองเขาทํานองที่วา มือไมพายเอาเทาราน้ํา  
โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในบุคลากรท่ีไมชอบการทํางาน หรือไมมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจึง
อางเหตุผลบางประการเพื่อใหผูอ่ืนรูสึกวาการปฏิบัติงานไมเปนธรรมมีระบบเสนสายพรรคพวกในโรงเรียน 
พฤติการณในลักษณะนี้จะไมปรากฏชัดเจนอยางเห็นไดชัด แตจะแฝงอยูในบุคลากรที่มีลักษณะปากปราศรัย 
น้ําใจเชือดคอ ซึ่งบางครั้งตัวผูอํานวยการก็ยังไมรูตัววามีบุคลากรบางคนเปนปฏิปกษในการทํางานและพยายาม
ยุแยงตะแคงรั่วใหเสียงานอยูเสมอ ดังนั้นความพยายามอยางหนึ่งของผูบริหารที่สําคัญคือ การสรางความเคารพ
ศรัทธาและการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสวนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอในตอนที่ 1 ปฏิบัติการภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนแลวในเบื้องตน 

นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีบุคลากรอีกบางกลุมซึ่งอยูในลักษณะเชาชามเย็นชาม แบบอยูไป
วันวันไมไดกอโทษหรือสรางประโยชนมากนัก แมจะดูเหมือนวาบุคลากรกลุมนี้ไมมีพิษภัยอะไร แตก็เปน
ผลกระทบสําคัญของการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนซึ่งกอใหเกิดการชะลอตัวของงานขาดพลวัตอยางตอเนื่อง  
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แทนที่งานจะสําเร็จโดยเร็วดวยความรวมแรงรวมใจแตคนกลุมนี้อาจมีสวนถวงใหงานลาชากวาปกติ ซึ่งลักษณะ
นี้จะบั่นทอนกําลังใจของกลุมผูปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ผูอํานวยการเองก็ไมควรปลอยปะละเลยคนกลุม
นี้  และเปนภารสําคัญอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการกระตุนใหคนกลุมนี้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ในภารกิจของโรงเรียน 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “บางคนก็ตั้งใจทํางาน บางคนก็ไมสนใจอะไรเลยก็มี เราตองดูแลใหดี ไมใชวาพวกไม
ทํางานหรือไมแกๆ เราจะไมสนใจเลย ใชไฟลนอาจพอดัดไดบาง ผอ.มีเพื่อนบางคนที่เคยคุยกัน บอก
วาไมสนใจกลุมนั้น แตที่จริงแลวคนเปน ผอ.ไมควรทํายังง้ัน เดี๋ยวคนที่ทํางานก็จะถูกใชทําแตงานใน
ขณะที่คนที่เราคิดวาไมไดเรื่องกลับนั่งอยูไปวันๆ คนดีๆ เขาก็เสียกําลังใจกันหมด เขาก็จะมองเราไมดี
ดวย อยางง้ีใครจะอยากทํางานใหเรา การบริหารก็ลมเหลว ผมวา ผอ.แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะอยาวา
ไมมี”..... 

      
โรงเรียนพื้นที่การวิจัยทั้ง 3 แหงนี้มีจํานวนบุคลากรมากอยูในระดับไลเลี่ยกัน เปนโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและมีการบริหารบุคคลอยางชัดเจนและหลายระดับ        
ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงยอมรับวา การทํางานกับคนนี้ยากมากเพราะทานจะตองพยายามสรางความ
เปนปกแผนใหเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคลที่มีพ้ืนฐานที่แตกตางกัน  การท่ีจะเชื่อมโยงความคิดและ
สรางความเขาใจรวมกันไดนั้นเปนสิ่งท่ีทําไดลําบากเปนอยางยิ่ง เพราะบางครั้งเรื่องเดียวกันอาจเกิดความเขาใจ
ที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะในการประชุมโรงเรียนในวาระตางๆ ที่มีการเสนอประเด็นหรือเรื่องพิจารณานั้นมักจะมี
การตีความหรือการขยายความที่หลากหลายกันออกไปตามเหตุผลสวนบุคคล ซึ่งสงผลสูการนําไปปฏิบัติที่ทําให
งานเกิดความคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นความสําเร็จ 
ในการทํางานจึงขึ้นอยูกับกลุมผูใตบังคับบัญชาโดยตรงเพราะผูอํานวยการโรงเรียนจะตองไดรับความรวมแรง
รวมใจและความศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาจึงจะสงเสริมใหปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.4 ชุมชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ปจจัยดานนี้มีสวนเกี่ยวของผูกพันกับปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนมาตั้งแตตน คือ การเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ก็มีปจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งท่ีมาจากชุมชนหรือหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งเปนแรงกดดันและความคาดหวัง
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผูอํานวยการเองจะตองตอบสนองตอแรงกดดันดังกลาวเพื่อใหสามารถจัด
การศึกษาใหปรากฏผลอันเปนที่พึงพอใจของกลุมความคาดหวังตางๆ  

สําหรับปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติทาง         
การบริหารนั้น ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของก็ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอปฏิบัติการดังกลาว  
กลาวคือ ในการขับเคลื่อนภารกิจหลายประการที่จะตองเก่ียวของกับการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน 
ชุมชน รวมถึงหนวยงานองคการตางๆ เพ่ือรวมขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา ดังนั้นความรวมมือจากชุมชน
และหนวยงานที่เก่ียวของจึงถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการทํางาน 

ภาพลักษณที่ปรากฏตอชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการยอมรับและความรวมมือ        
ในโอกาสตางๆ ซึ่งโรงเรียนพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 แหงนี้ตั้งอยูในเขตชุมชนที่มีลักษณะเหมือนกันคือ เปนชุมชน
ใหญที่คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา และโรงเรียนก็อยูในสายตาของชุมชนตลอดเวลา   
การใหความสนับสนุนที่โรงเรียนไดรับจากชุมชนนั้นเปนปจจัยสําคัญที่โรงเรียนทั้ง 3 แหง ไดรับความอนุเคราะห
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จากชุมชนดวยดีเสมอมา ดังนั้นความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สอคลองกับปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดปฏิบัติทางการบริหารเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา        
ซึ่งสวนหนึ่งจะตองอาศัยแรงสนับสนุนและความรวมมือจากชุมชนเพื่อใหภารกิจบางประการบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยเฉพาะการดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนซึ่งจะตองดําเนินการนั้น  
ชุมชนถือเปนสวนสําคัญที่จะทําใหภารกิจมีความสมบูรณ เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมสนทนาศิษยลูก  
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เปนตน ผูอํานวยการโรงเรียนมีความตระหนักในความพยายามที่จะดึงชุมชนใหเขามามี
สวนรวมสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก งบบริจาคสนับสนุน วัสดุอุปกรณและทรัพยากรทางการศึกษา   
วิทยากรจากชุมชน ภูมิปญญาตางๆ เปนตน   
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ย่ิงเราดึงชุมชนเขามามีบทบาทชวยเหลือโรงเรียนไดมากเทาไหรก็ย่ิงเปนผลดีตอ
โรงเรียนมากเทานั้น เพราะเขามีความคาดหวังกับเราอยูแลววาจะตองสอนลูกหลานเขาใหดีที่สุด  
เหมือนวาเปนการกดดันเหมือนกัน  แตถาเราเอาเขามาชวยไดจะดีมาก  เราจะไดรับการสนับสนุนทุก
อยาง  แตก็ตองระวังดานลบเหมือนกันถาชุมชนไมเห็นดีเห็นงามก็อยาไปดันทุรัง มีแตจะทําใหเราเสีย
โรงเรียนก็เสีย งานก็เสีย”..... 

        
สมาคมผูปกครองและสมาคมศิษยเกาก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีกอตั้งขึ้นเพ่ือมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียน กลุมนี้มีความพรอมที่จะใหความสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ
และอยากท่ีจะเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน เชน งานศิษยเกา          
งานผาปาเพ่ือการศึกษา การมอบทุนการศึกษา งานเพ่ือการกุศลตางๆ เปนการแสดงพลังของกลุมศิษยเกาและ
ผูปกครองวาไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันการศึกษาและการมีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการ
ศึกษารวมถึงความพรอมในการใหความสนับสนุนโรงเรียนในรูปแบบตางๆ หากโรงเรียนขอความอนุเคราะห
หรือขอความชวยเหลือ ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 แหงใหขอมูลท่ีตรงกันวา สมาคมผูปกครองและสมาคมศิษย
เกานี้  เปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการศึกษา ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนที่จะนําไปสูการปฏิบัติเองก็จะตองคํานึงถึงกลุมบุคคลนี้เปนสําคัญ  
และจะตองสามารถสรางความสัมพันธอันดีและความรูสึกท่ีดีตอกลุมดังกลาว โดยเฉพาะการยอมรับนับถือซึ่งจะ
ทําใหความรวมมือนั้นเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณ เพราะคนกลุมนี้เปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหการใชภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ หากมีความขัดแยงกับกลุมดังกลาวหรือเกิดความไมพอใจขึ้นก็อาจสงผลกระทบตอความรวมมือ
และการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ได และอาจเปนชนวนสําคัญที่ทําใหผูอํานวยการโรงเรียนขาดศรัทธาบารมีและ
ความไววางใจจากชุมชน  ซึ่งเปนอุปสรรคที่จะทําใหผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติการบริหารโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “สมาคมครูผูปกครอง สมาคมศิษยเกา ก็เปนกลุมที่สําคัญเหมือนกันนะ  มีอิทธิพลตอ
การทํางานหลายอยาง หลายกิจกรรมที่กลุมนี้เขามามีบทบาทกับโรงเรียน  ตองถนอมน้ําใจกลุมนี้ไวให
ดีที่สุด เพราะเมื่อเขายังปรารถนาดีกับเรา เราก็จะไดรับการสนับสนุนที่ดีตอไป”..... 
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อิทธิพลของหนวยงานและองคการตางๆ ในชุมชนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีผูอํานวยการ
โรงเรียนเห็นวามีผลกระทบโดยตรงตอปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน จากท่ีเคย
นําเสนอมาแลวในเบื้องตนวา หนวยงานตางๆ มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในดาน
นโยบายและโครงการที่เก่ียวของกัน ทั้งในดานการสนับสนุนตางๆ มีลักษณะเปนแบบถอยทีถอยอาศัย  
ผูอํานวยการโรงเรียนเปาหมายเห็นวา จะตองรักษาสัมพันธไมตรีกับหนวยงานองคการเหลานี้อยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง จะตองสรางความเกรงใจใหเกิดขึ้นเพ่ือใหการขอความชวยเหลือหรือความอนุเคราะหไดรับการ
ตอบสนองที่ดีระหวางกันและกัน ในที่นี้รวมถึงหนวยงานองคการภาคเอกชน หางราน ธุรกิจตางๆ ที่สามารถเขา
มามีสวนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได    
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

..... “โรงเรียนกับชุมชนแยกกันไมไดหรอก เราอยูในชุมชน ก็ตองมีสวนเกี่ยวของกันเปน
ธรรมดา หนวยงานอื่นๆ ก็เหมือนกัน เราตองทํางานเกี่ยวของกับเขาบางละ เพราะบางโครงการก็ยังทาํ
รวมกัน ถาเขารวมมือกับเรา หรือไมมีอคติกับเรา ก็ถือวาดีแลว”..... 

                  
การปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยดานชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ปจจัยดังกลาวยังเปน
เหมือนดาบสองคมที่เปนทั้งปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินภารกิจทางการศึกษาในดานตางๆ และ
ในทางกลับกันก็อาจเปนอุปสรรคหรือปจจัยชะลอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาได ทั้งนี้การรับรูภาพลักษณ
ของโรงเรียนและความศรัทธาที่ชุมชนมีตอโรงเรียนเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหปจจัยดังกลาวใหการตอบสนองตอ
โรงเรียนในดานใด โดยตัวผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนผูนําของโรงเรียนมักจะเปนบุคคลที่ชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ จับตามอง ดังนั้นในฐานะผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกับชุมชนและประสาน
ความรวมมือในเชิงบวกเพื่อใหปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนสามารถนําโรงเรียน
ไปสูความสําเร็จได 

2.5 ทรัพยากรและงบประมาณ 
เปนปจจัยที่สําคัญมากในแงของปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนใดที่มี

ความพรอมในดานของทรัพยากรและงบประมาณก็แสดงวามีความพรอมในการจัดกิจกรรมตางๆ แตในสภาพ
ของการจัดการศึกษาไทยในปจจุบันพบวายังมีชองวางระหวางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะ        
ความพรอมดานทรัพยากรและงบประมาณของโรงเรียนตางๆ ความแตกตางระหวางโรงเรียนในเมืองและ
โรงเรียนในชนบทมีมาก ซึ่งความพรอมนี้เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลใหการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษามีความ
เปนพลวัตหรือเกิดการชะลอตัว ซึ่งในโรงเรียนพื้นที่เปาหมายนั้นแมวาจะเปนโรงเรียนขนาดใหญแตก็ประสบ
ปญหาดังกลาวเชนกัน ถึงแมวาดูภายนอกแลวโรงเรียนดังกลาวจะมีความพรอมในทุกดาน แตจากการศึกษา
ขอมูลของผูวิจัยพบวา ยังมีขอจํากัดบางประการที่เก่ียวของกับทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งสิ่งนี้เองท่ีทําให
นโยบายบางอยางไมสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางเต็มที่ 

ความไดเปรียบของโรงเรียนพื้นที่เปาหมายในการวิจัยคือ จํานวนนักเรียนที่มีมากและตัวแปร
ที่ตามมาคือ รายหัวที่นักเรียนไดรับจัดสรรนั้นก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวนนักเรียน แตบางครั้งก็ไมไดเกิดผล
เฉพาะทางบวกเทานั้น การมีนักเรียนมากและงบรายหัวที่สูงมากก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และการติดตามดูแลนักเรียนที่ไมทั่วถึง เนื่องจากจํานวนบุคลากรและจํานวนนักเรียนนั้นไมได
อัตราสวนที่เหมาะสม ครูจะตองเพ่ิมภารหนาท่ีในการดูและนักเรียนจํานวนมาก ภายใตขอจํากัดของอาคารและ
สถานที่ ซึ่งท้ัง 3 โรงเรียนมีขอจํากัดในลักษณะเดียวกัน คือพ้ืนที่อันจํากัดของโรงเรียนประกอบกับอาคาร
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สถานที่ซึ่งไมเพียงพอในการจัดชั้นเรียนหรือรองรับจํานวนนักเรียนอยางเพียงพอได งบประมาณรายหัวที่จัดสรร
นั้นก็ใชในหมวดของวัสดุอุปกรณทางการศึกษาของนักเรียน และไมไดนํามาใชแกไขปญหาดานอาคารสถานที่  
ดังนั้นที่กลาววาโรงเรียนในเมืองมีความพรอมทุกประการในความเปนจริงนั้นก็มีขอจํากัดในหลายดานเชนกัน  
ไดแก พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูบางกลุมสาระและรายวิชา เชน พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่สําหรับ             
จัดกิจกรรมกีฬา พ้ืนที่สําหรับฝกทักษะอ่ืนๆ ในสวนนี้โรงเรียนในชนบทอาจไดเปรียบโรงเรียนในเมืองอยางไม
นาเชื่อ และเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่เปาหมายการวิจัย จากการลงพ้ืนที่พบวา โรงเรียนทั้ง 3 แหง
ตั้งอยูบนเนื้อท่ีซึ่งจํากัดมาก การกอสรางอาคารสถานที่เนนการสรางในแนวตั้งคือ มีหลายชั้น ทําใหเกิด
สภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในการขึ้นลงอาคารเรียนที่มีความสูง แมวาจะ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนแตการที่จะแกไขปญหาดังกลาว บุคลากรในโรงเรียนใหขอมูลวา หากไมยายที่ตั้ง
โรงเรียนแลวคงไมสามารถแกไขปญหาเรื่องขอจํากัดของพ้ืนที่ได 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา   

..... “โรงเรียนใหญก็ไมใชจะดีไปหมดหรอก ขอเสียเปรียบก็มีเหมือนกัน อยางอาคาร
สถานที่ของเราก็อยูอยางจํากัดขยับขยายไมได นอกจากจะสรางขึ้นขางบน ที่ก็ไมพอแลว วิชาเกษตร  
งานปฏิบัติอาจสูชนบทไมไดดวยซ้ํา เรื่องงบประมาณก็เหมือนกันไดงบรายหัวเยอะก็ใชวาจะดี ครู
รับผิดชอบนักเรียนเยอะขึ้นก็ดูแลไมทั่วถึงกัน ปญหาเด็กก็ตามมาอีก ความพรอมของโรงเรียนไมได
วัดที่ขนาดของโรงเรียนหรอก ผมวาอยูที่ระบบบริหารจัดการมากกวา”..... 

     
ขอจํากัดเรื่องการใชเงินงบประมาณก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีควบคุมการจัดสรรงบดําเนินการ  

ในกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีการกําหนดกรอบเรื่องการเงินและงบประมาณในหมวดตางๆ วามีการจัดสรร
อยางไรในสัดสวนเทาใด ดังนั้นการใชเงินขามบัญชีจึงเกิดขึ้นไดยาก บางกิจกรรมนั้นสามารถที่จะดําเนินการได
อยางประหยัดงบประมาณ  แตในบางกิจกรรมจะตองหยิบยืมเอางบประมาณในสวนอื่นมาใชเพ่ือใหเพียงพอตอ
การดําเนินการ ผูอํานวยการโรงเรียนไดคํานึงถึงปจจัยเหลานี้และพยายามที่บริหารการเงินใหโปรงใสและ
ตรวจสอบไดอยางชัดเจน แตกระนั้นก็ตามก็ปฏิเสธไมไดที่จะตองมีการยืดหยุนในเรื่องของหมวดเงินตางๆ  
อยางบูรณาการและลงตัว งบประมาณสวนหนึ่งที่เขามาเก่ียวของในโรงเรียน คือ งบนอก หรือ เงินบริจาค           
ที่โรงเรียนไดรับจากภายนอก ซึ่งสวนนี้ถือเปนจุดไดเปรียบที่โรงเรียนพื้นที่เปาหมายไดรับจากภายนอก ดังนั้น 
จึงมีความพรอมในดานงบประมาณพอสมควร แตเงื่อนไขที่ตามมาคือ ในการเบิกจายเงินงบนอกดังกลาว        
ก็จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน เพราะเปนที่จับตามมองของชุมชนดังท่ีเคยนําเสนอมาแลว รวมถึงมีที่
ติดตามของแหลงเงินทุนที่ใหการสนับสนุนวา โรงเรียนจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณดังกลาวอยางไรบาง  
กอใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาอยางสูงสุดหรือไม เปนเสมือนแรงกดดันประการหนึ่งท่ีโรงเรียนจะตองมี
ความระมัดระวังในการใชจายเงิน รวมถึงทานผูอํานวยการโรงเรียนที่จะตองตรวจสอบอยางรอบคอบและ         
ใชลายมือชื่อในการเบิกจายอยางระมัดระวัง 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “บางทีปญหามันก็อยูที่วิธีการนําเอาทรัพยากรไปใช  เงินงบตางๆ มันก็ตองระบุไวใน
แผนจะเอางบนั้นไปใชงานนี้ก็ไมได ที่จริงทําแผนไวก็ดีอยูหรอก เพราะแสดงวาเราทํางานมีระบบ แต
บางทีก็เหมือนตีกรอบตัวเอง เพราะมันตองรายงานตามนั้น บางทีมีก็เหมือนไมมี”.....  
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วัสดุอุปกรณทางการศึกษาก็เปนทรัพยากรสําคัญในการจัดการศึกษา  จากการสังเกตอุปกรณ
สํานักงานของโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา สมบัติของทางราชการที่ไดรับการจัดสรรนั้นมีอายุการใชงาน         
ที่คอนขางนานและเกามากเม่ือเทียบกับวัสดุอุปกรณที่ไดมาจากงบประมาณภายนอกหรือไดรับความอนุเคราะห
มาจากหนวยงานและชุมชน ดังนั้นโรงเรียนสวนใหญซึ่งไมใชเฉพาะโรงเรียนพื้นที่เปาหมายตางพยายามที่จะ
จัดหาวัสดุอุปกณทางการศึกษาจากงบสนับสนุนหรืองบบริจาคที่ทางโรงเรียนสามารถดําเนินการไดเอง  จากการ
สอบถามขอมูลในโรงเรียนพื้นที่เปาหมายพบวา ความทันสมัยหรือเทคโนโลยี รวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวก
ตางๆ ที่โรงเรียนจัดหาและดําเนินการติดตั้งนั้นสวนหนึ่งไดมาจากงบประมาณภายนอกหรือเงินบริจาคที่ทาง
โรงเรียนไดรับจากองคการอ่ืนๆ ไดแก สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง หนวยงานมูลนิธิตางๆ ทั้งนี้ลวน
แลวแตสงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ..... “อยางโรงเรียนใหญๆ ที่กอตั้งมานาน ขาวของ
เครื่องใชก็เกาไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะของหลวงตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม สวนใหญของเราจะไดจากงบนอก
มากกวา”..... (ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ไมวาโรงเรียนจะมีความพรอมหรือขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณเพียงใด แตสิ่งที่
สําคัญยิ่งไปกวาความพรอมคือ ความสามารถในการบริหารจัดการและใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและ           
มีประโยชนสูงสุด ดังนั้นผูอํานวยการโรงเรียนจึงสามารถแสดงศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการทรัพยากร
และงบประมาณภายใตเงื่อนไขขอจํากัดของทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งความสําเร็จไมไดอยูที่การมีทรัพยากร
และงบประมาณอยางเพียงพอ แตความสําเร็จอยูที่ความสามารถของการบริหารจัดการและการใชภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อการระดมทรัพยากรและการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชน
แกการจัดการศึกษาอยางสูงสุด 
   

 
 
ภาพที่ 24 ปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

ปจจัยที่สงผลตอ 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

นโยบายและกฎหมาย    

ผูบังคับบัญชาและ 
ผูมีอิทธิพลตอการทํางาน   

ผูใตบังคับบัญชา 

ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทรัพยากรและงบประมาณ 
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บทสรุปปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน 
ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนปฏิบัติการเพ่ือบริหารและขับเคลื่อน

ภารกิจทางการศึกษาที่ผูอํานวยการไดดําเนินการและปฏิบัติดวยวิธีการที่เปนอัตลักษณและแตกตางกันออกไป
ตามความเปนเอกัตตบุคคล ประกอบดวย 1) การทํางานอยางมีเปาประสงค คือ การสรางภาพความสําเร็จ            
ที่คาดหวัง 2) การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก การจัดทําแผนกลยุทธ และการระดมทรัพยากร           
3) การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความสรางความเชื่อใจและศรัทธา การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน และการสรางเครือขาย 4) การใชเครื่องมือทางการบริหารที่หลากลาย ไดแก การสื่อสารและสราง
ความเขาใจ การจัดการความขัดแยงและแกปญหา การนิเทศการศึกษา การยกระดับคุณภาพดวยการวิจัยเพื่อ
การตัดสินใจดวยขอมูลท่ีเปนจริง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) การนําเทคนิควิธีการใหมๆมาใช   
ในการบริหารงานโรงเรียน ไดแก การบริหารแบบ Balance Score card (BSC) มาใชในการนํากลยุทธลงสูการ
ปฏิบัติ และกํากับติดตาม และ 6) การคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ ไดแก การคิดเชิงวิเคราะห การคิด             
เชิงสังเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และการคิดเชิงบูรณาการ 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก 1) นโยบายและ
กฎหมาย 2) ผูบังคับบัญชาและผูมีอิทธิพลตอการทํางาน 3) ผูใตบังคับบัญชา 4) ชุมชนและหนวยงาน          
ที่เก่ียวของ และ 5) ทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอปฏิบัติการภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน 



 

บทที่ 7 
ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
 
 

ขอมูลท่ีนําเสนอในบทนี้มุงแสดงใหเห็นถึงผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ซึ่งการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนยอมสงผลตอหลายดานทั้งตัว
ผูบริหารเอง โรงเรียนและชุมชน ซึ่งผลที่ปรากฏนั้นเปนผลเชิงบวกที่มีคุณคาและประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางยิ่ง โดยผลดังกลาวสามารถจําแนกออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูบริหารโรงเรียน เปนผลโดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวผูอํานวยการโรงเรียนเองจาก
การที่ทานไดแสดงความเปนเอกัตตบุคคลดวยการสรางอัตตลักษณทางการบริหารที่เปนแบบฉบับของทานและ
เปนที่ยอมรับวาเปนแบบอยางที่ดี เม่ือเกิดจุดเดนตรงนี้ขึ้นในตัวทานก็ยอมสงผลตอภาพลักษณของทาน         
ที่ปรากฏ 

2. ผลที่เกิดขึ้นตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา ถือเปนผลที่เกิดขึ้นตามเปาหมายการจัด
การศึกษา และเปนผลพลอยไดจากการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผู อํานวยการโรงเรียน เพราะเมื่อ
ผูอํานวยการมีความโดดเดนทางการบริหารก็ยอมสงผลตอความโดดเดนของคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดวย 

3. ผลที่เกิดขึ้นตอการรับรูและการยอมรับของสังคม เปนผลสืบเนื่องอันแสดงใหเห็นถึง
ภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาชุมชน เปนผลที่เกิดจากการตอบสนองความคาดหวังของชุมชน การสรางชื่อเสียง
ใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับตางๆ 

4. ผลที่เกิดขึ้นตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการ เปนผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย และไดถายทอดออกมาเปนองคความรูอันเปน
ศาสตรทางการบริหาร สามารถนําไปเปนแนวทางในการสรางภาวะผูนําในบริบทอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติ
ทางการบริหารที่มีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังคมไทยตอไป 

รายละเอียดของแตละประเด็นผูวิจัยขอนําเสนอตอไปนี้ 
 
1. ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูบริหารโรงเรียน 

ผลที่เกิดขึ้นนี้เปนผลโดยตรงที่ชัดเจนที่สุดสําหรับตัวผูอํานวยการโรงเรียน  เปนผลของการกระทําหรือ
การทํางานที่ผูปฏิบัติไดรับดวยตนเอง การสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและการนําไป
ปฏิบัติของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นยอมเกิดผลทางบวกในแงของความพยายามและความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือ ทําดียอมไดดี นั่นเอง ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูอํานวยการไดแก 

1.1 ช่ือเสียงเกียรติยศ เปนที่แนนอนวาการที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดใชภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารงานโรงเรียน ยอมแสดงใหเห็นความโดดเดนในการการบริหารงานอยาง
ชัดเจน จึงเปนผลใหไดรับการยอมรับในความสามารถ นํามาซึ่งชื่อเสียงเปนที่รูจักในนามผูบริหารมือทอง    

จากหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นถึงชื่อเสียงเกียรติยศของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง           
3 แหง จะเห็นไดจาก รางวัลตางๆ ที่ทานไดรับ ใบประกาศเกียรติคุณ ถวยรางวัลผูบริหารดีเดน เข็มเชิดชูเกียรติ 
ฯลฯ ตางก็แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จอันสูงสุดในการเปนผูอํานวยการโรงเรียน และเมื่อกลาวถึงการบริหารงาน
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ของทานก็จะเปนที่กลาวขานถึงคุณงามความดี รางวัลเกียรติยศของผูอํานวยการนี้ไดมีปรากฏในหองทํางานของ
ทานบางสวน ซึ่งผูวิจัยมีโอกาสไดเขาไปสนทนาและสัมภาษณทานในหองทํางานสวนตัวก็สามารถสังเกตเห็น
ผลงานเหลานี้อยางเดนชัด นอกจากนี้ยังมีสวนหนึ่งที่จัดแสดงไวในหองเกียรติยศหรือหองนิทรรศการถาวรของ
โรงเรียนอีกมากมาย และเปดโอกาสใหผูสนใจไดมาศึกษาดูงานดวย 

หองผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษาเปนหองขนาดใหญที่แบงอยางเปนสัดสวนมี
ความเปนสวนตัว ผูวิจัยมีโอกาสเขาไปสนทนากับทานผูอํานวยการเปนการสวนตัวหลายครั้ง  สิ่งท่ีสังเกตเห็นใน
หองทํางานของทานคือ รางวัลตางๆ ที่ทานไดรับไมวาจะเปนถวยรางวัล โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ  
ภาพถาย ซึ่งหลักฐานเหลานี้ลวนแตเปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงเชื่อเสียงและเกียรติที่ทานไดรับ ผูวิจัยเคยเรียน
ถามทานถึงความรูสึกเก่ียวกับรางวัลเกียรติยศตางๆ ที่ทานไดรับ และขอนําเสนอความรูสึกของทานบางสวนดังนี้
......“ผมก็รูสึกดีใจที่ไดรับรางวัลตางๆ นะครับ เปนกําลังใจที่ดีในการทํางานนะ ใหมๆ ก็รูสึกตื่นเตนกับรางวัล  
แตเดี๋ยวนี้รูสึกวามันทําใหเราตองทํางานใหมากขึ้นใหสมกับรางวัลพวกนี้”..... 

หองผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในตึกอํานวยการ
ของโรงเรียนมีงานธุรการเปนดานหนา ตึกนี้มีรางวัลประเภทเกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณใสกรอบแขวน
แสดงตามผนังเปนระยะ ในหองผูอํานวยการมีโลรางวัลผูบริหาร ภาพถายผลงานการรับรางวัลของผูอํานวยการ
บางสวน ผูวิจัยไดเรียนถามถึงความรูสึกเก่ียวกับรางวัลเกียรติยศตางๆ ในลักษณะเดียวกับที่เรียนถาม
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสาน ไดรับคําตอบที่นาสนใจคือ.....”รางวัลพวกนี้ก็เหมือนหลักฐานความสําเร็จ
นะครับ แตก็เปนเพียงแคสวนหนึ่ง ผมอยากใหไปมองผลที่เกิดขึ้นกับเด็กมากกวา”..... 

หองผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูในตึกอํานวยการ
ซึ่งตั้งอยู เปนเอกเทศ มีงานธุรการเปนหนาดานที่สําคัญเชนเดียวกับโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดมีโอกาสสนทนาเปนการสวนตัวกับทานหลายครั้ง ในหองทํางานของทานไม
ปรากฏผลงานภาพถายหรือเกียรติบัตร ทําใหผูวิจัยเกิดความสงสัย แตภายหลังไดมีโอกาสเยี่ยมชมหอง
เกียรติยศของโรงเรียนจึงทราบวาผลงานของทานจัดแสดงในหองนี้ ผูวิจัยเคยเรียนถามทานเก่ียวกับรางวัลท่ีทาน
ไดรับและไดรับคําตอบที่นาสนใจคือ..... “ไดรางวัลก็ดีใจอยู แตก็กลัววาจะไมสมกับรางวัล หรือทํางานแผวลง 
รางวัลยิ่งมากงานก็ตองมากขึ้นเหมือนกัน”.......... 

จากขอมูลท้ัง 3 โรงเรียนแสดงใหเห็นถึงทรรศนะผูอํานวยการทั้ง 3 ทานที่มีความสอดคลอง
กันเกี่ยวกับรางวัลที่แสดงชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งเปนสิ่งท่ีกระตุนใหการทํางานของผูอํานวยการนั้นจะตองรักษา
ระดับมาตรฐานสมกับที่ไดรับการยกยอง และผูอํานวยการเองก็ใชสิ่งนี้ในการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานให
ดีอยางตอเนื่อง 

ในดานความเจริญกาวหนาในวิชาชีพทานก็ไดรับวิทยาฐานะขั้นสูงสมกับความสามารถของ
ทานในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณขั้นสูงตามวิทยฐานะ ปรากฏในเกียรติประวัติ
ผลงานและประวัติการทํางาน สรางชื่อเสียงใหแกตนเองและวงศตระกูล จากการสัมภาษณเก่ียวกับการไดรับ 
วิทยฐานะของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ทาน มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

.... “.เวลาเขามาประเมินวิทยฐานะก็ดูที่ผลงานหรือสิ่งที่เราทํานี่แหละ ผลงานโรงเรียนก็
เปนสวนหนึ่งนะ แตถาจะเอาแตผลงานโรงเรียน ยืมผลงานครู ผลงานนักเรียนมาไมมีอะไรที่แสดง
ความสามารถของการเปน ผอ. เลย ก็ไมควรไดรับวิทยฐานะ เพราะมันเหมือนกับยืมมือคนอื่นหรือ
ฉวยโอกาสวาตัวเองมาอยูโรงเรียนใหญ มันจะตองมีอะไรที่สมศักดิ์ศรีตัวเองหนอยสิ”...... 
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ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 
.... “.ถาเขายกยองเราก็แสดงวาเขาเห็นอะไรในตัวเราวิทยฐานะก็เปนรางวัลที่เราไดรับ 

จากการทํางานนั่นละ ถาเขาเห็นวาเราดีพอก็ไดวิทยฐานะ แตตองมีผลงานดวย ไมใชไมมีอะไร
เลย”...... 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

..... “เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ ก็แสดงถึงความเหมาะสมในตําแหนงหนาที่และ
ผลงาน ที่จริงใครก็ขอเครื่องราชฯไดถาอายุราชการตามเกณฑ แตวาจะสมกับที่ไดรับไหมก็ดูที่ตัวคน
หอยเครื่องราชนั่นละ  ไมใชวามีไวแคใสไปวันสําคัญเทานั้น แตเปนเกียรติยศของวงศตระกูล
ดวย”...... 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ทาน ไดรับการยกยองในดานความสามารถเปนอยางยิ่ง  จากการ

สนทนากับบุคลากรที่เก่ียวของและชุมชนตางก็พูดเปนเสียงเดียวกันในดานชื่อเสียงและผลงานของทาน ความมี
ชื่อเสียงและเกียรติยศนี้ถือเปนรางวัลอันทรงคุณคาที่เปนผลตอบแทนในความมุมานะ ความมุงม่ัน และความ
เพียรพยายามในการทํางานดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ปณิธานอันแรงกลาในการที่จะสรรคสราง
คุณประโยชนใหเกิดขึ้นอยางสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผลสืบเนื่องมาจากความมีภาวะผูนํา และ
การนําเอาภาวะผูนํานั้นมาสูการปฏิบัติอยารงมีอัตตลักษณ  ซึ่งการปฏิบัติที่แสดงออกมานี้แสดงออกใหเห็นถึง
ความเปนเอกัตตตบุคคลอันเปนแบบฉบับของตัวผูอํานวยการเอง กอใหเกิดความโดดเดนที่แตกตางออกไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอํานวยการคนอื่นๆ อันเปนที่มาของความสําเร็จในวิชาชีพ และชื่อเสียงเกียรติยศที่ไดรับ         
การเชิดชูจากองคการวิชาชีพ เครือขายผูบริหาร สมาคม สถาบัน และหนวยงานตางๆ ที่ไดมอบรางวัล           
อันทรงคุณคา ประกาศศักดิ์ศรีของความเปนผูอํานวยการที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
 
ครูสังคมศึกษาโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

...”.ทาน ผอ.มีชื่อเสียงมากนะ ผลงานทานก็เยอะ ทํางานเกงรางวัลท่ีทาน
ไดรับเต็มไปหมดใคร ๆ ในแถบนี้ก็รู จักทานหมดแหละ ทานมีวิธีการทํางานเปน
เอกลักษณ ทํางานดวยแลวสบายใจ มีความสุข ไมเครียด”......   

 
ลุงวินัย (กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ชาย: 58) กลาววา 

..... “.ผมชอบแกมาก เกง ผลงานเยอะ ชื่อเสียงก็ดีดวย”..... 
  
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (ชาย: 50) 
กลาวถึงผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวา 

..... “ทาน ผอ. เปนคนเกงมาก มีผลงานและชื่อเสียงเปนที่รูจักทานมีวิธีการทํางานที่
นาสนใจนะ ทานใชวิธีการของทานทําใหโรงเรียนไปไดสวยเลย เวลาเขตฯ มีอะไรก็เชิญทานมา
ประจํา”.....    

  
จากขอมูลเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวา ชื่อเสียงของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ทาน ตางไดรับ

การชื่นชมและกลาวถึงในผลงานอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งลวนแลวแตเปนผลสืบเนื่องมาจากความสามารถทางการ
ปฏิบัติทางการบริหารหรือภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของทานนั่นเอง 
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การสรางคุณความดีเปรียบเสมือนการปลูกดอกไมที่สงกลิ่นหอมฟุงขจายไปทุกหนทุกแหง  
แมนผูใดไดยลในความงามและกลิ่นหอมของดอกไมตางก็มีความนิยมชมชอบและชื่นชมในภาพลักษณและกลิ่น
อันหอมหวนนั้น เชนเดียวกับการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผู อํานวยการโรงเรียนในทางปฏิบัติของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่กอใหเกิดคุณานุประการอันมีคุณคาตอการศึกษา คุณความดีก็จะฟุงขจรขจายไปไกล            
เปนที่กลาวขานในชื่อเสียงอันเปนเกียรติยศประดับตนของผูอํานวยการอยางสมภาคภูมิ 

1.2 ความภูมิใจในตนเอง เปนความรูสึกสวนบุคคลท่ีเกิดขึ้นในตัวของผูอํานวยการเองภายหลัง
จากความสําเร็จในการแสดงจุดยืนของความเปนเอกัตตบุคคล ที่ไดสรางอัตตลักษณทางการบริหารขึ้นมาซึ่ง         
ในการวิจัยครั้งนี้ใชคําวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การที่ผูอํานวยการสามารถสราง             
สิ่งท่ีเรียกวาเปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่สามารถยึดถือเปนแบบอยางท่ีดีงามในการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนก็จะทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมา
ผานกระบวนการปฏิบัติงานทางการบริหารอันเปนที่ยอมรับนับถือและเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ความภูมิใจในตนเองนี้เปนความรูสึกภายในสวนบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบความสําเร็จในสิ่ง
ที่ตนไดกระทํา ความสามารถของบุคคลในการประกอบภารกิจการงานใดไดสมดังความมุงมาดปรารถนา ก็ยอม
นํามาดวยความภาคภูมิใจ ความภูมิใจเปนความสุขประเภทหนึ่งท่ีเกิดขึ้นภายในใจ มีลักษณะเปนนามธรรม            
ที่สามารถสัมผัสไดดวยตนเอง แมบางครั้งจะไมไดแสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นถึงความภาคภูมิใจในตนเอง แตผูอ่ืน
จะสามารถสัมผัสไดจากการไดพูดคุยสนทนาหรือสอบถามถึงสิ่งที่บุคคลนั้นไดประสบความสําเร็จ น้ําเสียง          
สีหนา พฤติกรรมระหวางการสนทนา รวมถึงการถายทอดเรื่องราว ลวนแสดงออกใหเห็นความภูมิใจในตนเองได 

จากการลงพ้ืนที่ในการวิจัยและในขณะที่กําลังสนทนากับทานผูอํานวยการแตละทานถึง
ผลงาน ความสําเร็จและวิธีการทํางานของทาน ผูวิจัยสามารถสังเกตเห็นสีหนาอันยิ้มแยมแจมใส มีความสุขใน
ขณะที่กําลังเลาเรื่องตางๆ ใหผูวิจัยฟง เวลาผูวิจัยนําเอาคําชมที่ไดจากการสนทนาก็บุคลากรทานอ่ืนๆ มาเลาให
ทานฟง ทานก็มีสีหนายิ้มแยมดวยความสุข ในขณะที่กําลังสนทนาทานก็ใชน้ําเสียงที่ชัดเจนและไพเราะเพื่อบอก
เลาถึงประสบการณหรือประเด็นคําถามที่ผูวิจัยไดขอสัมภาษณ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการลงพื้นที่ ทําใหให
ผูวิจัยไดสัมผัสถึงความภาคภูมิใจที่ทานผูอํานวยการไดแสดงออกมาใหเห็นผานพฤติกรรมตางๆ แมทานจะ
ไมไดพูดออกมาตรงๆ ก็ตาม 

ความภาคภูมิใจนี้อาจกลายเปนดาบสองคมหากผูอํานวยการเขาใจความรูสึกนี้ผิดพลาด  
กลาวคือ เมื่อประสบความสําเร็จในการแสดงจุดเดนในตนเองแลวเกิดความลุมหลงในอํานาจ และความสามารถ
ของตนเอง ก็อาจสงผลใหผูอํานวยการทานนั้นกลายเปนจอมเผด็จการไปโดยไมรูตัว แมวาจะไดผานความเพียร
พยายามในการสั่งสมบารมีและการเปนที่ยอมรับมาแลวก็ตาม แตเม่ือมาถึงจุดแหงความสําเร็จแลวกลับไมได
รักษาคุณงามความดีเพราะคิดวาตนเปนผูที่มีความสามารถเหนือกวาผูอ่ืน หรือมีภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เหนือกวาผูอํานวยการคนอื่นๆ ไมนานความลุมหลงในตนเองนี้ก็จะยอนกลับมาทําลาย
ชื่อเสียงและเกียรติยศไดในภายหลัง ซึ่งก็จะสงผลใหคุณความดีที่สั่งสมมาหายไปหมดสิ้นและยากที่สรางให
กลับคืนมาดังเดิม มีขอมูลบทสัมภาษณที่นาสนใจเกี่ยวกับความภูมิใจที่ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 50)  

ผูวิจัย:   เวลาที่มีผูชื่นชมทานรูสึกยังไงครับ 
ทาน ผอ.: ก็ดีใจเหมือนกัน 
ผูวิจัย:  แลวทาน ผอ.คิดยังไงครับเวลาคนอื่นชม 
ทาน ผอ.: คนเราก็ตองเขาขางตัวเองบางละ แตก็ไมบายอจนลืมตัว เดี๋ยวตกมาตายไมรูตัว 
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ผูวิจัย: ทําไมละครับ 
ทาน ผอ.: ถาหลงตัวเองก็แยสิ เดี๋ยวเหลิงไปใหญ 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) 

ผูวิจัย:  ผมไปคุยกับหลายๆ คนมา สวนใหญเขาชื่นชมทาน ผอ. มากนะครับ 
ทาน ผอ.:  จริงเหรอ 
ผูวิจัย:  ครับ สวนมากก็จะชมวาทานทํางานเกง มีความสามารถ เปนกันเองดี แลวทานวาตัวทานเหมือนกับที่คน

อื่นชมไหมครับ 
ทาน ผอ.:  ไมรูสิ ถาคนอื่นชมก็คงชอบการทํางานของ ผอ. ที่จริง ผอ.ก็ตองทําตัวใหเขากับบุคลากรในโรงเรียน และ

ก็ตองรักษานํ้าใจทุกคนอยูแลว มันเปนหนาที่ 
ผูวิจัย:  แตคนอื่น ๆ นอกโรงเรียนก็ชมทานเหมือนกันครับ 
ทาน ผอ.:  เหรอ ไปสัมภาษณใครบางละ 
ผูวิจัย:  ก็มีกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนครับ 
ทาน ผอ.:  เขาวายังไงบางละ 
ผูวิจัย: ก็ชมเหมือนๆ กันครับ 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56)  

ผูวิจัย:  เทาที่ผมไดขอมูลมาจากหลายๆ คน สวนใหญมองทาน ผอ.ในเชิงบวก และช่ืนชมทานครับ 
ทาน ผอ.: เหรอครับ ยังไงบาง 
ผูวิจัย: ก็ทั้งชื่อเสียง ผลงาน และความสามารถของทานครับ 
ทานผอ.:  เหรอ 
ผูวิจัย:  ผมอยากเรียนถามวาทานรูสึกยังไงกับคําชมเหลานี้ครับ 
ทาน ผอ.:  เอาความรูสึกนะ....ก็ดีใจและก็ภูมิใจนะที่คนอื่นชื่นชมเรา 
ผูวิจัย:  คําชมมีผลตอการทํางานไหมครับทาน 
ทาน ผอ.:  แนนอน เราก็ตองทําใหดีกวาเกา ไมทําใหเขาผิดหวัง ยังไงคําชมก็จะไดไมกลายเปนคํานินทาไง 

 
จากบทสนทนากับผู อํานวยการทั้ง 3 ทาน ทําใหผูวิ จัยพบวา คําชื่นชมเปนผลมาจาก        

การปฏิบัติทางการบริหารของทาน แมจะสรางความภาคภูมิใจใหกับผูอํานวยการทั้ง 3 ทาน แตก็เปนแรงกระตุน
หรือแรงกดดันใหทานจะตองรักษาภาพลักษณที่ดีในการทํางานตอไปเชนกัน 

ความภูมิใจ ที่ผูวิจัยนําเสนอในที่นี้ไมไดหมายถึงสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความหลงระเริงในอํานาจ 
ความหลงตัวเอง คิดวาตัวเองเกง หรือเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความเยอหยิ่งแตอยางใด แตเปนความภาคภูมิใจ         
ในเชิงบวก สําหรับผูอํานวยการทั้ง 3 ทานไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความภูมิใจในตนเองที่แสดงใหเห็นวา  
ความภูมิใจในตนเองนี้ เปนเสมือนเครื่องเตือนใจใหรักษาความเสมอตนเสมอปลายในตนเอง การรักษา
เกียรติยศชื่อเสียงและคุณงามความดีที่ไดสรางขึ้นใหดํารงคงอยู การแสดงจุดยืนของตนเองใหชัดเจนเพ่ือรักษา
ระดับมาตรฐานในการทํางานของตนเองใหเปนที่ยอมรับสืบตอไป ซึ่งในรูปแบบการปฏิบัติทางการบริหารที่ถูก
หยิบยกมาเปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนนี้ ตัวผูอํานวยการก็จะตองดํารงไวใหคงอยูเปน
เอกลักษณของตนเอง เพ่ือใหสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการบริหารของผูอํานวยการคนอื่นๆ ตอไปดวย         
ซึ่งบทสัมภาษณบางสวนที่ไดนําเสนอไปแลวก็ไดแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจที่ผูอํานวยการใชเปนแรงบันดาล
ใจในการทํางานใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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ดังนั้นผลดานความภูมิใจนี้นอกจะทําใหเกิดความสุขทางใจในเบื้องตนแลวยังครอบคลุมถึง
แรงบันดาลใจใหเกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือรักษาความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนใหดํารงคงอยู
สืบไป 

1.3 ความเปนผูบริหารมืออาชีพ เปนผลสืบเนื่องมาจากการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในดานการพัฒนาฝมือในการเปนผูบริหารใหอยูในระดับของความเปนมืออาชีพ ความเปน
มืออาชีพนี้เปนผลที่ปรากฏอยางชัดเจนซึ่งประกอบดวยตัวแปรที่สามารถสังเกตเห็นและเปนประจักษพยานไดวา
ผูอํานวยการทานนั้นมีความสามารถในการสรางการเปนผูนําในทางปฏิบัติจนถือไดวาเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ปจจัยอันสืบเนื่องมาจากความเปนมืออาชีพท่ีเกิดขึ้นโดยตรงตอตัวผูอํานวยการไดแก การเกิดคุณลักษณะทาง
วิชาชีพของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดแสดงออกมาใหเห็นผานภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน   
พฤติกรรมการบริหารแบบมืออาชีพที่แสดงความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงาน ความพึงพอใจของ
บุคลากรครูภายในโรงเรียนตอตัวผูอํานวยการโรงเรียน และความเปนแบบอยางในการเปนผูบริหารมืออาชีพ 

1) คุณลักษณะทางวิชาชีพของผูอํานวยการโรงเรียน เปนลักษณะสําคัญทางวิชาชีพท่ีได
แสดงออกมาใหเห็นผานภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญ ไดแก      
การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการบริหาร มีวิสัยทัศน
และเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เปนผูนําทางวิชาการ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูอํานวยความ
สะดวก ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ยอมเกิดขึ้นในความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “การทํางานมากๆ ก็เปนประสบการณ เกิดความรูของตัวเอง และพัฒนาฝมือไปดวย  
ใหมๆ ก็ยังจับตนชนปลายไมถูกหรอก แตพอคนพบตัวเองและทํางานเปนแลวก็จะทําใหรูสึกวาตัวเอง
มีความเปนผูนํามากขึ้น”..... 

   
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา 

....”.ผมวานะ ลักษณะของมืออาชีพมันเกิดขึ้นเวลาทําอะไรจนเกิดความชํานาญ ทําบอยๆ 
ก็เปนการฝกฝน เวลาทํางานนานๆ เขามันก็จะเปนอัตโนมัติไปเอง”...... 

     
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา 

.... “.คุณลักษณะทางวิชาชีพของ ผอ. เหรอ ก็ตอง มีความรูเกี่ยวกับงาน ทักษะการทํางาน 
และเจตคติที่ดีในการทํางาน ที่จริงไมวางานไหนๆ ก็นาจะมีลักษณะแบบนี้นะ” ..... 

     
จากคําพูดของผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 3 ทาน แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะทางวิชาชีพ

ของผูอํานวยการโรงเรียน เปนผลสืบเนื่องมาจากการสั่งสมประสบการณจนเกิดความชํานาญ โดยอาศัยความรู 
ทักษะและเจตคติที่ดีในการทํางาน ซึ่งจะตองไดรับการฝกฝนจนเกิดเปนคุณลักษณะของตนเอง 

2) พฤติกรรมการบริหารแบบมืออาชีพ เปนการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการบริหาร 
ในดานปฏิบัติของผูอํานวยการโรงเรียนที่ใชความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงานโดยประยุกตใชศาสตร
ทางการบริหารเพื่อนํามาขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาโรงเรียน พฤติกรรมทางการบริหารที่แสดงความเปน
เอกัตตบุคคลในการบริหารงาน กระบวนการบริหารงานทั้งระบบงานของโรงเรียน กระบวนการวางแผนการ
ดําเนินการในภารกิจตางๆ การตรวจสอบและประเมินเพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และการปฏิบัติ
ตามภารกิจของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายการศึกษา ไดแก การจัดโครงสรางการบริหาร 
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จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยางเหมาะสม การบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบ             
การบริหารงานทั่วไปอยางเปนระบบ การบริหารการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ การบริหารงานบุคลากร
อยางเปนระบบ รวมถึงความสามารถในการประยุกตใชศาสตรทางการบริหารเพ่ือสรางเปนนวัตกรรมใหมๆ 
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ผลสืบเนื่องดานพฤติกรรมนี้สังเกตเห็นไดชัดเจนจากกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจของ
โรเรียน คําบอกเลาของบุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของผูอํานวยการ กิจกรรมตางๆ  
ที่โรงเรียนไดดําเนินการซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป รายงานโครงการ รายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และหลักฐานภาพถายกิจกรรม ซึ่งท้ัง 3 โรงเรียนไดมีการจัดทําเอกสารรายงานอยางเปนระบบชัดเจน 

หลักฐานเชิงประจักษประการหนึ่งคือ รายงานผลการประเมินมาตรฐานจากภายนอก          
ในดานผูบริหาร และการบริหารจัดการโรงเรียนที่อยูในระดับสูงเปนที่นาพอใจ แสดงใหเห็นวาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนหรือการปฏิบัติทางการบริหารกอใหเกิดพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียน
แบบมืออาชีพ 

3) ความพึงพอใจของครูตอผูอํานวยการโรงเรียน เปนระดับความรูสึกของครูผูสอนที่มี
ตอผูอํานวยการโรงเรียนโดยสวนตัวอันเปนผลมาจากความสามารถในการทํางานของผูอํานวยการมืออาชีพ และ
การใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในสวนที่เก่ียวของกับการบริหารบุคลากร การสรางขวัญ
กําลังใจ และการควบคุมการดําเนินภารกิจตางๆ ในโรงเรียน รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน           
การสรางวัฒนธรรมในโรงเรียน การสรางอัตตตลักษณทางการบริหารท่ีขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนที่บุคลากร
ในโรงเรียนรับรูและมีสวนรวมในการปฏิบัติ ดังนั้นความพึงพอใจและความรูสึกท่ีบุคลากรครูมีตอตัวผูบริหารจึง
เปนผลโดยตรง เพราะเปนผูที่ไดสัมผัสใกลชิดและรวมงานกับผูอํานวยการทานนั้น   

จากการลงพื้นที่เปาหมาย และไดไปสัมผัสกับบุคลากรครูในโรงเรียนทั้ง 3 แหง ทําให
ผูวิ จัยพบวา ผลสะทอนดานผูบริหารจะอยูในเชิงบวก กลาวคือ บุคลากรครูมีความพึงพอใจในรูปแบบ              
การบริหารของผูอํานวยการ ซึ่งบทสัมภาษณหลายสวนที่ผูวิจัยนําเสนอในงานวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลเชิงบวก
ทั้งสิ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเกรงใจในตัวผูอํานวยการ หรือความพยายามในการรักษาภาพลักษณ
โรงเรียนตนเอง แตจากปรากฏการณตางๆ ที่ผูวิจัยสังเกตเห็นก็ลวนแตแสดงใหเห็นวาการใชภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนหรือการปฏิบัติทางการบริหารโดยการนําของผูอํานวยการนั้นลวนแตมี
ผลงานเชิงประจักษ และมีความเปนระบบที่สังเกตเห็นไดจากกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการลวนแต
เกิดผลดีตอการพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน ดังนั้นในดานการทํางานนั้นจึงนาจะเกิดจากความพึงพอใจของ
บุคลากร ถึงไดสงผลใหงานตางๆ ของโรงเรียนขับเคลื่อนไปไดดวยดี   

4) ความเปนแบบอยางในการเปนผูบริหารมืออาชีพ เม่ือผูอํานวยการไดแสดงภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติทางการบริหารที่มีความเปนเอกลักษณ และอัตตลักษณ
ทางการบริหารอันเกิดขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคลของตัวผูอํานวยการโรงเรียน ก็ยอมสามารถเปนแบบอยาง
ที่ดีสําหรับบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารทานอ่ืนๆ ในการท่ีจะไดนําไปเปนแบบอยางและแนวทางในการ
ดําเนินรอยตาม รวมถึงการนําเอาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนไปประยุกตใชตามบริบท        
ของตน ดังนั้นจึงปรากฏคําวาผูบริหารตนแบบที่ไดรับการยอมรับนับถือในแวดวงผูบริหารการศึกษาดวยกัน  
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามมาของความเปนแบบอยางในการเปนผูบริหารมืออาชีพคือ การเขาศึกษาดูงานจาก
ผูอํานวยการรวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่ตองการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน การถูกเชื้อเชิญใหเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือคณะกรรมการในระดับตางๆ เพราะไดรับความเชื่อถือวาเปนผูบริหารมืออาชีพ   



 254

ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาผลงานทางวิชาการของผูอํานวยการ และผลงานของทานบางสวน
ที่ไดจัดแสดงไวในหองนิทรรศการถาวร หรือหองเกียรติยศที่ทางโรงเรียนไดจัดไว สําหรับใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 
พบวามีหลักฐานหลายประการที่แสดงใหเห็นความเปนมืออาชีพทางการบริหาร นโยบายและระบบบริหารงาน
ของทานสามารถนําไปเปนแบบอยางในการประยุกตใชทางการบริหารได มีวีดีทัศนนําเสนอระบบบริหารของ
โรงเรียนที่ชัดเจน และมีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษรและรูปภาพแสดงการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณผูที่เคยมาศึกษาดูงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายฯกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 53) กลาววา 

.... “.ทาน ผอ. ถือวาเปนบุคคลตัวอยางที่ดีอีกคนหนึ่งนะ การทํางานของทานเปน
แบบอยางที่ผูบริหารคนอื่นๆ สามารถนําไปใชได แมจะไมไดหมดแตก็ถือวามีประโยชนมาก”...... 

      
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1(ชาย: 50)         
กลาววา 

.... “.ผลงานทานโดดเดนนะครับ เปนผูบริหารตนแบบเลยก็วาได เปนมืออาชีพอีกคนที่นา
เอาเปนแบบอยาง”..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายฯชายแดนวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา         

.... “.ทานก็เปนผูบริหารมืออาชีพอีกทานหนึ่งที่มีความสามารถสูง เปนแบบอยางที่ดีแก
ผูบริหารคนอื่นๆ ดวย ทานกวางขวางพอสมควร”..... 

 
จากขอมูลท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นวาความสามารถของผูอํานวยการในมุมมองของผูที่

เก่ียวของตางมองวาเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนผูบริหารมืออาชีพ ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่ทานปฏิบัตินี่เองท่ีแสดงใหเห็นความเปนมืออาชีพไดอยางดี เพราะความเปนมืออาชีพทางการบริหาร
จะตองมีความโดดเดนและความสามารถที่ไดแสดงออกมาใหเปนที่ประจักษ และสิ่งที่ชัดเจนที่เห็นไดคือการใช
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีความเปนเอกลักษณของแตละทานที่ผูวิจัยไดนําเสนอ            
ในงานวิจัยครั้งนี้ 

ความเปนแบบอยางในการเปนผูบริหารมืออาชีพนี้ เปนเสมือนกรอบมาตรฐานที่ผูอํานวยการ
ตองคงความเปนแบบอยางที่ดีไว และแสดงความโดดเดนที่เปนแบบอยางแกผูอ่ืน สามารถใหคําแนะนํา
ขอเสนอแนะ ขอคิดในการทํางาน เทคนิควิธีการบริหารงานตามยุทธศาสตรของตนใหผูอ่ืนสามารถเรียนรูและ
นําเอาไปปรับประยุกตใชไดอยางมีคุณคา จึงจะถือวาสามารถเปนแบบอยางไดแทจริง ดังท่ีผูวิจัยไดสนทนา
ผูอํานวยการทั้ง 3 ทานและไดขอมูลที่ตรงกันคือ เมื่อทําดีจนเปนตัวอยางแลว ก็ตองรักษาความดีใหสมกับที่เปน
ตัวอยางคนอ่ืน.......... 

ผลอันสืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในประเด็นความเปนมือ
อาชีพของผูอํานวยการโรงเรียนในที่นี้ผูวิจัยไดหยิบยกเอาเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับตัวผูอํานวยการโดยตรงมา
นําเสนอ สวนในประเด็นอ่ืนๆ จะไดนําเสนอในลําดับตอไป 

จากที่นําเสนอสามารถสรุปเปนแผนภูมิกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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ภาพที่ 25 ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูบริหารโรงเรียน 
 
2. ผลที่เกิดขึ้นตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา   

เปนผลสืบเนื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา การใชภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนยอมสงผลโดยตรงตอนักเรียนและคุณภาพ
การศึกษา เพราะไมวาจะเปนภารกิจใดๆ ก็ยอมมีเปาหมายสําคัญไปที่การพัฒนานักเรียนทั้งสิ้น สิ่งที่ทําใหเห็น
ไดอยางเดนชัดในสวนของผลตอนักเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา สวนผลตอคุณภาพการศึกษาในที่นี้จะเปนการมองในองครวมระดับโรงเรียนโดยจะมองไปที่ระบบการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารการกิจขององคการอยางมีพลวัต 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมีเปาหมายสุดทายคือ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนและ
คุณภาพการ ศึกษานั่นเอง ในสวนของรายละเอียดนั้นผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 

2.1 ผลตอนักเรียน ผลตอนักเรียนประการหลักสําคัญคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากขอมูล 
เชิงประจักษที่ปรากฏในสถิติรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้พบวา มีผลสัมฤทธ์ิอยูใน
ระดับนาพอใจ และมีสถิติการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยูในระดับสูง ซึ่งสวนใหญสามารถสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

จากการลงพื้นที่เปาหมายที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสนทนากับนักเรียนหลายกลุมและไดขอมูล
สะทอนกลับเก่ียวกับการบริหารงานของผูอํานวยการที่สงผลตอนักเรียนมีขอมูลที่นาสนใจซึ่งขอนําเสนอดังนี้ 
 
ประธานนักเรียนโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 18) กลาววา 

..... “โรงเรียนของเราจัดการศึกษาดีครับ มีชื่อเสียงและมีนักเรียนที่ประสบความสําเร็จ
เยอะจากที่นี่  นักเรียนที่จบที่นี่ไดเรียนตอกันเยอะมากกวารอยละ 98 ซึ่งนักเรียนสวนใหญก็อยาก
เรียนตอครับ เพราะเลือกเรียนสายตรงมาแลว”...... 

      

ผลตอตัว
ผูอํานวยการ 

ชื่อเสียงและ
เกียรติยศ 

ความภูมิใน
ในตัวเอง 

ความเปน
ผูบริหารมือ
อาชีพ 
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ประธานนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 18) กลาววา 
..... “ทาน ผอ. ใหความสําคัญกับพวกเราคะ เปนกันเอง โดยเฉพาะเรื่องเรียนทานมีการ

จัดคายวิชาการสงเสริมพวกเราดวย  มีติวกอนสอบคะ ก็เลยทําใหเราไดเปรียบเวลาไปสอบหรือไปแขง
อะไรตางๆ นะคะ  เวลามีโครงการอะไรเกี่ยวกับนักเรียนทานก็สงเสริมพวกเราดีนะคะ”..... 

     
ประธานนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 17) กลาววา 

..... “นักเรียนเรามีเยอะมากครับ แตสวนใหญก็ไดเรียนตอกัน เพราะวาโรงเรียนให
ความสําคัญกับเรื่องนี้ ผอ.ก็สนใจดีเวลามีงานอะไรก็สนับสนุนตลอด แบบวาบางทีเวลามีการสอบหรือ
แขงขันวิชาการอะไร อะไร ทานก็ใหครูติวเขมใหพวกเรา ครูก็ตั้งใจสอนพวกเราครับ”..... 

     
จากขอมูลนักเรียนที่ไดใหสัมภาษณแสดงใหเห็นวาโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการ

พัฒนานักเรียน  โดยเฉพาผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนที่ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาพบวา การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของ
โรงเรียนที่จะตองดําเนินการ ดังนั้นจึงปรากฏโครงการที่เก่ียวของกับงานวิชาการเพื่อสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เชน โครงการคายวิชาการ โครงการจัดติวกวดวิชาแบบเขมใหแกนักเรียน ซึ่งท้ัง 3 โรงเรียน        
มีโครงการในลักษณะที่คลายคลึงกัน 

นอกจากนี้ยังมีผลงานและความสําเร็จของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากเวทีตางๆ ซึ่งถือเปน
ประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนอยางดี การที่นักเรียนสามารถสราง
ชื่อเสียงและเกียรติยศใหแกโรงเรียนไดนั้น การไดรับการสงเสริมเปนเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะนโยบายของ
โรงเรียนที่เอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนจนสามารถขึ้นสูเวทีการแขงขันไดอยางสมศักดิ์ศรีและ
สามารถควาชัยชนะและสรางชื่อเสียงไดอยางมากมาย ผูวิจัยขอนําเสนอทรรศนะของรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการตอนโยบายสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนที่สงผลตอความสําเร็จของ
นักเรียน ดังนี้ 
 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 55) กลาววา 

..... “ทาน ผอ. ก็เนนเรื่องนี้นะ เวลาจะมีมหกรรมวิชาการ  หรือการประกวดแขงขันอะไร 
ทานก็จะมอบหมายใหครูที่เกี่ยวของฝกซอมนักเรียน ทานก็ติดตามเปนระยะ ๆ ผมเองตองดูแลเรื่องนี้
โดยตรง  แตสวนใหญมันก็มีฤดูกาลแขงขัน งานก็เยอะตอนนั้น โรงเรียนทุมเทพอสมควรนะ เพราะเรา
เคยไดรางวัลหลายรายการ ก็ตองรักษาระดับไวดวย”..... 

  
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 50) กลาววา 

..... “นักเรียนเราก็ไดรับรางวัลหลายเวทีนะ อยางวงดุริยางคของเราก็ไดแชมประดับโลก  
สวนพวกทักษะวิชาการก็มีหัวกะทิหลายคน เราไดเปรียบตรงนี้ดวย แตผมก็ถือวานโยบายโรงเรียนก็มี
สวนสําคัญที่สงเสริมความสามารถตรงนี้ของเด็ก ทาน ผอ.ก็ใสใจเรื่องนี้มาก เวลามีงานแบบนี้ทีตอง
ประชุมเปนการใหญ เตรียมการกันนานพอสมควรนะ”...... 
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รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 53) กลาววา 
.... “.ผลงานนักเรียนก็มีทั้งระดับ เขตระดับภาคระดับประเทศครับ โรงเรียนเราก็เนนเรื่อง

นี้พอสมควร ในแผนปฏิบัติการก็มีโครงการสงเสริมกิจกรรมเหลานี้เยอะ รางวัลก็จัดแสดงไวที่หอง
นิทรรศการ ถาสวนไหนเปนของเด็กเราก็จะมอบใหเด็กไปแตก็ทําสําเนาเก็บไวที่โรงเรียนดวยเปน
หลักฐาน ใครมาเปน ผอ.ที่นี่ก็หนักหนอยนะครับ  แตทานปจจุบันนี่เกงนะ  ทานใหความสําคัญเรื่องนี้
และรักษามาตรฐานของเราไดดีพอสมควร”..... 

                 
จากขอมูลท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมความเปนเลิศทางวิชาการ ที่ทั้ง 

3 โรงเรียนตะหนักถึงความสําคัญและมีนโยบายสงเสริมนักเรียนใหสามารถเขาสูเวทีการแขงขันและประสบ
ความสําเร็จ ในสวนของผูอํานวยการก็เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมนโยบายดังกลาว และใชการบริหาร
เปนเครื่องมือสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการผานกระบวนการบริหารและการกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน
รับผิดชอบในการสงเสริมความสามารถนักเรียนและนํานักเรียนเขารวมการแขงขันตางๆ จนสามารถควารางวัล
ตางๆ มาไดมากมาย 

ผูวิจัยไดมีโอกาสเยี่ยมชมหองนิทรรศการผลงานครูนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา  
นิทรรศการสวนหนึ่งเปนการจัดแสดงรางวัลแหงความภาคภูมิใจที่นักเรียนสามารถควารางวัลในเวทีตาง ๆ ไมวา
จะเปน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ถวยรางวัล โลรางวัลตางๆ รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเดนในดาน
ตางๆ ที่ไดรับทั้งจากหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานและองคการอ่ืนๆ ในชุมชน ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลและประชาสัมพันธไปยังผูปกครองและหนวยงานตางๆ โดยการจัดพิมพวารสาร 
จดหมายขาวของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ถือเปนภาพความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่ง 

ในสวนของผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันมี  
7 ประการ ไดแก ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรีและกีฬา ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ก็ลวนมีสวน
ไดรับการพัฒนาโดยอาจอยูในรูปแบบของโครงการ กิจกรรม ซึ่งท้ังนี้ก็ขึ้นอยูที่วิสัยทัศนทางการบริหารและ
กระบวนทัศนในการดําเนินงาน 

จากการศึกษาผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาทั้งภายในและภายนอกดังรายละเอียด
บางสวนที่ผูวิจัยไดนําเสนอในบทที่ 4 พบวา ในดานนักเรียนมีระดับที่นาพอใจสนองตอนโยบายการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และศักยภาพผูเรียนสอดคลองกับมาตรฐานดานผูเรียนซึ่งอยูในระดับ ดีถึงดีมาก ซึ่งผลท่ีปรากฏนี้
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนภายใตแนวดําเนินการของทาง
โรงเรียนที่ไดปฏิบัติเพ่ือกาวไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเปนที่ประจักษ ปรากฏการณหนึ่งท่ี
แสดงใหเห็นจากการสอบถามนักเรียนคือ โรงเรียนทั้ง 3 แหงเปนความใฝฝนของนักเรียนที่จะไดมีโอกาสเขามา
ศึกษาในโรงเรียนดังกลาว เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงานอันเปนที่ประจักษอยางแพรหลายและ
นักเรียนที่เขามาศึกษาแลวหวังวาจะไดมีโอกาสรับการพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 

2.2 ผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผลการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนของผูอํานายการในทางปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในที่นี้เปนผลองค
รวมระดับโรงเรียนโดยจะพิจารณาไปที่ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียน          
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อยางมีพลวัตการบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียน           
ที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา ปรากฏพยานอันสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงผล
ดานคุณภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดแก รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน รายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนประจําปการศึกษา และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากภายนอกของ
โรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีถึงดีมาก   

จากการเก็บขอมูลหลายรูปแบบพบวา โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารงานอยางชัดเจน มีการ
จัดหองฝายตางๆ อยางเปนสัดสวนและมีรองผูอํานวยการโรงเรียนรับผิดชอบบริหารงานแตละฝาย มีบุคลากร
ครูประจําฝายที่มีการแบงและมอบหมายงานอยางชัดเจน เปนผลสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตรเก่ียวกับการ
วางแผนและจัดระบบการทํางานที่ดี รวมถึงการกระจายอํานาจและการบริหารแบบมีสวนรวมที่ทําใหแตละฝาย 
มีบทบาทหนาที่เต็มในภารกิจที่เก่ียวของกับภาระงานของฝายตางๆ  

การปฏิบัติทางการบริหารหรือท่ีเรียนวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน        
ในการวิจัยครั้งนี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหโรงเรียนกาวไปสูความสําเร็จดังภาพลักษณที่ปรากฏใหเห็น แตกระนั้น        
ก็ตามไมไดหมายความวาคุณภาพการศึกษาจะขึ้นอยูที่ตัวผูอํานวยการเพียงคนเดียว หากแตเกิดจากาการบริหาร
แบบมีสวนรวมอันเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการ ซึ่งไดรับความรวมมือจากบุคลากรและผูที่มีสวน
เก่ียวของทุกฝาย แตในงานวิจัยครั้งนี้มองท่ีตัวผูบริหารในดานการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนซึ่งถือเปนหางเสือเรือท่ีสําคัญในการควบคุมทิศทางใหภารกิจของโรงเรียนเดินทางไปสูเปาหมายเฉกเชน
การเดินเรือไปสูจุดหมายปลายทางฉันนั้น ดังนั้นผลสืบเนื่องดานคุณภาพการศึกษายอมมีสวนที่มาจาก       
ความเฉลียวฉลาดของผูอํานวยการในการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อน
ภารกิจทางการศึกษา โดยอาศัยการปฏิบัติดวยศาสตรทางการบริหารที่ผูบริหารไดนํามาสูการปฏิบัติผาน
กระบวนการทํางานและบุคลากรในโรงเรียนที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไปสูความสําเร็จ 

การพิจารณาผลสืบเนื่องดานความมีคุณภาพในการจัดการศึกษาสามารถพิจารณาจาก
องคประกอบที่สําคัญของการบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ รวบถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แหงมีหลักฐานที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบของเอกสารรายงาน การรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
ภายนอก ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดบางสวนในบทที่ 4 และยังมีกิจกรรมหลักที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการ 
ที่ตรงกัน คือ มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่ชัดเจนเปนระบบละเอียดและสามารถสืบคนขอมูลตางๆ 
โดยงาย มีฐานขอมูลท่ีเปนจริงสะดวกในการนํามาตัดสินใจสําหรับผูบริหาร การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโดย
โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริมมาตรฐานดานตางๆ ทั้ง 3 โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษาและสามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบของการนิเทศภายใน มีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษา
เปนหลักและมีการนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาระบบการบริหารงานนอกจากนี้ทุกโรงเรียนมีการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปอันเปนการสรุปภาพรวมของผลการดําเนินการทางการศึกษา มีการเผยแพรขอมูล
และประชาสัมพันธขอมูลไปยังหนวยงานที่เก่ียวของรวมถึงแจงไปยังผูปกครองดวย และโรงเรียนมีการผดุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการดําเนินการอยางตอเนื่องอยางสม่ําเสมอถือเปนภารกิจสําคัญ        
อยางหนึ่งของโรงเรียนที่จะตองดําเนินตอไปทุกปการศึกษาอยางจริงจัง 

จากการสนทนากับบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากปฏิบัติการทางการบริหารหรือภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน มีขอมูลท่ีนาสนใจซึ่ง
ขอนําเสนอ ดังนี้ 
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หัวหนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 48) กลาววา 
..... “การบริหารของทาน ผอ. ก็ไดผลดีพอสมควร  โรงเรียนของเราก็มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพงานมากขึ้นนะ  งานก็สนองนโยบายดวย  อะไรก็ดูเปนระบบระเบียบดี ทานเปนคน
เนี้ยบอยางง้ีแหละ”..... 

       
หัวหนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 50) กลาววา 

.....”ที่จริงก็หลายฝายนะที่ทํางานดวยกัน ทาน ผอ. ก็ดูแลอีกที ทานใหนโยบายมาพวกเรา
ก็ทํางานที่ไดรับมอบหมาย แตก็ชวยๆ กันนะ แตละฝายก็มีหลายคน ทํางานดีไมดีมันก็ขึ้นอยูกับทาน 
ผอ. ดวยที่จะกระตุนการทํางานของครู  เพราะทานเปนผูนําโรงเรียน งานมันจะออกมายังไงก็ขึ้นอยูกับ 
ผอ. ดวยละครับ”.....    

 
หัวหนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 50) กลาววา 

..... “ระบบประกันคุณภาพนี่ ผอ. เนนมาก มันมีมาตรฐานไง มันชัดเจนวาตองทําอะไรให
ไดอะไร สวนใหญนโยบายทานก็มาจากพวกนี้ละ มันทําใหงานมีระบบระเบียบพอสมควร จะวาไปแลว
ระบบประกันภายในก็ทํากันทุกโรงเรียนแตตางกันตรงที่เราเนนมากทุกกิจกรรม มันมีโครงการรองรับ
ตามมาตรฐาน ทาน ผอ. ก็พยายามย้ําเรื่องงานนี้อยูประจํา เราเนนผลที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐาน”...... 

                
จากที่นําเสนอทรรศนะบางสวนเกี่ยวกับผลสืบเนื่องดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

แสดงใหเห็นวาความเปนเอกัตตบุคคลท่ีแสดงออกมาในภาพลักษณของความเนี้ยบสงผลตอความมีระบบของ
งานบริหารที่มีคุณภาพ ความสามารถของผูอํานวยการในการบริหารบุคคลและสรางแรงกระตุนเพ่ือเสริมแรง       
ใหบุคลกรขับเคลื่อนภารกิจองคการไปสูความสําเร็จ อีกท้ังการปฏิบัติทางการบริหารตามนโยบายประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
แตกระนั้นก็ตามจะตองอาศัยความรวมมือและการทํางานรวมกันของบุคคลกร ซึ่งจากทรรศนะของบุคลากร       
ที่เก่ียวของพบวา อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการก็ถือเปนผูมีบทบาทสูงสุดในฐานะผูนําสูงสุดของโรงเรียนที่จะนําพา
องคการกาวไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้นจึงถือวาภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนการปฏิบัติเพ่ือการบริหารงานตางๆ มีผลอยางยิ่งตอ
ภาพลักษณความสําเร็จที่ปรากฏออกมา 

สําหรับผลตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เปนผลสืบเนื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิงเพราะ
ถือเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา สิ่งท่ีทําใหเห็นไดอยางเดนชัดในสวนของผลตอนักเรียนคือ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา สวนผลตอคุณภาพการศึกษาในที่นี้คือ
การปฏิบัติที่ทําใหระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนมีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารการกิจอยางมีพลวัตร  
สามารถสนองตอนโยบายและกฎหมายการจัดการศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดได ดังนี้ 
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ภาพที่ 26 ผลตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา 
 
3. ผลที่เกิดขึ้นตอการรับรูและการยอมรับของชุมชนและสังคม   

การใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารงานโรงเรียนดําเนินไปตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนโดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงความพยายามใน
การตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชน ความคาดหวังหลักในที่นี้คือ ความคาดหวังที่โรงเรียนจะ
สามารถพัฒนาลูกหลานเยาวชนใหมีศักยภาพตามวัย เพราะผูปกครองและชุมชนเชื่อวา โรงเรียนจะสามารถ
สรางและปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคและถายทอดศิลปวิทยาแกผูเรียนซึ่งจะไดนําไปอันเปนองคความรู
สําคัญในการประยุกตใชตอไป จึงอาจกลาวไดวาความพยายามในการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนเปนไปเพื่อใหโรงเรียนสามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคม เนื่องจาก
ผูอํานวยการเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปนนําโรงเรียนไปสูเปาหมายและภาพลักษณที่ปรากฏตอสายตาของ
ชุมชนซึ่งเปนผลสืบเนื่องท่ีเกิดขึ้นเมื่อการบริหารโรงเรียนดําเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง   

3.1 ผลตอช่ือเสียงของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียนเปนผลปรากฏที่แสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จของโรงเรียน และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เนื่องดวยในปจจุบันมีอัตราการแขงขันสูงในวง
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ใหเปนที่ยอมรับของสังคม
และไดรับความไววางใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษา 

ความสําเร็จของโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
ในดานชื่อเสียงและเกียรติยศตางๆ ไดแก รางวัลท่ีผูบริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียนไดรับ การเปนโรงเรียน
แนวหนาที่ไดรับการยกยองและกลาวขานถึงกิตติศัพทและผลงานอันเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง  ภายใตระบบ
การบริหารที่ประสิทธิภาพและการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันชาญฉลาดของ
ผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อสานตอนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรักษาเกียรติภูมิของ
โรงเรียนใหดํารงคงอยู 

รางวัลตางๆ ที่บุคลากรในโรงเรียนไดรับ อาทิ เชน รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลคุรุสดุดี  
รางวัลครูตนแบบ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับประเทศ หลักฐานที่เปนประจักษพยานไดแก        

ผลตอนักเรียน
และคุณภาพ
การศึกษา 

ผลตอ
นักเรียน 

คุณภาพ
การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และคุณภาพของผูเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา 

การปฏิบัติที่ทําใหระบบการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนมีคุณภาพ  การขับเคลื่อน
ภารการกิจอยางมีพลวัตร  สามารถสนองตอ
นโยบายและกฎหมายการจัดการศึกษา 
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โลรางวัล ถวยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และผลงานหลักฐานทางวิชาการอีก
มากมายที่ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาและเห็นดวยตนเอง รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ เชน การไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการในเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ  
นอกจากนี้ยังมีผลงานการชนะเลิศในระดับนานาชาติดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนเครื่องการันตีถึงชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของโรงเรียนไดเปนอยางดี 

จากการลงพื้นที่ผูวิจัยมีโอกาสไดรับทราบถึงชื่อเสียงของโรงเรียนทั้ง 3 แหง พบวา ความมี
ชื่อเสียงของโรงเรียนเปนสิ่งท่ีจะตองมีการสั่งสมและสรางเสริมอยางตอเนื่อง ถือเปนภารกิจหนึ่งของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่จะตองธํารงไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน ดังนั้นดวยกระบวนการบริหารใดๆ ก็ตามที่ผูอํานวยการ 
ไดปฏิบัติก็จะตองคํานึงถึงผลสืบเนื่องในดานนี้ ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนไดปฏิบัติจึงสงผลโดยตรงตอชื่อเสียงของโรงเรียน ไมวาจะเปนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียน ผลสําเร็จอันเปนผลพลอยไดประการสําคัญคือ
ความสามารถในการสรางชื่อเสียงและเกียรติยศใหแกโรงเรียน ผูวิจัยขอนําเสนอทรรศนะเกี่ยวกับผลสืบตอ
ชื่อเสียงของโรงเรียนบางสวน ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) กลาววา 

..... “ไมวาโรงเรียนจะทําอะไรก็ตาม ก็เกี่ยวของกับชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งนั้นละ ผอ. เอง
ก็ตองพยายามทําใหดีที่สุดเพราะคนอื่นเขาก็มองเราอยู เราทําดีมันก็เปนผลดีกับทั้งโรงเรียนและ          
ตัวเรา”..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา     

..... “ชื่อเสียงโรงเรียนเราก็มีมานานแลวละ  คอนขางเปนที่รูจักและยอมรับมากในแถบนี้   
ผอ.แตละทานที่เคยมาอยูก็มีความสามารถและสรางชื่อเสียงอยูเรื่อยๆผลงานเด็กๆ ก็มีทุกปนะ เวลา
ไปแขงขันอะไรก็ไดรางวัลเสมอ ครูของเราก็เกงมีประสบการณมากรางวัลของครูก็เยอะพอๆกับ
ผลงานเด็กนักเรียน ผมมาอยูนี่ก็กดดันพอสมควรนะ เวลาทํางานก็ตองรักษาภาพตรงนี้ดวย”..... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) กลาววา   

.... “ภาพที่ออกมามันก็เปนผลการทํางานของโรงเรียน ผอ. ก็พยายามใหมันออกมาดีนั่น
ละ ใครจะอยากใหชื่อเสียงออกมาไมดี เราก็ตองรักษาภาพพจนโรงเรียนดวยภาพพจนตัวเองดวย  
สรางชื่อเสียงใหตนเองดวยใหโรงเรียนดวย เวลามีอะไรเขาก็มองที่ตัว ผอ.กอน เปนผูบริหารก็อยางนี้
ละ เวลาทํางานก็เลยตองทําดีๆ คนอื่นเขาจะวาได”..... 

     
จากที่นําเสนอจะเห็นไดวาชื่อเสียงของโรงเรียนเปนผลจากการปฏิบัติงานท่ีผูอํานวยการ

จะตองตระหนักและใหความสําคัญ เปนผลที่ปรากฏขึ้นจากทุกภารกิจของโรงเรียนทั้งในสวนของตัวผูอํานวยการ  
บุคลากร และนักเรียน เปนภาพรวมทั้งโรงเรียน ซึ่งแมวาโรงเรียนจะมีชื่อเสียงเปนทุนเดิมอยูแลว                   
แตผูอํานวยการในฐานผูบริหารโรงเรียนจะตองพยายามเพิ่มพูนชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ใหดํารงคงอยู ดังนั้นจึงถือไดวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนสงผล
เก่ียวเนื่องถึงชื่อเสียงและเกียรติยศโรงเรียนเนื่องจาก การปฏิบัติทางการบริหารที่ผูบริหารไดใชในฐานะผูนํา
โรงเรียนนั้นจะเปนตัวแปรหลักท่ีจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นในโรงเรียน  
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3.2 ผลตอความคาดหวังของสังคม และการมีสวนรวมของชุมชน เปนผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนที่มีความหวังตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ความคาดหวัง
ดังกลาวไดรับการตอบสนองจากโรงเรียนโดยความพยายามของผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําท่ีมีหนาท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียน  ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนถือเปนเครื่องมือทาง 
การปฏิบัติที่สําคัญที่ทําใหผูอํานวยการสามารถบริหารจัดการทุกภารกิจของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจุดนี้เอง
ถือเปนความคาดหวังท่ีสําคัญของสังคมที่หวังวา โรงเรียนจะเปนสถานศึกษาที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนได
เปนอยางดีในฐานะที่เปนองคการทางการศึกษาที่ตั้งอยูในชุมชน และโรงเรียนก็ไดรับแรงกดดันวาจะตอง
สามารถทําใหสมกับความไววางใจที่ไดสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้ 

การเขามามีบทบาทและสวนรวมของชุมชนในภารกิจของโรงเรียนบางประการนั้นเปนผลของ
การใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในสวนที่เก่ียวของกับการประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษา ความสามารถของผูบริหารในดานสัมพันธชุมชนหรือมวลชนสัมพันธจึง
สงผลตอ การเขามามีบทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการสังเกต
พฤติกรรมของสังคมและการตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน พบวา ชุมชน
ตองการที่จะเขามามีบทบาทและสวนรวมในภารกิจทางการศึกษาโดยหวังวาจะมีสวนในการชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบุตรหลาน 

ดังนั้นความสามารถในการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในทางปฏิบัติใน
สวนที่เก่ียวของกับการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนจึงถือเปนสิ่งสําคัญ และจุดนี้เองท่ีจะ
สงผลสืบเนื่องไปถึงการใหความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเหตุผลที่วา โรงเรียนเปน
สวนหนึ่งของชุมชนที่ไมใชเปนหนาที่ของใครเพียงผูหนึ่งในการที่จะทําใหการศึกษามีคุณภาพ หากแตอยูที่การ
รวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงจะสามารถรวมกัน
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และอาจกลาวไดวาความ
คาดหวังของสังคมเปนทั้งแรงขับและแรงกดดันใหผูอํานวยการโรงเรียนจะตองสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนออกมาขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความสามารถในการตอบสนองความ
คาดหวังนี้เองก็เปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน   

ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาขอมูลเก่ียวกับชุมชน และสอบถามถึงความรูสึกของชุมชนที่มีตอ
โรงเรียน โดยการสนทนาอยางไมเปนทางการกับบุคคลในชุมชนบริเวณใกลเคียงโรงเรียนและเขตบริการทาง
การศึกษา ไดขอมูลที่นาสนใจซึ่งขอนําเสนอบางสวนดังนี้ 
 
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 48) กลาววา 

.... “.โรงเรียนนี้ก็ดีมากนะครับ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักมานานแลว สวนใหญคนที่สงลูกหลาน
มาเรียนก็อยากใหไดเรียนโรงเรียนดีๆ นี่ละ ที่ผานมาก็โอเค เด็กก็ประสบความสําเร็จเยอะ คนที่อื่นๆ 
ก็สงลูกหลานมาเรียนที่นี่”..... 

      
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) กลาววา   

..... “คนแถวนี้เขาก็ชื่นชมโรงเรียนนี้นะ ใครๆ ก็สงลูกหลานมาเรียน เวลาโรงเรียนมีอะไร
ก็มีผูปกครองมาชวยเหลือ ศิษยเกาก็เยอะ คนแถวนี้สวนใหญก็จบที่นี่ละ ก็โรงเรียนมีมานานตั้งแตรุน
พอแม เขาก็อยากใหลูกมาเรียน ผมก็จบที่นี่เหมือนกัน ลูกก็มาเรียนนี้ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นกวาตอนผมเรียน
เยอะ พัฒนาหลายอยาง อาคารเรียนก็เยอะขึ้น ครูก็เยอะขึ้น มันดีกวาสมัยกอนมาก”..... 
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ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หญิง: 48) กลาววา 

..... “พี่วาโรงเรียนนี้เนี่ย โอเค เลยนะ ชุมชนมีบทบาทเยอะ มีสมาคมศิษยเกา มีสมาคมครู
ผูปกครอง มีหนวยงานตางๆ ซัพพอรทเยอะมาก ผอ. ก็เกงนะ  แตกอนมีแต ผอ.ผูหญิง พึ่งมีผูชายไม
นานนี้ละ แตทานก็เปนที่ยอมรับ ชุมชนก็ยอมรับและก็ยังชวยโรงเรียนเหมือนเดิม”..... 

     
จากที่นําเสนอจะเห็นไดวา ชุมชนใหการยอมรับโรงเรียนทั้ง 3 แหงดวยดี มีความคลายคลึง

กันหลายประการที่ทําใหโรงเรียนทั้ง 3 แหงเปนที่ยอมรับ สวนหนึ่งคือตัวผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน และผลของการไดรับการยอมรับนี้ก็ยอมสืบเนื่องมาจากการบริหารงานที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคม กลาวคือ การปฏิบัติทางการบริหารอันเปนที่ยอมรับจนปรากฏภาพลักษณที่ดีตอ
โรงเรียน   
  

 
 
ภาพที่ 27 ผลที่เกิดขึ้นตอการรับรูและการยอมรับของชุมชนและสังคม 
 
4. ผลที่เกิดขึ้นตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ 

ผลสืบเนื่องดานนี้เปนผลพลอยไดหรือกําไรท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน องคความรูที่เกิดขึ้นนี้แมจะเปนตัวบททฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาและพยายามถายทอดออกมา
ใหเห็นภาพปรากฏการณที่สอดคลองกับการบริหารในทางปฏิบัติและการใชศาสตรศิลปทางการบริหารของ
ผูอํานวยการโรงเรียน แตก็ทําใหสามารถมองเห็นประเด็นสําคัญในทางปฏิบัติที่มีการจัดระบบความคิดและ
กรอบแนวคิดการดําเนินการที่ชัดเจนและสามารถนําไปสูการสรางองคความรูทางการบริหารไดซึ่งความรู        
ที่เกิดขึ้นทําใหทราบวา 

ผลที่เกิดขึ้นตอการรับรูและการยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

 
 
 
 
 
 
  

- ความคาดหวังของหนวยเหนือ 
- ความคาดหวังจากผูปกครอง 
- ความคาดหวังจากครูและนักเรียน 

 
ผลตอช่ือเสียงของ

โรงเรียน 

ผลตอความคาดหวัง
ของสังคม และการมี
สวนรวมของชุมชน 
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1) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกิดขึ้นไดอยางไร  มีเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการเกิด
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

2) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวยอะไรบาง  มีอัตลักษณ และดํารงงอยู
อยางไร 

3) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนทําใหผูอํานวยการสามารถปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพทางการบริหาร รูวา การบริหารจัดการการศึกษาเปนอยางไร (that) รูสาเหตุสภาพการดําเนินงานและ
ปญหาการบริหารจัดการวาเกิดขึ้นเพราะอะไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น (why) รูวาควรทําอยางไรตอไปเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (how) 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนการศึกษาใหเห็นถึงการปฏิบัติทางการบริหาร         
ที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดใชศาสตรและศิลปทางการบริหารมาหลอมรวมเปนอัตตลักษณทางการบริหารของ
ตนเองภายใตความเปนเอกัตตบุคคลที่เปนเอกลักษณ ดังนั้นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนนี้จึง
เปนการปฏิบัติที่ประกอบดวยศาสตรทางการบริหารมากมายที่ไดผสมผสานและบูรณาการกันอยางหลากหลาย
โดยมุงลงไปที่การปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัตินี้ก็จะประกอบดวยปจจัยหลายประการที่เปนตัวแปรสําคัญใหการ
ปฏิบัติแตกตางกันออกไป สิ่งนี้เองจึงถือเปนจุดเดนทางการปฏิบัติที่อัตตลักษณเฉพาะท่ีไดนําเสนอ แมมองดูวา
การปฏิบัติทางการบริการจะเปนหนาท่ีหลักท่ีผูอํานวยการทุกทานจะตองดําเนินการอยางหลีกเลี่ยงมิได แตองค
ความรูที่ไดจากการรวบรวมปรากฏการณและแนวทางในการปฏิบัติก็จะเปรียบเสมือนการจัดหมวดหมูความคิด  
หลักการและแนวปฏิบัติภายใตบริบทของสังคมไทยที่ใกลตัวผูอํานวยการและสามารถนําไปสูการประยุกตใช              
ก็จะเปนองคความรูที่เกิดจากการศึกษาปรากฏการณของสังคมไทย 

การปฏิบัติทางการบริหารแมจะเปนสิ่งที่ผูอํานวยการไดปฏิบัติอยางเปนภารกิจอยูแลวแตหลายปจจัย 
ที่ทําใหมีลักษณะการปฏิบัติที่แตกตางกัน ดังนั้น การสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน            
ที่เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเปนเหมือนกรอบแนวคิดที่ผูบริหารสามารถนําไปสูการประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริบททางการบริหารตอไป 

4.1 ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย เปนที่ทราบกันวา
ศาสตรทางการบริหารการศึกษานั้นมาจาการประยุกตใชศาสตรทางการบริหารธุรกิจที่มีพัฒนาการมานานและ
เปนตัวบททฤษฏีที่นักวิชาการไดนํามาประยุกตสูการบริหารการศึกษาในปจจุบันอยางแพรหลาย หากศึกษา
พัฒนาการทางการบริหารจะพบวาทฤษฎีตางๆ ไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศเปนหลัก และจะใชอางอิงการ
ปฏิบัติเพ่ือใหมีหลักการและทฤษฎีรองรับเพ่ือใหเปนการปฏิบัติที่มีหลักการและมีความนาเชื่อถือในทางวิชาการ 
เหตุผลสําคัญของการอางอิงทฤษฎีตางประเทศก็เนื่องจากความมีระบบแบบแผนที่นักวิชาการทางการบริหารได
นําเสนอไวอยางชัดเจนและสรางเปนทฤษฎีที่มีการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษรและมีการจัดระบบองค
ความรูไวเปนอยางดี ไมวาจะเปนแนวทางการดําเนินการ หลักการเทคนิควิธีการทางการบริหารก็ลวนแลวมาจาก
ตางประเทศทั้งสิ้น แมวานักการศึกษาของไทยจะมีความพยายามในการประยุกตองคความรูดังกลาวมาสูบริบท
ของสังคมไทย แตสิ่งท่ีพบไดอยางหนึ่งคือ นักการศึกษาซึ่งเปนผูสรางแนวคิดนั้นไมใชผูปฏิบัติที่จะสามารถ
เขาใจหรือสามารถสัมผัสกับปรากฏการณในทางปฏิบัติทามกลางบริบทที่สงผลตอการดําเนินการ ดังนั้นตัวบท
ทฤษฎีหรือหลักการดําเนินการที่นักวิชาการพยายามปรับเขาสูบริบทของสังคมไทยจึงยังเปนแนวคิดและหลักการ
ที่ยังอยูในอุดมคติซึ่งอาจจะยังไมสามารถนํามาใชไดจริงในบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะเมื่อนําลงสูการปฏิบัติ 

ผลสืบเนื่องของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่นําเสนอในการวิจัยครั้งนี้ 
เปนการอางอิงถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะ ดังนั้นสิ่งท่ีปรากฏออกมาจากการศึกษาจึงเปน
การปฏิบัติทางการบริหารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยภายใตบริบทที่มีความสอคลองกัน ซึ่งพ้ืนที่เปาหมายที่ผูวิจัย          
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ไดลงพ้ืนที่ศึกษานั้นไดจากการศึกษาคุณลักษณะทางการบริหารและตัวผู อํานวยการที่มีบริบทและ             
ความคลายคลึงกันในการดําเนินการ และปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่มี
ความสอดคลองกัน 

หลังจากการลงพ้ืนที่และไดขอมูลเชิงคุณภาพอันมาจากปรากฏการณทางการบริหารซึ่งผูวิจัย
ไดจัดระบบความคิดและวิเคราะหขอมูลทําใหคนพบวามีการปฏิบัติทางการบริหารหลายประการที่แมจะ
สอดคลองกับทฤษฎีของตางประเทศแตก็มีแนวทางการปฏิบัติที่เปนเอกลักษณภายใตบริบทของไทยที่เปน
เสมือนตัวแปรสําคัญซึ่งทําใหการปฏิบัติทางการบริหารแตกตางออกมาจากแนวคิดตางประเทศหรือมีความเปน
อัตตลักษณเฉพาะอยางเห็นไดชัด จึงปรากฏคําวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนขึ้นซึ่งถือเปน
องคความรูสําหรับการบริหารในบริบทของสังคมไทยที่ไดมาจากประสบการณทํางานและปรากฏการณทาง          
การบริหารท่ีเกิดขึ้นจริงสามารถใชเปนแนวทางประยุกตสูการบริหารโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย และองค
ความรูนี้ก็ถือเปนจุดเริ่มตนพ้ืนฐานสําคัญอันจะนําไปสูการตอยอดเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ ทางการบริหาร 
ซึ่งเปนทฤษฎีของคนไทยและสามารถใชไดจริงในการบริหารการศึกษาของไทยตอไป 

จากท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสลงพ้ืนที่และศึกษาถึงการปฏิบัติทางการบริหารที่ไดหยิบยกเอา
ประเด็นที่มีความสอดคลองกันของพื้นที่เปาหมายเพื่อชี้ใหเห็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
ของผูอํานวยการโรงเรียน สิ่งที่ผูวิจัยคนพบจากปรากฏการณทางการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนทั้ง 
3 แหงพบวา การดําเนินงานของโรงเรียนสอดคลองกับทฤษฎีทางการบริหารที่นักวิชาการไดหยิบยกมาจาก
ทฤษฎีการบริหารองคการของประเทศตะวันตก แตสิ่งที่มีความแตกตางคือ ในรายละเอียดการดําเนินการ        
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยเชิงบริบทที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง จึงทําใหการปฏิบัติทางการบริหารของแตละโรงเรียนนั้น
แตกตางกันออกไป  แตกระนั้นก็ตามบนความแตกตางนั้นก็ยังถูกควบคุมอยูดวยนโยบายการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาท่ีรัฐไดกําหนดไวเปนแนวทางเพื่อใหการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปนไปในแนวเดียวกันภายใตบริบทของไทย จากการไดมีโอกาสสัมภาษณกลุมเปาหมายที่มี
สวนเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะทางการบริหารโรงเรียน พบวา กลุมเปาหมายจะกลาวถึงการ
บริหารงานโรงเรียนและการดําเนินภารกิจตางๆ เชิงวิชาการกลาวคือ มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงวาสอดคลอง
กับการบริหารในทฤษฎีใด หรือใชหลักการใดในการบริหารงาน ดังนั้นขอมูลบางสวนจึงมีลักษณะเปนขอมูล          
เชิงอุดมคติที่มีความพยายามอยางยิ่งท่ีกลุมเปาหมายจะชี้ใหเห็นวาไดดําเนินการตามหลักการทฤษฎีทางวิชาการ
อยางถูกตอง ซึ่งการพิจารณาขอเท็จจริงนั้น ผูวิจัยไดใชการสังเกตพฤติกรรมทางการบริหารและการดําเนินงาน
ของโรงเรียน รวมถึงทรรศนะจากบุคคลหลายกลุมที่เก่ียวของจึงคลี่คลายใหเห็นถึงภาพลักษณที่แทจริงในการ
บริหารแบบไทยๆ ดังนั้นขอมูลท่ีปรากฏในการวิจัยครั้งนี้จึงประกอบดวยทั้งในสวนที่เปนกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีบางสวนปรากฏการณที่อางอิงถึงรวมทั้งทรรศนะบางประการที่ชี้ใหเห็นปฏิบัติการทางการบริหารหรือ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน นอกจาการลงพื้นที่ศึกษาปรากฏการณ
ดังกลาวแลว ผูวิจัยยังมีโอกาสไดสนทนาแลกเปลี่ยนทรรศนะกับนักการศึกษา และนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็น
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย ซึ่งมีขอมูลที่นาสนใจและขอนําเสนอ  
ดังนี้ 
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อาจารยมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) ไดใหขอเสนอแนะวา 
..... “ถาเราลงไปดูเหตุการณหรือสถานการณจริงก็จะทําใหไดขอมูลที่เปนจริง เห็นวามัน

เกิดอะไรขึ้นยังไงบาง บางครั้งทฤษฎีก็บอกเราไมไดทั้งหมดมันเปนเหมือนหลักกวางๆ ย่ิงในประเทศ
ไทยของเรามันไมเหมือนตางประเทศแนนอน เวลาไปดูเขาก็ตองพยายามทําความเขาใจโลกของความ
เปนจริงดวยวามันไมไดเปนไปอยางที่เราคิดเสมอ บางทีอาจไปเจอสิ่งที่เราคาดไมถึงก็ได การวิจัยก็ทํา
ใหเราไดคําตอบอะไรใหมๆ นะ นาสนใจดี”..... 

    
4.2 องคความรูที่มุงการปฏิบัติ การปฏิบัติถือวาเปนหัวใจสําคัญที่จะนําองคความรูทางการ

บริหารการศึกษาไปสูการขับเคลื่อนภารกิจใหเกิดงานที่บรรลุตามเปาหมาย องคความรูที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้ง
นี้มุงเนนไปที่การปฏิบัติทางการบริหารซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนไดนําเอาศาสตรทางการบริหารผานกระบวนการ
สรางอัตตลักษณทางการบริหารภายใตความเปนเอกัตตบุคคลสรางแบบฉบับเฉพาะทางการบริหารขึ้น                 
จึงปรากฏคําวาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ สิ่งสําคัญคือ การถายทอดใหเห็น
ถึงการปฏิบัติอันมีปรากฏการณเปนผลเชิงประจักษที่สามารถสัมผัสไดจริง ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นภาพในการ
ปฏิบัติไดอยางดี และสามารถนําไปสูการประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม    

ผลสืบเนื่องอันสําคัญที่สุดของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้ง
นี้คือ องคความรูสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนองนโยบายการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษา การพัฒนาผูเรียน การตอบสนองความตองการของสังคม และการสรางความเปนมืออาชีพทางการ
บริหารการศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งจากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไดนั้น สิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจทางการศึกษาคือ การปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา หรือภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจะตองเปนการนําเอาองคความรูดังกลาวไปสูการปฏิบัติ 

ผูอํานวยการโรงเรียนในสังคมไทยตางก็เปนผูที่มีฝไมลายมือในการบริหารการศึกษาเพียงแต
มีภาระทางการปฏิบัติงานมากมายจนไมมีเวลาที่จะถายทอดประสบการณหรือสรางนวัตกรรมออกมาจาก
ประสบการณและเผยแพรเปนองคความรูไดอยางสมบูรณ จะมีบางก็คือการเผยแพรผลงานทางวิชาการและเปด
โอกาสใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน ซึ่งเม่ือพิจารณาและจากการไดศึกษาของผูวิจัยแลวพบวา องคความรูสําคัญของ
ศาสตรทางการบริหารการศึกษานั้นมีแหลงขอมูลสําคัญคือ ตัวของผูอํานวยการโรงเรียนเองที่ไดผานเวทีการ
ทํางานและผานประสบการณอันโชคโชนในการทํางานมาอยางดียิ่ง ดังนั้นการดึงเอาองคความรูออกมาจากผูรู
ทางการปฏิบัติจึงจะเปนองคความรูที่มีคุณคาและแฝงไวดวยขอคิดและเกร็ดในการทํางาน และถือเปนองค
ความรูที่มาจากบุคคลและปรากฏการณจริงท่ีมีประจักษพยานอยางชัดเจน ทําใหสามารถมองเห็นภาพทาง          
การปฏิบัติไดเปนอยางดี สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานและประยุกตใชไดจริง 

องคความรูทางการปฏิบัตินี้เปนผลสืบเนื่องมาจากขอคนพบในทางปฏิบัติของการบริหารที่ได
นํามาจากประสบการณตรงทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่เปาหมายที่ทานไดแสดงภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันโดดเดนออกมาใหเห็นผานปรากฏการณทางการบริหารที่สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไปอยางมีพลวัต และทานเหลานั้นก็มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีจะถายทอด
ประสบการณและกระบวนการทํางานอันมีคุณคานี้ใหเปนองคความรูทางการบริหาร 

คําถามที่เกิดขึ้นวา ทําอยางไรจึงจะเปนอยางนั้น? ซึ่งคําถามนี้ เปนประเด็นสําคัญที่นํามาสู
การคลี่คลายคําตอบในการวิจัยและผลสืบเนื่องสําคัญที่ไดรับคือ องคความรูที่มุงการปฏิบัติ หรือภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ มีขอมูลเชิงทรรศนะที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสนทนากับ
นักวิชาการทางการบริหารและเก่ียวของกับประเด็นดังกลาวซึ่งขอนําเสนอ ดังนี้ 
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อาจารยมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 55) ไดใหขอเสนอแนะวา 
.... “.เวลาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาอยากใหเปนการศึกษากระบวนการมากกวา  

หาใหไดวาเขาปฏิบัติอยางไร  เขามีวิธีการอยางไร  ดึงเอาตัวนั้นออกมา โดยพยายามดูจากสิ่งที่เขาทํา  
บางอยางถาเราถามเขาก็ไดแตหลักการหรือแนวทางที่อิงวิชาการ บางอยางก็ตองดูเอาเองวามันเปนมา
เปนไปยังไง ใชองคความรูที่ตัวเองมีวิเคราะหปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นวามันเปนยังไง            
ถาบอกไดวาเขาทําอะไร ใชวิธีไหน ทํางานงานยังไง อยางน้ีจะดีมากเลย”..... 

 
จากขอเสนอแนะดังกลาวทําใหผูวิจัยไดพยายามคนหาการปฏิบัติจากการลงพื้นที่ สิ่งที่ไดรับ

จากการสัมภาษณทั้งแบบตัวตอตัว แบบกลุม เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม ขอมูลท่ีไดคอนอางอิง
ทฤษฏีหรือหลักการ ซึ่งผูวิจัยเองก็ตองพยายามที่จะสังเกตการณการปฏิบัติจริง การดําเนินงานและนําขอมูล
ทั้งหมดมาเทียบเคียงเพ่ือสรุปใหไดวาในความเปนจริงนั้นเขาทํากันยังไง มีวิธีการอะไรและใชเทคนิควิธีการไหน   
ตลอดระยะเวลาลงพื้นที่เก็บขอมูล ผูวิจัยจึงพยายามที่จะคนหากระบวนการทํางานที่แทจริง และในครั้งสุดทาย 
ที่ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลท้ัง 3 แหง ไดมีโอกาสกลาวขอบพระคุณทานผูอํานวยการทั้ง 3 ทาน และไดสนทนากับ
ทานเกี่ยวกับสิ่งท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้ง 3 ทาน ไดฝากขอคิดและทรรศนะที่นาสนใจและผูวิจัยขอ
นําเสนอ ดังนี้ 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนกลางกรุงอีสานศึกษา (ชาย: 52) ไดแสดงความรูสึกวา 

..... “ผมก็ดีใจที่นองมาที่นี่ คงไดอะไรไปเยอะพอสมควร  แตก็อาจจะไมสมบูรณตาม
ตองการทั้งหมด  ก็ดูเอาวาอันไหนดีไมดียังไง อะไรที่พอมีประโยชนบางก็ยินดีมอบให  ถาเห็นวาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเราพอเปนแนวทางไดบาง ก็เอาไปใชได อยากใหเลือกเอาส่ิงที่เหมาะสมไป
ปฏิบัตินะ อะไรที่ตองพัฒนาเราก็จะทําตอ ขอบใจนองเหมือนกัน วันหลังผานไปผานมาแถวนี้ก็แวะมา
เย่ียมกันได ถานองมีอะไรใหมๆ ดีๆ ก็อยาลืมเอามาฝากดวยนะ”...... 

    
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 56) ไดแสดงความรูสึกวา 

..... “ ขอบใจมากที่เลือกโรงเรียนเรา ผอ.ก็ดีใจที่นองมาที่นี่  ขอใหงานวิจัยสําเร็จดวยดี  
และเอาไปใชใหเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษานะ มาที่นี่ก็เอาสภาพจริงเทาที่เห็นนั่นละ คงพอ
เปนแนวปฏิบัติได ถาเอาตามทฤษฎีหมดก็คงไมไหวหรอก บานเราไมเหมือนเมืองนอก ก็ทําเทาที่ทํา
ไดนี่ละ”...... 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนชายแดนตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชาย: 50) ไดแสดงความรูสึกวา 

..... “ถาไดอะไรที่เปนประโยชนก็ดีนะ ที่จริงอยากใหอยูนานกวานี้ ผอ.จะไดเรียนรูอะไร
ดวย แตก็คงพอไดขอมูลบางนะ มันก็ยังง้ีแหละทฤษฏีกับปฏิบัติไมเหมือนกันหรอก นักวิชาการบาง
คนเขาก็คิดไวสูงเกินจริง ไมรูเรื่องกะเราหรอก เราผูปฏิบัตินี่ยากกวาเยอะ  มันทําไมไดเหมือนเขาหมด  
ตางกันหลายอยาง นองก็คงเห็นแลวละวาเปนยังไง”..... 

 
ผลที่สืบเนื่องดานนี้เปนผลพลอยไดหรือกําไรที่เกิดขึ้นจากการศึกษาปฏิบัติการภาวะผูนํา

สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน องคความรูที่เกิดขึ้นนี้แมนจะเปนตัวบททฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
พยายามถายทอดออกมาใหเห็นภาพปรากฏการณที่สอดคลองกับการบริหารในทางปฏิบัติและการใชศาสตร
ศิลปทางการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน แตก็ทําใหสามารถมองเห็นประเด็นสําคัญในทางปฏิบัติที่มีการ
จัดระบบความคิดและกรอบแนวคิดการดําเนินการที่ชัดเจนและสามารถนําไปสูการสรางองคความรูทางการ



 268

บริหารได ซึ่งลักษณะของความรูที่เกอดขึ้น คือ เปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของ
สังคมไทย และ องคความรูที่มุงการปฏิบัติ ที่สามารถนําไปประยุกตใช สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 28 ผลตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ   
 

บทสรุปของผลอันสืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งผูอํานวยการไดสรางขึ้นและนําไปสูการปฏิบัตินั้น

ปรากฏผลสืบเนื่องท่ีสําคัญไดแก ผลที่ปรากฏโดยตรงตอตัวผูอํานวยการเองคือ ชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งเปนสิ่ง
ที่แสดงใหเห็นความโดดเดนในการการบริหารงานอยางชัดเจน เปนผลใหไดรับการยอมรับในความสามารถ 
นํามาซึ่งชื่อเสียงเปนที่รูจักในนามผูบริหารมือทอง ความภูมิในในตัวเองของผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งถือเปน
ความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาผานกระบวนการปฏิบัติงานทางการบริหารอันเปน
ที่ยอมรับนับถือและเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการพัฒนา
ตนเองเพื่อรักษาความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนใหดํารงคงอยูสืบไป นอกจากนี้แลวยังสราง
ความเปนผูบริหารมืออาชีพซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนใน
ดานการพัฒนาฝมือในการเปนผูบริหารใหอยูในระดับของความเปนมืออาชีพทําใหเกิดคุณลักษณะทางวิชาชีพ
ของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดแสดงออกมาใหเห็นผานภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน             
พฤติกรรมการบริหารแบบมืออาชีพที่แสดงความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงาน ความพึงพอใจของ
บุคลากรครูภายในโรงเรียนตอตัวผูอํานวยการโรงเรียน และความเปนแบบอยางในการเปนผูบริหารมืออาชีพ 

ผลที่เกิดขึ้นตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เปนผลสืบเนื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปน
เปาหมายหลักในการจัดการศึกษา การใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียนสงผลโดยตรงตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เพราะไมวาจะเปนภารกิจใดๆ ก็ยอมมีเปาหมายสําคัญ
ไปที่การพัฒนานักเรียนทั้งสิ้น สิ่งท่ีทําใหเห็นไดอยางเดนชัดในสวนของผลตอนักเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

องคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของ

สังคมไทย 

องคความรูที่มุงการ
ปฏิบัติ 
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และคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา สวนผลตอคุณภาพการศึกษาในที่นี้คือการปฏิบัติที่ทําใหระบบ
การบริหารงานภายในโรงเรียนมีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารการกิจทางการศึกษาของโรงเรียนอยางมีพลวัต  
สามารถสนองตอนโยบายและกฎหมายการจัดการศึกษา 

ผลที่เกิดขึ้นตอการรับรูและการยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่ใชในทางปฏิบัตินี้ก็เพ่ือเปาหมายนี้เปนสําคัญ  และผลที่ปรากฏก็เปนการตอบสนองตอกลุมเปาหมายนี้ 
สิ่งท่ีสังคมรับรูคือ ชื่อเสียงของโรงเรียน และการยอมรับในความสําเร็จรวมถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา  
ปรากฏการณที่แสดงใหเห็น ความไววางใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนดังกลาว 

ผลที่เกิดขึ้นตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ ผลสืบเนื่องดานนี้เปนผลพลอยไดหรือ
กําไรที่เกิดขึ้นจากการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ทําใหเกิดองคความรูเก่ียวกับภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย และองคความรูที่มุงการปฏิบัติซึ่งถือวาเปน
หัวใจสําคัญที่จะนําองคความรูทางการบริหารการศึกษาไปสูการขับเคลื่อนภารกิจใหเกิดงานที่บรรลุตาม
เปาหมาย และเกิดประโยชนตอการบริหารการศึกษาของไทยตอไป 



บทที่ 8 
สรุปผลการศึกษา ขอสรุปเชิงทฤษฏี และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากในประเด็น “ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน” โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามที่สําคัญเพ่ือเปนแนวการศึกษาและเปนกรอบนําไปสู
การคนหาคําตอบจากปรากฏการณอันจะทําใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคและสามารถสรุปเปนทฤษฏีฐาน
รากจากปรากฏการณ ดังนี้คือ 1. ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” จากทรรศนะของผูที่
เก่ียวของมีลักษณะอยางไร? 2. เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคือ
อะไร? 3. การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวยอะไรบางและ 
มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการปฏิบัติ? 4. ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนคืออะไร? ซึ่งผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เปาหมายเพื่อคนหาปรากฏการณอันเปนที่มาของขอมูล           
ในการคลี่คลายคําตอบ 

ขอบเขตในวิจัยประกอบดวย ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัยซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ เปนการหาขอสรุป        
เชิงทฤษฏีจากการศึกษาวิจัยเพ่ือใหคําอธิบายในปรากฏการณเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะนําไปสูการสรางทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory Study)          
โดยมีกระบวนการ คือการศึกษาปรากฏการณจากทรรศนะ มุมมอง และการใหความหมายของผูที่เก่ียวของกับ
ปรากฏการณที่ศึกษานั้น  การวิเคราะหเพ่ือสรางมโนทัศน (concept) นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาสรางเปน
มโนทัศนกรอบแนวคิด และหาความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ เพ่ือใหเห็นความสอดคลองระหวาง
ปรากฏการณและทฤษฏีที่ชัดเจนอันจะนําไปสูการสรุปเชิงทฤษฏีในการอธิบายและทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะมีลักษณะ
เปนขอสรุปเชิงทฤษฏี (theoretical generating) ตามแนวการศึกษาเพ่ือสรางทฤษฏีฐานราก (Strauss and 
Corbin, 1998) การวิเคราะหเพ่ือสรางมโนทัศน (concept) นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาสรางเปน                
มโนทัศนกรอบแนวคิด และหาความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ เพ่ือใหเห็นความสอดคลองระหวาง
ปรากฏการณและทฤษฏีที่ชัดเจนอันจะนําไปสูการสรุปเชิงทฤษฏีในการอธิบายและทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ในดานเนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยไดแก ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจากทรรศนะ
ของผูที่เก่ียวของ เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การปฏิบัติของ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติ และผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้จะ
แสดงถึงวิถีทางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของผูบริหารโรงเรียนที่ไดสรางขึ้นจากภาวะผูนําของตนเอง 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่แสดงความเปนเอกัตตบุคคล หรือมีเอกลักษณทางการบริหารที่แสดงถึง
ภาวะผูนําท่ีโดดเดนเปนแบบฉบับเฉพาะตัวอันเปนที่ยอมรับ ซึ่งอยูในพ้ืนที่เปาหมายคือ โรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการไดมาซึ่งพ้ืนที่เปาหมายและกลุมเปาหมายการวิจัย
ในครั้งนี้ใชการกําหนดเกณฑและเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) โดยจํานวนผูบริหารหรือโรงเรียนที่ใช 
ในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสมและความตองการขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือเชื่อมโยงสูการสรุป
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ผลการวิจัย สําหรับระยะเวลาในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการวิจัย 15 เดือน ในการลงพ้ืนที่จะมีการ
แบงชวงเวลาของการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรางทฤษฎีฐานรากครั้งนี้ มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปรากฏการณโดยเฉพาะ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการใชวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบของการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดย การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation)  
การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ในสวนของการบันทึกขอมูลนั้นจะมีลักษณะเปนขอมูล          
เชิงบรรยาย (descriptive data) โดยบรรยายเกี่ยวกับ เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหาร พฤติกรรมและ
กระบวนการทํางานที่สอดคลองกับการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ประสบการณของ
บุคลากรและผูเก่ียวของ เรื่องเลาจากสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนโดยละเอียดอาศัยหลักฐานอางอิง         
เชิงประจักษ ขอมูลอยางละเอียดที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนี้จะนําไปสูความเขาใจถึงความหมายที่แฝงอยู
ในปรากฏการณ ประสบการณตรง เหตุการณตางๆ ที่มีความสอดคลองกับประเด็นทฤษฎี ซึ่งจะชวยใหผูวิจัย
สามารถตีความหมายของสิ่งท่ีเกิดขึ้น และเชื่อมโยงไปสูการสังเคราะหเพ่ือสรุปทฤษฏี 

กอนการนําเสนอผลการวิจัย ขอนําเสนอสัญลักษณในโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยได
นํามาใชในการสรางแผนภาพความสัมพันธของกรอบแนวคิดตาง ๆ (Concept) เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจใน
การตีความแผนภาพ ดังนี้ 

 
= =     : is associated with    มีความสัมพันธกับ 
[ ]    :  is part of  เปนสวนประกอบของ 
= > :  is cause of  เปนสาเหตุของ 
<.> :  contradicts  มีความขัดแยงกัน 
Isa :  is a   หมายถึง คือ 
* } : is property of   เปนคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ 

 
ผลการวิจัยมีลักษณะเปนขอสรุปเชิงทฤษฏี (theoretical generating) ตามแนวการศึกษาเพ่ือสราง

ทฤษฏีฐานราก (Strauss and Corbin, 1998) ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาและขอสรุปเชิงทฤษฎี ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ตั้งอยูบนกรอบคําถามการวิจัยที่สําคัญเพ่ือคลี่คลายใหเห็นถึงคําตอบที่สําคัญอันจะนํามา
สูขอสรุปซึ่งเปนผลของการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลการศึกษาตามประเด็นคําถามการวิจัยเพื่อ
แสดงใหเห็นคําตอบที่ผูวิจัยไดคนพบและหยิบยกเอกขอมูลท่ีจะไขไปสูขอสรุปเชิงทฤษฏีตอไป การสรุปผล
การศึกษาตามประเด็นคําถามการวิจัยขอนําเสนอดังนี้ 

1) “ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” จากทรรศนะของผูที่เกี่ยวของมีลักษณะ 
อยางไร? 

จากนานาทรรศนะของบุคลากรที่อยูในพ้ืนที่เปาหมายของการวิจัย เปนทรรศนะที่มีความ
สอดคลองกันหลายประการ ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยไดหยิบยกทรรศนะที่แสดงใหเห็นถึงคําสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึง
มุมมองเกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยพิจารณาจากพฤติการณของผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนหลัก ซึ่งจากขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นวา บุคลากรและผูที่เก่ียวของมองภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนวาเปนการปฏิบัติ ปรากฏพยานที่เห็นไดชัดคือ คําท่ีปรากฏในการใหสัมภาษณ และ
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พฤติการณทางการบริหารที่โรงเรียนไดดําเนินการภายใตนโยบายของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีอัตลักษณทาง 
การบริหารที่แตกตางกันซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอในบทที่ 4 อีกประเด็นที่สังเกตเห็นไดชัดคือ ระบบงานบริหาร        
ที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดมอบหมายภารกิจในฝายตางๆ ที่มีระบบโครงการสรางการบริหารที่เห็นไดชัดซึ่งแมวา
จะมีการกําหนดฝายบริหารที่สอดคลองกับนโยบายการบริหารโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แตก็มีลักษณะ
การดําเนินงานภายในที่อิงบริบทของโรงเรียนและชุมชนทําใหวิธีการปฏิบัติแตกตางกันออกไป 
 

[]

[]

==

==

[]

[]

==

==
[]

==

[]

ทักษะทางการบริหาร ความรูทางวิชาการ

เจตคติทางการบริหาร

ความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหาร

วิธีการบริหารจัดการ มีหลาย ๆ ศาสตรทางการบริหาร

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน

 
 
ภาพที่ 29 ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

จากปรากฏการณที่แสดงใหเห็นและขอมูลเชิงคุณภาพจากทรรศนะตาง ๆ สามารถหลอมรวมให
เห็นไดอยางชัดเจนวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คือ ภาพของการปฏิบัติทางการบริหารที่มี
รูปธรรมอยางชัดเจนในทางปฏิบัติโดยเริ่มมองมาจากการใชความเปนผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนผานการ
กําหนดโครงสรางการบริหาร การมอบหมายงาน การดําเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและการ
ประเมินงานอยางเปนขั้นตอน และคําท่ีปรากฏเปนมโนทัศนทางการปฏิบัติทางการบริหารตางๆ เปนประจักษ
พยานที่สอดคลองกันวา การที่จะสามารถมองเห็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของ
ผูอํานวยการโรงเรียนไดนั้น จะตองมองท่ีภาพลักษณทางการปฏิบัติ และส่ิงท่ีตัวผูอํานวยการไดลงมือทําไมวาจะ
ลงมือกระทําดวยตนเองหรือกระทําผานการมองหมายงานซึ่งจะเปนกระจกฉายภาพของการใชภาวะผูนําท่ีแสดง
ออกมาจากตัวผูอํานวยการ ทําใหทราบไดวา ตัวผูอํานวยการโรงเรียนไดใชความเปนผูนําในทางปฏิบัติอยางไร  
และการปฏิบัติใดที่แสดงอัตลักษณทางการบริหาร ซึ่งมาจากความเปนเอกัตตบุคคลภายใตความเชื่อหรือภูมิ
หลังบางประการที่แตกตางกัน 

การปฏิบัติใดๆ ที่กลาวถึงหรือดําเนินการยอมจะปฏิเสธไมไดวาจะตองอางอิงถึงหลายๆ ศาสตร
ทางการบริหาร ศาสตรในที่นี้หมายรวมถึง แนวทาง แบบแผน เทคนิค หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ ที่ตัง
ผูบริหารนํามาเปนพ้ืนฐานทางความคิดและความเชื่อในการบริหาร ตลอดจนนําเอามาเปนเครื่องมือทางการ
บริหารงานโรงเรียน ดังรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนที่ผูวิจัยไดนําเสนอของทั้ง 3 พ้ืนที่เปาหมายซึ่งแสดงให
เห็นวาการดําเนินการใดๆ ของโรงเรียนก็ตามจะตองอยูภายใตหลักการทางวิชาการทั้งสิ้น และไมมีผูบริหารทาน
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ใดที่ปฏิเสธวาบริหารอยางไมมีหลักการ ไมอิงทฤษฏี หรือไมอิงศาสตรทางการบริหาร แตทวา ภายใตหลัก        
ที่ยึดถือนั้นจะมีความแตกตางในปลีกยอยของรายละเอียดซึ่งทั้งนี้ก็ยอมขึ้นอยูกับปจจัยบางประการทาง        
การบริหารที่สงผลตอการนําเอาหลักวิชาการไปสูการปฏิบัติในโรงเรียนที่แตกตางกัน 

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนเปนตัวกําหนดลักษณะของการปฏิบัติ
ทางการบริหารหรือภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่แตกตางกันออกไป ภาพลักษณที่แสดง
ออกมาก็มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ซึ่งหากจะมองใหเห็นความสอดคลองจะตองมองในเชิงทฤษฏี คือ 
“การบริหารงานอยางหลากหลายภายใตทฤษฏีที่หลายหลาก” คือไมวาจะมีอัตลักษณทางการบริหารของตนเอง
อยางไรก็ตามก็จะตองอิงหลักทางวิชาการอยูเสมอ 

ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน จากการลงพื้นที่เปาหมายการวิจัยและ
การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ทําใหผูวิจัยคนพบวาความเปนเอกัตตบุคคลประกอบดวย 3 ประการ ดังนี้คือ 
ความเปนเอกัตตบุคคลดานความรูทางการบริหาร  ความเปนเอกัตตบุคคลดานทักษะทางการบริหาร ความเปน
เอกัตตบุคคลดานเจตคติทางการบริหาร 

ความเปนอัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก อัตลักษณ            
ในการรับรูตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน อัตลักษณในการรับรูของบุคคลอ่ืนและสังคม 

การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน สิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนไดเกิดขึ้นและดํารงคงอยู ไดแก ความยึดมั่นในอุดมการณทางการบริหาร
ของผูอํานวยการโรงเรียน การพัฒนาตนเองของผูอํานวยการโรงเรียน และความกลมกลืนระหวางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนกับวัฒนธรรมโรงเรียน 

2) เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคืออะไร? 
ผูวิจัยก็ไดคนหาเงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  โดยมุง

ประเด็นไปตั้งแตภูมิหลังและเสนทางของการกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร รวมถึงการสรางอัตลักษณทาง          
การบริหารอันเกิดจากประสบการณในความเปนเอกัตบุคคล ซึ่งไดขอมูลจากหลายฝายทั้งตัวผูบริหาร บุคลากร
ฝายตางๆ บุคลากรครู รวมถึงชุมชน ซึ่งเปนผูที่มีสวนเก่ียวของในภารกิจของโรงเรียน ไดคําตอบสําหรับคําถาม
การวิจัย ดังนี้ 
 
 



 275

 
 
ภาพที่ 30 เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ภูมิหลังสวนบุคคล ปจจัยนี้ถือเปนประเด็นสําคัญพื้นฐานในการหลอหลอมใหบุคคลคนหนึ่ง เติบโต
ขึ้นมามีภาวะผูนํา และเปนกาวแรกของเสนทางการกาวขึ้นสูตําแหนงผูนํา นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของภูมิหลังสวนบุคคลของการสรางภาวะผูนํา ไดแก ครอบครัว และการศึกษา 

แรงบันดาลใจในตนเอง ปจจัยนี้ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากแรงบันดาลใจนี้เปนแรงขับภายในที่ผลักดันใหตัวผูบริหารเกิดภาวะผูนําใน
ตนเอง (Self leadership) ความพยายามในการสรางอัตลักษณทางการบริหารที่มีแบบฉบับเปนของตัวเอง
ภายใตความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารเริ่มตนขึ้นจากแรงบันดาลใจของตนเอง องคประกอบที่สําคัญที่ผูวิจัย
คนพบจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวของกับแรงบันดาลใจในตนเอง ประกอบดวย ศรัทธา
วิชาชีพ อยากลอง และความมั่นใจวาเราก็ทําได 

แรงขับของสังคม ปจจัยดานแรงขับทางสังคมเปนปจจัยที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาหลังจากที่ผูอํานวยการได
กาวขึ้นสูความเปนผูบริหารแลว ไดแก ความคาดหวังจากครูและนักเรียน ความคาดหวังจากผูปกครองและ
ชุมชน ความคาดหวังจากหนวยเหนือ ความคาดหวังจากหนวยงานและองคการอ่ืนๆ ในสังคม 

ฐานบารมี ฐานอํานาจที่ผูอํานวยการสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคลในตนเอง เพ่ือใหตนเปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางในระดับตางๆ เปนการแสดงจุดยืนอยางภาคภูมิและมั่นคง ฐานบารมีของผูอํานวยการ
โรงเรียนประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ไดแก เพ่ือนรวมงาน เครือขายวิชาชีพ และผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ 
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3) การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวย
อะไรบางและมีปจจัยใดบางที่สงผลตอการปฏิบัติ? 

 

 
 
ภาพที่ 31 ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับ 
ตัวบททฤษฎีทางการบริหารที่นักการศึกษาไดนําเสนอไว และก็มีขอมูลบางสวนที่แตกตางออกไปในแงของ         
การปฏิบัติ ปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนปฏิบัติการเพื่อบริหารและขับเคลื่อน
ภารกิจทางการศึกษาที่ผูอํานวยการไดดําเนินการและปฏิบัติดวยวิธีการที่เปนอัตลักษณและแตกตางกันออกไป
ตามความเปนเอกัตตบุคคล ประกอบดวย 

การทํางานอยางมีเปาประสงค ไดแก การสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวัง เปนจุดเริ่มตนของ
การทํางานรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน และเอ้ือตอการวางแผนในการทํางาน เพราะเปนการบริหารแบบมี
สวนรวมที่ผูอํานวยการพยายามใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน และการมองในสิ่งที่ตรงกันของบุคลากรในโรงเรียน   
การสรางภาพความสําเร็จที่คาดหวังนี้ ไมใชความเพอฝนหรือความหวังที่อยูเหนือความเปนจริง แตเปนภาพที่
สามารถเกิดขึ้นไดจริงในทางปฏิบัติในโรงเรียน ซึ่งแตละโรงเรียนจะวาดภาพความสําเร็จไวแตกตางกัน         
ตามศักยภาพ ความพรอมและโอกาสของโรงเรียน นอกจากนี้ภาพท่ีสรางขึ้นก็ไมไดเกิดขึ้นจากฝมือของ
ผูอํานวยการเพียงคนเดียงแตจะตองเกิดขึ้นจากการมองภาพรวมกันของบุคลากรเพ่ือใหเกิดการมองเปาหมาย
ความสําเร็จที่ตรงกันและจะไดกาวไปถูกทาง และภาพความสําเร็จของโรงเรียนก็สามารถมีไดมากกวา 1 ภาพ    
คําวาภาพความสําเร็จครอบคลุมคําวา วิสัยทัศน เปาประสงค วัตถุประสงค ผลหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งในระดับแผนปฏิบัติการโรงเรียน แผนพัฒนางานดานตางๆ โครงการ กิจกรรรม             
ตางๆ ของโรงเรียนรวมถึงแผนการจัดการเรียนรูระดับชั้นเรียนดวย ซึ่งทุกคําท่ีกลาวมาลวนเปนการมองภาพ
ความสําเร็จที่ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นหลังจากดําเนินการในภารกิจนั้นแลว ซึ่งขั้นตอนสําคัญในการสรางภาพ
ความสําเร็จ ประกอบดวย การทําความรูจักกับภาระงาน เมื่อเกิดความเขาใจในภารงานที่ตรงกันก็จะทําให
ภารกิจนั้นสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกทิศทาง การจําแนกภาพความสําเร็จที่เปนไปได การจําแนกภาพ
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ความสําเร็จที่เปนไปไดนี้ จะทําใหรูวาการขับเคลื่อนภารกิจ การปฏิบัติงาน  โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน  
จะปรากฏผลเชิงประจักษออกมาอยางไรบาง การระบุภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้นและเปนไปไดสูงสุด           
เม่ือสามารถมองเห็นภาพความสําเร็จที่ควรเกิดขึ้น และเปนไปไดสูงสุดแลวก็จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียน เปาหมายภารกิจของโรงเรียนในองครวม เปาหมายการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ อยางมี
ทิศทางและมีความเหมาะสมเปนไปไดจริง 

การคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ เปนปฏิบัติการสําคัญสืบเนื่องมาจากการระบุเปาประสงคหรือ
ภาพความสําเร็จที่ไดตั้งไว ซึ่งจากการลงพื้นที่วิจัยพบวา 2 สิ่งสําคัญในการคนหาปจจัยแหงความสําเร็จคือ   
การวางแผนกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การมองภาพความสําเร็จที่คาดหวังเปนเปาประสงค การระดมความคิด
เพ่ือหากลยุทธวิธีการท่ีหลากหลาย การเลือกบูรณาการกลยุทธและวิธีที่เหมาะสมสามารถดําเนินการได การราง
แผนกลยุทธ การนําแผนกลยุทธสูการวางแนวทางระดับปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ และการระดมทรัพยากร  
ไดแก การใชทรัพยากรในโรงเรียนอยางคุมคา โดยมีการสํารวจทรัพยากรในโรงเรียนและจัดทําสารสนเทศ
ทรัพยากรใน การระบุขอบเขตการใชทรัพยากรตางๆ การกําหนดผูรับผิดชอบดูแลและใหบริการและการระดม
ทรัพยากรจากภายนอก โดยมีการสํารวจทรัพยากรจากชุมชนและหนวยงานใกลเคียงที่เปนประโยชนตอการจัด
การศึกษา การประสานความรวมมือกับแหลงทรัพยากรนั้นเพื่อขอความอนุเคราะห และการบริหารทรัพยากร 

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ความสรางความเชื่อใจและศรัทธาโดยผูอํานวยการ
ตองวางตนเหมาะสม ปฏิบัติงานเปนตัวอยาง สรางความคุนเคย และแสดงความจริงใจใหประจักษ การสราง
แรงจูงใจในการทํางาน โดยมีการใหผลตอบแทนในพฤติกรรมเชิงบวก มีการรวมกันตัดสินใจ การใหขอติชม           
เชิงสรางสรรค การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี การพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาตลอดเวลา รวมทั้งการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บ่ันทอนแรงจูงใจ และการสรางเครือขาย โดยมีการสรางเครือขายวิชาชีพ การสราง
เครือขายผูปกครอง การสรางเครือขายศิษยเกา การสรางเครือขายองคการ,หนวยงาน และสถาบันทางสังคม 

การใชเครื่องมือทางการบริหารที่หลากหลาย ไดแก การสื่อสารและสรางความเขาใจ
ประกอบดวย การสื่อสารดวยการประชุม การสื่อสารผานหนังสือราชการ การสื่อสารผานกลุมหัวหนาหรือ
ตัวแทน การสื่อสารผานโทรศัพท และการสื่อสารผานการสนทนาบอกเลา การจัดการความขัดแยงและ
แกปญหา โดยมีชั้นตอนคือ การทําความเขาใจกับความขัดแยงและปญหา การหาสาเหตุของขอขัดแยงหรือ
ปญหา การรวบรวมขอมูลและระบุแนวทางจัดการความขัดแยงและแกปญหา การดําเนินการจัดการความขัดแยง
และแกปญหา การนิเทศการศึกษา ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การเยี่ยมชั้นเรียนการสังเกตการสอน        
ในชั้นเรียน การสนทนาทางวิชาการ การประชุม การเชิญวิทยากรมาใหความรู การเชิญสถานประกอบมาสาธิต 
อุปกรณเครื่องมือตางๆ การไปศึกษาดูงานตามหนวยงานและการดูนิทรรศการ การสาธิตการสอน การจัดแหลง
และบริการทางวิชาการ การใหคําปรึกษาแนะนํา การสงครูไปฝกงาน การสัมมนาเสนอแผนการสอน การสัมมนา
เสนอผลงาน การสัมมนาสรุปผลการสอน การจัดประกวด และการรวมกันวิจัยในชั้นเรียน โดยมีขั้นตอน       
การนิเทศ คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) 
ขั้นการควบคุม (Controlling) และขั้นประเมินผล (Appraising) การยกระดับคุณภาพดวยการวิจัย ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้คือ การสํารวจปญหาหรือจุดพัฒนา การรวบรวมขอมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
และการสะทอนผลการวิจัยเพ่ือพัฒนางานใหสมบูรณ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก การประเมินคน 
การประเมินการปฏิบัติงาน และการจัดทําหลักฐานการประเมิน 

การนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียน ไดแก การบริหารงานดวย Balance 
Score Card (BSC) ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน คือ การศึกษารายละเอียดของงาน การกําหนดวิสัยทัศน           
การกําหนดกลยุทธในการทํางานและการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การลงมือ
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ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติงาน การตรวจสอบขอมูล ปรับปรุงแกไขการทํางาน การประเมินผลและวัดผล              
สรุป รายงาน โดยสิ่งที่ตองดําเนินการมีดังนี้คือ จะตองมีการจัดประชุมครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จะตอง
กําหนดใหโรงเรียนจัดทําพันธสัญญาในระดับตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนงานระยะสั้น แตงตั้งกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการทํางาน และจะตองมีการ แตงตั้งกรรมการประเมินผล วัดผล สรุปผล และรายงาน
สูสาธารณชนและหนวยเหนือ 

การคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ ไดแก การคิดเชิงวิเคราะห มีกระบวนการ คือ การตีความ         
การแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห การสังเกต และการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการคลี่คลาย
คําตอบ และการระบุความสัมพันธเชิงเหตุผล การคิดเชิงสังเคราะห มีกระบวนการ คือ การรวบรวมขอมูล  
การจําแนกแยกแยะดวยการวิเคราะห การเชื่อมโยงความสัมพันธขององคประกอบ และการหลอมรวม
องคประกอบเพื่อสรางอัตลักษณใหม การคิดเชิงสรางสรรค มีกระบวนการ คือ การตั้งคําถามเพ่ือกระตุนให
เกิดความคิดใหมๆ คิดนอกกรอบบนพื้นฐานของเหตุผล และการสรางแนวปฏิบัติอยางสรางสรรค และการคิด
เชิงบูรณาการ มีกระบวนการ คือ ตั้ง “แกนหลัก” ในการคิด วิเคราะหองคประกอบที่สัมพันธกับแกนหลัก   
เชื่อมโยงองคประกอบกับแกนหลัก และวิพากษเพ่ือใหเกิดการบูรณาการที่สมบูรณ 
 

 
 
ภาพที่ 32 ปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่เปาหมายนั้น ผูวิจัยขอนําเสนอปจจัยที่สงผลตอ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนประเด็นรวม ดังนี้ 

นโยบาย/กฎหมาย นโยบายและกฎหมายทางการศึกษาถือเปนเข็มทิศสําคัญที่จะชี้นําใหการ
ขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาดําเนินไปตามแนวนโยบายนั้น โรงเรียนถือวาเปนระดับปฏิบัติการท่ีถูกกําหนด
และควบคุมดวยกฎหมายและนโยบายการศึกษาอยางชัดเจน จึงมองดูเหมือนวาการบริหารการศึกษาจะเปน
เสมือนกลไกที่สนองตอการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความแปรปรวนและความไมคงที่ ความเปนเอกภาพของ
นโยบายและกฎหมายทางการศึกษาจึงเปนความคาดหวังหนึ่งที่ผูอํานวยการปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

ผูบังคับบัญชา/ผูมีอิทธิพลตอการทํางาน โดยผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงกวามีอิทธิพล
โดยตรงตอผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานวิสัยทัศนการทํางาน แนวคิดการทํางาน นโยบายการทํางาน และ    
ความเปนเอกัตตบุคคลของผูบังคับบัญชาแตละทาน 
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ผูใตบังคับบัญชา ไดแก บุคลากรครู บุคลากรฝายสนับสนุน นักการภารโรง รวมถึงนักเรียน           
ในโรงเรียน บุคคลกลุมนี้มีความเกี่ยวของโดยตรงตอภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของ
ผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจของโรงเรียน ทั้งในดานการขับเคลื่อนภารกิจ
ของโรงเรียนและผลที่ปรากฏขึ้นตอกลุมเปาหมายของการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมีหลายกลุม            
ซึ่งแตละกลุมก็มีอิทธิพลตอการทํางานแตกตางกันออกไปตามบริบท สิ่งที่อันตรายที่สุดอันจะเปนอุปสรรค
ขัดขวางปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคือ ทัศนคติทางลบที่บุคลากรมีตอตัวผูบริหาร 

ชุมชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ ปจจัยดานนี้มีสวนเกี่ยวของผูกพันกับปฏิบัติการภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนมาตั้งแตตน คือ การเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ก็มีปจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งท่ีมาจากชุมชนหรือหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งเปน
แรงกดดันและความคาดหวังตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผูอํานวยการเองจะตองตอบสนองตอแรงกดดัน
ดังกลาวเพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาใหปรากฏผลอันเปนที่พึงพอใจของกลุมความคาดหวังตางๆ ภาพลักษณ           
ที่ปรากฏตอชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการยอมรับและความรวมมือในโอกาสตางๆ สมาคมผูปกครอง
และสมาคมศิษยเกาก็เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีกอตั้งขึ้นเพ่ือมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  และก็มีอิทธิพล
ตอการทํางานของโรงเรียนดวย อิทธิพลของหนวยงานและองคการตางๆ ในชุมชนก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง              
ที่ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นวามีผลกระทบโดยตรงตอปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานชุมชนและ
หนวยงานที่เก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม นอกจากนี้ปจจัยดังกลาวยังเปนเหมือนดาบสองคมที่เปนทั้งปจจัย
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินภารกิจทางการศึกษาในดานตางๆ และในทางกลับกันก็อาจเปนอุปสรรคหรือ
ปจจัยชะลอการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาได ทั้งนี้การรับรูภาพลักษณของโรงเรียนและความศรัทธาที่ชุมชน
มีตอโรงเรียนเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหปจจัยดังกลาวใหการตอบสนองตอโรงเรียนในดานใด 

ทรัพยากรและงบประมาณ เปนปจจัยที่สําคัญมากในแงของปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการจัด
การศึกษา โรงเรียนใดที่มีความพรอมในดานของทรัพยากรและงบประมาณก็แสดงวามีความพรอมในการจัด
กิจกรรมตางๆ แตอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญคือ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 
เพราะความสําเร็จไมไดอยูที่การมีทรัพยากรและงบประมาณอยางเพียงพอ แตความสําเร็จอยูที่ความสามารถ
ของการบริหารจัดการและการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อการระดมทรัพยากรและ  
การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนแกการจัดการศึกษาอยางสูงสุด 

4) ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคืออะไร? 
ขอมูลท่ีนําเสนอในบทนี้มุงแสดงใหเห็นถึงผลอันสืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน ซึ่งการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนยอมสงผลตอหลายดานทั้งตัว
ผูบริหารเอง โรงเรียนและชุมชน ซึ่งผลที่ปรากฏนั้นเปนผลเชิงบวกที่มีคุณคาและประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางยิ่ง โดยผลดังกลาวสามารถจําแนกออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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ภาพที่ 33 ผลที่สืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูอํานวยการโรงเรียน 
ผลที่เกิดขึ้นนี้เปนผลโดยตรงที่ชัดเจนที่สุดสําหรับตัวผูอํานวยการโรงเรียน เปนผลของการกระทําหรือ

การทํางานที่ผูปฏิบัติไดรับดวยตนเอง การสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนและการนําไป
ปฏิบัติของผูอํานวยการโรงเรียนนั้นยอมเกิดผลทางบวกในแงของความพยายามและความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือ ทําดียอมไดดี นั่นเอง ผลที่เกิดขึ้นตอตัวผูอํานวยการไดแก 

ช่ือเสียงเกียรติยศ เปนที่แนนอนวาการที่ผูอํานวยการโรงเรียนไดใชภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารงานโรงเรียน ยอมแสดงใหเห็นความโดดเดนในการการบริหารงานอยาง
ชัดเจน จึงเปนผลใหไดรับการยอมรับในความสามารถ นํามาซึ่งชื่อเสียงเปนที่รูจักในนามผูบริหารมือทอง           
การสรางคุณความดีเปรียบเสมือนการปลูกดอกไมที่สงกลิ่นหอมฟุงขจายไปทุกหนทุกแหง แมนผูใดไดยล           
ในความงามและกลิ่นหอมของดอกไมตางก็มีความนิยมชมชอบและชื่นชมในภาพลักษณและกลิ่นอันหอมหวนนั้น  
เชนเดียวกับการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในทางปฏิบัติของผูอํานวยการโรงเรียน              
ที่กอใหเกิดคุณานุประการอันมีคุณคาตอการศึกษา คุณความดีก็จะฟุงขจรขจายไปไกลเปนที่กลาวขานในชื่อเสียง
อันเปนเกียรติยศประดับตนของผูอํานวยการอยางสมภาคภูมิ 

ความภูมิใจในตนเอง เปนความรูสึกสวนบุคคลที่เกิดขึ้นในตัวของผูอํานวยการเองภายหลังจาก
ความสําเร็จในการแสดงจุดยืนของความเปนเอกัตตบุคคล ที่ไดสรางอัตลักษณทางการบริหารข้ึนมาซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ใชคําวา ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน การที่ผูอํานวยการสามารถสรางสิ่งที่เรียกวา
เปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนที่สามารถยึดถือเปนแบบอยางท่ีดีงามในการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการโรงเรียนก็จะทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาผาน
กระบวนการปฏิบัติงานทางการบริหารอันเปนที่ยอมรับนับถือและเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ผลดานความภูมิใจนี้นอกจะทําใหเกิดความสุขทางใจในเบื้องตนแลวยังครอบคลุมถึงแรงบันดาลใจใหเกิดการ
พัฒนาตนเองเพื่อรักษาความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนใหดํารงคงอยูสืบไป 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพ เปนผลสืบเนื่องมาจากการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนในดานการพัฒนาฝมือในการเปนผูบริหารใหอยูในระดับของความเปนมืออาชีพ ความเปนมืออาชีพนี้
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เปนผลที่ปรากฏอยางชัดเจนซึ่งประกอบดวยตัวแปรที่สามารถสังเกตเห็นและเปนประจักษพยานไดวา
ผูอํานวยการทานนั้นมีความสามารถในการสรางวิถีทางในการเปนผูนําในทางปฏิบัติจนถือไดวาเปนผูบริหารมือ
อาชีพ ปจจัยอันสืบเนื่องมาจากความเปนมืออาชีพท่ีเกิดขึ้นโดยตรงตอตัวผูอํานวยการไดแก การเกิดคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดแสดงออกมาใหเห็นผานปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน พฤติกรรมการบริหารแบบมืออาชีพที่แสดงความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงาน 
ความพึงพอใจของบุคลากรครูภายในโรงเรียนตอตัวผูอํานวยการโรงเรียน และความเปนแบบอยางในการเปน
ผูบริหารมืออาชีพ 

ผลที่เกิดขึ้นตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา 
เปนผลสืบเนื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา การใชภาวะ

ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนยอมสงผลโดยตรงตอนักเรียนและคุณภาพ
การศึกษา เพราะไมวาจะเปนภารกิจใดๆ ก็ยอมมีเปาหมายสําคัญไปที่การพัฒนานักเรียนทั้งสิ้น สิ่งที่ทําใหเห็น
ไดอยางเดนชัดในสวนของผลตอนักเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา สวนผลตอคุณภาพการศึกษาในที่นี้จะเปนการมองในองครวมระดับโงเรียนโดยจะมองไปที่ระบบการ
บริหารงานที่มีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารการกิจขององคการอยางมีพลวัตร 

ผลตอนักเรียน ผลตอนักเรียนประการหลักสําคัญคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอกจากนี้ยังมีผลงาน
และความสําเร็จของนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากเวทีตาง ๆ ซึ่งถือเปนประจักษพยานที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเปนอยางดี 

ผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนผลการใชภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน
ของผูอํานายการในทางปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในที่นี้เปนผลองครวมระดับ
โรงเรียนโดยจะพิจารณาไปที่ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนอยางมีพลวัตร  
การบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียนที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา ปรากฏพยานอันสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงผลดานคุณภาพ            
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดแก รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน รายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนประจําปการศึกษา และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากภายนอกของโรงเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดีถึงดีมาก 

ผลตอการรับรูและการยอมรับของชุมชนและสังคม 
เปนผลที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนที่มีความหวังตอการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ความคาดหวังดังกลาวไดรับการตอบสนองจากโรงเรียนโดยความพยายามของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในฐานะผูนําที่มีหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียน  ซึ่งภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนถือเปนเครื่องมือทาง การปฏิบัติที่สําคัญที่ทําใหผูอํานวยการสามารถบริหารจัดการ            
ทุกภารกิจของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผูเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจุดนี้เองถือเปนความคาดหวังท่ีสําคัญของสังคมที่หวังวา  
โรงเรียนจะเปนสถานศึกษาที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดีในฐานะที่เปนองคการทางการศึกษา 
ที่ตั้งอยูในชุมชน และโรงเรียนก็ไดรับแรงกดดันวาจะตองสามารถทําใหสมกับความไววางใจที่ไดสงบุตรหลาน
เขาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้ 

ผลตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ 
ผลสืบเนื่องดานนี้เปนผลพลอยไดหรือกําไรที่เกิดขึ้นจากการศึกษาปฏิบัติการภาวะผูนําสถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียน องคความรูที่เกิดขึ้นนี้แมนจะเปนตัวบททฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาและพยายามถายทอด
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ออกมาใหเห็นภาพปรากฏการณที่สอดคลองกับการบริหารในทางปฏิบัติและการใชศาสตรศิลปทางการบริหาร
ของผูอํานวยการโรงเรียน  แตก็ทําใหสามารถมองเห็นประเด็นสําคัญในทางปฏิบัติที่มีการจัดระบบความคิดและ
กรอบแนวคิดการดําเนินการที่ชัดเจนและสามารถนําไปสูการสรางองคความรูทางการบริหารได  ซึ่งลักษณะของ
ความรูที่เกอดขึ้น คือ เปนภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย และ               
องคความรูที่มุงการปฏิบัติ ที่สามารถนําไปประยุกตใช 
 
2. ขอสรุปเชิงทฤษฎี 

จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหจําแนกเปนกลุมความคิดรวบยอดตาม
ประเด็นคําถามการวิจัย ทําใหคนพบคําตอบที่สําคัญที่นํามาสูการสรุปขอมูลเชิงทฤษฎีซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอทฤษฏี 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทพื้นที่เปาหมายอันเปน
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ภาพที่ 34 ขอสรุปเชิงทฤษฎีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 283
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2.1 ลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
ความหมายและองคประกอบของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนคือการปฏิบัติทางการบริหารของผูอํานวยการ

โรงเรียนที่ไดแสดงความเปนเอกัตตบุคคลออกมาเกิดเปนอัตลักษณทางการบริหารท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตนซึ่ง
เมื่อกลาวถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเปนวิธีการบริหารจัดการ เปนการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษของผูอํานวยการโรงเรียนที่แสดงใหเห็นภาพลักษณทางการบริหารอยางชัดเจน สามารถ
อธิบายใหเห็นถึงกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง และสามารถหยิบยกการ
ปฏิบัติดังกลาวมาเปนแบบแผนหรือรูปแบบตัวอยางอันจะเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนอื่นๆ ตอไป 

2) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีหลายๆ ศาสตรทาง           
การบริหารมาเกี่ยวของ การปฏิบัติทางการบริหารดังท่ีกลาวมาแลวเบื้องตนจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานทางวิชาการ  
มีศาสตรอันเปนองคความรูทางการบริหารเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งผูอํานวยการจะปฏิบัติในลักษณะของ
การประยุกตใชองคความรู โดยคํานึงถึงบริบทพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งเปนที่มาของความแตกตางในการ          
นําทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

3) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวของกับความเปนเอกัตตบุคคล
ของผูบริหาร ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียนเปนตัวกําหนดความแตกตางของความเชื่อ 
วิสัยทัศน และแนวคิดในการบริหารงาน ซึ่งทําใหการแสดงออกหรือการปฏิบัติทางการบริหารมีความเปน
เอกลักษณและแบบฉบับเฉพาะของตนเอง ซึ่งแมจะตั้งงอยูบนพื้นฐานทฤษฎีทางการบริหารหรือหลักวิชาการ          
ที่เหมือนกันแตความเปนเอกัตตบุคคลนี้ทําใหการนําไปปฏิบัติแตกตางกัน 

ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการโรงเรียน เอกกัตตบุคคลในที่นี้ ไดแก              
เอกัตตบุคคลในดานความรู เอกัตตบุคคลในดานทักษะความชํานาญหรือความเปนมืออาชีพทางการบริหาร  
และเอกัตตบุคคลในดานเจตคติทางการบริหาร 

ความเปนอัตลักษณของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คือ ความมี
รูปแบบหรือแบบฉบับเฉพาะของการปฏิบัติทางการบริหารที่ผูอํานวยการไดสรางขึ้นในบริบทของโรงเรียนผสาน
กับความเปนเอกัตตบุคคลกอใหเกิดอัตลักษณทางการบริหารที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

การคงอยูของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน คือ การรักษาระดับของการ
ปฏิบัติทางการบริหารที่ผูอํานวยการไดแสดงออกอยางเสมอตนเสมอปลาย  และปฏิบัติจนเกิดความคงที่ใน
พฤติกรรมการทํางานที่มีความตอเนื่อง ยึดมั่นในอุดมการณและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือการธํารงไวซึ่ง
ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

2.2 เงื่อนไขเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
1) ภูมิหลังสวนบุคคล ปจจัยนี้ถือเปนประเด็นสําคัญพ้ืนฐานในการหลอหลอมใหบุคคล 

คนหนึ่งเติบโตขึ้นมามีภาวะผูนํา และเปนกาวแรกของเสนทางการกาวขึ้นสูตําแหนงผูนํา ปจจัยดานนี้ ไดแก 
ครอบครัว และการศึกษา 

2) แรงบันดาลใจในตนเอง ปจจัยนี้ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการเกิดขึ้นของภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากแรงบัลดาลใจนี้เปนแรงขับภายในที่ผลักดันใหตัวผูบริหาร
เกิดภาวะผูนําในตนเอง (Self leadership) ความพยายามในการสรางอัตลักษณทางการบริหารที่มีแบบฉบับเปน
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ของตัวเองภายใตความเปนเอกัตตบุคคลของผูบริหารเริ่มตนขึ้นจากแรงบันดาลใจของตนเอง ประกอบดวย 
ความรูสึกศรัทธาในวิชาชีพ ความอยากลองในการเปนผูบริหาร และการคนพบวาเราก็ทําได 

3) แรงขับของสังคม เปนเสมือนแรงกดดันและแรงขับที่ทําใหผูอํานวยการจะตองบริหาร
ทั้งในและนอกโรงเรียนใหบรรลุตามความคาดหวังของกลุมตางๆ ดังนี้ คือ ความคาดหวังจากครูและนักเรียน  
ความคาดหวังจากผูปกครองและชุมชน ความคาดหวังจากหนวยเหนือ และความคาดหวังจากหนวยงานและ
องคการอ่ืนๆ ในสังคม 

4) ฐานบารมี คําวาฐานบารมีนี้ คือ ฐานอํานาจที่ผูอํานวยการสรางขึ้นจากความเปนเอกัตต
บุคคลในตนเอง เพ่ือใหตนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับตางๆ เปนการแสดงจุดยืนอยางภาคภูมิและ
มั่นคง ฐานบารมีของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ คือ เพ่ือนรวมงาน เครือขายวิชาชีพ   
และบุคคลผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ 

5) ประสบการณการทํางาน เปนปจจัยสวนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณและ
การมีผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง การสรางอัตลักษณทางการบริหารเกิดจากการสั่งสมประสบการณ          
ในการทํางาน 

2.3 การปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
1) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของการผูอํานวยการโรงเรียน   

ประกอบดวย การทํางานอยางมีเปาประสงค การคนหาปจจัยความสําเร็จ การใชเครื่องมือทางการบริหาร            
ที่หลากหลาย การนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชบริหารงานโรงเรียน และการคิดขั้นสูงของผูอํานวยการ 

2) ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  
ไดแก ความแปรปรวนของนโยบายและกฎหมายทางการศึกษา วิสัยทัศนและนโยบายของผูบังคับบัญชา            
ความพรอมของทรัพยากรและงบประมาณ ความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน และความรวมมือจากชุมชน 
ในการสงเสริมการจัดการศึกษา 

2.4 ผลที่สืบเนื่อง (Consequence) จากภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
1) ผลตอตัวผูอํานวยการ ผลที่ปรากฏโดยตรงตอตัวผูอํานวยการเองคือ ชื่อเสียงและ

เกียรติยศ ความภูมิในในตัวเอง และความเปนผูบริหารมืออาชีพในการบริหาร 
2) ผลตอนักเรียนและคุณภาพการศึกษา เปนผลสืบเนื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะ

ถือเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา สิ่งท่ีทําใหเห็นไดอยางเดนชัดในสวนของผลตอนักเรียนคือ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา สวนผลตอคุณภาพการศึกษาในที่นี้คือ
การปฏิบัติที่ทําใหระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนมีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารการกิจอยางมีพลวัตร  
สามารถสนองตอนโยบายและกฎหมายการจัดการศึกษา 

3) ผลตอการยอมรับของชุมชนและสังคม สิ่งที่ชุมชนและสังคมรับรูคือ ชื่อเสียงของ
โรงเรียน และการยอมรับในความสําเร็จรวมถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลตอความคาดหวังและการมีสวน
รวมของชุมชน 

4) ผลตอการสรางองคความรูใหมทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผลพลอยไดหรือกําไร          
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ทําใหเกิดองคความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในบริบทของสังคมไทย และองคความรูที่มุงการปฏิบัติ 

จากขอสรุปเชิงทฤษฎีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้  
สามารถสรุปเปนแผนภูมิสรุปองคความรูของทฤษฎีฐานรากซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้ 
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ภาพที่ 35 สรุปทฤษฎีภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 ภาวะผูนํา
สถาน 
ศึกษา 
ของผู 
อํานวย 
การ

โรงเรียน 

การปฏิบัตทิางการบรหิารของผูอํานวยการโรงเรียนที่ไดแสดงความเปน
เอกัตตบุคคลออกมาเกิดเปนอัตลกัษณทางการบริหารที่มเีอกลักษณเฉพาะตน 

บริบทชมุชน 

บริบทโรงเรียน 

ประสบการณ
การทํางาน 

- การสั่งสม
ประสบการณใน
การทํางาน 
- อตัลักษณการ
ทํางาน 

ฐานบารมี

- เพื่อนรวมงาน 
- เครือขาย
วิชาชีพ 
- บุคคลผูอยู
เบื้องหลัง
ความสําเร็จ 

แรงขับของสังคม

- ความคาดหวังจากครูและ
นักเรียน 
- ความคาดหวังจากผูปกครองและ
ชุมชน 
- ความคาดหวังจากหนวยเหนอื 
- ความคาดหวังจากหนวยงานและ
องคการอืน่ๆ ในสังคม

แรงบันดาล
ใจในตนเอง 

- ศรัทธาใน
วิชาชีพ 
- ความอยาก
ลอง 
- คนพบวา
เราก็ทําได 

ภูมิหลังสวน
บุคคล 

- ครอบครัว 
- การศึกษา 

ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ปฏิบตั ิ
- นโยบายและกฎหมาย 
- ผูบังคับบัญชา 
- ผูใตบังคบับัญชา 
- ชุมชน/หนวยงานและ
ผูเกี่ยวของ 
- ทรัพยากรและ
งบประมาณ 

ผลที่สืบเนื่อง 
(Consequence) 
- ผลตอตัวผูอํานวยการ 
- ผลตอนักเรียนและ
คุณภาพการศึกษา 
- ผลตอการยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 
- ผลตอการสรางองค
ความรูใหมทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

องคประกอบ 

- วิธีการบรหิารจดัการ 
- มีหลายศาสตร
ทางการบริหารมา
เกี่ยวของ 
+ เกี่ยวของกบัความ
เปนเอกตัตบคุคล 

การคงอยูของภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของ
ผอํานวยการโรงเรยีน 

- ความยดึม่ันใน
อุดมการณ 
- การเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง 
- ความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมโรงเรียน 

อัตลกัษณของภาวะผูนาํ
สถานศึกษาของผูอํานวยการ

โรงเรียน

- การรับรูตนเองของผูอํานวยการ 
- การรับรูของบุคคลอืน่และสังคม 

ความเปนเอกตัตบุคคล
ของผูอํานวยการ

โรงเรียน

- ความรูทางการบริหาร 
- ทักษะทางการบรหิาร 
- เจตคติทางการบริหาร 

การปฏิบัติ (Action)

การทํางานอยางมี
เปาประสงค 

- การสรางภาพความสาํเร็จท่ีคาดหวัง 
- การจําแนกภาพความสําเร็จท่ีเปนไปได 
- การระบุภาพความสาํเร็จท่ีควรเกิดขึน้และเปนไปไดสูงสดุ 

การสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคลากร 

- การสรางความเชื่อใจและศรัทธา 
- การสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
- การสรางเครือขาย 

การคนหาปจจัย
ความสําเร็จ 

- การจัดทําแผนกลยุทธ 
- การระดมทรพัยากร 

การใชเครื่องมือทางการ
บริหารที่หลากหลาย 

- การสื่อสารและสรางความเขาใจ 
- การจัดการความขัดแยงและแกปญหา 
- การนิเทศการศกึษา 
- การยกระดบัคุณภาพดวยการวิจัย 
- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การนําเทคนคิวิธีการ
ใหมๆมาใชบรหิารงาน 

การบริหารงานดวย Balance Score Card (BSC)

การคดิขัน้สูง - การคิดเชิงวิเคราะห 
- การคิดเชิงสังเคราะห 
- การคิดเชิงสรางสรรค 
- การคิดเชิงบูรณาการ 
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3. ขอเสนอแนะ 
3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

1) ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการจากปรากฏการณที่ศึกษาพบวา ความเปนเอกัตต
บุคคลมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเจตคติทางการบริหารเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดการแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานการกาวสูตําแหนงผูอํานวยการสามารถทําไดโดยการสอบผานการคัดเลือก แตการสรางความเปน
ผูบริหารภายในเปนสิ่งท่ีทําไดยาก โดยมีตัวแปรสําคัญอยูที่ความเปนเอกัตตบุคคลของผูอํานวยการ ดังนั้นสิ่ง
สําคัญที่ควรพัฒนาตัวผูบริหารคือ เจตคติและการสรางอุดมการณทางการบริหาร เพราะเจตคติและอุดมการณ
จะเปนแรงขับภายในที่สําคัญซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหผูอํานวยการแสดงความเปนเอกัตตบุคคลในการบริหารงาน  
และนําไปสูการปฏิบัติทางการบริหารเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กลาวคือ การมีจิตวิญญาณของความเปนผูนํานี่เองจะเปนจุดเริ่มตนสําคัญในการยกระดับ
ความเปนผูบริหารมืออาชีพและเปนที่มาของการเกิดภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตอไป ในการสรางเจตคติที่ดีควรมีการเสริมแรงผูอํานวยการโดยหนวยงานตนสังกัดและ         
ผูที่มีอํานาจโดยจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ควรกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบของโครงการตางๆ 

2) การสนับสนุนทุนและทรัพยากรซึ่งถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารงาน           
ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา ทรัพยากรเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ และเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติของ
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน โดยหนวยงานตนสังกัดควรใหการสนับสนุนปจจัยตางๆ ที่เอ้ือ
ตอการบริหารงานของผูอํานวยการโรงเรียนใหไดแสดงศักยภาพและใชอํานาจในการทํางานอยางเต็มที่ภายใต
ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียน ซึ่งหนวยงานตนสังกัดจะตองลดบทบาทและอิทธิพลบางประการที่เปนปจจัย
ควบคุมความเปนเอกภาพของโรงเรียนในการขับเคลื่อนภารกิจตางๆ อันเปนสาเหตุใหผูอํานวยการจะตอง
ทํางานตามใบสั่งของเบ้ืองบนจนขาดความเปนตัวของตัวเอง และเปนการสกัดก้ันการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาหนวยเหนือรวมทั้งนโยบาย
บางอยางสงผลตอการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นการลดปจจัยควบคุม 
การบริหารจากหนวยงานตนสังกัดจึงเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหผูอํานวยการโรงเรียนสามารถใชภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในทางปฏิบัติทางการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ควรมีการสงเสริมการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงานและ
องคการตางๆ รวมถึงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยพบวา แรงขับทางสังคม  
และความคาดหวังจากสวนตางๆ มีผลตอการบริหารงานโรงเรียน เปนทั้งเงื่อนไขเชิงสาเหตุ และปจจัยที่สงผล
ตอการปฏิบัติของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ดังนั้นการสรางความมีสวนรวมในการ
บริหารงานจึงจะเปนประโยชนทั้งในแงของการสงเสริมละพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน และเปนการลด 
ความกดดันที่โรงเรียนจะไดรับจากภายนอก โดยโรงเรียนควรมีการสนับสนุนโครงการที่เกิดจากความรวมมือ
ของชุมชน หนวยงาน องคการตางๆ การกําหนดแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใหทุกฝายตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบทบาทรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 
1) การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียนควรตั้งอยูบนพื้นฐานบริบทและศักยภาพของ

โรงเรียนที่จะสามารถดําเนินการได เนื่องจากผลการวิจัยในประเด็นการปฏิบัติพบวา การทํางานอยางมี
เปาประสงคเปนทิศทางสําคัญที่จะกําหนดภาพความสําเร็จของโรงเรียน ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคของโรงเรียนควรคํานึงถึงขีดความสามารถของโรงเรียนรวมถึงความพรอมของโรงเรียนในการ
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ขับเคลื่อนภารกิจที่เปนไปได เพ่ือใหโรงเรียนมีการพัฒนางานอยางเหมาะสมและไมเปนการกดดันการทํางาน               
ที่ถูกยังคับดวยเปาประสงคที่สูงจนกินไป ดังนั้นการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ           
ที่จะตองดําเนินการกอนที่จะตั้งเปาหมายการทํางาน 

2) ปจจัยแหงความสําเร็จอยูที่การวางแผนที่ดี และการมีทรัพยากรที่เอ้ือตอการทํางาน  
ดังนั้น  โรงเรียนจึงควรมีการจัดทําท้ังแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคลองกัน นอกจากนี้การวาง
แผนการดําเนินงานโครงการตางๆ ควรมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เพราะจะทําให
โรงเรียนสามารถกาวไปสูเปาหมายที่คาดหวังได นอกจากนี้จะตองรายงานผลการดําเนินงานตามแผนตางๆ 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาการทํางานในครั้งตอไปใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

3) การบริหารงานบุคคล ถือเปนสิ่งที่ผูอํานวยการจะตองใหความสําคัญ เพราะคนถือเปน
กําลังขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา งานทุกงานในโรงเรียนจะตองขับเคลื่อนโดยบุคลากร จากผลการวิจัยพบวา 
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเปนการปฏิบัติที่ผูอํานวยการจะตองดําเนินการ ซึ่งหากสามารถสราง
ขวัญกําลังใจและสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได  จะเกิดประโยชนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจทาง 
การศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร เชน งานเลี้ยงสังสรรค 
การใหของขวัญหรือรางวัลตามโอกาส กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม KM (knowledge management) เปนตน 

4) การนิเทศติดตามงานและการประเมินผลถือวาเปนภารกิจสําคัญของปฏิบัติการภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนทุกภารกิจ เนื่องจากจะทําใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทํางาน ทั้งในระดับโครงการตามภารกิจ และคณะกรรมการ
กลางระดับโรงเรียนเพื่อประเมินองครวมตลอดปการศึกษา และควรมีการดําเนินภารกิจในลักษณะของการ 
บูรณาการกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยและพัฒนาที่มีทั้งขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งจะทําให
การปฏิบัติทางการบริหารของโรงเรียนตั้งอยูบนพื้นฐานทางวิชาการควบคูกับบริบทตามสภาพจริงของโรงเรียน 

3.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1) ควรมีการศึกษาในแตละประเด็นการปฏิบัติ (Action) ของภาวะผูนําสถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียน   โดยศึกษาถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการปฏิบัติในประเด็นตางๆ (process) อันจะ
ทําใหไดมาซึ่งวิธีการปฏิบัติเชิงรูปธรรม ซึ่งจะชี้ใหเห็นรายละเอียดของการปฏิบัติที่อางอิงบริบทของสังคมไทยได
ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเปนตัวแบบภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนได 

2) ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางทฤษฏีฐานรากนั้น ตัวผูวิจัยซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญที่สุด  
ในการวิจัยจะตองมีการเตรียมความพรอม ทั้งในดานองคความรูทางทฤษฏีที่จะทําใหสามารถตีความทฤษฏีจาก
ปรากฏการณที่เขาไปศึกษา นอกจากนี้ความชํานาญในการใชเครื่องมือวิจัย การจัดกระทําขอมูล การวิเคราะห
เพ่ือสรุปทฤษฏี เปนสิ่งสําคัญที่ผูวิ จัยจะตองเตรียมตนเองใหมีความพรอมและสามารถดําเนินการวิจัย            
อยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหไดขอมูลตามความเปนจริงและลดความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

3) การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของ
โรงเรียนอื่นๆ ซึ่งจะทําใหคนพบประเด็นภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของผูอํานวยการ
โรงเรียนตางๆ อันจะทําใหสามารถเทียบเคียงการปฏิบัติทางการบริหารในภารกิจการขับเคลื่อนการศึกษาที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่มีโครงสรางการบริหารที่คลายคลึงกันและโรงเรียนสามารถหยิบยก
เอาภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนของตางโรงเรียนมาประยุกตใชและเปนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนอันจะนําไปสูการบริหารที่มีคุณภาพตอไป 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 1) 
(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอน) 

 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําที่ถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง  โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม  ประกอบดวย กลุมผูอํานวยการ
โรงเรียน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูผูสอน  ซึ่งแนวคําถามนี้ผูวิจัยสามารถนําไปขยายสูคําถามยอยได
ตามความเหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ  อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการสัมภาษณให
เหมาะกับผูใหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการสัมภาษณ 

- ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
- ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
- ขอมูลเก่ียวกับความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน ไดแก  
ความหมายและลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

- ขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
- ขอมูลเก่ียวกับผลอันสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
ขั้นนําเขาสูการสัมภาษณ 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยงเขาสูการ
สัมภาษณ   เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลท่ีอาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง    โดยสราง
บรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เม่ือเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสัมภาษณแลว  ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยเปดโอกาส
ใหผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตามความเปน
จริงและทุกถอยคํา  โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการสัมภาษณ 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
2. ดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ  มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติมคําถาม

ที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ  โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 3 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 1) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 

 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  
1 ขอความกรุณาทานไดแนะนําตนเองโดยสังเขป ประวัติสวนตัวที่เก่ียวของกับ

การศึกษา และการทํางาน 
เหตุผลสวนตัวเชิงบวกตอโรงเรียน 

2 มีเหตุจูงใจอะไรบางท่ีทําใหทานมาปฏิบัติงานในโรงเรียนแหงนี้? ขอบขาย ภาระงาน งานหลัก และ
งานรอง 

3 ทานมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบงานโรงเรียนที่สําคัญๆ 
อะไรบาง? 

ภารกิจสําคัญในรอบวัน 

4 ทานบริหารเวลาในการทํางานแตละวันอยางไรบาง ? การบริหารเวลา 
 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  

5 ขอความกรุณาทานไดเลาประวัติความเปนมาของโรงเรียนพอ
สังเขปตามที่ทานรับทราบ 

ประวัติการกอตั้ง เหตุการณสําคัญ  
ชื่อเสียง เกียรติประวัติ ผลงาน  
ความภูมิใจ 

6 โรงเรียนของทานมีปรัชญา คําขวัญ และคติพจนวาอยางไรบาง  
สิ่งเหลานี้เคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม  อยางไร? 

ขอมูลตัวอยางการดําเนินการตาม
ปรัชญา คําขวัญและคติพจน
โรงเรียน 

7 โรงเรียนของทานจัดการศึกษาประสบความสําเร็จในดานใดบาง
ที่เปนผลจากการทํางานของทาน? 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียน วิทยฐานะ
บุคลากร การบริหารจัดการ 

8 กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนของทานประสบปญหาหรือมีอุปสรรค
ในการดําเนินงานหรือไม? 

ปญหาและอุปสรรค สาเหตุและ
แนวทางในการแกไขปญหา 
รางวัลเกียรติยศ ผลงานที่
ภาคภูมิใจ 

9 โรงเรียนของทานมีเอกลักษณหรือจุดเดนซึ่งไดรับการยกยอง
และยอมรับในดานใดบาง? 

การมอบหมายหนาที่บุคลากร 

10 โรงเรียนของทานมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
อยางไร? 

การกําหนดขอบขายและมาตรฐาน
การทํางาน 

11 โรงเรียนของทานมีการประเมินผลการดําเนินงานตาง ๆ หรือไม
อยางไร?  

ประเมินและรายงานผลในรูปแบบ
ไหน นําผลไปใชอยางไร 

12 ทานอยากใหโรงเรียนของทานพัฒนาในดานใดบาง? ขอเสนอแนะ 
13 ทานบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางไร? วิธีดําเนินการ 
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ตารางที่ 3 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 1) (ตอ) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 

 ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  

14. ผูอํานวยการโรงเรียนของทานมีภาวะผูนําหรือไม? สิ่งท่ีบงบอกถึงความมีภาวะผูนํา   
ยกตัวอยาง อธิบาย จุดเดน เอกลักษณ   
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ พฤติกรรม    
ความสามารถพิเศษ ทัศนคติ แนวคิด
การทํางาน รูปแบบการบริหารงาน 

15. ลักษณะเดนของภาวะผูนําในตัวผูบริหารเปนอยางไร? มีการกําหนดกรอบการทํางานที่เปน
ลําดับขั้น ที่แสดงถึงความชาญฉลาดใน
การบริหารที่แสดงความเปนเอกัตตบุคคล
เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา และตัว
ผูบริหาร 

16. ผูอํานวยการโรงเรียนของทานมีแนวคิดการบริหารงานที่
ชัดเจนหรือไม  อยางไร? 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เจาะจงตัวผูบริหาร สิ่งท่ีบง
บอกถึงความเปนภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียนจากสิ่งท่ี
ผูอํานวยการโรงเรียนไดปฏิบัติและ
ดําเนินการ 

17. เมื่อกลาวถึงคําวา “ภาวะผูนําสถานศึกษา” ทานคิดถึงอะไร? ปรัชญาชีวิต ปรัชญาการทํางาน และการ
บริหารจัดการ อธิบายและยกตัวอยาง 

18. ผูอํานวยการโรงเรียนของทานมีการปฏิบัติในการบริหารท่ี
แสดงออกถึงความมีภาวะผูนําหรือไม  และหากกลาวคําวา  
“ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน” ใน
ทรรศนะของทานนาจะหมายถึงอะไร? 

พ้ืนฐานความเชื่อ และคานิยมในการ
บริหารงาน เอกัตตบุคคล  

19. ผูอํานวยการโรงเรียนยึดหลักปรัชญาใดในการดําเนินงาน
และเปนพ้ืนฐานในการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน? 

ความคาดหวังจากการสรางเอกลักษณ
ทางการบริหาร 

20. ผูอํานวยการโรงเรียนมีทรรศนะทางการบริหารท่ีเปน
เอกลักษณหรือไม อยางไร? 

การพัฒนาความรูในวิชาชีพ ทักษะการ
บริหารและเจตคติในการทํางาน   

21. การสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนมี
เปาหมายอยางไร? 

 

22. ผูอํานวยการโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยางไร และในดาน
ใดบาง จึงสามารถกาวขึ้นมาสูความสําเร็จได? 
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ตารางที่ 3 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 1) (ตอ) 
 

ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 
23. ผูอํานวยการโรงเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูหรือไม อยางไร? รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียน 
24. ประสบการณมีสวนเกี่ยวของกับภาวะผูนําสถานศึกษาของ

ผูอํานวยการโรงเรียนอยางไร? 
สติปญญา ความคิดสรางสรรค
ความใฝรู  และทันสมัย 

25. ปจจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงานของผูอํานวยการมีอะไรบาง? ยกตัวอยาง 
 

26. 
 

ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอาํนวยการโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนสามารถวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยในการ
ทํางานตนเองไดหรือไม อยางไร? 

 
รูจักสมรรถนะและขีด
ความสามารถของตนเอง 

27. ทักษะที่จําเปนในการบริหารโรงเรียนของผูอํานวยการ
ประกอบดวยอะไรบาง? 

ทักษะในการเปนผูอํานวยการ 
 

28. ผูอํานวยการโรงเรียนมีกรอบแนวคิดในการบริหารโรงเรียน
อยางไร? 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  และ
เจตนารมณ  

29. ผูอํานวยการโรงเรียนมีขั้นตอนในการบริหารงานและดําเนินงาน
ในโรงเรียนอยางไร? 

ประสบการณตนเอง 
 

30. ยุทธศาสตรหลักท่ีผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารงาน
โรงเรียนประกอบดวยอะไรบาง? 

ประสบการณจากผูอ่ืน 
 

31. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเอาหลักการบริหารการศึกษามา
ประยุกตใชในการบริหารอยางไร? 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

32. การบริหารแตละฝาย  และแตละขั้นตอน มีเทคนิควิธีการอันเปน
เอกลักษณของผูอํานวยการโรงเรียนอยางไร? 

หลักการและขั้นตอนการทํางานที่
เปนการปฏิบัติของผูนํา 

33. ทานเคยรับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม? แนวปฏิบัติและองคประกอบที่
สําคัญในภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

34. คณะกรรมการประเมินผูอํานวยการประกอบดวยบุคคลภายนอก
หรือไม? 

ผลการประเมินผูอํานวยการ 
กรรมการประเมินผูอํานวยการ 

35. การบริหารงานของผูอํานวยการเปนไปตามขั้นตอนหรือไม  
อยางไร? 
 
 
 
 
 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสอดคลอง
ทฤษฏีใด อยางไร 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนมีการปฏิบัติที่
สําคัญอยางไรบาง 
ยกตัวอยางกิจกรรม และขั้นตอน
การดําเนินงาน 
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ตารางที่ 3 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 1) (ตอ) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับผลสืบเนื่องจากภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
 

36. งานวิชาการของโรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยางไร? หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

37. งานบุคคลของโรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยางไร? ขวัญกําลังใจบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร สมรรถนะบุคลากร  
คุณภาพงาน 

38. งานบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยางไร? การตรวจสอบได ความโปรงใส  
ความพอเพียง ประโยชนที่ไดรับ 

39. งานบริหารทั่วไปของโรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยางไร? กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร งานธุรการ อาคาร
สถานที่ 

40 โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนมากนอยเพียงใด? ตัวผูบริหาร บุคลากร ผลสัมฤทธ์ิ
นักเรียน หลักฐานที่ชุมชนยอมรับ 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 2) 

(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูนําชุมชน) 
 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําที่ถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง  โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม  ประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูปกครอง  และผูนําชุมชน  ซึ่งแนวคําถามนี้ผูวิจัยสามารถนําไปขยายสูคําถามยอยไดตามความ
เหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ  อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการสัมภาษณใหเหมาะกับผูให
ขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการสัมภาษณ 

- การรับรูขอมูลโรงเรียน 
- ความเกี่ยวของกับโรงเรียน 
- มุมมองและทรรศนะตอโรงเรียน  ผูบริหาร  บุคลากร  และการดําเนินงาน 

 
ขั้นนําเขาสูการสัมภาษณ 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยงเขาสูการ
สัมภาษณ   เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลท่ีอาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง    โดยสราง
บรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เม่ือเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสัมภาษณแลว  ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยเปดโอกาส
ใหผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตามความเปน
จริงและทุกถอยคํา  โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการสัมภาษณ 

1.  ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
2. ดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ  มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติมคําถาม

ที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ  โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 4 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 2) 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/คําอธิบายเพิ่มเติม 
1. ขอความกรุณาแนะนําตนเองพอสังเขป ขอมูลสวนตัวสังเขป และ  

ประสบการณที่เก่ียวของกับ
โรงเรียน 

2. ทานมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับโรงเรียนอยางไร? การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน  

3. ขอความกรุณาเลาประวัติโรงเรียนและประวัติชุมชนตามที่ทานทราบ ขอมูลสังเขป ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 

4. โรงเรียนแหงนี้มีการบริหารงาน การดําเนินงาน และกิจกรรม 
ตางๆ อยางไร? 

ยกตัวอยางเทาที่รับรูขอมูล 

5. ในมุมมองของทาน  โรงเรียนแหงนี้มีจุดเดนและจุดดอยอยางไร
บาง? 

ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค  
สิ่งท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง 

6. ทานทราบวิสัยทัศน นโยบาย และแนวคิดการบริหารของ
ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบันหรือไม อยางไร? 

ผูอํานวยการสามารถบริหารงานได
ตามนั้นหรือไม 

7. ผูอํานวยการโรงเรียนเปนที่ยอบรับในชุมชนหรือไมอยางไร? ดานใดบาง   ยกตัวอยาง 
8. ผูอํานวยการโรงเรียนเปนที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน

หรือไมอยางไร? 
ดานใดบาง   ยกตัวอยาง 

9. ผลงานสําคัญของผูอํานวยการโรงเรียนที่ชุมชนรับรูมีอะไรบาง? รางวัลผูบริหาร รางวัลของโรงเรียน  
10. กอนและหลังท่ีผูอํานวยการคนปจจุบันมาอยูที่โรงเรียนแหงนี้

แตกตางกันหรือไมอยางไร? 
ความสามารถของผูอํานวยการใน
การพัฒนาโรงเรียน 

11. จากที่ทานเคยรวมงานโรงเรียน ผูอํานวยการมีการวางแผนการ
ดําเนินงานหรือไมอยางไร 

การปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอนซึ่ง
เปนพ้ืนฐานไปสูการสรางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 

12. ผูอํานวยการใหความสําคัญกับชุมชนหรือไมอยางไร? การรับรูขอมูลขางสารและการ
ประสานความรวมมือ รวมงาน 

13. ผูอํานวยการโรงเรียนมีจุดเดนและจุดดอยอยางไร และทานมี
ขอเสนอแนะผูอํานวยการในการบริหารงานอยางไร? 

ขอเสนอแนะในการบริหารงานและ
พัฒนาตนเอง 

14. ทานคิดวาผูอํานวยการโรงเรียนมีเอกลักษณในการบริหารและ
ดําเนินงานที่สําคัญอยางไร? 

ความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูอํานวยการ 

15. ในทรรศนะของทาน ผูอํานวยการโรงเรียนมีความสามารถ
เพียงใด? 

ความรู ทักษะ และเจตคติในการ
บริหารงานโรงเรียน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 3) 
(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูในโรงเรียนศูนยเครือขาย) 

 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําที่ถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง  โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม  ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
และครูในโรงเรียนศูนยเครือขาย  ซึ่งแนวคําถามนี้ผูวิจัยสามารถนําไปขยายสูคําถามยอยไดตามความเหมาะสม  
เพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการ  อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการสัมภาษณใหเหมาะกับผูใหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการสัมภาษณ 

- การรับรูขอมูลโรงเรียน 
- ความเกี่ยวของกับโรงเรียน 
- มุมมองและทรรศนะตอโรงเรียน  ผูบริหาร  บุคลากร  และการดําเนินงาน 

 
ขั้นนําเขาสูการสัมภาษณ 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยงเขาสูการ
สัมภาษณ   เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลท่ีอาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง    โดยสราง
บรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เม่ือเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสัมภาษณแลว  ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยเปดโอกาส
ใหผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตามความเปน
จริงและทุกถอยคํา  โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการสัมภาษณ 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
2. ดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ  มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติมคําถาม

ที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ  โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 5 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 3) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 
1. ขอความกรุณาแนะนําตนเองพอสังเขป ขอมูลสวนตัว และสวนที่เก่ียวของ

กับโรงเรียน 
2. ขอความกรุณาเลาถึงขอมูลที่ทานรับทราบเกี่ยวกับโรงเรียนแหงนี้ ชื่อเสียง ความสําเร็จ นักเรียน ครู 

ผูบริหาร อาคารสถานที่ 
การบริหารงาน คุณภาพงาน  
จุดเดน และจุดดอยของโรงเรียน 

3. ผูอํานวยการโรงเรียนแหงนี้มีลักษณะอยางไร เปนที่ยอมรับ
เพียงใด? 

ความสามารถและชื่อเสียงซึ่งเปนที่
ยอมรับ ในระดับชุมชน อําเภอ 
และจังหวัด  

4. จุดเดนและความสามารถพิเศษของผูอํานวยการโรงเรียนที่เปน
เอกลักษณมีอะไรบาง? 

ความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูอํานวยการ 

5. หลักปฏิบัติอันสําคัญในการบริหารงานของผูอํานวยการที่โดด
เดนอยางไร? 

ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวย
อะไรบาง 

6. การดําเนินงานของผูอํานวยการโรงเรียนแหงนี้มีขั้นตอนที่ชัดเจน
หรือไม อยางไร? 

การบริหารเชิงประจักษ  
ยกตัวอยาง 

7. ผูอํานวยการโรงเรียนสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับไดอยางไร? การสรางภาวะผูนํา 
8. กอนและหลังท่ีผูอํานวยการคนปจจุบันมาอยูที่โรงเรียนแหงนี้

แตกตางกันหรือไมอยางไร? 
ความสามารถของผูอํานวยการ 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

9. ในทรรศนะของทาน  ผูอํานวยการโรงเรียนแหงนี้มีความสามารถ
ในการบริหารเพียงใด? 

ความรู ทักษะ และเจตคติในการ
บริหารงานโรงเรียน 

10. ทานคิดวาปจจัยความสําเร็จในการบริหารของผูอํานวยการ
โรงเรียนแหงนี้มีอะไรบาง? 

ปจจัยสงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคในปฏิบัติการภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 

11. ความสําเร็จของการดําเนินงานของโรงเรียนแหงนี้เปนผลมาจาก
การบริหารของผูอํานวยการหรือไมอยางไร? 

ผลของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตอโรงเรียน 

12. ทานคิดวาผูอํานวยการโรงเรียนแหงนี้ควรจะมีการพัฒนาตนเอง  
และการบริหารงานโรงเรียนอยางไรบาง ? 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาภาวะ
ผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 4) 
(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: กรรมการนักเรียน หัวหนาช้ันเรียน และตัวแทนนักเรียน) 

 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน  มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําที่ถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง  โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม  ประกอบดวย กรรมการนักเรียน 
หัวหนาชั้นเรียน และตัวแทนนักเรียน  ซึ่งแนวคําถามนี้ผูวิจัยสามารถนําไปขยายสูคําถามยอยไดตามความ
เหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ  อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการสัมภาษณใหเหมาะกับผูให
ขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงท่ีเกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการสัมภาษณ 

- การรับรูขอมูลโรงเรียน 
- ความคิดเห็นตอโรงเรียน 
- ความสําเร็จของโรงเรียน 

 
ขั้นนําเขาสูการสัมภาษณ 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยงเขาสูการ
สัมภาษณ เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลที่อาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง โดยสราง
บรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เมื่อเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสัมภาษณแลว ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยเปดโอกาสให
ผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตามความเปนจริง
และทุกถอยคํา โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการสัมภาษณ 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
2. ดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ  มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติมคําถาม

ที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ  โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 6 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 4) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 
1. ขอใหนักเรียนแนะนําตนเองพอสังเขป ขอมูลสวนตัว 
2. ขอใหนักเรียนเลาเรื่องเก่ียวกับโรงเรียน เทาท่ีรูจัก ประวัติ คติพจน คําขวัญ และ

ปรัชญาของโรงเรียน 
3. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเขามาเรียนในโรงเรียนแหงนี้? เหตุผลเก่ียวกับคุณภาพการจัด

การศึกษา 
4. นักเรียนมีสวนรวม และหนาที่ความรับผิดชอบงานของโรงเรียน

ในดานใดบาง อยางไร? 
อธิบายวิธีการทํางาน 

5. นักเรียนรูจักผูอํานวยการโรงเรียนหรือไม ทานเปนคนอยางไร? ความสามารถและการบริหารงาน
โรงเรียน 

6. นักเรียนมีความรูสึกตอโรงเรียนอยางไร ในดานตอไปนี้          
เพราะเหตุใด? 

- ผูอํานวยการโรงเรียน และคุณครูผูสอน 
- สภาพแวดลอม อาคาร และสถานที่ 
- กิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมเสริม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คุณภาพและชื่อเสียงของโรงเรียน 
- กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
- สื่อนวัตกรรม และแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- สวัสดิการและความปลอดภัยในโรงเรียน 

ความรูสึก เหตุผลสวนตัว 

7. นักเรียนคิดวาการทํางานของผูอํานวยการ คณะครูในดานใดบาง
ที่เปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน โรงเรียนอื่นๆ และชุมชน? 

จุดเดนซึ่งเปนที่ยอมรับ 

8. นักเรียนอยากใหโรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงในดานใดบาง  
เพราะเหตุใด? 

ขอเสนอแนะจากความคิดเห็นของ
นักเรียน 

9. มีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในโรงเรียนบอยหรือไม   
นักเรียนรูสึกอยางไร? 

ความภูมิใจในโรงเรียน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 5) 
(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก: ผูมาศึกษาดูงาน) 

 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําท่ีถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก คือ กลุมผูมาศึกษาดูงาน ซึ่งแนวคําถามนี้
ผูวิจัยสามารถนําไปขยายสูคําถามยอยไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการ อีกท้ังยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในการสัมภาษณใหเหมาะกับผูใหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการสัมภาษณ 

- การรับรูขอมูลโรงเรียน 
- ความเกี่ยวของกับโรงเรียน 
- มุมมองและทรรศนะตอโรงเรียน ผูบริหาร บุคลากร และการดําเนินงาน 

 
ขั้นนําเขาสูการสัมภาษณ 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยงเขาสู 
การสัมภาษณ เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลท่ีอาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง โดยสราง
บรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เมื่อเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสัมภาษณแลว ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยเปดโอกาสให
ผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตามความเปนจริง
และทุกถอยคํา โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการสัมภาษณ 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
2. ดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติมคําถาม

ที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 7 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก (ฉบับที่ 5) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 
1. ขอความกรุณาทานแนะนําตนเองพอสังเขป ขอมูลสวนตัว 
2. เพราะเหตุใดทานจึงมาศึกษาดูงานโรงเรียนแหงนี้? เหตุผลที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางได
3. จุดมุงหมายหลักท่ีทานมาศึกษาดูงานโรงเรียนแหงนี้? กิจกรรม การดําเนินงาน หรือสิ่งท่ี

ตองการมาศึกษาดูงาน ความรูที่
ตองการไดรับจากการศึกษาดูงาน 

4. ทานไดรับอะไรจากการศึกษาดูงานโรงเรียนแหงนี้บาง และ
ทานจะนําไปประยุกตใชไดมากนอยเพียงใด อยางไร? 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
 

5. ทานรูจักผูอํานวยการโรงเรียนแหงนี้มากอนหรือไมอยางไร? ความสามารถ ชื่อเสียง จุดเดน 
6. ทานคิดวาคุณภาพของโรงเรียนแหงนี้เก่ียวของกับการ

บริหารงานของผูอํานวยการหรือไม  อยางไร? 
ผลของการมีภาวะผูนําตอโรงเรียน 

7. ทานประทับใจโรงเรียนแหงนี้หรือไมอยางไร? เหตุผลสวนตัว 
8. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการพัฒนาและปรับปรุงงานของ

โรงเรียนแหงนี้? 
ขอเสนอแนะจากผูมาศึกษาดูงาน 
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แนวคําถามสําหรับการจัดกลุมสนทนา 
กลุมที่ 1  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  หัวหนาฝายบริหาร 
กลุมที่ 2  ครุผูสอน  บุคลากรอื่นในโรงเรียน 

 
คําช้ีแจงในการใชแนวคําถาม 

แนวคําถามที่สรางขึ้นนี้ใชในการจัดกลุมสนทนาผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน มุงคนหาเอกลักษณภาวะผูนําท่ีถูกสรางขึ้นจากความเปนเอกัตตบุคคล
แสดงความมีภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่มีวิถีทางในการบริหารในรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง โดย
ผูวิจัยจะเลือกใชคําถามตอไปไปนี้ในการจัดกลุมสนทนาผูใหขอมูลหลัก ซึ่งแนวคําถามนี้ผูวิจัยสามารถนําไป
ขยายสูคําถามยอยไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการ อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชใน
การสัมภาษณใหเหมาะกับกลุมผูสนทนา 

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาจากปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นทางการบริหารเชิงประจักษที่แสดงออก
ใหเห็นถึงภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนโดยเนนการศึกษาที่ตัวผูอํานวยการโรงเรียนเปนหลัก 
 
สาระสําคัญในการจัดกลุมสนทนา 

- ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
- ขอมูลเก่ียวกับความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผู อํานวยการโรงเรียน ไดแก  
ความหมายและลักษณะของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

- ขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
- ขอมูลเก่ียวกับผลอันสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
ขั้นนํากิจกรรมกลุมสนทนา: การสรางบรรยากาศและความคุนเคย 

1. ผูสัมภาษณสรางความคุนเคยกับกลุมผูรวมสนทนาโดยเริ่มจากการสนทนาทั่วๆ ไปและเชื่อมโยง
เขาสูประเด็นคําถาม เพ่ือลดความกดดันและความเครียดในการใหขอมูลท่ีอาจบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง    
โดยสรางบรรยากาศการสนทนาแบบไมเปนทางการ 

2. เมื่อเชื่อมโยงเขาสูประเด็นที่จะสนทนาแลว ผูวิจัยขออนุญาตเริ่มการสนทนากลุมโดยเปดโอกาสให
สมาชิกท่ีรวมสนทนาสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ่งผูวิจัยจะตองบันทึกขอมูลตาม
ความเปนจริงและทุกถอยคํา โดยไมแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพื่อเปนการชี้แนะใหขอมูลเกิดความบิดเบือน 
 
ขั้นการดําเนินการกลุมสนทนา 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการสนทนา 
2. ดําเนินกิจกรรมกลุมสนทนาโดยใชการสนทนาอยางไมเปนทางการ มีการปรับคําถามและเพ่ิมเติม

คําถามที่มีความสอดคลองกับประเด็นนาสนใจเพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียด 
3. ผูวิจัยอาจเลือกใชคําถามบางขอกับผูใหขอมูลที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
4. ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา โดยสรางความเขาใจกับผูใหขอมูลถึงการถอดขอมูลเพ่ือ

นําไปสูขอมูลการวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 8 แนวคําถามสําหรับการจัดกลุมสนทนา 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนและชุมชน 
โรงเรียนแหงนี้มีประวัติความเปนมาอยางไร? 
 
 
ชุมชนมีสวนเกี่ยวของและบทบาทตอกิจการของโรงเรียนอยางไร  
และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา เปรียบเทียบ
กอนและหลังท่ีผูอํานวยการคนปจจุบันจะมาปฏิบัติหนาท่ีเปน
อยางไร? 
โรงเรียนแหงนี้เปนที่ยอมรับของชุมชนเพียงใด อยางไร? 
 
 
นโยบายการบริหารโรงเรียนเปนอยางไร? 
 
โรงเรียนควรมีการพัฒนาและปรับปรุงในดานใด เพราะเหตุใด?
 
 
ความรูสึกตอการที่ผูอํานวยการคนปจจุบันยายเขามาที่โรงเรียน
แหงนี้ 

 
เหตุการณสําคัญ พัฒนาการของ
โรงเรียนในดานตาง ๆ   
 
ผูอํานวยการคนปจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
 
 
ความสําเร็จ รางวัลเกียรติยศ
ชื่อเสียง ระดับชุมชน อําเภอ  
จังหวัดและระดับประเทศ 
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนปฏิบัติการ  
จุดเนนการบริหาร 
แนวทางและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ เนน
การบริหารของผูอํานวยการ 
การยอมรับในตัวผูบริหาร 
 

 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูอํานวยการโรงเรียนจําเปนจะตองมีภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนในการบริหารงานโรงเรียนหรือไม เพราะ
เหตุใด? 
ผูอํานวยการโรงเรียนแสดงความเปนเอกลักษณทางการบริหาร
และความเปนเอกัตตบุคคลอยางไรบาง? 
หลักการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนใดบางที่เปนแนวคิด
หลักสําคัญในการบริหารโรงเรียน 
 
 

 
 
ความสําคัญของยุทธศาสตรภาวะ 
ผูนําสําหรับผูบริหาร 
 
ความเปนเอกัตตบุคคลของ
ผูอํานวยการโรงเรียน 
ทฤษฎีและหลักการบริหารที่
เก่ียวของกับการสรางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
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ตารางที่ 8 แนวคําถามสําหรับการจัดกลุมสนทนา (ตอ) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/ คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
10. 

 
 

11. 
 
 

12. 
 

 
ผูอํานวยการโรงเรียนจะสามารถสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนไดจะตองมีพ้ืนฐานในดานใดบาง? 
 
ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบันมีจุดเดนอยางไรบาง? 
 
 
ปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการสรางภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 

 
ความรู  ทักษะ  และเจตคติ
ทางการบริหาร  คุณลักษณะ 
พฤติกรรม 
สิ่งท่ีบงบอกถึงความมีภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
ปจจัยภายใน  และปจจัยภายนอก
ที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการ
สราง และพัฒนาภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 

 
13. 

 
14. 

 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

17. 
 

ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอาํนวยการโรงเรียน
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวย
อะไรบาง? 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนแตละดาน
สอดคลองกับหลักการบริหารโรงเรียนอยางไร 
 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนแตละดานนําไปสู
กระบวนการดําเนินงานและบริหารโรงเรียนอยางไร? 
 
เทคนิคและวิธีการสําคัญที่ผูอํานวยการใชในการบริหารงาน
โรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการสรางภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนมีอะไรบาง? 
 

 
องคประกอบของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
หลักการและทฤษฏีการบริหารท่ี
สอดคลองกับภาวะผูนําสถานศึกษา
ของผูอํานวยการโรงเรียน 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนสูการปฏิบัติ
เพ่ือบริหารโรงเรียนอยางมีคุณภาพ 
แนวทาง 
กระบวนการบริหารที่เปน
เอกลักษณของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการ
โรงเรียน 
ขอเสนอแนะในการสรางและการ
พัฒนาตนเองสําหรับผูบริหาร 
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ตารางที่ 8 แนวคําถามสําหรับการจัดกลุมสนทนา (ตอ) 
 
ขอที ่ แนวคําถาม หมายเหตุ/คําอธิบายเพิ่มเติม 

 
 

18. 
 

19. 
 
 

20. 
 

21. 

ขอมูลเกี่ยวกับผลอันสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของภาวะผูนํา
สถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียน 
กิจกรรมใดบางท่ีโรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบายของ
ผูอํานวยการและประสบความสําเร็จ เพราะเหตุใด? 
เอกลักษณทางการบริหารสงผลตอการยอมรับในตัวผูอํานวยการ
โรงเรียนอยางไร? 
 
ภาวะผูนําสถานศึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนสงผลตอชุมชน
หรือไม อยางไร 
ผลลบที่เกิดขึ้นจากการสรางเอกลักษณทางการบริหารของ
ผูอํานวยการตอโรงเรียนมีหรือไม อยางไร? 

 
 
ผลของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตอโรงเรียน 
ผลของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตอตัว
ผูอํานวยการ 
ผลของภาวะผูนําสถานศึกษาของ
ผูอํานวยการโรงเรียนตอชุมชน   
จุดออน ควรพัฒนา 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงจํานวนเอกสารขอมูลภาคสนามและรหัสขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 9 จํานวนเอกสารขอมูลภาคสนามและรหัสขอมูล 
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ตารางที่ 9 จํานวนเอกสารขอมูลภาคสนามและรหัสขอมูล (ตอ) 
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ตารางที่ 9 จํานวนเอกสารขอมูลภาคสนามและรหัสขอมูล (ตอ) 
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