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 The purposes  of this research were to determine : 1. the administrators’ leadership  of      
the Bangkok metropolitan administration , 2. self-assessment results based on smart schools under      
the Bangkok metropolitan administration and 3. the administrators’ leadership affecting self-assessment 
results based on smart schools. The population were 435 schools , the samples were 205 schools under 
the Bangkok metropolitan administration. The respondents were administrator, assistant administrator 
and 2 teachers, totally 820 respondents .The research  instrument  was a questionnaire of administrators’ 
leadership on the concept of  Sergiovanni  and  self-assessment results based on smart schools in department 
of education Bangkok metropolitan administration . The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and stepwise  multiple  regression  analysis. 
 The  research finding  were as follows :  
 1. The administrators’ leadership  of  the Bangkok metropolitan administration in overall 
and individual aspect were at a high level . Ranging from the highest to  the lowest : prerequisites , 
patriotism , perspective , platform , planning , persisting, people , principle, politics and             
purposing , respectively. 
 2. Self-assessment results based on smart schools under the Bangkok metropolitan 
administration overall and individual aspect were at a high level. Ranging from the highest  to              
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกอยางรวดเร็วในปจจุบันท่ีเกิดการแขงขันทางการคาของ
นานาชาติท่ัวโลก  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคมการเมืองและวัฒนธรรม     
ส่ิงเหลานี้ยอมเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคม  คนท่ีอยูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางมี
ความสุขจะตองรูเทาทันโลก  รูเทาทันชีวิต  รูเทาทันจิตใจของตนเองและผูอ่ืน รูจักใชชีวิตดวยความ
ไมประมาท1 การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนามนุษยใหสามารถสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิต ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มขีด
ความสามารถ ใหคนไดรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในโลกโลกาภิวัฒน  2 
ตลอดจนใหมีคุณลักษณะท่ีมองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง มีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสอดคลองกับกระแส
การเปล่ียนแปลงของชาติและสังคมโลก 3 

รัฐบาลไทยไดทุมเทงบประมาณดานการศึกษามากกวาประเทศอื่นอีกหลายประเทศ      
กองประชากร (UNPD : UN Population Division) ซ่ึงเปนหนวยงานของสหประชาชาติท่ีดูแลเร่ือง
การศึกษาไดจัดประเทศไทยเปน 1 ใน 3 ของประเทศกลุมแรกท่ีลงทุนดานการศึกษามากท่ีสุด      
แตผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปน 1 ใน 3 ของประเทศกลุมสุดทาย  ซ่ึงมีเพียงไมกี่ประเทศท่ี

                                                 
 1สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค : ความฉลาดทางอารมณ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท          
พริกหวานกราฟฟค,2552) ,2. 
 2กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:    
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2542) ,3. 
 3รุง  แกวแดง, การประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทําไดไมยาก (กรุงเทพมหานคร:บริษัท 
สํานักพิมพวัฒนาพานิชย จํากัด,2544) ,61. 1 
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การลงทุนกับผลนั้นอยูตรงขามกัน  ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดการเรียกรองท่ีจะใหเกิดการจัดการศึกษา
มีคุณภาพ 4  

การประเมินตนเองของสถานศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสงเสริมและผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินตนเองจะเปนขอมูลยอนกลับ
สําหรับโรงเรียนในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา5 การประเมินตนเองของสถานศึกษา
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพราะเปนการคนหาจุดแข็งจุดออน และคนหาแนวทางท่ีตองปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการประเมินท่ีไดจะเกิดประโยชนโดยตรงกับผูบริหาร ครู นักเรียน 
ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของและชุมชน การประเมินตนเองจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบในการประเมิน
จะตองหาวิธีการท่ีจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมในการประเมินมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
คุณคาของการประเมินตนเอง เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนท้ังผูนําและเปนผูประสานความ
รวมมือจากทุกฝายท่ีมีความสามารถ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน และการ
เรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัย
กับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนท่ียอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปน
ประชาธิปไตย นําไปสูการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคล
สําคัญท่ีจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ 6   

 
 

                                                 
 4สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู , เรียนรู...สูคุณภาพสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
หจก.เจเอ็นที,2548),3. 
 5สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2543),1. 
 6ธีระ รุญเจริญ , การบริหารโรงเรียน ยุคปฏิรูปการศึกษา ,พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักขาวฟาง,2546),21. 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
กรุงเทพมหานครไดกําหนดกรอบชี้นําและควบคุมการพัฒนาโดยจัดทําเปนแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2520-2524) จนถึงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงแตละฉบับนั้นมี
เปาหมายของการพัฒนาที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง ในป พ.ศ. 2546 มีการ
ปฏิรูประบบราชการที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขและความ
พึงพอใจแกประชาชน  โดยประกาศบังคับใชแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 และ 14 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผน
นิติบัญญัติมาตรา 15 ดวยเหตุนี้ ปงบประมาณ 2548 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ  
โกษะโยธิน) ไดปรับแนวทางการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกับระบบบริหารราชการของประเทศ โดยจัดทําเปนแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2548-2551 ข้ึน 7 เม่ือแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครดังกลาวส้ินสุดลงในป พ.ศ.2551 ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว สุขุมพันธุ บริพัตร) ไดจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 
ป (พ.ศ. 2552-2563) โดยแบงชวงพัฒนาเปน 3 ระยะ ๆ ละ 4 ป ตามวาระของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  
 ปจจุบันกรุงเทพมหานครใชแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครในระยะแรก พ.ศ.2552-
2555  ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของภูมิภาค เจริญกาวหนาทัดเทียม
เมือง ช้ันนํา  มี ส่ิงแวดลอมท่ีดีและเปนมหานครนาอยูอย างยั่ งยืน” แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2552-2555 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตรหลัก 
โดยยุทธศาสตรท่ี 2 เปนเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และเปนมหานครแหงการเรียนรู (Developing Strong Economy and Knowledge-based Society) 
ดานการศึกษาไดมุงเนนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและอนุบาล ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต8 

ดานการบริหารและจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ผูบริหารกรุงเทพมหานครมี
นโยบายดานการจัดการศึกษาและมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการใหบริการการศึกษาทุกระดับ
และกลุมเปาหมาย มีการบริการทางการศึกษาหลายรูปแบบและหลายระดับ ทําใหกรุงเทพมหานคร

                                                 
 7สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551 
ฉบับผูบริหาร (กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,2548),1. 
 8สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555  
พิมพคร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,2551),10. 
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เปนศูนยรวมความหลากหลายของการศึกษา มีเครือขายการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง
ของภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนตนแบบของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังมี
งบประมาณสนับสนุนการใหบริการการศึกษาเพิ่มเติมจากรัฐบาล มีสถานศึกษาตั้งกระจายท่ัวพื้นท่ี 
50 เขต และมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย บุคลากรมีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 9 อยางไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงเปนจํานวนมากจึงยากตอ
การใหบริการการศึกษาไดอยางท่ัวถึง นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสวนใหญมีฐานะปานกลางถึง
ฐานะยากจน เปนภาระหนาท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีตองใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม นโยบายของกรุงเทพมหานครมีมากและเรงดวนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดทันกําหนด
ตามแผนท่ีวางไว โรงเรียนขาดความเปนนิติบุคคลในเชิงการบริหารจัดการ สถานศึกษาบางแหงของ
กรุงเทพมหานครมีบริเวณจํากัด คับแคบ ทําใหการพัฒนาทางกายภาพทําไดยาก ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการบุคลากรไมเพียงพอ ขาดตําแหนงบุคลากรใน
การบริหารทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากร ขาดแคลนผูนําทางการศึกษาท่ีเปนคน
กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปล่ียนแปลง บุคลากรบางคนขาดทักษะในการทํางานเฉพาะเร่ือง ครู
อัตราจางขาดความม่ันคงในวิชาชีพครูจึงทําใหไมทุมเทในการปฏิบัติงานและปญหาเร่ืองการ
โอนยายภูมิลําเนาของครูก็สงผลกระทบตอจํานวนและการพัฒนาคุณภาพครู 10  
 สํานักการศึกษาในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามวิสัยทัศนและนโยบายดานการศึกษาของคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษานั้น สํานักการศึกษา ไดดําเนินการสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทุกโรงเรียนไดมีระบบการบริหารจัดการดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก การประเมิน
เครือขายโรงเรียน การประเมินโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL การประเมิน

                                                 
 9เร่ืองเดียวกัน,16-17. 
 10หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),1-3. 
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มาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน11 
ซ่ึงเปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของแตละโรงเรียนและดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยใชการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนเปนเคร่ืองมือประเมินภายในเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนและให
มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับเครือขายโรงเรียน ระดับสํานักงานเขต เพื่อใหแตละ
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพท่ีเขมแข็ง มีระดับคุณภาพที่สูงทัดเทียมกัน มีความม่ันใจในคุณภาพ 
มีความพรอมในการรับการตรวจสอบคุณภาพจากระดับกรุงเทพมหานคร12 โดยมีโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 435 โรงเรียนกระจายอยูทุกสํานักงานเขต และเพื่อประโยชนในการ
ประสานงาน กํากับและติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแบงกลุมปฏิบัติงานของสํานักงานเขตท่ีมีสภาพพื้นท่ีเศรษฐกิจ สังคม 
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนใกลเคียง จํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมงานนิเทศการศึกษา 1 
ประกอบดวยสํานักงานเขต พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย ปทุมวัน สัมพันธวงศ บางรัก ดุสิต สาทร 
และวัฒนา รวม 8 เขต จํานวน 51 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 2 ประกอบดวยสํานักงานเขต
บางซ่ือ ราชเทวี พญาไท ยานนาวา บางคอแหลม พระโขนง คลองเตย หวยขวาง ดินแดง บางนา 
และจตุจักร รวม 11 เขต จํานวน 52 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 3 ประกอบดวยสํานักงานเขต
ภาษีเจริญ บางกอกนอย บางพลัด บางกอกใหญ ธนบุรี คลองสาน จอมทอง และราษฎรบูรณะ รวม 
8 เขต จํานวน 86 โรงเรียน กลุมงานนิเทศการศึกษา 4 ประกอบดวยสํานักงานเขตบางเขน ดอนเมือง 
ลาดพราว สายไหม หลักส่ี หนองจอก และคลองสามวา รวม 7 เขต จํานวน 87 โรงเรียน กลุมงาน
นิเทศการศึกษา 5 ประกอบดวยสํานักงานเขตบางกะป บึงกุม วังทองหลาง ประเวศ มีนบุรี 
ลาดกระบัง สวนหลวง คันนายาว และสะพานสูง รวม 9 เขต จํานวน 87 โรงเรียน กลุมงานนิเทศ

                                                 
 11หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2552),56. 
 12หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2548),2. 
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การศึกษา 6 ประกอบดวยสํานักงานเขตตล่ิงชัน หนองแขม ทวีวัฒนา บางขุนเทียน บางบอน บางแค 
และทุงครุ รวม 7 เขต จํานวน 72 โรงเรียน13 

กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเปนหนวยงานที่ รับผิดชอบจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครจนไดรับรองมาตรฐาน
การประกันคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
นั้น ซ่ึงความสําเร็จไดเร่ิมจากการกําหนดนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดท่ี
เนนการเรียนรูอยางมีความสุข เปนคนดีและเกงวิชาการ ใหโรงเรียนเปน SMILE SCHOOL ซ่ึง
สงผลทําใหโรงเรียนเกิดความมั่นใจและมีความพรอมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเยาวชนใน
กรุงเทพมหานครมีวิ ถีชีวิตแหงความพอใจในความเปนไทย  สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม ดวยกระบวนการกิจกรรมและนวัตกรรมท่ีพาสูการแขงขัน
ระดับประเทศ  ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสุขตามอัตภาพตน   

เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงตอสภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีกระทบ
ตอประชากรในกรุงเทพมหานครโดยตรง ในปงบประมาณ 2548 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายอภิรักษ  โกษะโยธิน) ไดกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน  ครู  และผูบริหาร
โรงเรียนจาก SMILE SCHOOL การเรียนรูคูรอยยิ้ม ใหเปน SMART STUDENT SMART 
TEACHER และ SMART PRINCIPAL ในกรอบใหญ คือ SMART SCHOOL โดยดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและทองถ่ินไดรูจักและเชื่อมั่นในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมากข้ึน หลังจากที่โรงเรียนไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  หรือ สมศ.ในรอบแรกแลว  

การนํานโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เร่ือง SMART SCHOOL สูการปฏิบัตินั้น 
สํานักการศึกษาดําเนินการดวยการประชาสัมพันธ สวนโรงเรียนกระตุนและสงเสริมใหครูทุกกลุม
สาระจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ โดยกําหนดความหมายของคําวา 
SMART  ดังนี้  
 S (Success)     หมายถึง  การเรียนรูสูความสําเร็จ  
 M (Morality)     หมายถึง  การเรียนรูคูคุณธรรม   
 A (Activities)     หมายถึง  การเรียนรูคูกิจกรรม    

                                                 
 13หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา  ,กรุงเทพมหานคร , โรงเรียนกทม.SMART 
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),32-
33. 
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 R (Relativity)     หมายถึง  การเรียนรูคูชุมชน  
 T (Technology)    หมายถึง  การเรียนรูคูเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ พ.ศ.2549 กรุงเทพมหานครกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL ซ่ึงเปนการประเมินคุณภาพภายในของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหโรงเรียนเตรียมพรอมในการเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  หรือ สมศ.ในรอบท่ี
สอง ท้ังนี้ผลการประเมินของท้ังสองหนวยงานจะแสดงคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางภาคภูมิใจ ผูปกครอง ชุมชน สังคมจะไดรับทราบผานการประชาสัมพันธ
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของกรุงเทพมหานครหลายรูปแบบ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 พัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานครโรงเรียนละ 1 คนใหมี
ความรูและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process : DLP (สงสัย สังเกต 
สัมผัส สํารวจ สืบคน ส่ังสมและสรุปผล) ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานเปนคร้ังท่ีสอง14  

การท่ีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองตอง
ผูบริหารที่มีความสามารถ เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท้ังหมด 
เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามกรอบนโยบาย SMART 
SCHOOL ผูบริหารสถานศึกษาท่ีรูจักใชภาวะผูนําจะชวยใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพทั้ง
ดานครูและนักเรียน ภาวะผูนําจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 15 

 
ปญหาของการวิจัย 

จากสภาวการณ ท่ีเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีกระทบตอประชาชนใน
กรุงเทพมหานครโดยตรง  กรุงเทพมหานครโดยสํานักการศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ  
พรอมท้ังสงเสริมความเปนเลิศในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ใหสอดคลองกับ

                                                 
 14หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา  ,กรุงเทพมหานคร , โรงเรียนกทม.SMART 
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),2-3. 
 15จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา ,พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบุค พอยท,2545),123. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
นโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยาง
เต็มตามศักยภาพของแตละโรงเรียน  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกผูเรียน  มีเปาหมายท่ีจะให
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับการรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  สํานักการศึกษาไดนํา
นโยบายการศึกษาตามกรอบ SMART SCHOOL มาประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน  เพื่อใหทิศทางในการประเมินโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย  SMART SCHOOL  เปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานัก
การศึกษาจึงกําหนดการประเมิน  3  ดาน   ไดแก   ดานผูบริหารโรงเรียน  ดานครู  และดานนักเรียน   
โดยมีตัวช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานท้ังสามดานรวม 18 ตัวช้ีวัด 16  
 ดานนักเรียน (Smart Student) ควรมีคุณลักษณะเปนผูมีคุณธรรม  รักการทํางาน  หาความรู
เปน  คิดอานอยางมีเหตุผล  มีทักษะการเรียนรู  และมีความสุขท้ังกายและใจ  ดานครู (Smart  
Teacher) ควรมีคุณลักษณะเปนผูรูวิ ธีและสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ  และมีคุณวุฒิและ
ความสามารถตามงานท่ีรับผิดชอบ ดานผูบริหาร (Smart Principal)  ควรมีคุณลักษณะเปนผูท่ีมี
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  สามารถบริหารจัดการใหมีกิจกรรมการเรียนรูจัดใหมีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  มีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการบริหารงานท่ีดีตลอดจนเปนผูท่ีมี
พฤติกรรมภาวะผูนํา17 

นอกจากองคประกอบและตัวช้ีวัดแลวยังไดกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของแตละ
องคประกอบ คือ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร 7 ประการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู  7 
ประการ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 7 ประการ เกณฑการจัดระดับคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนจะตองมีคาเฉล่ียสามองคประกอบต้ังแต 3.00 ข้ึนไป และไมมีตัวช้ีวัดใดอยูในระดับปรับปรุง  
 การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ได
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
ขาราชการบํานาญ หัวหนาฝายการศึกษา  ศึกษานิเทศก นักวิชาการ จํานวน 45 คณะ ไดทําการประเมิน

                                                 
 16หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),20. 
 17 หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร,  โรงเรียนกทม.SMART 
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16. 
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คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 435 โรงเรียน ระหวางวันท่ี 9 มิถุนายน ถึง   
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 ผลการรายงานคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2551 พบวา  
 1) ปญหาดานผูบริหาร มีคาเฉล่ียตัวช้ีวัดรวมเทากับ 3.66 โดยตัวช้ีวัด 3 ตัวชี้วัดท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงกวาคาเฉล่ียรวม คือ เร่ืองการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและถึงพรอมดวยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Morality) เฉล่ีย 3.89 การใชและบริหารจัดการดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Technology) เฉล่ีย 3.69 และผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียน (Activities) เฉล่ีย 3.67   
 สวนตัวช้ีวัดคุณภาพที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการ
บริหารการศึกษา (Success) เฉล่ีย 3.53  และเร่ืองจัดใหมีความรวมมือแลกเปล่ียนเรียนรูเปน
เครือขายทางการศึกษา โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน (Relativity) เฉล่ีย 3.5418 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉล่ียคุณภาพดานผูบริหาร  

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ เฉล่ีย 

S 3.53 

3.66 

M 3.89 
A 3.67 
R 3.54 
T 3.69 

 
ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),39. 
 2) ปญหาดานครู มีคาเฉล่ียคุณภาพรวมเปน 3.56 โดยมีตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัดท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวา
คาเฉล่ียรวม คือ  เร่ืองครูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี (Morality) เฉล่ีย3.84  
และเร่ืองครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน (Relativity) เฉล่ีย 3.80  

                                                 
 18หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),40. 
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 สวนตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด คือ เร่ืองครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลดานวิชาการ (Success) เฉล่ีย 3.21  เร่ืองครูจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ (Activities1) เฉล่ีย 3.42 เร่ืองครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน (Activities 2)
เฉล่ีย 3.53  และเร่ืองครูมีการจัดหา ผลิตส่ือ ใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และตนเอง (Technology) เฉล่ีย 3.55  19 ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียคุณภาพดานครู  

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ เฉล่ีย 

S 3.21 

3.56 

M 3.84 
A1 3.42 
A2 3.53 
R 3.80 
T 3.55 

 
ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),41. 
 
 3) ปญหาดานนักเรียน มีคาเฉล่ียคุณภาพรวมเปน 3.36 โดยมีตัวช้ีวัด 4 ตัวท่ีมีคาเฉล่ียสูงกวา
คาเฉล่ียรวม คือ เร่ืองนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนชวยเหลือชุมชนและ
สังคม (Relativity) เฉล่ีย 3.90 เร่ืองนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
(Morality) เฉล่ีย 3.60 เร่ืองนักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชเพื่อการ
สรางสรรคผลงาน (Activities 2) เฉล่ีย 3.52 นักเรียนมีนิสัยการเรียนรูแบบ Discovery Learning 
Process (Activities 3) เฉล่ีย 3.38 และเร่ืองนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ (Technology) เฉล่ีย 3.37 

                                                 
 19หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),42. 
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 สวนตัวช้ีวัดคุณภาพที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ เร่ืองนักเรียนมีความสามารถในการใช
ทักษะทางภาษาและการส่ือสารเพ่ือการสรางสรรคกิจกรรม (Activities1) เฉล่ีย 2.86 และนักเรียนมี
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนด และมีความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห (Success) 
เฉล่ีย 2.89 20 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ียคุณภาพดานนักเรียน  

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ เฉล่ีย 

S 2.89 

3.36 

M 3.60 
A1 2.86 
A2 3.52 
A3 3.38 
R 3.90 
T 3.37 

 
ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร,การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),43. 
 
 จากคาเฉล่ียคุณภาพท้ังสามองคประกอบ พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและถึงพรอมดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
สงผลใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําให
นักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนชวยเหลือชุมชนสังคม แตอยางไรก็ตามครูยังมี
เร่ืองท่ีควรไดรับการพัฒนาในเร่ืองผลงานดานวิชาการ และการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ จึงมีผลใหนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานคอนขางนอยในเร่ืองความสามารถในการใชทักษะ

                                                 
 20หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),44. 
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ทางภาษาและการส่ือสารเพ่ือการสรางสรรคกิจกรรม ผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนดและ
ความสามารถในการอานเขียน คิดวิเคราะห 21   
 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย 
SMART SCHOOL คร้ังนี้พบวา ดานผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานครู และดาน
นักเรียน ตามลําดับ แตคุณภาพนักเรียนเปนผลผลิตสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาแตมีมาตรฐานการ
เรียนคอนขางนอย ปญหาดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็นถึงการบริหารงานของสถานศึกษาใน
ภาพรวมและการมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเพราะเปนผูบริหารสูงสุดและมีหนาท่ีโดยตรง
ในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงการ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพมาตรฐานเปนสําคัญ และนําใหบุคลากรในสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานท่ีมุงไปในทิศทางเดียวกัน22    ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรมีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพราะการประเมินตนเองเปนความรับผิดชอบของ
โรงเรียนซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหผูเรียนโดยตรง  โดยสถานศึกษาตองมีการ
ประเมินตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการตรวจสอบการดําเนินงาน นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานของตนใหสําเร็จตามเปาหมาย ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผล
ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยท่ีไดจะ
เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนและปรับเปล่ียนภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสม  ซ่ึงจะสงผลใหโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับคุณภาพมาตรฐานสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากปญหาของการวิจัยดังไดกลาวไปนั้น  ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อให
สอดคลองกับปญหาดังกลาว ดังนี้ 

1. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อทราบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

                                                 
 21หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),49. 
 22สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, บทความ:วารสารวิชาการ ปท่ี 12 ฉบับท่ี 4 
ตุลาคม-ธันวาคม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค.,2552),61. 
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3. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหาคําตอบในการวิจัยคร้ังนี้ไว   ดังน้ี 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด 
 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับใด 

3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดกรุงเทพมหานครหรือไม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามความมุงหมายท่ีวางไว ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับปานกลาง 
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบขายของการวิจัย 

เพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ แคทซและคาหน 
(Katz  and  Kahn)  ซ่ึงเสนอไววา สถานศึกษาเปนองคการที่สําคัญองคการหนึ่งในระบบสังคมท่ีมี
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชน มีลักษณะเปนองคการในระบบเปดท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการดําเนินงานตาง ๆ สามารถจัดในแบบเชิงระบบ  ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output) 23  ท่ีมีปฏิสัมพันธ

                                                 
23 Daniel  Kat and Robert L.Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations (New  

York : John  Wiley  &  Sons,1990),127-129. 
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โตตอบกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา คือ 
ทรัพยากรทางการศึกษาอัน ไดแก บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ  นโยบายการศึกษา และอ่ืน 
ๆ ซ่ึงจะมีการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการกลาว คือ กระบวนการจัดการ  กระบวนการนิเทศ  
กระบวนการเรียนการสอน  โดยกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ตองดําเนินการใหครอบคลุมขอบขาย
ของโรงเรียนทุกดาน  เพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามนโยบายและจุดมุงหมายของหลักสูตร   

การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานใหประสบผลสําเร็จ ความมีภาวะผูนําของผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในองคการ 
ซ่ึงมีผูกลาวถึงภาวะผูนําของผูบริหารไวมากมาย ดังนี้ เรดดิ้น (Reddin) ไดเสนอแบบภาวะผูนํา
ทางการบริหารงานไว 8 แบบ คือ 1. ผูหนีงาน (Deserter) 2. นักบุญ (Missionary) 3. ผูเผด็จการ 
(Autocrat)  4.  ผูประนีประนอม  (Compromiser)  5.  ผูยึดระเบียบ  (Bureaucrat)  6.  นักพัฒนา 
(Developer) 7. ผูเผด็จการท่ีมีศิลป (Benevolent)  และ 8. นักบริหาร (Executive) 24  เซอรจิโอวานนี 
(Sergiovanni) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําคุณภาพมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality Leadership)  คือ     
1. ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites)  2. การมองการณไกล (Perspectives)  3. มีหลักการ (Principle)              
4. หลักในการทํางาน (Platform)  5. หลักการปกครอง (Politics)  6. ความมุงประสงค  (Purposing)                    
7. การวางแผน (Planning)  8. ความยืนหยัด (Persisting)  9. การบริหารคน (People)  และ 10. ความรักองคกร 
(Patriotism) 25  ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger  and  Murphy) ไดเสนอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนไว   11 ดาน คือ 1. การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 2. การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 
3. การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 4. การประสานงานดานการใชหลักสูตร  5. การ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6.  การควบคุมการใชเวลาในการสอน 7. การเอาใจใสความ
คิดเห็นของครูและนักเรียน 8. การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 9. การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 
10. การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และ 11. การจัดใหมีส่ิงท่ีสงเสริมสภาพการเรียนรู26           
บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดกลาววาคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการของผูนําการ
เปล่ียนแปลง คือ 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charismatic 

                                                 
 24 William J. Reddin, Managerial  Effectiveness (New  York : McGraw-Hill Book, Co., 
1970),41-43. 

25 Thomas J. Sergiovanni  , Leadership for The schoolhouse : How is It Different? : Why 
Is It Important? (New York : McGraw-hill,1996) ,10-11. 
 26Phillip  Hallinger  and  Joseph  Murphy, “Assessing  the  Instructional  Management  
Behavior  of  Principles,” The  Elementary  School  Journal  86,2 ( November 1985):221-224.  
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Leadership : II or CL) 2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 3. การกระตุนทาง
ปญญา (Intellectual  Stimulation : IS) และ 4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual 
Consideration : IC)27  

นอกจากผูบริหารตองมีภาวะผูนําเพื่อทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จแลว การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาก็เปนกลไกสําคัญท่ีสงเสริมและผลักดันใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดเชนกัน  สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวคิด
ของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน  ไดแก 1. ดาน
ผูบริหาร  2. ดานครู 3. ดานนักเรียน28  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวมากําหนด
เปนขอบขายของการวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 27Bernard  M. Bass  and  Bruce  J. Avolio, Improving  Organizational  Effectiveness  
Through  Transformational  Leadership  (C.A. : Sage  Publication,1994),4. 
 28 หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29. 
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- คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
- คุณภาพของนักเรียน 

-บุคลากร 
-วัสดุ อุปกรณ 
-งบประมาณ 
-การจัดการ 

 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1   ขอบขายของการวิจัย 
ท่ีมา : ประยุกตจาก  Daniel  Katz  and  Robert  L.Kahn, The  Social  Psychology  of  
Organization. (New  York : John  Wiley  &  Sons,1990),127-129. 
        : Thomas J. Sergiovanni , Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why is It 
Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11. 
         : หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29. 
 
 

สภาพแวดลอม (Context) 
สภาพทางสังคม 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางภูมิศาสตร 
สภาพทางการเมือง 

 
 

ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output) 
 

การบริหาร 
 
 
 

การเรียนการสอน 
การนิเทศ 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

ภาวะผูนํา ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ท่ี
กลาววา ภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพควรมี 10 ประการ (The 10-p Model of Quality Leadership)  คือ  1. ความ
จําเปนพื้นฐาน (Prerequisites)  2. การมองการณไกล (Perspectives)  3. มีหลักการ (Principle)  4. หลักในการ
ทํางาน (Patform)  5. หลักการปกครอง (Politics)  6. ความมุงประสงค (Purposing)    7. การวางแผน (Planning)  
8. ความยืนหยัด (Persisting)  9. การบริหารคน (People)  และ 10. ความรักองคกร (Patriotism) 29   และผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวคิดของหนวยหนวยศึกษานิเทศก สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้   1. ดานผูบริหาร 2. ดานครู  3. ดานนักเรียน30 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมากําหนดเปนขอบเขตของการวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Thomas J. Sergiovanni, Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why 

is It Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11. 
 30 หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29. 
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
        : Thomas J. Sergiovanni , Leadership for The Schoolhouse : How is It Different? : Why is It 
Important? (New York : McGraw-hill,1996) , 10-11. 
         : หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน กทม. Smart School 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),16-29. 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอจํากัดบางประการเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงขอ
กําหนดขอตกลงไวดังนี้  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชตัวช้ีวัดจากองคประกอบการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 3 ดาน ของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชผลการประเมิน
ตนเองดานนัก เ รียน  ดานครู  และดานผูบริหาร  ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2551 การกําหนดชวงการประเมินผูวิจัยแบงออกเปน 5 ระดับ และ
ไมมีการใหคาน้ําหนักระหวางตัวบงช้ีที่แตกตางกันท้ังดานผูบริหาร ดานครู และดานนักเรียน 

 
 

ภาวะผูนาํของผูบริหาร (Xtot) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ (Ytot) 

1. ความจาํเปนพื้นฐาน (Prerequisites) (X1) 
2. การมองการณไกล (Perspectives) (X2) 
3. มีหลักการ (Principle) (X3) 
4. หลักในการทํางาน (Platform) (X4) 
5. หลักการปกครอง (Politics) (X5) 
6. ความมุงประสงค (Purposing) (X6) 
7. การวางแผน (Planning) (X7) 
8. ความยนืหยดั (Persisting) (X8) 
9. การบริหารคน (People) (X9) 
10. ความรักองคกร (Patriotism) (X10) 

1. ดานผูบริหาร (Y1) 
2. ดานครู (Y2) 
3. ดานนักเรียน (Y3) 
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คํานิยามศัพท 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั  ผูวิจยัจึงไดกําหนดนิยามศัพทหรือความหมายของคําศัพท
เฉพาะในการวิจัยนี้ไว  ดังนี ้
 ภาวะผูนํา  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหทําใหสมาชิกใน
กลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ยอมรับท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีให
การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ตามทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของเซอรจิโอวานนี 
(Sergiovanni) ประกอบดวย  ความจําเปนพื้นฐาน  การมองการณไกล  มีหลักการ  หลักในการทํางาน  
หลักการปกครอง     ความมุงประสงค  การวางแผน  ความยืนหยัด  การบริหารคน  และความรักองคกร   
 ผู บ ริหาร   หมาย ถึง  บุคลากรวิชา ชีพ ท่ี รับ ผิดชอบการบริหารโรง เ รี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงทําหนาท่ีบริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารไมนอยกวา 1 ป 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบการ
ดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน ท่ีกระทําโดยบุคคลใน
หนวยงานหรือผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด เปนกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีจะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตามกรอบแนวคิดของสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานครประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน มี 18 ตัวช้ีวัด ไดแก ดานผูบริหาร มี 5 ตัวช้ีวัด 
ดานครู มี 6 ตัวช้ีวัด และดานนักเรียน มี 7 ตัวชี้วัด   
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
เขต และอยูภายใตนโยบายและการกํากับของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวน 435 โรงเรียน  
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
ประเด็นตอไปนี้ 1) ภาวะผูนํา  2) การประเมินตนเอง 3) การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ 
4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

ภาวะผูนาํ 
ความหมายของภาวะผูนํา 
 มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวหลายความหมาย ดังนี้ 

ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือ
กิจกรรมซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมผูอ่ืน โดยท่ีบุคคลอ่ืนจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนํา
เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณหนึ่ง31 
 ภาวะผูนํา หมายถึง พลังชนิดหนึ่งท่ีสามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุม
คน และระบบองคกร ไปสูการบรรลุเปาประสงค 32 
 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอคนอ่ืนและกลุมเพื่อใหสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีไดวางไว 33 

ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลบังคับและชักจูงผูอ่ืนท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายขององคการท่ีไดกําหนดไว34 

                                                 
 31พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, “ภาวะผูนํา,” รัฐสภาสยาม 49,7 (กรกฎาคม 2544):46-61. 
 32นิตย สัมมาพันธ, ภาวะผูนํา : พลังขับเคล่ือนองคกรสูความเปนเลิศ ,พิมพคร้ังท่ี 3 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2546),31. 
 33อาคม วัดไธสง, หนาท่ีผูนําในการบริหารการศึกษา ,พิมพคร้ังท่ี 2 (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ , 2547) , 3. 
 34ธิติพร ตนัยโชติ, “ภาวะผูนํา,” วารสารศูนยบริการวิชาการ 14,2 (เมษายน-มิถุนายน, 2549) 
: 42. 
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 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของผูนําท่ีจะทําใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกรตามการ
นํานั้นไป การที่จะทําใหคนจํานวนมากซ่ึงมีความเปนเอกัตบุคคล (Individuality) สูง ตามการนําไป
ดวยความสมัครใจและดวยความศรัทธาในการนํานั้น ความสําคัญอยูท่ี ความสามารถในการจูงใจ 
อันเกิดจากภาวะผูนําของผูนํา 35 
 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถจูงใจผูอ่ืน สามารถสรางวิสัยทัศน สามารถตัดสินใจได
อยางเหมาะสม เม่ือตองเผชิญสถานการณท่ีไมแนนอนและสามารถทําใหผูตามทํางานอยางมีขวัญ
และกําลังใจ36 
 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลมีอิทธิพลตอกลุมสมาชิก  สามารถโนมนาวให  
ทุกคนในกลุมทํางานเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ37   
 ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลโนนนาวกลุมบุคคล  เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย38      
 ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถท่ีมีอิทธิพลท่ีจะกระตุนจูงใจ  และทําใหผู อ่ืนทุม
ความหมายอยางเต็มท่ีเพื่อใหเกิดประสิทธิผล และความสําเร็จขององคการซ่ึงทุกคนเปนสมาชิกอยู39   
 กลาวโดยสรุปภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหทํา
ใหสมาชิกในกลุมหรือในองคกรเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตาม ยอมรับท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางเต็มท่ีใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
 
 
 

                                                 
 35สุนทร โคตรบรรเทา, ภาวะผูนําในองคการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ปญญาชน, 2551) , 
31. 
 36Ever,C.W. and Lakomski, Doing Educational Administration (Oxford : Pergamon , 
2000 ) , 58. 
 37Jerald. Greenberg, and Robert A. Baron,  Behavior in Organizations ,8th ed. (Upper 
Saddle River.New Jersey : Pearson Education.Inc.,2003),471.  
 38Stephen P. Robbins, Organizational  Behevior ,10th ed. (Upper Saddle River.New Jersey 
: Pearson Education.Inc.,2003) , 314.  
 39Steven L. McShane, and Mary Ann. Glinow Von, Organizational Behavior ,3rd ed. 
(New York : McGraw-Hill Co.,2005) , 416. 
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ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําเปนศิลปะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอนักบริหารที่จะนําองคการไปสู
ความสําเร็จ เนื่องจากผูนําจะมีสวนสําคัญในการกําหนดปญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบ
ตอความอยูรอด หรือการพัฒนาของกลุม หากมองแตผิวเผินเราจะเห็นวาการเปนผูนําเปนเร่ืองไม
ยากลําบาก แตการเปนผูนําท่ีดีเปนส่ิงท่ีทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันนี้องคการตางๆ มักจะประสบ
ปญหาการขาดแคลนผูนําในอุดมคติท่ีมีวิสัยทัศน คุณธรรม ความเสียสละ และเปนประชาธิปไตย
การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะท่ีบุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาไดจากการฝกฝนความสามารถ
ในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการใชอิทธิพลใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม
จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม เราจะเห็นวา ผูนําและภาวะผูนําจะตองไปดวยกัน โดย
ผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลท่ีแสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของกลุม 40 โดยสรุปภาวะผูนํา
มีความสําคัญตอการรวมกลุมของคนในองคการดังตอไปนี้  
 1. ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยท่ีสุดใน
องคการจึงเปรียบเสมือนบานท่ีอบอุน  
 2. ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคการ เชน การวางแผน การจัดองคการบริหารงาน
บุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงานเพื่อไปสูการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดคือสูญเสียนอยท่ีสุด  
 3. ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศการทํางานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจใหกับผู
ตามซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยใชแนวคิดและปรัชญาทางการบริหารตาง ๆ ท่ีมี
อยูแลว ซ่ึงมีอยูในตําราวิชาการบริหาร เชน การบริหารโดยเนนวัตถุประสงค (MBO) การพัฒนา
องคการ (OD) การจูงใจ (motivation) การควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารคุณภาพท้ังองคการ
(TQM)  
 4. ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะสรางวิสัยทัศนและอธิบายให ผูตามเขาใจและเห็นภาพชัดเจนของ
จุดยืนท่ีองคการท่ีตนทํางานจะมุงไป และพยายามเช้ือเชิญ ชักชวนใหสมาชิกขององคการปฏิบัติตาม
ดวยกัน ก็เทากับวาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัยผลที่สําคัญยอม
เกิดข้ึนก็คือพนักงานหรือผูใหบริการขององคการก็จะรูจักปรับตัวใหสอดคลองตอลูกคาหรือ
ผูรับบริการในลักษณะตองถอยทีถอยอาศัยกันจึงจะเกิดความ พึงพอใจดวยกันท้ังสองฝาย  

                                                 
 40มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม ,พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท,2545), 
165. 
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 5. ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะเปนผูสรางคานิยม ความเช่ือ หรือวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเปน
แบบแผนพฤติกรรมท่ีเรียนรูกันได ถาผูนําสรางวัฒนธรรมท่ีถูกตองใหเปนปรัชญา แนวคิดและแนว
การปฏิบัติได หรือทําใหเกิดการรับรู การคิดและความรูสึกในแนวเดียวกัน ผูนําก็สามารถใช
วัฒนธรรมนั้นชวยในการบริหารงานไดงายข้ึน เพราะแบบแผนการปฏิบัติของกลุมคนสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของปจเจกบุคคลได  
 
การใชภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียน 
 ดันน กลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน โดยชักชวนใหคนอ่ืนเหลานั้นชวยปฏิบัติกิจให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว41  เบอรบี (Burrby) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีสามารถจูงใจใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียด
ตางๆลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไว 42  ฟลเลอร (Fiedler) ใหความเห็นวา ผูนํา 
เปนบุคคลในกลุมและไดรับมอบหมายใหทํางานในดานการประสานงานและอํานวยการเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกลุม43 ฮัลปน (Halpin) กลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 1) เปน
บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 2) เปนบุคคลท่ีมีบทบาทเหนือผูอ่ืน 3) เปน
บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไปสูจุดหมายท่ีวางไว 4) เปนบุคคล
ซ่ึงไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนางาน 44   

จากความหมายของผูนําของนักวิชาการตาง ๆ สามารถกลาวไดวา ผูบริหารตองทําหนาท่ี
เปนผูนํา กลาวคือตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนดของบุคลากรในโรงเรียน การ
แสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียน ถาผูบริหารรูจักใชภาวะผู
นํามาใชใหถูกกับสภาพของสถานการณ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือ รวมใจใน

                                                 
 41Elvis J.D.Dunn and Kelley J.Roland , Management Essentials : Resource (New York : 
McGraw-Hill Book Company,1973),718. 
 42Raymond J. Burrby , Fundamentals of Leadership (Massachsetts : Addison Wesley 
Publishing Co.,1972),43-46. 
 43Fred E.Fiedler , A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company,1967),8. 
 44Andrew W. Halpin , Theory and Research in Administration (New York : The 
Mcmillan Publishing Company,1966),43. 
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การทํางานสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงผูนําหรือผูบริหารงาน ท่ี
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรมผูนําสูง45 

สมชาติ ประชานุกูล กลาววา การเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญยิ่งในอันท่ี
จะชวยใหการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเปนผูนํานั้นปกติ
แลวจะประกอบไดดวยการนําและการบริหารภารกิจ การนําเปนความรับผิดชอบในการสนองความ
ตองการของบุคคลและการเปล่ียนแปลงหรือนวัตกรรม สวนภารกิจดานการบริหารเปนการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนรวมทั้งโปรแกรมการเรียนการสอนและการรักษาหรือปองกันให
หนวยงานดํารงตอไปดวยการประสานงานขจัดปญหาและประเมินผลงาน ฉะนั้นในการทํางานของ
ผูบริหารจึงตองใชภาวะผูนําเปนเครื่องมือชักจูงใหรวมงานมีความคิดเห็นและปฏิบัติตามความ
ตองการของตนโดยอาศัยสถานการณแวดลอมขณะนั้นเขาชวยเหลือ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอ
สภาพแวดลอม จะเปนเคร่ืองมือช้ีใหเห็นวาผูนํานั้นมีคุณสมบัติของความเปน ผูนํามากนอยเพียงใด 
ท้ังนี้ข้ึนกับการทํางานของผูนําในฐานะผูบริหารที่ฉลาดและมีไหวพริบในการใหงานท่ีเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล นอกจากนี้งานท่ีมอบหมายควรเปนงานท่ี
ทาทายและมีความสําคัญตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสนใจในงาน ทําใหเกิดความคิด ความ
เต็มใจ และกระตือรือรนท่ีจะขยายขีดความสามารถของตัวเอง เพ่ือเปนผูพิชิตในงานท่ีมอบหมาย
นั้น46 หากผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําท่ีดีมีความสามารถควบคูไปกับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังดวย ยอมทํา
ใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงคําวา ผูบริหารกับผูนํา ไดมีผูใหนิยามหรือ
แนวความคิดเพื่อช้ีใหเห็นถึงความแตกตาง  และความเหมือนกันไวหลายทาน อาทิเชน ลิพแฮมและฮ็อค 
(Liphamm  and  Hock)  ไดกลาวไววา  ผูบริหาร คือ ผูท่ีมีบทบาทในการดํารงสถานภาพขององคการ แต
ผูนํามีบทบาทสําคัญท่ีเปนตัวการของการเปล่ียนแปลง47   

 
 

                                                 
 45Ralph M. Stogdill, Survey of Literature in Leadership (Maryland : Penguin Book,1969), 
396. 

46สมชาติ ประชานุกูล, “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอขวัญในการทํางานของ
ครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2546), 85. 
 47Jame M. Lipham and Jame A. Hoeh, The Principleship : Foundation and Functions 
(New York : Harper and Row, 1974), 126. 
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 นิวัฒน  สุขประเสริฐ กลาววา ผูบริหารการโรงเรียนในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงถือวา
ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา จําเปนตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงานโรงเรียนใหสอดคลองกับสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตองมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาของตนไปสูโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพ ท้ังครู และนักเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้ ผูบริหารซ่ึงเปนผูนําสูงสุดในสถาบันจะตอง
สนใจการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่จะมีผลกระทบตอเยาวชนหรือทรัพยากรมนุษยท่ีตนเองมีความ
รับผิดชอบอยู ดังนั้นผูบริหารจะตองนําบุคลากรในโรงเรียนไปสูทิศทางในอนาคตท่ีถูกตองดีงาม 
สามารถสรางความรัก ความศรัทธา ความผูกพัน และความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน เพื่อใหเกิดโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติไดสืบตอไป48 
 จะเห็นไดวาภาวะผูนําเปนเปนศิลปะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนผูนําในการกําหนด
ปญหา ตัดสินใจ วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาของกลุม การเปนผูนําท่ีดีเปน
ส่ิงท่ีทําใหสมบูรณยาก ปจจุบันองคกรตางๆขาดแคลนผูนําในอุดมคติท่ีมีวิสัยทัศน คุณธรรม ความ
เสียสละ มีความเปนประชาธิปไตย การเสริมสรางภาวะผูนําเปนทักษะท่ีบุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนา
ไดจากการฝกฝน ความสามารถในการใชอํานาจและชักจูงใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม หรือการใชศิลปะในการ
ใชอิทธิพลใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม จะเห็นไดวา ผูนําและภาวะ
ผูนําจะตองไปดวยกันโดยผูนําจะตองแสดงภาวะผูนําและบุคคลท่ีแสดงภาวะผูนําก็จะเปนผูนําของ
กลุม49 
  
ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา 
 ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองทําหนาท่ีเปนผูนําดวย กลาวคือ จะตองเปนตัวอยางในดาน   
พฤติกรรมและเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  พฤติกรรมการแสดงออกของ         
ผูบริหารจึงมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและการกระทําของครูและนักเรียนดวย  ดังนั้นถาผูบริหาร  
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมผูนําอยางเหมาะสม โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธ์ิใจ  ใน
การทํางานและเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืนในเร่ืองตาง ๆ แลว   จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี  
รวมมือรวมใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลไปยังการดําเนินงานของโรงเรียนดวย  พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหาร จึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน  ซ่ึงสตอกดิลล (Stogdill) ไดกลาวไววา ผูนําหรือ

                                                 
 48นิวัฒน  สุขประเสริฐ , ภาวะผูนําในสังคมปจจุบัน [ออนไลน],accessed 15 July 2009, 
Available from http://www.cda.bpi.ac.th/director-2.htm 
 49มัลลิกา ตนสอน ,การจัดการยุคใหม,พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ:เอ็กซเปอรเน็ท , 2545) ,165. 
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ผูบริหารซ่ึงบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะตองมีพฤติกรรมผูนําสูงทางดานมุงความสัมพันธ50  
การท่ีผูบริหารจะมีพฤติกรรมแบบใดน้ัน  ธอมปสัน (Thompson) ไดกลาววา ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
สวนตัวท่ีติดตัวมาโดยกําเนิด หรืออาจฝกอบรมใหเกิดข้ึนได51  และจากการศึกษา  เร่ืองพฤติกรรมผูนํา
ของนักวิชาการท้ังหลาย พบวา มีปจจัยตาง ๆ หลายดานท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูนํา คุณลักษณะของผูตาม
คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะขององคการและส่ิงแวดลอมภายนอก  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนตัวกําหนด
สถานการณและสถานการณเปนตัวกําหนดแบบของพฤติกรรมผูนํา 
 
คุณลักษณะของผูนาํท่ีมีประสิทธิภาพ 
 บานารด (Barnard) กลาวถึงลักษณะของผูนําท่ีดีไวหลายประการคือ 1) สดช่ืน อดทน มี
ความร่ืนเริง เบิกบาน ทํางานดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน  2) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจดี คือตัดสินใจไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด  3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี  4) มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถควบคุมอารมณใหม่ันคงเม่ือถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานน้ัน
ประสบผลสําเร็จ52  
 สตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะท่ีดีของผูนําไวดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา              
2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร 4)  บุคลิกภาพ มีความริเร่ิมสรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดย
มีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอ่ืนอยางมีศักดิ์ศรี53 

                                                 
 50Ralph  M. Stogdill ,  “Personal Factors Associated with Leadership,”  Survey of 
Literature in  Leadership (Maryland : Penguin Books, 1969),396. 
 51Herbert  A. Simon,  Donald  W. Smithburge and Victor A. Thompson,  Public 
Administration  (New York : Knopf, 1950),103. 
 52Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, Mass : Harvard 
University Press, 1926),92 - 102. 
 53Ralph M.Stogdill , Handbook of Leadership:A Survey of theory and Research         
(New York : The Free Press ,1974),74-75. 
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 ยูค (Yukl)  กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีพึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงไววา    
1)  ตองใชเวลาสวนใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2) ตองยึดปรัชญา เปาประสงคของ
องคการ และ 3) ตองมีความสามารถในการโนมนาวใหบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจในการทํางาน54    
 ธิติพร ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะท่ีดีของผูนํา ดังนี้  1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา   
2) ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเร่ืองท่ีควรทราบอยางสม่ําเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางทีดี                
4) เม่ือส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ ตองใหเขาเขา ใจในภารกิจนั้น และตองกํากับดูแล
จนกวาภารกิจสําเร็จ 5) ฝกใหผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใหไดผลดี 6) ตัดสินใจ
อยางมีความรอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึกในหนาท่ี และความ
รับผิดชอบ8) ใชหนวยงาน และบุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ตองรูจักหนาท่ี และมี
ความรับผิดชอบ 10) มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 12) มีความ
ยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี 14) มีความอดทน อดกล้ัน กลาเผชิญตอเหตุการณ 15) มีไหวพริบและ       
ใจกวางและ 16)  มีหลักธรรมประจําใจ 55 
 
บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร รวมท้ัง
ความอยูรอดขององคกรในหนวยงานทางการศึกษา ไมวาจะเปนระดับใดจะตองสรรหาผูบริหารท่ีมี
ฝมือหรือมีความสามารถสูงเพื่อความสําเร็จในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
ผูบริหารสถานศึกษาตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชนซ่ึงตองเปนผู
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด 56 มีนักวิชาการไดกลาวถึงหนาท่ีและ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 

 
 

                                                 
 54Gary A. Yukl, Leadership in Organization (Englewood Cliffs : Prentice – Hill, 
1991),59–62. 
 55ธิติพร ตนัยโชติ, “ภาวะผูนํา,” วารสารศูนยบริการวิชาการ 14,2 (เมษายน-มิถุนายน
,2549):43. 
 56รุง แกวแดง, “ผูบริหาร(การศึกษา)มืออาชีพ,” ในการบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู 
(กรุงเทพฯ:ขาวฟาง,2545),1-5. 
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แลงลี (Langley) กลาวถึงบทบาทและหนาของผูบริหาร ไดแก 1) มีหนาท่ีจัดหาและจัด
การเงินงบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการ
ชุมชน 5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูง
ข้ึนไป57 

สมอล (Small) กลาวถึงบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในสถานศึกษาท่ัวไปไว 10 ประการ 
คือ 1) ผูริเร่ิม (Initiator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูริเร่ิมใหมีการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ 2) ผูกระตุน (Stimulator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
กระตุนสงเสริมใหครูอาจารยและบุคลากรอ่ืนๆในสถานศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา 3) ผูดูแลส่ังการ (Reactor) 
หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุมส่ังการใหครูอาจารยและบุคลากรอ่ืนๆใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ 4) ผูปฏิบัติ (Implementer) หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับจากผูบริหารระดับสูงข้ึนไป 5) ผูเช่ือมโยง 
(Conduit) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูเช่ือมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับครูอาจารยและ
บุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา 6) ผูประสาน (Otchestratomediator) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูประสานใหงานตางๆของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย 7) ผูชักจูง
หรือผูยับยั้ง (Persuader or dissuader) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการ
เปล่ียนแปลงใดๆที่เห็นวาไมใชการเปล่ียนแปลงในการพัฒนา 8) ผูแกตาง (Advocator) หมายถึง 
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูปกปองครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบใหไดรับ
ความเปนธรรม 9) ผูรับฟง (Ombudsman) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา 10) ผูวางเฉย (Nonactor) หมายถึง ผูบริหาร
สถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉยในบางคร้ังเม่ือเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉยน้ัน
กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย58 

 
 

                                                 
 57Robert W.Langley, Intermediate School Principal (New York : John Wiley & Son , 
2003),12. 
 58James F.Small, “Role Option for School Administration,” in Jack A. Cullberton, Curtis 
Henson ,and Ruel Morrison, eds. , Performance Objectives for School Principalship (California 
:Mc Cutchan Publishing Corporation,1974),21-22. 
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จากบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีนักวิชาการตางๆกลาวไวสามารถสรุปได
วาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนาท่ีคลอบคลุมงานท้ัง 4 ดานตามกฎหมายท่ีกําหนดให
สถานศึกษาเปนนิติบุคคล ไดแก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การ
บริหารงานบุคคล 4) การบริหารทั่วไป 59 
 
ยุทธวิธีและยุทธศาสตรของผูนําท่ีมีคุณภาพ 
 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรเปนหลัก 10  ประการของ
การเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ (The 10 – P Model of Quality Leadership) โดยกลาววา ผูนําท่ีมีคุณภาพ
จะตองมีลักษณะดังนี้คือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ  4) หลักการใน
การทํางาน 5) หลักการปกครอง 6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด9) การบริหาร
คน และ 10) ความรักองคการ จากแนวความคิดดังกลาว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 60 

1. ความจําเปนพื้นฐาน (Prerequisites)  ไดแก ทักษะที่จําเปนของผูนําท่ีจะพัฒนาและคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบ้ืองตนไว ซ่ึงทักษะเหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน 
ทักษะการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน 
ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนยุทธวิธีในลักษณะท่ีวา ทักษะเหลานี้เปนเร่ืองสถานการณเฉพาะ เปน
เร่ืองราวท่ีเกิดเปนระยะส้ันๆ และเนนท่ีจุดมุงหมายเฉพาะท่ีจะใหผลผลิตออกมา จะพบวาผูนําท่ี
ประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว เวนเสียแต
วาจะมีทักษะทางนี้เกงมากนอยตางกันเทานั้น  

2. การมองการณไกล (Perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําท่ีสามมารถจะมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตร และเขาใจท่ีจะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําท่ี
มองเห็นการณไกลจะเปนคนที่มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซ่ึงทําให
สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ผลผลิตทีไดคุมคา 

                                                 
 59กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎหระทรวงกําหนดลักษณะและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2550),151-154. 
 60Thomas J. Sergiovanni , Leadership for the Schoolhouse : How is it Different? : Why is 
it Important? (New York : McGraw-hill,1996) ,10-11. 
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3. มีหลักการ (Principle) การบริหารงานนั้น ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการ
ท่ีจะปฏิบัติงานนั้นๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก ผูบริหาร
ระดับสูงในองคการธุรกิจ 282 แหงยอมรับวา หลักการชวยทําใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน
อยางดี  

4. หลักในการทํางาน (Platform) หลักในการทํางานไดแก การท่ีจะนําเอาหลักการในขอ
ขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากท่ีไดทําการ
ตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยการตัดสินใจไดอยางดี หลักการทํางานในดาน
การศึกษาหรือดานธุรกิจอ่ืนๆ ยอมมีผลตอผูนําท่ีมีคุณภาพเชนเดียวกัน 

5. หลักการปกครอง (Politics)  ผูนําควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง นั่นคือมี
ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมไดชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย      
เร่ืองการปกครองมักจะมีเร่ืองอํานาจ (power) เขามาเกี่ยวของดวย อํานาจเปนเร่ืองสําคัญในการกระทํา
ของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ ข้ึนได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ   เชน 
ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อใหครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 

6. ความมุงประสงค (Purposing) ผูนําท่ีดีเวลาปฏิบัติงานควรต้ังความหมายในการทํางาน 
เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด 
นอกจากนี้การมีความมุงหมายยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการและ
เปนเคร่ืองชวยประสานใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจและดําเนินไปตามทางเดียวกัน 

7. การวางแผน (Planning) การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงาน
ระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนส่ิงท่ีผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผน
จะชวยทําใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทํา
เปนข้ันตอนที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผนคลาย ๆกับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหาร
ซ่ึงจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะส้ันหรือ
ตารางการทํางานตาง  ๆในรูปของ  Gantt Chart  หรือ  PERT  เปนตน 

8. ความยืดหยัด (Persisting) ผูนําท่ีดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการท่ีสําคัญท่ีไดกําหนดไว
เปนเปาประสงคและผลผลิต ท้ังมีหมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาท่ีพึงจะไดรับดวย ความยืดหยัด
ของผูนําจําเปนจะตองส่ือความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาการทํางาน และ
ควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ  
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9. การบริหารคน (People) ถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนในหนวยงานแลว 
ความสําเร็จของงานน้ันจะมีไดนอยมาก ดังนั้น ถาผูนําหวังท่ีจะแสวงหาผลงานท่ีดีควรจะไดแสวงหา
ชองทางท่ีจะเขาใกลเปาประสงค หรือวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน จุดประสงคของการ
บริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลในหนวยงานใหเจริญงอกงามข้ึน 

10. ความรักองคการ (Patriotism) เม่ือทุกส่ิงทุกอยางไดรับการปฏิบัติแลว ส่ิงท่ีผูนําตอง
คํานึงถึงมากกวาวิธีการจัดการก็คือ การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรม ในหนวยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จสูง คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไรแลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซ่ือสัตย ลักษณะความรักชาติของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคท่ีเปนท่ียอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงท่ีเขากําลังทํา
อยู และทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ได
พยายามแสวงหาคุณลักษณะของผูนําซ่ึงสัมพันธกับการทํางานท่ีเปนระบบมากๆ โดยผันแปรไป
ตามหลักการเปนผูนําท่ีมีคุณภาพหลาย ๆ ประการผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะท่ัวไปสามประการ 
ของผูนําท่ีมีการทํางานเปนระบบสูง คือ  
 1. ผูนําท่ีมีผลการทํางานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก ทํางานหนัก จะทดลองในส่ิงซ่ึง
สงสัย พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน   
 2. ผูนําท่ีมีผลการทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบไมวา
จะเปนโครงสราง หรือการทํางาน อดีตการทํางาน หรือความม่ันคงในอนาคต มีความตองการให
ระบบประสบผลสําเร็จ ตองการใหระบบมีสวนชวยสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตของคน ซ่ึงรวมอยู
ในระบบ เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ และคุณคาท่ีไดรับ   
 3. ผูนําท่ีมีผลการทํางานสูงจะเนนเร่ืองตัวแปรท่ีสําคัญ ๆ พรอมท้ังการคํานึงถึงความสําคัญ
ในการตั้งจุดประสงคและคุณคาขององคการ โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาส่ิงใดเปนจุดประสงค สําคัญ61 
และจากหลัก 10 ประการท่ีกลาวมา เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดโยงเขากับขอกําหนดของงาน 
2 ประเภท คือ ยุทธศาสตรและยุทธวิธี และความสัมพันธกับองคประกอบของผูนํา ดังตารางท่ี 4 
 
 
 
 
                                                 
 61 Thomas J. Sergiovanni , Leadership for the schoolhouse : how is it different? : Why is 
it important? (New York : McGraw-hill,1996) , 334. 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของผูนํากับยุทธศาสตรและยุทธวิธี 
องคประกอบของผูนํา หลัก 10 ประการของผูนําท่ีมีคุณภาพ ขอกําหนดทางยุทธวิธี 

1.ทักษะความเปนผูนํา 
(Leadership  Skills) 
2.ส่ิงท่ีมีมากอนในตวัผูนํา 
(Leadership Antecedent) 
3.ส่ิงท่ีจําเปนตองมีในขณะ
เปนผูนํา 
(Leadership Meanings) 
4.ส่ิงท่ีแสดงถึงความรูสึก
ทางวัฒนธรรมของ
ผูบริหาร(Leadership as 
Cultural Expression) 

1.ความจําเปนพ้ืนฐาน (Prerequisites) 
 
1.การมองการณไกล (Perspective) 
2.มีหลักการ (Principle) 
3.หลักในการทํางาน (Platform) 
4.หลักการปกครอง (Politics) 
1.ความมุงประสงค (Purposing) 
2.การวางแผน (Planning) 
3.ความยืนหยดั (Persisting) 
4.การบริหารคน (Peopling) 
1.ความรักองคการ (Patriotism) 

1.ขอกําหนดทางยุทธวิธี 
(Tactical) 
 
 
 
 
ขอกําหนดทางยุทธศาสตร 
(Strategic Requirement) 

 
ท่ีมา : บรรพต วีระสัย, สุขุม นวลสกุล และ บวร ประพฤติดี, รัฐศาสตรท่ัวไป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), 288. 

 
ทฤษฎีภาวะผูนํา 

การศึกษาภาวะผูนํามีการวิวัฒนาการมาเปนลําดับ ในระยะแรกใหความสําคัญกับการศึกษา
คุณลักษณะผูนํา ระยะตอมาสนใจพฤติกรรมของผูนําและผูนําตามสถานการณ ปจจุบันนอกจากจะ
สนใจลักษณะผูนําใน 3 ลักษณะแลวยังสนใจศึกษาภาวะผูนําในดานอํานาจของผูนําและผูนําการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนดวย ทฤษฎีภาวะผูนํามีหลายทฤษฎีดวยกัน ดอนเนล่ี (Donnelly) ไดสรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูนําโดยแยกออกเปน 3 กลุม62  คือ  

1. ทฤษฎีลักษณะผูนํา (trait theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีพิจารณาลักษณะเฉพาะตัวใน 
การเปนผูนําเปนหลัก 

2. ทฤษฎีพฤติกรรม (behavioral theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีพิจารณาลักษณะเฉพาะตัว 
ผูนําตามวิธีการใชอํานาจ หรือแนวพฤติกรรมของผูนํา 
                                                 
 62James H. Donnelly , Functions Behavior and Models (Dallas : Business Publication , 
1978) , 225. 
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3. ทฤษฎีสถานการณ (situational theories หรือ contingency theories) เปนกลุมทฤษฎีท่ีถือ
วาภาวะผูนําเปนเร่ืองของสถานการณ ไมใชเร่ืองของแตละบุคคล 
 
1.  ทฤษฎีภาวะผูนําตามคุณลักษณะ  (Trait  Approach) 
 การศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําเร่ิมต้ังแตกอนคริสตกาลเปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญ
กับลักษณะผูนําทางดานกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูนํา  โดยผูท่ีสนใจในแนวทางนี้ตั้ง
ขอสังเกตวา คนท่ีเปนผูนํานั้นจะตองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบาง เชน ลักษณะทางกาย คือ  
รูปรางหนาตาเปนอยางไร หรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัว ทาทางการพูดอยางไรเปนตน  ในการ
คนหาคุณลักษณะความเปนผูนํา  นักวิจัยใชวิธีการ 2 อยางคือ  1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปน
ผูนํา  ของบุคคลท่ีเปนผูนํากับท่ีไมไดเปนผูนํา  2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคล
ท่ีเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพกับบุคคลท่ีเปนผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพการศึกษาสวนใหญจะใชวิธีแรก  
เพื่อจะหาลักษณะของผูนําท่ีเปนสากล สามารถนําไปใชบงช้ีผูนําโดยท่ัวไปได จากการศึกษาสวน
หนึ่งพบวา ผูนําจะตองฉลาด มีความเช่ือม่ันในตัวเองมากกวาบุคคลท่ีไมไดเปนผูนํา  แตอยางไรก็
ตาม เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา มีคนจํานวนมากท่ีมีลักษณะของผูนําในขณะท่ีไมเคยอยูใน
ตําแหนงของผูนํา  นอกจากนี้ยังมีผูนําจํานวนมากท่ีไมไดมีลักษณะดังกลาวดวย วรูม (Vroom)  ได
สรุปวา การศึกษาเพื่อคนหาคุณลักษณะความเปนผูนําไมประสบความสําเร็จเพราะไมอาจช้ีใหเห็น 
คุณลักษณะใด ๆ ท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาไดอยางชัดเจน 
แนนอน 63  และเรดด้ิน (Reddin) ไดสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดยสรุปวา การศึกษาภาวะผูนําแนว
นี้มีจุดออนตรงท่ีไมสามารถหาคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสมกับทุกสถานการณ
ได64   สวนการศึกษาวิธีท่ี 2  โดยเปรียบเทียบลักษณะของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพกับผูนําท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ มีผูศึกษาไมมากนัก  ผลจากการศึกษาแนวทางน้ี สรุปไดวา ประสบความลมเหลว
เนื่องจากไมอาจช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีประสบผลสําเร็จได  เชนกันและการศึกษา
พบวา ความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไมไดข้ึนอยูกับคุณลักษณะเฉพาะอยางไร แตจะข้ึนอยูกับ
ลักษณะของผูนําวามีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยูมากหรือนอยเพียงใด 
 
 
                                                 
 63Victor H. Vroom, “Leadership,” in Handbook of Industrial and Organization 
Psychology (Chicago : Rand Menally , 1979), 152-155.  
 64William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill,1970),204. 
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2.  ทฤษฎีภาวะผูนําตามพฤติกรรมศาสตร  (Behavioral  Approach) 
 การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา สืบเนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะความเปนผูนําไม    
สามารถที่จะใหคําตอบท่ีเดนชัดเกี่ยวกับลักษณะผูนําท่ีดี มีประสิทธิภาพไดเพราะยังมีปจจัยอ่ืน ๆ มา
เปนตัวกําหนดหรือเกี่ยวของ นักวิชาการจึงไดศึกษาถึงพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีทําใหผูนําเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพแทนการมุงพิจารณาคุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาถึงพฤติกรรมผูนํานั้น     
มักจะศึกษาวามีพฤติกรรมในการบริหารอยางไร ทําอะไรบาง มีวิธีการในการมอบหมายงานอยางไร  
และจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร  ซ่ึงวิธีการนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาลักษณะของผูนําในแงท่ีตั้ง  
สมมุติฐานวามีแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพียงแนวทางเดียวในการเปนผูนํา (one best way theory)  แตจะไม
เหมือนกับวิธีการศึกษาคุณลักษณะผูนําตรงท่ีเช่ือวา พฤติกรรมตาง ๆ ของผูนําเปนส่ิงท่ีเรียนรูกันได   
คนท่ีไดรับการฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําท่ีเหมาะสมจะสามารถเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได65  ดังนั้นการศึกษาวิจัยตามแนวความเช่ือของกลุมทฤษฎีนี้ จึงเนน
ท่ี  การวิเคราะหพฤติกรรมของผูนําท่ีพึงกระทําในการบริหารงานเปนหลัก66  ซ่ึงไดมีผูทําการวิจัย
กันอยางกวางขวาง และทําใหเกิดทฤษฎีตาง ๆ ข้ึนมาอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําอยูหลายทฤษฎี
ดวยกัน   ท่ีนับวาสําคัญคือ  
 1. รูปแบบพฤติกรรมผูนําท่ีเนนงานเปนหลัก (job centered leadership) หรือเนน          
ผูปฏิบัติงานเปนหลัก  (employee centered leadership)  จากการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบวา   
กลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพทางการผลิตมากท่ีสุด มีผูนําท่ีใหความสําคัญกับคน แทนท่ีจะเปนผูนําให
ความสําคัญกับงาน67 
 2. รูปแบบพฤติกรรมผูนําแบบทฤษฎีสองมิติ (two-dimension theory) มีการวิจัยเกิดข้ึนท่ี
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐโอไฮโอ (Ohio State)  โดยนักวิจัยไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของ        
ความเปนผูนําใน 2 มิติ คือ มิติมิตรสัมพันธ (consideration dimension) กับมิติกิจสัมพันธ (initiating 
structure dimension) ผลการวิจัยพบวา อัตราการออกจากงานของพนักงานจะตํ่าสุด และความพอใจ  
ของพนักงานจะสูงสุดภายใตผูนําท่ีมีพฤติกรรมตามมิติมิตรสัมพันธ (มุงคน) ในทางตรงกันขามผูนํา  

                                                 
 65James  Owen,  “The Uses of  Leadership  Theory,” Michigan Business Review 25  
(January 1973) : 13-19. 
 66James H. Donnelly and others, Fundamentals  of  Management (Dallas , Texas : 
Business Publication, 1971) , 192.  
 67Rensis Likert ,New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book,1961),5-7.  
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ท่ีมีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพันธ (มุงงาน)  พนักงานจะมีการรองทุกขและออกจากงานมาก68  และ
จากผลการวิจัยอีกประการหน่ึงพบวา พฤติกรรมผูนําแสดงออกในลักษณะของการผสมผสาน
ระหวางมิติท่ีสอง มากกวาจะเปนมิติใดมิติหนึ่ง จึงทําใหสามารถแบงการเปนผูนําออกเปน 4 แบบ 
คือ  ผูนําท่ีมุงงานสูง มุงคนตํ่า ดังภาพท่ี 1 
 
            สูง 

 มุงคนสูง 
มุงงานตํ่า 

มุงงานสูง 
มุงคนสูง 

 มุงงานตํ่า 
มุงคนตํ่า 

มุงงานสูง 
มุงคนตํ่า 

            ต่ํา       สูง 
                      มิติมุงงาน 
 
ภาพท่ี 1   ควอดแดรนท (quadrant) การเปนผูนําของโอไฮโอสเตท (Ohio State) 
ท่ีมา  :   Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior : 
Utilizing  Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, Inc., 1993), 
92. 
 
 3. รูปแบบพฤติกรรมผูนําท่ีเปนทฤษฎีตาขายการบริหาร (managerial grid theory)  เบลค
และมูตัน (Blake and Mouton) เปนผูเสนอทฤษฎีนี้ซ่ึงสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกโดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขายเช่ือมโยง
สองมิติ (two dimension grid) ได คือ มิติท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับคน (concern for people) กับ
มิติท่ีผูบริหารใหความสําคัญกับงาน (concern for production) 
 แบบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําสามารถจําแนกออกได 5 แบบ คือ   
 1)  แอบอิมโพเวอรริช (impoverish) คือผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนนอย  
  2) แบบคันทรีคลับ (country club) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ
กับงานนอย   
                                                 
 68James H. Donnelly, Jr., James L. Cibson, and John M. Ivancevich, Fundamentals of 
Management, 3rd ed. (Dallas, Texas : Business Publisher, Inc., 1978),266.  

มิติมุงคน 
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 3) แบบทาสค (task) คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย   
 4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะโรด (middle of the road) คือ ผูนําท่ีใหความสมดุลท้ังงานและ
คน  
 5) แบบทีม (team) คือผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนมาก69 ดังภาพท่ี 2 
 

9 1,9        9,9 
8          
7          
6          
5     5,5     
4          
3          
2          
1 1,1        9,1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                         สนใจผลผลิต 
 
ภาพท่ี  2  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของ เบลคและมูตัน 
ท่ีมา  : Robert R. Blake and Jane S. Mouton,  The New Managerial Grid (Houston : Guld 
Publishing,1978),10. 
 
 4. รูปแบบพฤติกรรมผูนําท่ีใชการบริหารระบบ 4 ระบบ (system 4 management)           
ลิเคอรท (Likert)  ผูริเร่ิมศึกษาแบบของความเปนผูนํา เขาไดสรางระบบ 4 ระบบ เพื่อการจําแนก     
ผูนําหลังจากไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความเปนผูนํากับองคการตาง ๆ แลวเขาพบวาจะมีแบบความ
เปนผูนําส่ีแบบท่ีอาจจะแสดงไวบนแนวตอเน่ือง ตั้งแตระบบท่ี 1 ไปจนถึงระบบท่ี 4 หรือจากระบบ  
เผด็จการไปจนถึงระบบการเขาไปมีสวนรวมดังตอไปนี้ 

                                                 
 69Robert  R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Gulf 
Publishing, C., 1978), 10.  

สนใจบุคคล 
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  ระบบท่ี 1  เรียกวา ระบบ “เผด็จการ” (exploitive authoritative) ผูบริหารมีความ     
เช่ือม่ันผูใตบังคับบัญชานอยมาก  โดยเห็นไดจากขอเท็จจริงท่ีวาผูใตบังคับบัญชาไมมีสวนเกี่ยวของ 
ในกระบวนการตัดสินใจ ผูนําตัดสินใจเพียงคนเดียว และส่ังการลงมาตามสายงานการบังคับบัญชา
ใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามที่ตนไดตัดสินใจไปและผูนํากําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ 
ไวตายตัว  ผูนําจะใชการขมขูเม่ือมีความจําเปนและใชวิธีการลงโทษเม่ือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน   
ไมสําเร็จตามเปาหมาย  ผูนํามีความไววางใจผูใตบังคับบัญชานอยมากในทางกลับกัน
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกกลัวผูบังคับบัญชา 
  ระบบท่ี 2  เรียกวา ระบบเผด็จการอยางมีศิลป (benevolent authoritative) ในระบบ
นี้ ผูนํายังคงส่ังการอยูแตผูใตบังคับบัญชาสามารถวิจารณคําส่ังไดบาง ผูนําจะยอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา  ใหความคลองตัวบางอยางในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ตามถามีการตัดสินใจ
บางอยางของผูใต บังคับบัญชา การตัดสินใจดังกลาวจะเกิดข้ึนภายในกรอบท่ีระบุไว  ผลตอบแทน
และการลงโทษบางอยางจะถูกใชในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา โดยท่ัวไปผูนํายอมรับ
ผูใตบังคับบัญชา สวนผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวพันกับผูนําอยางระมัดระวังและยังมีความรูสึกเกรงกลัว
ผูนําอยู 
  ระบบท่ี 3  เรียกวา ระบบปรึกษาหรือ (consultative)  เปนระบบที่ผูนํามีความ
เช่ือม่ัน และไววางใจผูใตบังคับบัญชามากข้ึน ผูนํากําหนดเปาหมายและส่ังการภายหลังจาก
ปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลว ถึงแมวาการตัดสินใจท่ีสําคัญจะกระทําโดยผูบังคับบัญชา
ระดับสูง  แตผูใตบังคับบัญชาก็สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานตอไป  อยางไรการ
ติดตอส่ือสารแบบสองทางจะเห็นไดชัดเจน มีความไววางใจและเช่ือม่ันบางอยางระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชา ผลตอบแทนถูกนํามาใชจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา มีความรูสึกเปน
อิสระเม่ือปรึกษางานกับผูนํา 
  ระบบท่ี 4  เรียกวาระบบใหเขามามีสวนรวม (participative group) เปนแบบการ
บริหารท่ีลิเคอรท (Likert) ใหการสนับสนุนมากท่ีสุด การกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจเร่ือง
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานจะกระทําโดยกลุมผูนําใหความเช่ือม่ันและความไววางใจผูใตบังคับบัญชา
อยางเต็มท่ี การติดตอส่ือสารไมเพียงแตจากบนลงลาง (downward communication) มีการ
ติดตอส่ือสารจากลางข้ึนบน (upward communication)  รวมท้ังการติดตอส่ือสารตามแนวนอน 
(horizontal communication) ระหวางเพื่อนรวมงานท่ีอยูในระดับเดียวกันดวย  ในการจูงใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

38 

ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญความเกี่ยวพันระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา
เปนไปอยางตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความเปนมิตรภาพ70 
 
3.   ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Approach) 
 สถานการณเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ มากท่ีสุด   
และมักจะเปนตัวแปรอิสระผูบริหารจําเปนตองปรับสวนประกอบท้ังสามใหเขากันใหไดจึงจะ      
สามารถเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพได ลักษณะสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณดังนี้ 
 1. รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (continuum of leadership behavior) แทนเนนบอมและ 
ชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) เปนนักทฤษฎีท่ีช้ีใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก  
แบบของการเปนผูนําไดแก 1) แรงกดดันทางผูบริหาร  2) แรงกดดันทางผูอยูใตบังคับบัญชา 3) แรง
กดดันทางสถานการณ71  นอกจากนี้ลักษณะของปญหาและแรงกดดันทางเวลาก็เปนปจจัยทาง
สถานการณ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกแบบบริหารตามทัศนะของแทนเนนบอมและชมิดท 
(Tannenbaum and Schmidt) ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตองเปนผูนําท่ีมีความยืดหยุนสามารถ 
เลือกใชแบบภาวะผูนําอยางใดอยางหนึ่งใหเหมาะสมกับสถานกาณท่ีเผชิญอยู72 
 2. รูปแบบภาวะผูนําตามแบบจําลองของฟดเลอร (Fiedler) ฟดเลอรไดสรางแบบจําลอง  
ความเปนผูนําตามสถานการณช้ีใหเห็นถึงปจจัยสถานการณ 3 อยางท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของ
ผูนํา คือ  1) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา  (leader member relations)  อาทิเชน    
ความไววางใจ   ความจงรักภักดี     2) โครงสรางของงาน (task structure)  ความชัดเจนแนนอน
เกี่ยวกับ โครงสรางของงานของผูอยูใตบังคับบัญชา เปนตน 3) อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี (position 
power)73 
                                                 
 70Rensis  Likert,  New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book, 
1961),223.  
 71Robert  Tannenbaum and Warren H. Schmidt,  “How to cosse a Leadership Pattern , ” 
Harvard Business Review 23 (May - June 1973) : 162-164.  
 72Ibid.,164.  
 73Fred  E. Fiedler,  “Engineer the job to Fit the Manager,”  Harvard Business 
Review(September - October 1965), see also Fred E. Fiedler,  “The Contingency Model,”  in 
Basic Studies in Social Psychology, ed. Harold Proshansky and Barnard Seidenberg (New York : 
Holt, Rinehard and Winston, 1965), 538-551.  
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 3. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีเชิงแนวทางเปาหมาย (path - goal theory)  เฮาส (House) 
ไดพิจารณาทฤษฎีความเปนผูนําจากงานวิจัยของเขาเองประกอบกับขอสนับสนุนจากงานวิจัยอ่ืน ๆ 
เชน วรูม (Vroom)  ฟดเลอร (Fiedler) หลักสําคัญของทฤษฎีนี้คือ มุงใหผูบริหารมีพฤติกรรมความ
เปนผูนําเชิงกระตุนจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชา โดยวิธีทางแนวทางใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาส
สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายตาง ๆ ท้ังขององคการและของตัวเองไปพรอม ๆกัน74   ทฤษฎีนี้ไดแยก
แบบของผูนําท่ีสําคัญออกเปน 4 แบบ คือ  1) ผูนําแบบเขมงวดแข็งกราว  (directive leadership)  2) 
ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน (supportive leadership) 3) ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม 
(participative leadership) และ 4) ผูนําแบบมุงทํางานใหสัมฤทธิผล (achievement oriented 
leadership)  แบบผูนําตาง ๆ ดังกลาวผูบริหารสามารถใชไดหลาย ๆ แบบพรอมๆ กัน  ท้ังนี้ จะกี่
แบบพรอมกันหรือไมเพียงไรข้ึนอยูกับปจจัยทางสถานการณ คือ 1) ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมของตนใหเปนท่ียอมรับของผูอยูใตบังคับ
บัญชาวาเปนผูสรางความพอใจใหกับเขาไดในอนาคต  2) อิทธิพลจากสภาพแวดลอมของ
ผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมท่ียังผลใหเกิดความสมบูรณครบถวนใน
สภาพแวดลอมของผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการจัดแนะแนวทาง การสงเสริมสนับสนุน และการให
รางวัล  ตอบแทน พยายามปรับปรุงส่ิงท่ียังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ 
 4. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีวงจรชีวิต (a life cycle theory of leadership) เฮอรเชย และ 
บลันชารท (Hersey and Blanchard) ใหทัศนะวารูปแบบภาวะผูนําท่ีเหมาะสมนั้นจะตองมี
ความสัมพันธสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูอยูใตบังคับบัญชาดวยผูนําจะเปล่ียนแบบ (Style) ของตน
ไปตามเง่ือนไขหรือสถานการณของวุฒิภาวะ (maturity) ของผูอยูใตบังคับบัญชา 
 เฮอรเชยและบลันชารด (Hersey and Blanchard) เช่ือวาความสัมพันธของผูบริหารและ        
ผูอยูใตบังคับบัญชาเคล่ือนท่ี ผาน 4 ข้ันตอน คือ 1) เม่ือผูอยูใตบังคับบัญชาเขามาสูองคการเปนคร้ัง
แรก ผูบริหารที่ใหความสําคัญกับงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  2) เพื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเร่ิม
เรียนรูงานของเขา ผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับงานยังจําเปนอยูพรอมท้ังใหความสําคัญกับคนดวย    
3) เม่ือผูอยูใตบังคับบัญชาเร่ิมแสวงหาความรับผิดชอบกับงานของเขามากข้ึน ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับงานนอยลง  แตยังใหความสําคัญกับคนตอไป  4) เม่ือผูอยูใตบังคับบัญชามีความ
ม่ันใจมากข้ึน สามารถส่ังการดวยตนเองมีประสบการณมากพอผูบริหารสามารถลดการกระตุนและ

                                                 
 74Robert J. House,  “A Path Goal Theory of Leader Effectiveness,”  Administrative 
Science Quarterly 1,3 (September 1971) : 321-338.  
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การสนับสนุนลงไดผูอยูใตบังคับบัญชาก็จะเปนตัวของตัวเองและไมตองการความสัมพันธอยาง
ใกลชิดจากผูบริหารอีกตอไป75 
 5. รูปแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีการบริหารแบบสามมิติ (three - dimension theory) ทฤษฎี
สามมิติของ เรดดิน (Reddin)  เปนทฤษฎีท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําและแบบพฤติกรรมผูนําตาม
ทฤษฎีสถานการณ มิติท้ังสามของ เรดดิน (Reddin) ไดแก มิติพฤติกรรมดานงานมิติ  พฤติกรรม 
ดานมนุษยสัมพันธ และมิติประสิทธิผล76 
 แบบของการบริหารเบ้ืองตน  ของเรดดิน (Reddin) 
    1. ผูนําแบบปลีกตัว (separated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญกับงานและคนนอย    
เขาจะปลีกตัวไปจากท้ังงานและคน 
 2. ผูนําแบบอุทิศตน  (dedicated)  ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารท่ีให
ความสําคัญกับงานมากแตใหความสําคัญกับคนนอย พฤติกรรมของเขาจะใหความสําคัญกับคน
นอย 
 3. ผูนําแบบสัมพันธ (related)  ผูนําประเภทนี้จะมีพฤติกรรมทางดานการบริหารท่ีให
ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย  พฤติกรรมของเขาจะมุงอยูท่ีการสราง
ความสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4. ผูนําแบบประสาน (integrated) ผูนําประเภทนี้จะใหความสําคัญท้ังงานและคนมาก
เปนพฤติกรรมท่ีมุงอยูท่ีคนและงานมาก77 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 75 William  J. Reddin,  Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970), 164.  
 76Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard,  Management of Organizational Behavior: 
Utilizing Human Resource (New Jersey : Prentice - Hall, International, Inc., 1982), 97.  
 77William  J. Reddin,  Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970), 11-12.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

41 

 
นักพัฒนา นักบริหาร 
ยึดระเบียบ นักเผด็จการแบบมีศิลป 

 
สัมพันธ ประสาน 
ปลีกตัว อุทิศตน 

             มุงคน                                     แบบมีประสิทธิผลสูง 
นักบุญ ประนีประนอม 
หนีงาน ผูเด็จการ 

 
 
3-D Model ของเรดดิน (Reddin) นี้ ถือวาการเปนผูนํานัน้จะมีรูปแบบพื้นฐาน 4 แบบ ตา

ขายตรงกลางดังไดอธิบายมาแลว และมีรูปแบบความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ดังตาขายท่ี
อยูขางบนปรากฏกับรูปแบบความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิผลตํ่า 4 แบบ 
 
ลักษณะผูนําตามแบบของเรดดิน (Reddin)   
 เรดดิน (Reddin)  ไดกําหนดลักษณะของผูนําข้ึนมา 8 แบบ และใน 8 แบบนี้เปนแบบท่ีมี
ประสิทธิผลตํ่าอยู 4 แบบ และแบบที่มีประสิทธิผลสูงอยู 4 แบบ78 
 
 แบบของผูนําท่ีมีประสิทธิผลต่ํา 
 1. แบบผูหนีงาน (deserter) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนนอยลักษณะผูนํา
แบบนี้จะไมมีความสนใจงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอ่ืนไมยอมรับ       
ความผิดพลาด ไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
 2. แบบนักบุญ (missionary) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับคนมาก แตใหความสําคัญ      
กับงานนอย ลักษณะของผูนําแบบนี้มุงแตเพียงสัมพันธภาพอันดีกับผูรวมงานมีความเกรงใจตอ     
ทุกคน ไมกลาวากลาวตักเตือนผูใด ไมโตแยงหรือคัดคานการกระทําใด ๆ แมจะไมเห็นดวยพรอมท่ี

                                                 
 78 Ibid.,11-12.   
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จะเปล่ียนใจไดเสมอเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยขององคการไว ผูบริหารท่ีเปนแบบนี้จะมีผลผลิต
ต่ํา  
 3. แบบผูเผด็จการ (autocrat) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานมาก แตใหความสําคัญกับ
คนนอย โดยมีลักษณะท่ีมุงงานอยางเดียว มิไดคํานึงถึงอยางอ่ืน ไมไววางใจผูอ่ืน ขาดสัมพันธภาพ
กับผูรวมงาน ชอบใชวิธีการส่ังสอนใหผูอ่ืนทํางาน ผูรวมงานจะตกอยูภายใตความกลัวตลอดเวลา 
ไมกลาริเร่ิมหรือโตแยงกับหัวหนา 
 4. แบบผูประนีประนอม (compromiser) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนมาก  
โดยมีลักษณะของผูนําท่ียอมรับวา ความสําเร็จของงานและสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนส่ิงสําคัญ 
พยายามท่ีจะใหไดท้ังสองอยาง แตเปนคนท่ีถูกมองวาเปนนักตัดสินใจท่ีไมดี ไมมีความเช่ือถือใน
ตนเอง และใชวิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา 
 
 แบบของผูนําท่ีมีประสิทธิผลสูง 
 1. แบบผูยึดระเบียบ  (bureaucrat)  เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนนอยให
ความสําคัญกับกฎระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีวางไวอยางเครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเร่ิมไมสนใจ
ท่ีจะพัฒนาผูรวมงาน ผูนําแบบนี้จะพบไดในระบบราชการท่ัวไป 
 2. แบบนักพัฒนา (developer)  เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานนอย มีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืน สนใจการ
พัฒนาตัวบุคคล รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงานไดอยางเหมาะสม ไมใชวิธีรุนแรง มีความสุภาพ   
นิ่มนวล  ผูรวมงานมักจะเล่ือมใสและไววางใจ 
 3. แบบเผด็จการแบบมีศิลป (benevolent autocrat) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานมาก แต
ใหความสําคัญกับคนนอย มีลักษณะของผูนําท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีจิตใจใฝสัมฤทธ์ิสูง        
มุงผลงานเปนหลัก มีศิลปะในการปฏิบัติงาน มีทักษะและประสบการณดี สามารถส่ังการโดย
ผูรวมงานพอใจท่ีจะทํางานให 
 4. แบบนักบริหาร (executive)  เปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนมาก มีลักษณะของ
ผูนําท่ีมีความกระตือรือรน รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด   โดยการ
ทํางานเปนทีม มีการวางมาตรฐานในการทํางาน งานมีประสิทธิภาพเอาใจใส รับผิดชอบ มีความคิด
ริเร่ิม เปดเผย ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานดวยใจท่ีเปนธรรม ใหกําลังใจแกผูรวมงานมี
ความสนใจในวิชาความรูใหม ๆ พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา มีผลงานดีและกาวหนา 
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 การบริหารใหมีประสิทธิผลจะตองมีองคประกอบตาง ๆ ไดแก 1) ตัวผูนําในการบริหาร   
2) การเขากันไดระหวางตัวผูนํากับผูบริหารงานในระดับรองลงไป และ 3) ลักษณะการบริหาร 
 เรดดิน (Reddin)  กลาววานักบริหารควรจะคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ 
 1. องคการ (organization) 
 2. เทคโนโลยีในการทํางาน (technology) 
 3. ผูบังคับบัญชา (superior) 
 4. ผูรวมงาน (co-workers) 
 5. ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated)  
 องคการ (organization) หมายถึง ปรัชญาของการทํางานในลักษณะท่ีองคการตองการ  ให
ผูบริหารมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแบบใด ท้ังนี้ยอมเก่ียวของไปถึงวัฒนธรรม บรรยากาศ การทํางาน 
และคานิยมดวย 
 เทคโนโลยีในการทํางาน (technology) หมายถึง วิธีการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ   
ในสถานการณหนึ่ง ๆ อาจตองการวิธีการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 
 ผูบังคับบัญชา (superior) คือ ผูมีฐานะสูงข้ึนไป มีอํานาจในการบริหารและส่ังการ 
 ผูอยูใตบังคับบัญชา (subordinated)  หมายถึง ผูมีฐานะในหนาท่ีการงานตํ่ากวา และ          
ผูบริหารมีอํานาจส่ังการและรับผิดชอบในงานท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาทํา 
 ผูรวมงาน  (co-workers) คือ ผูท่ีทํางานรวมกัน โดยปกติมักจะมีฐานะทัดเทียมกัน  
 องคประกอบท้ัง 5 ประการดังกลาว จะเปนส่ิงกําหนดแบบการบริหารของนักบริหารวาจะ
เปนลักษณะใด ตามทฤษฎี 3 มิติถือวา นักบริหารจะมีลักษณะเปนผูนํา (active) มากกวาจะเปนผูถูก
ทํา (passive)  และเช่ือวางานท่ีผูบริหารทําออกมานั้นเปนตัวคุมสถานการณ (job to control the 
situation)  ซ่ึงองคประกอบท้ัง 5 ประการ แสดงไดดังภาพท่ี 379 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 79William  J. Reddin,  Managerial  Effectiveness (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1970),11-12. 
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ภาพท่ี  3   องคประกอบ 5 ประการท่ีผูบริหารควรคํานึงถึง 
  
 จากทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว จะเห็นวามีนักวิชาการไดศึกษาทฤษฎีผูนําแตกตางกันไป ตาม
ประเด็นหรือหัวขอท่ีศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ทฤษฎีวาดวยลักษณะผูนํา  ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะผูนํา เชน บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ 
รูปรางหนาตา ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน  จากการศึกษาพบวา ความเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไมไดข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของผูนํา 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา  นักวิชาการศึกษาตามแนวทางน้ีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ซ่ึงพอ
สรุปไดวา ผูนําท่ีมีพฤติกรรมใหความสําคัญกับคนหรือผูอยูใตบังคับบัญชา หรือใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาผูนําท่ีมี
พฤติกรรมมุงงาน หรือผูนําแบบเผด็จการ 
  3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางน้ีพบวา ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีดีท่ีสุด ควรเปนผูท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีแปรเปล่ียนได และ
สามารถเลือกใชแบบผูนําใหตรงกับสถานการณแตละสถานการณ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ      
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

Styles Expectations 
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Co-Workers Manager 

Subordinate Expectation 
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การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ความหมายของการประเมินตนเอง 
 ฮอพกินส (Hopkins) กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง การประเมินโดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ประเมินหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน โดยการแสวงหาขอมูลท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนด80 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง 
กิจกรรมหนึ่งท่ีใชสําหรับทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร โดยเปนการทบทวนส่ิง
ท่ีองคกรดําเนินการอยูในปจจุบันหรือผลของการดําเนินการเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว81 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนของหนวยงานโดยบุคคลากรในหนวยงานนั้นอยางตอเนื่อง เพื่อสรุปวางานท่ี
ทําสําเร็จตามความคาดหมายหรือไม มีปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงาน
สําเร็จตามความคาดหวังไวไดอยางไร82 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง 
กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาที่ใชควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในโรงเรียน โดยมุงใหทุก
คนไดประเมินการทํางานของตนเองในลักษณะของการตรวจสอบท่ีผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินตาม

                                                 
 80D. Hopkins, “Evaluation for School Development,” Philadelphia : Open University 
Press,1989. Isnac , Stephen and William B Michael, Hand book in Research and Education. 
(California : EDITS McCutchan , 1983) ,116. 
 81สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,คูมือแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับใหหนวยงานภาครัฐใช
เปนเคร่ืองมือในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) (กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ,2548),1. 
 82สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:       
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),222.  
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ภารกิจของตนเอง ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนการปฏิบัติงานของโรงเรียนนําไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา83 
 สมคิด  พรมจุย และสุพักตร  พิบูลย กลาววา การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานที่กระทํา
โดยบุคคลในหนวยงานหรือผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน
และควรทําเปนกิจกรรมหนึ่งในข้ันตอนและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง84 
 กลาวโดยสรุป การประเมินตนเอง หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนเอง ท่ีกระทําโดยบุคคลในหนวยงานหรือผูท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีจะตองทํา
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 
วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน ไดใหความเห็นวา การประเมินตนเองเปนการประเมินเพื่อใชผลการ
ประเมินในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและพัฒนางาน พัฒนาการบริหารหรือหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีการประกันคุณภาพการศึกษา85 
 สมคิด  พรมจุย และสุพักตร  พิบูลย กลาววา การประเมินตนเอง เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของ
การบริหารงานท่ีเปนระบบ การประเมินตนเองมีประโยชนตอการวางแผนและบริหารงาน ซ่ึงมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 
 
                                                 
 83สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2543),2.  
 84สมคิด   พรมจุย  และสุพักตร   พิบูลย ,  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),12.  

85สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541),223.  
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 1. ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง 
 2. ชวยใหได ขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง 
 3. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
แผนงานและโครงการ การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ 
 4. เปนการแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากชุมชน 
 5. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ท่ีนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแกไขการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ 
 6. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
 7. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน เพราะการประเมินตนเองจะทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบ
ผลการดําเนินงาน จุดเดนจุดดอยและนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 8. รายงานผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ และไดขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา
หนวยงานตอไป86 
 พารคิน (Parkin) กลาววา วัตถุประสงคของการประเมินตนเองของโรงเรียน ควรรวมเขา
ดวยกันกับวัตถุประสงคของการพัฒนาโรงเรียน นั่นคือ เพื่อใหเกิดความพยายามในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงเรียน การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินตนเองในลักษณะนี้ทําใหเกิด
การทาทายที่ตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในโรงเรียน87 
 ฮอลล่ี (Holly) กลาววา การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่มุงประเมิน
ภายในสถานศึกษา เพื่อวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อตรวจสอบผลของการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยมุงใหเกิดการพัฒนาภายในสถาบันการศึกษา 

                                                 
86สมคิด   พรมจุ ย  และสุพักตร   พิบูลย ,  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),13. 
87J.B.Parkin, School Self Evalution and the Management of Change (Bradford:Sheffield 

City Polytechnic,1984),16.  
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 2. เพื่อการยกระดับมาตรฐานการทํางานหรือปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
สถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน88 
 นัททอลล และแมคคอรมิค (Nutall and McCormick) ใหความเห็นวา วัตถุประสงคของการ
ประเมินตนเองท่ีสําคัญ คือ เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษา โดยผาน
กระบวนการการตรวจสอบตนเองอยางมีระบบ89 
 กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  
หลักการของการประเมินตนเอง 
 หลักการท่ีสําคัญในการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดแก การกําหนดส่ิงท่ีจะประเมิน
อยางชัดเจน วางแผนการประเมินอยางครอบคลุม ใชเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลหลายชนิด 
เลือกใชเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เกณฑในการวัดตองชัดเจน และผูประเมินตองปราศจากความลําเอียง 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองวา การประเมินตนเอง
จําเปนตองมีระบบการประเมิน และมีการใชท้ังขอมูลภายในและขอมูลภายนอก ผลของการ
ประเมินท่ีไมสอดคลองหรือไมบรรลุเปาหมาย ผูประเมินตองเรียนรูและแสวงหาเหตุผลปจจัยเพื่อ
การแกไขปรับปรุงตนเอง สวนขอสรุปผลการประเมินท่ีสอดคลองหรือบรรลุเปาหมายจะนําไปสู
การตัดสินใจคงไวหรือพัฒนาตอไป90 
 ทริทสเชอร (Trischer) กลาววา ส่ิงแรกท่ีตองกระทําในการประเมินตนเอง คือ กําหนด
จุดมุงหมายของการประเมิน ซ่ึงอาจมีไดหลายขอ เชน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชนดานอ่ืน ๆ เปนตน แตส่ิงท่ีสําคัญคือ ตองทําความเขาใจใหชัดเจนวาจะประเมินใคร 
ประเมินอะไร และผูประเมินคือใคร ทริทสเชอร ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองไว 3 
ประการ ดังนี้ 

                                                 
88P. Holly, “Making it Cout:Evalution for the Developing Primary School,” in Reading in 

Primary School Management (New York:The Falmer Press,1987),212.  
89Cliff P. Nutall, and Robert, McCormick. Studies in School Self-Evalution (New 

York:The Falmer Prcss,1987),202.  
90สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541) , 225-226.  
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 1. ในข้ันเร่ิมตนกอนลงมือประเมิน ผูปฏิบัติงานตองวางแผนการประเมิน โดยกําหนด
เปาหมาย เกณฑท่ีใชในการประเมิน ระบบการประเมิน ข้ันตอนในการประเมินและการรายงานผล 
ตลอดจนแนวทางการนําผลการประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจ ท้ังนี้เพื่อชวยใหการดําเนินการ
ประเมินเปนไปอยางตอเนื่อง 
 2. การปรับตนเอง (self-adjusting) ผูประเมินตองทบทวนระบบของการประเมินตนเอง
ดวยตนเอง พิจารณาความเที่ยงตรง (validity) ในการวัด เพื่อใหการวัดมีประสิทธิภาพและผูประเมิน
ตองพิจารณาใหดีวาสารสนเทศท่ีไดมานั้นมีประโยชนหรือไม ข้ันตอนในการประเมินท่ีกําหนดไว 
มีความเหมาะสมเพียงใด ความพยายามในการตรวจสอบระบบการประเมินก็เพื่อปรับระบบการ
ประเมินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 3. การคํานึงถึงขอมูล (depending on data) ผูประเมินตองตระหนักวาตองไดขอมูลท่ี
ครอบคลุมครบถวน การวิเคราะหขอมูลตองสัมพันธกับการตัดสินใจหรือการสรุป เพราะถาขอมูล
ครอบคลุมครบถวน กระบวนการวิเคราะหก็ยอมชวยใหผลการประเมินตนเองมีความนาเช่ือถือมาก
ข้ึน ควรมีการบันทึกหลักฐาน ขอเท็จจริงตาง ๆ ชวยใหการประเมินตนเองเกิดประโยชนอยาง
แทจริง91 
 เคลส (Kells) ไดเสนอหลักการของการประเมินตนเองของสถาบัน 4 ประการดังนี้ 
 1. การประเมินตนเองของผูปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนได เม่ือผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายในท่ี
ตองการปรับปรุงและพัฒนางานใหกาวหนา โดยผูบริหารสถาบันควรจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเปาหมายคุณภาพของงาน และวิธีการประเมิน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจตองการ
ประเมินตนเองและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน 
 2. ควรมีการจัดการประชุมเพื่อศึกษาและวางแผนงานอยางครบวงจร เพื่อใหการประเมิน
ตนเองมีประสิทธิภาพ และควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน และครอบคลุมทุกดาน 
 3. ควรออกแบบกระบวนการประเมินอยางเหมาะสม โดยเร่ิมต้ังแตการศึกษา สภาพ
ปญหา กําหนดเปาหมาย บุคลากรผูรวมงาน ขอมูลท่ีตองการศึกษา ผลสําเร็จตามเปาหมายและการ
จัดลําดับความสําคัญของงาน แลวจึงกําหนดขอบขายของกระบวนการประเมิน ข้ันตอนในการ
ประเมินและวิธีการประเมิน 

                                                 
91D. Trischer, “Strategies for Assessing Performance at Your Own Institution.” In 

Institutional for Self - Improvement : New Directional Research. Edited by Miller , R.I. (London : 
Josscy - Bass Inc ,1981),36-38.  
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 4. ควรกําหนดให มีการพัฒนางานโดยจัดใหการพัฒนางานเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการประเมิน 
 นอกจากนี้ เคลส (Kells) มีความเห็นวา การประเมินตนเองและการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
จะเกิดข้ึนเม่ือกระบวนการประเมินมีความสะดวก มีขอมูลสารสนเทศใหม ๆ สนับสนุน มีการจูงใจ
และการใหรางวัลและท่ีสําคัญคือ ผูประเมินตนเองมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนสําคัญและมี
ความหมายตอกระบวนการพัฒนาสถาบัน92 
 ไอสแนคและไมเคิล (Isnac & Micheal) ใหความเห็นเกี่ยวกับหลักการประเมินตนเองวา
จะตองไมนําประสบการณอ่ืนใด นอกเหนือจากจุดมุงหมายท่ีทําการประเมินมารวมพิจารณาตัดสิน
คุณคาของส่ิงท่ีประเมิน และในการประเมินควรคํานึงถึงผลกระทบ (effects) ของส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ตลอดจนแรงจูงใจของบุคลากรในสถาบันการศึกษา การประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา เปนการประเมินท่ีมีความแตกตางจากการประเมินท่ัวไปในบางสวน กลาวคือ 
เปนการประเมินท่ีผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินดวยตนเอง และเปนการประเมินทางการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง93 
 กลาวโดยสรุป การประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีหลักการท่ีสําคัญคือ มีการวาง
แผนการประเมินอยางครอบคลุมและเหมาะสม ดําเนินการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ โดยใชขอมูลภายในและภายนอก มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
  
 
 
 
 
 
                                                 
 92H. R. Kells, “Some Theoretical and Practical Suggestions for Institutional 
Assessment,” In Institutional Assessment for Self-Assessment : New Directions for Institutional 
Research (London : Josscy - Bass Inc , 1981),24-25. 
 93Stephen Isnac, and William B. Micheal, Hand book in Reseavch and Education 
(California : EDITS McCutchan ,1983) , 61.  
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แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนเอง ท่ีกระทําโดยบุคคลในหนวยงาน
หรือผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของหนวยงานมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด เปนกระบวนการดําเนินงานท่ี
จะตองทําอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 สมคิด  พรมจุย ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินตนเองวาควรมี 2 
ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนแรกเปนการพัฒนาระบบประเมินตนเอง ซ่ึงประกอบดวย 
 1. สรางความตระหนักในความสําคัญของการประเมินตนเอง 
 2. การบรรยายงาน 
 3. การกําหนดเกณฑในการประเมินตามภารกิจ 
 4. การดําเนินการประเมินตนเอง 
 5. การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงาน 
 ข้ันตอนท่ีสอง เปนการประเมินผลการใชระบบการประเมินตนเอง 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดข้ันตอนการประเมินตนเองของโรงเรียนไวดังนี้ 
 1. มีการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาว กําหนดจุดมุงหมายของการประเมินขอบขาย
ของการประเมิน ระยะเวลา รูปแบบวิธีการประเมิน และท่ีสําคัญคือ เกณฑการประเมิน 
 2. ดําเนินการประเมินอยางตอเนื่องและเปนระบบ สอดแทรกกิจกรรมการประเมินในทุก
ข้ันตอนของการดําเนินการ สรางบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย ใชวิธีการประเมินท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง มีการบันทึกผลการปรับปรุง 
แกไข และรายงานตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ94 
 
 
 
 
                                                 
 94สมคิด   พรมจุย  และสุพักตร   พิบูลย ,  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2544) , 19. 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนวคิดวา การประเมินตนเองของ
สถานศึกษาวา ควรประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม ดานบุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมท้ังต้ังคณะทํางานการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา และกําหนดบทบาทหนาท่ีตองรับผิดชอบ 
 2. การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 3. การทําความเขาใจกับบุคคลในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
 4. การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมิน 
 5. การกําหนดกรอบการประเมิน 
 6. การกําหนดเกณฑการประเมิน 
 7. การกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน 
 8. การวิเคราะหขอมูล 
 9. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
 10. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 11. การทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
 12. การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง95 
 ในการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะตองเนนใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายตระหนักใน
ความจําเปนของการประกันคุณภาพ ตระหนักในปญหาหรือคุณภาพงานของสถานศึกษาในปจจุบัน 
และจะตองใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีบทบาทรวมคิด รวมวางแผนใหมากท่ีสุด เนนการวางแผนเปน
ทีม 
 ทริตสเชอร (Trischer) กลาววาในการประเมินตนเองตองมีการกําหนดรายการประเมิน มี
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหผูทําหนาท่ีประเมินมีความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอการประเมิน ตองมี
การวางแผนการประเมิน จัดเตรียมการประเมินและการใชผลการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งาน รวมท้ังตองจัดทําคูมือการประเมินสําหรับบันทึกรายการประเมินและเสนอแนวทางการ
ประเมินตนเอง ดังน้ี 
 
                                                 
 95สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ,  คู มือการประเมินผลภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ:การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน . 
(กรุงเทพมหานคร :สํานักนายกรัฐมนตรี , 2542) , 21. 
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 1. สะสมขอมูลจากแหลงขอมูลและทรัพยากรท่ีมีอยู ควรบันทึกรายละเอียดของการ
ประเมินตนเองไวอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอ 
 2. แสวงหาขอมูลจากภายนอก ไดแก ขอแนะนํา และขอเสนอแนะจากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก รวมถึงปรึกษาหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินตนเอง 
เทคนิคการสรางแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการนําผล
การประเมินไปใชปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนา การแสวงหาขอมูลและรับคําปรึกษา
จากบุคคลภายนอกจะชวยใหการประเมินตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. ดําเนินการประเมินอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนการประเมินท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว96 
 ฮอพกินส  (Hopkins) ใหแนวคิดวา  การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาเปน
กระบวนการแสวงหาขอมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันการศึกษา ดังนั้นกระบวนการ
ประเมินจึงควรเช่ือมโยงเขากับแผนพัฒนาของสถาบันการศึกษา และไดเสนอกระบวนการประเมิน
ไวดังนี้ 
 1. สถาบันการศึกษาควรมีแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหมี
ความรูและเขาใจในหลักการ วิธีการ และกระบวนการประเมิน เพ่ือใหบุคลากรสามารถดําเนินการ
ประเมินอยางถูกตองและมีความใสใจในการประเมิน 
 2. แผนการประเมินควรเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาสถาบันโดยกําหนดขอบขายส่ิงท่ีมุง
ประเมิน แหลงขอมูลและชนิดของขอมูล ข้ันตอนและชวงเวลาในการประเมิน 
 3. ควรจัดทําคูมือการประเมิน ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย วัตถุประสงค หลักการ ข้ันตอน
และวิธีการประเมิน ตารางการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรใชเปนคูมือในการประเมินงานท่ี
รับผิดชอบ 
 4. กระบวนการในการประเมิน ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนการประเมิน ไดแก การกําหนดเหตุผล วัตถุประสงค ขอบขาย 
หรือส่ิงท่ีมุงประเมิน กําหนดแหลงขอมูล หรือขอมูลท่ีตองการ กําหนดเคร่ืองมือและวิธีเก็บ
รวบรวมขอมูล 

                                                 
96D. Trischer, “Strategics for Accessing Performance at Your Own Institution.” In 

Institutional for Self-Improvement : New Directional Research. Edited by Miller , R.I (London : 
Josscy - Bass Inc,1981) , 38-39.  
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  ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการประเมิน ไดแก การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การแปล
ผลและจัดทํารายงาน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การนําผลการประเมินไปใช ไดแก การเผยแพร การเสนอผล การประเมิน
ตอผูบริหารหรือผูเกี่ยวของ และการใชผลการประเมินในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งาน97 
 กลาวโดยสรุป แนวทางการประเมินตนเอง ผูประเมินจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมิน มีเจตคติท่ีดีตอการประเมิน มีการวางแผนการประเมิน โดยกําหนด
จุดมุงหมายของการประเมิน ขอบขายของการประเมิน ระยะเวลา รูปแบบวิธีการประเมิน และ
เกณฑการประเมิน มีการเตรียมการและดําเนินการประเมินอยางตอเนื่องและเปนระบบในทุก
ข้ันตอนของการทํางาน โดยใชวิธีการประเมินท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง 
  
การประเมินตนเองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครไดดําเนินการสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตรา 4 วรรค 7 และวรรค 8 ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน มีการ
ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดย
บุคคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตองอาศัยกระบวนการวางแผน (Plan) การลงมือทํา (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การลงมือแกไขปองกันหรือสรางมาตรฐานการทํางาน (Action) และพัฒนาตอ
ดวยการกลับไปวางแผนใหม หมุนวนเปนวงจร PDCA ของเดมม่ิง   ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

97D. Hopkins, “Evaluation for School Development,” Philadelphia : Open University 
Press,1989.  
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แผนภูมิท่ี 1 :  วงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) 
 

รวมวางแผน 
Plan 

 
Action        Do 

รวมปรับปรุง      รวมปฏิบัต ิ
 

Check 
รวมประเมิน 

 
 
ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา , กรุงเทพมหานคร , คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2552) , 16. 
 
 กระบวนการนําการประกันคุณภาพการศึกษาสูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใหมี
ประสิทธิภาพนั้น  ทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนกําหนดเปาหมายรวมกัน 
มีสวนรวมทุกข้ันตอนตั้งแตการวางแผน ดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และการรายงานผล  นอกจากน้ันตองรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาตน และพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาท่ีเกิดประโยชนสูงสุด ดังแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรฐาน 
สมศ. 

มาตรฐานโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

มาตรฐาน 
เครือขายโรงเรียน 

มาตรฐาน 
SMART SCHOOL 

    
มาตรฐานของโรงเรียน และความตองการของชุมชน 

 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพ (3-5 ป) 
   
  แผนพัฒนาคุณภาพประจําป 
   
  การนําไปใช 
   
  การประเมินตนเอง 
 

  การสรุป/การรายงาน 
 
  คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน 

 
ท่ีมา :   หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา , กรุงเทพมหานคร , คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2552) , 52. 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และเม่ือส้ินปการศึกษา
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีครอบคลุมและ
สะทอนภารกิจและจุดเดนของสถานศึกษา จากน้ันทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อขอรับการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพเผยแพรสูสาธารณชน 98 ดังแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 

การประกันคณุภาพภายใน  
 
 

ประกันคุณภาพภายนอก 
  
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. 
จัดต้ังคณะผูประเมิน

สถานศึกษา 
ประเมินสถานศึกษา 

ศึกษา SAR 
ตรวจเยี่ยมและรวบรวมขอมูล 
จัดทํารายงานการประเมิน 

รายงานตนเอง (SAR) 

 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2552),16. 

                                                 
98หนวยศึกษานิเทศน , สํานักการศึกษา , กรุงเทพมหานคร, คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2552) , 15. 

สาธารณชน 

เผยแพร 

วางแผน (P) 

ตรวจสอบ(C) 

ปรับปรุง (A) ปฏิบัติ (D) 

สถานศึกษา 
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 จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอกดังกลาว
ขางตน จะเห็นไดวาการประเมินตนเองเปนกระบวนการตรวจสอบของโรงเรียนประเมินการทํางาน
ของตนเองทุกข้ันตอนการทํางาน ครอบคลุมเปาหมายจุดเนนและงานท้ังหมดที่วางไว โดยมี
จุดประสงคเพื่อการปรับปรุงงานระหวางการดําเนินงานตามแผน จุดประสงคดังกลาวแสดงใหเห็น
วา การประเมินตนเองมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนทุกดาน บุคลากรท่ีเกี่ยวของมีความสําคัญ
ตอการประเมินตนเองของโรงเรียน การประเมินตนเองจึงเปนภารกิจท่ีโรงเรียนตองดําเนินการอยาง
เปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจนและเปนกระบวนการท่ีสามารถปฏิบัติแลวนําไปสูการพัฒนาได ซ่ึง
สอดคลองกับการพัฒนาตามวงจรเดมม่ิง (PDCA) 
 ความสัมพันธระหวางวงจร Deming กับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
การวิเคราะหภาพรวมขององคประกอบของการประเมินตนเอง เพื่อใหสถานศึกษานําไปวางแผน
ปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธวงจร PDCA ของ Deming กับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พบวาการประเมินตนเองควรมีองคประกอบดังแผนภูมิ ดังแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4  องคประกอบของการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พงศกร ม่ันอํ่า , “การศึกษาการดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ” (วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544), 76. 
 
 
 

การประเมิน 

ตนเอง 

PLAN (วางแผน) 

CHECK 
(การตรวจสอบ) 

ACTION 
(สราง 
มาตร- 
ฐาน 
 การ 

      ทํางาน) 

DO 
(ลงมือ 
ทํา) 

2. การนําแผนไปใช 

1. กรอบการประเมินตนเอง 
- มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
- มาตรฐานการศึกษาระดับทองถ่ิน 
- ธรรมนูญโรงเรียน 
- แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 

3. กระบวนการประเมินตนเอง 

4. บทบาทหนาท่ีของ
บุคลากรที่เก่ียวของ 

   - ผูบริหารโรงเรียน 
  - ครู อาจารย 
  - นักเรียน 
   - ผูปกครองนักเรียน 
    - องคกรทองถ่ิน 
      - หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
        - กรรมการ 
          โรงเรียน 
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 1. กรอบการประเมินตนเอง มีสวนประกอบ ดังนี้ 
  1.1 มาตรฐานการศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งในการประกันคุณภาพท่ีเปนเหตุและ
ปจจัยที่สงผลตอการประกันโอกาส การประกันประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาใหเกิดคุณภาพสูงสุด และการพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูระบบมาตรฐานคุณภาพนั้น 
สถานศึกษาตองเตรียมการและปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1.1 จัดทําขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใชในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือหาจุดพัฒนา 
   1.1.2 กําหนดเปาหมาย เปาหมายสําคัญท่ีตองกําหนด คือเปาหมายดานคุณภาพ
นักเรียน โดยอาศัยผลการประเมินในอดีตท่ีสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ไดทําไว 
   1.1.3 เตรียมบุคลากร การเตรียมบุคลากรประเด็นท่ีควรคํานึง คือ การสรางความ
ตระหนักในปญหาและความจําเปนของการประเมินคุณภาพ การมีความรู ความเขาใจในนโยบาย
และมาตรการของหนวยงาน 
  1.2 มาตรฐานการศึกษาระดับทองถ่ินหรือความตองการของชุมชนเปนองคประกอบท่ี
สถานศึกษาจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ คานิยม
และบริบทของทองถ่ินนั้น ๆ 
  ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับทองถ่ินหรือความ
ตองการของชุมชน สถานศึกษาตองกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย มาตรการ 
ยุทธศาสตร แผนงาน งาน/โครงการ ซ่ึงครอบคลุมและสัมพันธกันในธรรมนูญของสถานศึกษา 
  1.3 ธรรมนูญสถานศึกษาเปนแผนแมบทของสถานศึกษา ซ่ึงเปนการสรางขอตกลง
รวมกันหรือสรางความรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายรูทิศทางและเปนหลักประกันในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ 
  1.4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนางานดานตาง ๆ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีขยายจาก
แผนแมบทหรือธรรมนูญสถานศึกษา เพื่อทําใหเปนรูปธรรมและเพื่อพัฒนาคุณภาพตามจุดเนนท่ี
กําหนดในชวงเวลาหน่ึง 
  1.5 แผนปฏิบัติงานเปนแผนปฏิบัติงานประจําป มีการดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน
และหมวดงาน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ 
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 2. การนําแผนไปใช 
  แผนที่จะนําไปสูความสําเร็จได ตองเปนแผนท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอก
สถานศึกษา มีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและเปาหมายท่ีตองการพัฒนา
รวมกัน มีการดําเนินงานและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดไวในธรรมนูญสถานศึกษา การประเมินตนเองจึงเปน
กระบวนการหน่ึงท่ีสถานศึกษานํามาใชในการตรวจสอบหรือประเมินการทํางานของสถานศึกษา
ในทุกข้ันตอน การทํางานโดยครอบคลุมเปาหมาย จุดเนนและงานท้ังหมดตามแผนท่ีวางไว การ
ประเมินตนเองเปนยุทธศาสตรสําคัญของการบริหารคุณภาพในยุคปจจุบัน และมีความสําคัญอยาง
มากในอนาคต ผูบริหารจึงควรพัฒนาทักษะการประเมินตนเองของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน การ
สรางบรรยากาศท่ีอบอุน จริงใจ ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางาน จะชวยใหทุกคนเต็มใจ
ท่ีจะใหขอมูลท่ีแทจริง และยอมรับขอติติง ขอเสนอแนะของเพ่ือนรวมงานและเต็มใจท่ีจะรวม
ปรับปรุงพัฒนางาน 
 3. กระบวนการประเมินตนเอง 
  การประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนกระบวนการหน่ึงในการบริหารจัดการศึกษาท่ี
ใชควบคุมตรวจสอบคุณภาพในสถานศึกษา ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด โดยบุคลากรและผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ
ประเมินตนเองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูรับผิดชอบในการประเมินจะตองหาวิธีการหรือยุทธศาสตรท่ีทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมใน
การประเมินมีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของการประเมินตนเอง เห็นความสําคัญตลอดจน
ไดรับรู เกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันในมโนทัศนของการประเมินตนเอง 
 4. บทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการประเมินตนเอง 
  ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกคนมีบทบาท หนาท่ี ขอบขาย
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนั้นทุกคนจะตองรวมกันตรวจสอบการ
ทํางานของตนเองตามบทบาทหนาท่ีนั้น ๆ ซ่ึงการประเมินตนเองมีระบบการตรวจสอบการทํางาน
ของบุคลากรในโรงเรียนในฐานะผูใหบริการ ตั้งแตผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นําไปสู
ผูรับบริการทางการศึกษา คือ นักเรียน ผูปกครอง องคกรทองถ่ิน โดยบทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของ
ตาง ๆ ควรเปนไปในแนวทางตอไปนี้ 
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  4.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
   4.1.1 สรางความตระหนักในเร่ืองการประเมินตนเองใหเกิดในจิตสํานึกของทุก
คนในสถานศึกษา 
   4.1.2 จัดทําคูมือดําเนินงานสําหรับทุกคน 
   4.1.3 ติดตาม กํากับ การดําเนินงานโดยใหมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ
และตอเน่ือง 
   4.1.4 รวมมือกับคณะตรวจสอบภายนอก และใชกระบวนการตรวจสอบภายนอก
ใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาสูงสุดในทุกดาน 
   4.1.5 รายงานตอสาธารณชนและตนสังกัด  เพื่อประกาศความสําเ ร็จของ
สถานศึกษา 
   4.1.6 บริหารโดยใชวงจรพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายใหม
ใหสูงข้ึนเม่ือวงจรเดิมของการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายแลว 
  4.2 บทบาทหนาท่ีของครู อาจารย 
   4.2.1 มีสวนรวมในการออกแบบระบบประเมินตนเอง ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของสถานศึกษา/ชุมชน 
   4.2.2 ศึกษา แลกเปล่ียน เรียนรูกับผูเกี่ยวของสรางองคความรูท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมินตนเอง 
   4.2.3 ใหขอมูลที่ถูกตอง และครบถวน 
   4.2.4 รวมคิดวิเคราะห เสนอแนวทางแกปญหา 
   4.2.5 สรางเคร่ืองมือประเมิน/พัฒนาเคร่ืองมือ 
  4.3 บทบาทของนักเรียน 
   4.3.1 ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินตนเอง 
   4.3.2 ประเมินตนเอง 
   4.3.3 รับผิดชอบตอการเรียนรู 
   4.3.4 รูวิธีพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   4.3.5 ใหความรวมมือกับการประเมินตนเอง 
   4.3.6 ประชาสัมพันธการประเมินตนเอง 
   4.3.7 กระตือรือรนท่ีจะประเมินตนเอง 
   4.3.8 รับผิดชอบตอการประเมินตนเอง 
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   4.3.9 พัฒนาตนเองตามผลการประเมิน 
  4.4 บทบาทหนาท่ีของผูปกครองนักเรียน 
   4.4.1 รับรูในการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   4.4.2 ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบุตรหลาน/ความตองการของผูปกครอง 
   4.4.3 รวมเปนคณะกรรมการประเมินตนเอง 
   4.4.4 ใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในฐานะรวมเปนเจาของสถานศึกษา 
   4.4.5 ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ 
  4.5 บทบาทขององคกรทองถ่ิน 
   4.5.1 รวมตัดสินใจในการประเมินตนเอง 
   4.5.2 สนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลสถานศึกษา 
   4.5.3 สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประเมิน
ตนเอง 
   4.5.4 รวมวางแผนธรรมนูญสถานศึกษา 
   4.5.5 เปนเคร่ืองมือชวยการเรียนรู 
  4.6 หนวยงานตนสังกัดทุกระดับ 
   4.6.1 สรางวัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดข้ึนในจิตสํานึกของผูบริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน 
   4.6.2 พัฒนามาตรฐานสถานศึกษาโดยใหผูมีสวนรวมเขามามีสวนรวม 
   4.6.3 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันและครอบคลุมขอมูล
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถนําไปใชไดสะดวกในทุกระดับ 
   4.6.4 จัดทําแผนการติดตาม กํากับ ดูแล และชวยเหลือสถานศึกษาโดยกําหนด
แนวปฏิบัติการตรวจสอบ 
   4.6.5 อบรมคณะตรวจสอบภายในใหเขาใจหลักการ เทคนิคการตรวจสอบสาระท่ี
ควรตรวจสอบเคร่ืองมือในการตรวจสอบและการรายงานผล 
   4.6.6 ใหมีการพบปะระหวางคณะตรวจสอบภายในเปนระยะเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณและแกปญหารวมกัน 
   4.6.7 กําหนดรูปแบบ เคร่ืองมือ การประเมิน เกณฑการประเมิน วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการประเมิน 
   4.6.8 ใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนาเปนหลักสําคัญ 
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   4.6.9 ประกาศเกียรติคุณและใหขวัญกําลังใจ 
  4.7 บทบาทและหนาท่ีของกรรมการสถานศึกษา 
   4.7.1 ปฏิบัติตนเปนผูประสานงานมากกวาตรวจสอบ 
   4.7.2 ใหการสนับสนุนเชิงนโยบายและเปนผูนําเชิงวิชาการ 
   4.7.3 เปนศูนยรวมขาวสารของสถานศึกษา 
   4.7.4 เปนเกราะปองกันตัวใหสถานศึกษา 
   4.7.5 เปนผูประชาสัมพันธสถานศึกษาในเร่ือง I.T. 
   4.7.6 เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ดังนั้นองคประกอบของการประเมินตนเองของสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองปฏิบัติงาน
ใหมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางเปนระบบ ชัดเจน และสามารถตรวจสอบโดยบุคคลท่ี
เกี่ยวของ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน ผูปกครองนักเรียน องคกรทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยใชองคประกอบดานมาตรฐานการศึกษา ความตองการของชุมชน 
ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป เปนกรอบการประเมินตนเองใน
การนําแผนไปใช เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศโดยใชกระบวนการประเมินตนเองนําไปสูการสรุปผล
การดําเนินงาน เพ่ือรายงานหรือขอความชวยเหลือ สนับสนุนและการตรวจสอบจากภายนอกและ
การวางแผนการตรวจสอบและการสรางมาตรฐานการทํางานตอไป 
 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 การจัดการศึกษาในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร จัดต้ังคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ.2427 ในรูปแบบ
ของโรงเรียนราษฎรท่ีวัดมหรรณพาราม ตอมาในป พ.ศ.2430 มีการขยายการจัดการศึกษาโดยจัดต้ัง
องคกรรับผิดชอบเปนกรมศึกษาธิการและเปนกระทรวงธรรมการเม่ือป พ.ศ.2435 ในป พ.ศ.2441 
ไดมีโครงการศึกษาเกิดข้ึน โดยแบงความรับผิดชอบใหกรมการศึกษาธิการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ ภายหลังไดมี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2475 มีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ  
 1. กระทรวงนครบาล รับหนาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง 
 2. กระทรวงมหาดไทย รับหนาท่ีจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค 
 3. กระทรวงธรรมการ ทําหนาท่ีประสานงานใหการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค 
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 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 
2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจน
สุขาภิบาลตาง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เปนหนวยการปกครองเดียวกัน คือ กรุงเทพมหานคร
รวมถึงการรับโอนการจัดการศึกษาจากหนวยงานท่ียุบรวมกัน99  
 
ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร   
 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีบทบาทหนึ่งคือการจัดการศึกษา
ใหกับเยาวชนในทองถ่ิน  โดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร  มีสายการบังคับบัญชาท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 1. สํานักการศึกษา  เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานการศึกษา โดยมีสวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ  กองการเจาหนาท่ี  กองคลัง  
กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา  และหนวยศึกษานิเทศก 
 2. กลุมเขต (โซน) เปนการรวมเขตที่มีสภาพทองถ่ิน สภาพการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจใกลเคียงจัดเปนกลุมเขต  และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยูทุกเขต
จํานวน 6 กลุมเขต ไดแก  
 2.1 กลุมเขตกรุงเทพกลาง มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 41 โรงเรียน 
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตพระนคร สํานักงานเขตดุสิต สํานักงานเขต
ปอมปราบศัตรูพาย และสํานักงานเขตสัมพันธวงศ สํานักงานเขตดินแดง สํานักงานเขตหวยขวาง  
นักงานเขตพญาไท สํานักงานเขตราชเทวี และสํานักงานเขตวังทองหลาง 

2.2 กลุมกรุงเทพใต มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 75 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตปทุมวัน สํานักงานเขตบางรัก สํานักงานเขตสาทร สํานักงาน
เขตบางทองแหลม สํานักงานเขตยานนาวา สํานักงานเขตคลองเตย สํานักงานเขตวัฒนา สํานักงาน
เขตพระโขนง สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักงานเขตบางนา และสํานักงานเขตประเวศ 

 
 

                                                 
 99หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร , คูมือการบริหารจัดการ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานท่ัวไป ,พิมพคร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
การศึกษา,2551) , 1. 
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2.3 กลุมกรุงเทพเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 46 โรงเรียน 
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตจตุจัก สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักงานเขต
ลาดพราว สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักงานเขตหลักส่ี สํานักงานเขตดอนเมือง สํานักงานเขต
สายไหม สํานักงานเขตบางเขน 

2.4 กลุมกรุงเทพตะวันออก มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 115 โรงเรียน 
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตบางกะป สํานักงานเขตสะพานสูง สํานักงาน
เขตบึงกุม สํานักงานเขตคันนายาว สํานักงานเขตลาดกระบัง สํานักงานเขตมีนบุรี สํานักงานเขต
หนองจอก สํานักงานเขตคลองสามวา 

2.5 กลุมกรุงธนเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 89 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตธนบุรี สํานักงานเขตคลองสาน สํานักงานเขตจอมทอง 
สํานักงานเขตบางกอกใหญ สํานักงานเขตบางกอกนอย สํานักงานเขตบางพลัด สํานักงานเขตตล่ิง
ชัน สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

2.6 กลุมกรุงธนใต มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 69 โรงเรียน ประกอบดวย
สํานักงานเขตดังตอไปนี้ สํานักงานเขตภาษีเจริญ สํานักงานเขตบางแค สํานักงานเขตหนองแขม
สํานักงานเขตบางขุนเทียน สํานักงานเขตบางบอน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สํานักงานเขตทุง
ครุ100 
 3. สํานักงานเขต  ท้ัง 50 เขต สํานักงานเขตโดยฝายการศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานสารบรรณและธุรการท่ัวไป  การเงินและพัสดุ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ.2523 งานกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล  การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน  งานสนับสนุน
วิชาการและการประสานงานวิชาการ  ดําเนินงานศูนยวิชาการเขตและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

4. โรงเรียน  เปนหนวยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตามท่ีพึงประสงค  ซ่ึงขณะนี้มีจํานวนท้ังหมด 435 
โรงเรียน  
 นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังมีองคการท่ีจัดต้ังภายในเพื่อเสริมระบบการจัด
การศึกษาตามสภาพทองถ่ิน  เพื่อใหผลิตนักเรียนท่ีตอบสนองตอทองถ่ินและความตองการชุมชน
ไดอยางเหมาะสมหลายองคกร  ไดแก 
 
                                                 
 100สํานักการศึกษา ,กองวิชาการ ,รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ป 2545 .
(กรุงเทพ:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,2545),32-33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

67 

 5. ศูนยวิชาการเขต  เปนนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรบุคคลภายใน
สํานักงานเขตมารวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต
แบงเปน 3 ฝาย คือ ฝายพัฒนาการเรียนการสอน  ฝายวิจัยและประเมินผล  และฝายกิจกรรมโดยมี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนไปตามนัยมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง  
จึงกําหนดใหมีผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ไดออก
กําหนดใหหมายถึงสมาชิกสภาเขต) ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีกํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 7. เครือขายโรงเรียน  (School Cluster) เปนการรวมกลุมโรงเรียนท่ีอยูใกลเคียงกันจํานวน 
4-5 โรงเรียน เปน 1 เครือขาย มีท้ังหมด 80 เครือขาย โรงเรียนในกลุมเครือขายจะรวมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในกลุม  โดยรวมกันพัฒนาโดยใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา101 
 
บทบาทหนาท่ีดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนท้ังนครหลวงของประเทศไทยและเปนการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับโครงสรางของกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภากรุงเทพมหานครและฝายบริหาร ไดแก ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีหนาท่ี
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน มีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยแบงพื้นท่ีการปกครองออกเปนเขต และแตละเขตแบงออกเปนแขวง 
 บทบาทหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คือ การจัดการ
ศึกษาใหแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดนโยบาย ดูแลมาตรฐาน กํากับติดตามดูแล 
สนับสนุนทรัพยากร ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ 
ดังนี้ 

                                                 
 101หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา, กรุงเทพมหานคร,  โรงเรียนกทม.SMART 
SCHOOL (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2549),5-7. 
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 1. การจัดในรูปศูนยเล้ียงดูเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของสํานัก
พัฒนาชุมชน ซ่ึงดําเนินงานในลักษณะของการใหความสนับสนุนชุมชนท่ีเปดดําเนินการและสํานัก
อนามัย ซ่ึงเปดสถานเล้ียงเด็กกลางวัน และใหการสนับสนุนบานเล้ียงเด็ก 
 2. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต 
 3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรและวิทยาลัยเกื้อการุณยใน
ความรับผิดชอบของสํานักการแพทย 
 4. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะส้ันในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร และจัดใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักพัฒนาชุมชน 
 หน วยง าน ท่ี รับ ผิดชอบด านการศึ กษาปฐมวั ยและการศึ กษา ข้ันพื้ นฐานของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 สํานักการศึกษา เปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทากรม มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการศึกษา
โดยนํานโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป ใหสํานักงานเขตและโรงเรียนดําเนินการ สํานัก
การศึกษาแบงสวนราชการภายในออกเปน 7 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ กองการเจาท่ี กอง
คลัง หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานยุทธศาสตร กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กองพัฒนา
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 บทบาทหนาท่ีของสํานักการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย เปาหมาย การ
จัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการเรียนรู เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูดานการศึกษาเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสามัญ ขาราชการครูและ
ลูกจางกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต เปนหนวยงานท่ีนํานโยบายของ
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติใหเกิดผลโดยตรงตอประชาชน ประกอบดวย 11 ฝาย คือ ฝายปกครอง 
ฝายทะเบียน ฝายโยธา ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล ฝายรายได ฝายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝายการคลัง ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝายเทศกิจ ฝายการศึกษาและ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 บทบาทหนาท่ีของโรงเรียน มีดังนี้ 
 1. กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4. บริหารงานตามท่ีไดรับมอบหมายดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล
และการบริหารท่ัวไป 
 5. สรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6. จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ102 
 
วิสัยทัศนดานการศึกษา 
 โครงสรางการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร มีการ
บริหารงานอยางเปนระบบโดยมีสํานักการศึกษาเปนผูประสานและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 435 โรงเรียน ผานการบังคับบัญชาของสํานักงานเขต โดยกําหนดวิสัยทัศน
ดานการศึกษา ดังนี้ “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวัยมีความรูคูคุณธรรม” 103 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 102หนวยศึกษานิเทศก,สํานักการศึกษา,กรุงเทพมหานคร,คูมือการบริหารจัดการโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานท่ัวไป พิมพคร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษา
,2551),1-5. 
 103หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),5. 
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การจัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL 
 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาจนไดรับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) คณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานครโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน ครูและผูบริหารใหเปน SMART STUDENT SMART TEACHER SMART PRINCIPAL 
ในกรอบใหญ คือ SMART SCHOOL และไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL ดังนี้ 
 1. ดานการพัฒนาโรงเรียนสูความเปน SMART SCHOOL โดยมีความหมายตามนโยบาย 
ดังนี้ 
 S : Success การเรียนรูสูความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จท่ีไดรับการยอมรับของ
โรงเรียน อันประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ซ่ึงในสวนของนักเรียนจะมุงหวังให
ประสบความสําเร็จในวิชาการทั้งขณะศึกษาอยูในโรงเรียน และหลังจบการศึกษาออกไปศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพ 
 M : Morality การเรียนรูคูคุณธรรม เปนคุณลักษณะของนักเรียนท่ีกรุงเทพมหานคร
มุงหวังใหนักเรียนเปนคนดีควบคูไปกับการเปนคนเกง ตลอดจนครูและผูบริหารตองมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนตัวอยางท่ีดี โรงเรียนประสบความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความสําเร็จของครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมท่ีสรางใหนักเรียนเปนคนดี 
ความสําเร็จของนักเรียนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
 A : Activities การเรียนรูคูกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมความสุข 
กิจกรรมที่เปนจุดเดนของโรงเรียนและความสําเร็จของนักเรียนตามศักยภาพ โดยกรุงเทพมหานคร
ไดพยายามใหครูปฏิรูปการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและแหลง
เรียนรูในบริเวณโรงเรียน โดยหวังวาเด็กจะไดเรียนรูและมีประสบการณผานกิจกรรมตาง ๆ ท้ังใน
และนอกหองเรียน ซ่ึงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางธรรมชาติ นักเรียน
มีความสุขมากข้ึน ซ่ึงจะเปนการกระตุนศักยภาพ (ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ) ของ
นักเรียนใหแสดงออก 
 R : Relativity การเรียนรูคูชุมชน เปนการเรียนรูสามาถนําไปเชื่อมโยงประยุกตความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันและเอ้ือประโยชนตอชุมชน สังคมและทองถ่ินท่ีตนอยูเนื่องจากปจจุบันนี้
ชุมชน สังคม มีบทบาทตอการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะเขาใจความ
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ตองการของทองถ่ิน และเขาใจบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนในการผลิตนักเรียนปอนสูสถานบัน
การศึกษาช้ันสูงและปอนสูอาชีพไดเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทเปนผูประสานใหเกิด
ความรวมมือกับชุมชน สังคมและทองถ่ินดวยการจัดหาวัสดุ ส่ือและนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามารวม
จัดการเรียนรู ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนใชชุมชนเปนสังคมท่ีนาอยู มีเอกลักษณเฉพาะตาม
สภาพทองถ่ิน 
 T : Technology การเรียนรูคูเทคโนโลยี หมายถึง การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
บริหารโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการทางเทคโนโลยี เชน หองสมุด ICT การ
เรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือ การคนควาทางอินเตอรเน็ต และการเรียนรูโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการใชชีวิตประจําวัน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
 2. ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงหมายใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก มี
ความฉลาดทางอารมณ  เกงคณิตศาสตร วิทยาศาสตรควบคูไปกับภาษาและคอมพิวเตอร รักชุมชน
และรักกรุงเทพมหานคร รูจักใชขอมูลขาวสาร มีนิสัยรักการอาน การเรียนรูตลอดชีวิต คิดวิเคราะห
เปน และยึดม่ันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ดานวิถีพุทธ วิถีธรรม สนับสนุนใหโรงเรียนไดดําเนนิโครงการวิถีพุทธวิถีธรรมและการ
จัดการเรียนการสอนโดยนําหลักธรรมทางศาสนา มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ดานเศรษฐกิจพอเพยีง เปนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดยอาศัย
หลักการ 3 ประการ คือ พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุมกันและมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ มีความรูคู
คุณธรรม 104 
 
องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 

SMART  SCHOOL ประกอบดวยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 1. นักเรียนคุณภาพ (SMART STUDENT) มาตรฐานนักเรียนคุณภาพ  โดยมี
คุณลักษณะเปนผูมีคุณธรรม  รักการทํางาน  หาความรูเปน  คิดอานอยางมีเหตุผล  มีทักษะการ
เรียนรู  และมีความสุขท้ังกายและใจ 
 2. ครูคุณภาพ (SMART TEACHER)  มาตรฐานครูคุณภาพ  โดยมีคุณลักษณะเปนผูรู
วิธีและสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีคุณวุฒิและความสามารถตมงานท่ีรับผิดชอบ 
                                                 
 104หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, คูมือการบริหารจัดการใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : หนวยศึกษานิเทศก
,2551),6-7. 
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 3. ผูบริหารคุณภาพ (SMART PRICIPAL) มาตรฐานผูบริหารคุณภาพ  โดยมี
คุณลักษณะเปนผูท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  สามารถบริหารจัดการใหมีกิจกรรมการเรียนรูจัด
ใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  มีการจัดโครงสรางท่ีเอ้ือตอการบริหารงานท่ีดีตลอดจน
เปนผูท่ีมีพฤติกรรมภาวะผูนํา 
 เพื่อใหทิศทางในการประเมินโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามกรอบนโยบาย SMART 
SCHOOL  เปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักการศึกษาจึงกําหนดการประเมิน 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานผูบริหารโรงเรียน ดานครู และดานนักเรียน โดยมีตัวช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานท้ังสาม
องคประกอบรวม 18 ตัวบงช้ี ตามตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงองคประกอบและตัวช้ีวัดตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL 

องคประกอบ 
จํานวนตัวชี้วัด 

S 
Success 

M 
Morality 

A 
Activities 

R 
Relativity 

T 
Technology 

ดานผูบริหาร 1 1 1 1 1 
ดานครู 1 1 2 1 1 
ดานนักเรียน 1 1 3 1 1 
 
ท้ังนี้รายละเอียดแตละตัวช้ีวัด มีความหมายแยกตามองคประกอบท้ัง 3 ดาน ตามตารางท่ี 6-10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงตัวช้ีวัดและคําอธิบายของ S : Success   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับ

ดานการบริหารหารศึกษา  
ผูบริหารโรงเรียนมีผลงานทางดานการ
บริหารหารศึกษาเปนท่ียอมรับท้ัง 4 
ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่ วไป  และได รับ
รางวัลจากองคกรหรือหนวยงานใน
ระดับประเทศ ระดับกรุงเทพมหานคร 
ระดับสํานักงานเขตหรือเครือขาย 
รวมถึงมีการเผยแพรผลงานและยังมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ครู ครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยก
ยอง หรือไดรับรางวัลดานวิชาการ 

ครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลดานวิชาการหรือ
ดานการจัดการเรียนรูในระดับโรงเรียน 
เครือข าย  โรงเรี ยน  สํ านั กงานเขต 
กรุงเทพมหานครและประเทศ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

นักเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด  และมีสามารถในการอาน
เขียน คิดวิเคราะห 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุมสาระ และมีความสามารถในการ
อาน เขียน คิดวิเคราะหตามเกณฑ 
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ตารางท่ี 7 แสดงตัวช้ีวัดและคําอธิบายของ M : Morality   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและถึงพรอม
ดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ นิติ
ธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ การมี
สวนรวม ความคุมคา และโปรงใส
ตรวจสอบได  และมีคุณลักษณะตาม
จรรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร 5 ดาน คือ 
ตอตนเอง ตอวิชาชีพ ตอผูรับบริการ ตอ
ผูรวมประกอบการ และตอสังคม 

ครู ครูมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดี   

ครูมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง
และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

นักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คานิยมท่ีพึงประสงค 

นักเรียนเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสัตย  มีความกตัญูตอผู มี
พระคุณ มีความเมตตากรุณา มีการใช
ทรัพยากรของตนเองและสวนรวมอยางรู
คุณคา ตลอดจนปฏิบัติตนตามหลักคํา
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
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ตารางท่ี 8 แสดงตัวช้ีวัดและคําอธิบายของ A : Activities   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 
ผูบริหาร ผู บ ริหารโรง เ รี ยนจั ด ให มี ร ะบบ

ประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอ
คุณภาพของนั ก เ รี ยนต าม เ กณฑ 
SMART SCHOOL 

ผู บ ริหารโรง เ รี ยนจั ด ให มี ร ะบบ
ประกันคุณภาพ   ระบบบริหารจัด
การศึกษา   ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  มีการวางแผนดําเนินการตาม
แผน ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุง 
และรายงานผลอยางตอเนื่อง โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใน
ดาน 1. คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ท่ีพึงประสงค 2. ความสามารถในการ
ใชทักษะภาษา 3. การเรียนรูแบบ DLP 
4. การแสวงหาความรูแบบตอเนื่อง 5. 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา 6. ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

ครู 1. ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจัดทําแผนการเรียนรูเปนปจจุบัน มี
มาตรฐาน มีการจัดกระบวนการเรียนรู
ไดสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ี
คาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของนักเ รียนอยางหลากหลาย  จัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมการแสวงหาความรู
แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค ด ว ย
กระบวนการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ/
สอนแบบ DLP 
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ตารางท่ี 8  (ตอ)   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 

ครู 2. ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดการเรียนรูและการมี
การวัดผลการประเมินตามสภาพจริง 
ครูมีวิจัย เพื่อแกปญหา  พัฒนาการ
เ รี ยน รู ของงนั ก เ รี ยน  พัฒนา ส่ือ /
นวัตกรรมและนําผลการวิจัยมาใชใน
การพัฒนานักเรียน 

นักเรียน 1. นักเรียนมีความสามารถในการใช
ทักษะทางภาษาและการส่ือสารเพ่ือ
การสรางสรรคกิจกรรม 
 
2. นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่องและสามารถนําไปใชเพื่อการ
สรางสรรคผลงาน 
 
 
3. นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรูแบบ 
Discovery Learning Process 

นักเรียนสามารถใชทักษะทางภาษา
และการส่ือสารดานการฟง พูด อาน
และเขียน 
 
นักเรียนแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูตาง  ๆ  อยางตอเนื่องและนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการสรางสรรค
ผลงาน 
 
นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูท่ีเกิดจาก
ความสงสัย /สนใจ   สังเกต  สัมผัส 
สํารวจ สืบคน ส่ังสมและสรุปผลดวย
ตนเอง 
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ตารางท่ี 9 แสดงตัวช้ีวัดและคําอธิบายของ R : Relativity   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือ

แลกเปล่ียนเรียนรูเปนเครือขายทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการแลกเปล่ียน
เรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาจาก
ห น ว ย ง า น  อ ง ค ก ร  บุ ค ค ล ใ น
ระดับประเทศ ระดับปรุงเทพมหานคร 
ระดับเขต ระดับเครือขายและระดับ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

ครู ค รู มี ป ฏิ สั ม พันธ ท่ี ดี กั บนั ก เ รี ย น 
ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน 

ครูมีกิริยา วาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มี
ความม่ันคงทางอารมณ มีทักษะในการ
ส่ือสารท่ีทําใหเกิดความรวมมืออยาง
สรางสรรค 

นักเรียน นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับ
ผู อ่ืนตลอดจนชวยเหลือชุมชนและ
สังคม 

นักเรียนทํางานกับผูอ่ืนได ใหความ
รวมมือ แสดงความคิดเห็น เปนผูนํา
และผูตามที่ดี รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหม า ย  มี มนุ ษ ย สั ม พันธ กั บ
ผูรวมงาน ตลอดจนสามารถชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม 
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ตารางท่ี 10 แสดงตัวช้ีวัดและคําอธิบายของ T: Technology   
องคประกอบ ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐาน คําอธิบาย 
ผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีการใชและบริหาร

จัดการดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนมีผลสําเร็จท่ีเกิดจาก
การใชและจัดใหมีการใชนวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนรู 

ครู ครูมีการจัดหา  ผลิตส่ือ  ใช ส่ือและ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและตนเอง 

ค รู มี ก า ร จั ด ห า  ผ ลิ ต ส่ื อ ใ ช ส่ื อ
เทคโนโลยี แหลงการเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีหลากหลายและสามารถใช
อินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูของผูเรียน
และตนเอง 

นักเรียน นั ก เ รี ยนส าม า รถ ใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพ 

นัก เ รียนมีความรู และสามารถใช
คอมพิวเตอร  เพื่อการสืบคนขอมูล 
และสรางช้ินงาน เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองไดตลอดจนนําเสนอ
ผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

 ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551),21-26. 
 
ลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบนโยบาย SMART SCHOOL 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร มีดังนี้ 
 1. มีผลงานดานการบริหารการศึกษาเปนท่ียอมรับ 
 2. มีภาวะผูนําและสามารถใชขอมูลและความรูใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ 
 3. เปนผูนําทางวิชาการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ใชและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 5. จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
 6. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งและท่ัวถึง 
 7. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

79 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู มีดังนี้ 
 1. มีผลงานดานวิชาการและการจัดการเรียนรูเปนท่ียอมรับ 
 2. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3. มีการพัฒนาตนเองและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 4. จัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญและมีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล 
 5. มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและนําผลไปใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
 6. มีมนุษยสัมพันธ ใหความรวมมือกับชุมชนและสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนอยางสรางสรรค 
 7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน มีดังนี้ 
 1. มีความรูในสาขาวิชาหลักท้ังคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร 
 2. มีความฉลาดทางอารมณ มองโลกในแงดี สรางสรรคและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 3. ภูมิใจในรากฐานและภูมิปญญาโดยมีความสํานึกรักในชุมชน รักกรุงเทพมหานคร รักษา
เอกลักษณแหงความเปนไทย 
 4. รักการอาน การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไมหยุดนิ่งท่ีจะพัฒนาและหาความรู
ใสตัว 
 5. มีนวัตกรรมทางความคิดอยางสรางสรรค โดยรูจักคิด วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น มี
จินตนาการและความคิดสรางสรรคในการตอยอดพัฒนาองคความรูตาง ๆ ใหงอกงามกาวหนา 
 6. กาวทันขอมูลขาวสาร วิทยาการท่ีกาวหนาโดยมีความสนใจใฝติดตามความเคล่ือนไหว
ของขอมูลขาวสารตลอดจนวิทยากรตาง ๆ และกาวตามโลกอยางรูเทาทัน 
 7. ยึดม่ันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม ไม
ประมาทและพรอมปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง 
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เกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานตามกรอบ SMART SCHOOL 
 การประเมินคุณภาพมาตรฐานตามกรอบ SMART SCHOOL นั้น ทุกองคประกอบจะ
ประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก 
 ระดับ   4   หมายถึง   ตัวช้ีวัดคุณภาพดีมาก 
 ระดับ   3   หมายถึง   ตัวช้ีวัดคุณภาพดี 
 ระดับ   2   หมายถึง   ตัวช้ีวัดคุณภาพพอใช 
 ระดับ   1   หมายถึง   ตัวช้ีวัดคุณภาพปรับปรุง 
 
เกณฑการจัดระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานทําการประเมินโรงเรียน 18 ตัวช้ีวัดและจัด
ระดับคุณภาพ พรอมตัดสินคุณภาพโรงเรียน ดังนี้ 
1. ตัดสินระดับคุณภาพ แตละประเด็นแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีมาก   หมายถึง คาเฉล่ียคุณภาพต้ังแต 3.51-4.00 หรือคุณภาพต้ังแต 
    รอยละ 80 ข้ึนไป 
 ระดับดี   หมายถึง คาเฉล่ียคุณภาพต้ังแต 2.51-3.50 หรือคุณภาพต้ังแต 
    รอยละ 70-79 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง คาเฉล่ียคุณภาพต้ังแต 1.51-2.50 หรือคุณภาพต้ังแต 
    รอยละ 60-69 
 ระดับปรับปรุง หมายถึง คาเฉล่ียคุณภาพต้ังแต 1.51 ลงมา หรือคุณภาพ 
    ต่ํากวารอยละ 60 
2. จัดระดับคุณภาพแตละตัวช้ีวัดแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 4   หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
 ระดับ 2   หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
 ระดับ 1   หมายถึง มีคุณภาพระดับปรับปรุง 
3. เฉล่ียระดับคุณภาพแตละองคประกอบแลวคูณดวยคาน้ําหนักแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบดานผูบริหาร มีคาน้ําหนักเทากับ 1 
 องคประกอบดานครู  มีคาน้ําหนักเทากับ 2 
 องคประกอบดานนักเรียน มีคาน้ําหนักเทากับ 3 
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4. รวมท้ัง 3 องคประกอบ แลวเฉลี่ยเปนคุณภาพโรงเรียนซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 1.00-4.00 
5. ตัดสินคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ SMART SCHOOL โรงเรียนตองมีคาเฉล่ียท้ังสาม
องคประกอบต้ังแต 3.00 ข้ึนไปและไมมีตัวช้ีวัดใดอยูในระดับปรับปรุง 
 
การรายงานคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL ภาพรวมและแยกแต
ละองคประกอบ 
 2. รายงานผลการประเมิน จํานวนและรอยละของระดับคุณภาพ 4 ระดับ 
 3. รายงานผลการประเมินเปนคาเฉล่ียคุณภาพของตัวช้ีวัดของแตละองคประกอบ 
 4. รายงานผลการตัดสินคุณภาพการผานการประเมินตามกรอบ SMART SCHOOL 
 5. รายงานผลตามประเภทของคุณภาพ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยในประเทศ 
 ขวัญชัย  ศรีแกว ทําการวิจัยเ ร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมือง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยมีดังนี้  1) ภาวะผูนําของสถานศึกษาใน
อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําแลกเปล่ียนและภาวะ
ผูนําเปล่ียนสภาพอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาภาวะผูนําแลกเปล่ียนพบวา การใหรางวัลตาม
สถานการณและการบริหารแบบวางเฉลยอยูในระดับมาก สําหรับภาวะผูนําเปล่ียนสภาพพบวาทุก
ดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการกระตุนการใชปญญา อยูในระดับปานกลาง 2) ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือแยกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวาไมมีความแตกตางกัน105 

                                                 
 105ขวัญชัย ศรีแกว, “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเมือง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ.  
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 ชูเชิด มัจฉาฉํ่า ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรีท้ังแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธอยูในระดับมาก 106 
 บังอร สาศลาไคล ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัย
พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารดานผูส่ือสารและผูกระตุนสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม 107 
 ปราณี อธิคมานนท ทําการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําดานการมุงความสัมพันธเปนรายคนและดานการกระตุนการใชปญญา
สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก 108  
 กาญจนา สิริวงศาวรรธน ทําการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในดานภาวะผูนํารวมกัน บทบาทของของผูนําและ

                                                 
 106ชูเชิด มัจฉาฉํ่า, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), บทคัดยอ.  
 107บังอร สาศลาไคล, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 
บทคัดยอ.  
 108ปราณี อธิคมานนท, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ของสถานศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก” 
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.  
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พฤติกรรมของผูนํากับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสัมพันธกับ
ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 109 
 ปลัญ ปฏิพิมพาคม ทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชนมี 6 องคประกอบ คือ การมีวิสัยทัศนท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเปนตัวอยางท่ีดี การ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานความฉลาดและมีไหวพริบ และดานหลักในการ
ปกครองโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 110 

วรพนิต ศรีทอง  ทําการวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับ
กระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 90 แหงโดยภาพรวม และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 84 แหง มีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 6 แหงมีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .5 111 

สุรชัย เหมือนนิรุทธ ทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร
กับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา มีทักษะการบริหารในภาพ
รวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ทักษะทางดานมนุษย ทักษะ
                                                 
 109กาญจนา สิริวงศาวรรธน, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), บทคัดยอ.  
 110ปลัญ ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดยอ.  
 111วรพนิต ศรีทอง, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับกระบวนการคิด
สรางสรรคของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดยอ.  
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ทางดานเทคนิค และทักษะทางดานความคิด 2) ผูบริหารสถานศึกษา เห็นวาผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย คือ มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานดานนักเรียน และมาตรฐานดานครู 3) ทักษะ
การบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 112 

นิรันดร คําวงศปน ทําการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
การประเมินตนเองของโรงเรียนในดานผูเรียน ดานกระบวนการและดานปจจัย มีการปฏิบัติในทุก
กิจกรรม สําหรับปญหาท่ีพบ คือ โรงเรียนขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนมีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา และครูทํางานดานอ่ืน
มากกวาการสอน113 

เมธี แตงจันทึก ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของครู อาจารยใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทรตอความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอกระหวาง
โรงเรียนท่ีพรอมรับการประเมินกับโรงเรียนท่ีไมพรอมรับการประเมิน ผลการวิจัย พบวา ความ
คิดเห็นในการประเมินตนเองของครู อาจารยตอการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินภายใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร ท้ัง 6 ดาน และรวมทุกดานมีการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ปรับปรังคุณภาพการศึกษา การศึกษาและการเตรียมการ การนําแผนประกันคุณภาพการศึกษาไปใช 
การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก และการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู อาจารย พบวา คาเฉล่ีย ความคิดเห็นของครู อาจารยใน
                                                 
 112สุรชัย เหมือนนิรุทธ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทอง” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2551), บทคัดยอ.  
 113นิรันดร คําวงศปน, “การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), 
บทคัดยอ.  
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โรงเรียนท่ีพรอมรับการประเมินภายนอก สูงกวา คาเฉล่ียของครู อาจารยในโรงเรียนท่ีไมพรอมรับ
การประเมินภายนอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 6 ดาน และรวมทุกดาน114 

องอนงค โรจนวรวิช ทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา 1. การ
ดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยบางประการท่ีนาจะสงผลตอการดําเนินงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 3. ปจจัยดานผูบริหาร ครูผูสอน การสรางทีมงาน/ทีมงานประเมินตนเอง การทํางานอยาง
เปนระบบ การมีสวนรวมของชุมชน การติดตอส่ือสาร การจัดสรรทรัพยากร มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร 4. เม่ือใชการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน พบวา มีกลุมตัวแปร 4 ตัว ท่ีมี
นัยสําคัญของการพยากรณการดําเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร คือ ดานการทํางานเปนระบบ ดานผูบริหาร ดานการสรางทีมงาน/
ทีมงานประเมินตนเอง ดานครูผูสอน โดยกลุมตัวแปรเหลานี้มีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 
60.20115 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 114เมธี แตงจันทึก, “การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของครู อาจารยในโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทรตอความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอกระหวางโรงเรียนท่ี
พรอมรับการประเมินกับโรงเรียนท่ีไมพรอมรับการประเมิน” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร, 2546), บทคัดยอ.  
 115อรอนงค โรจนวรวิช ,  “ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, 2546), 
บทคัดยอ.  
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งานวิจัยตางประเทศ 
 ฟลบิน  (Philbin) ไดศึกษาเร่ือง  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพของครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษาในอินเดียนา   ผลการวิจัยสรุปไดวา  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ตามทัศนะไมมี
ความสัมพันธกับการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  แตมีความสัมพันธกับการเพิ่ม
ระดับความม่ันใจ ความต่ังใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลการทํางานของครู116 
 แบงโคสกี  (Bankowski)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ
กับแรงจูงใจของครู  โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองนิวยอรคซิตี้   ผลการศึกษาสรุปไดวาภาวะผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจของครู117 
 บารเน็ตตและคอนเนอร (Barnett  K  Mccormick  J. and  Conners R)  ไดศึกษาจุดมุงหมาย
ของการศึกษาเกิดจากผลการศึกษาที่ทํามากอน   ซ่ึงเสนอวาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมภาวะผูนําของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลผลิตของครูและวัฒนธรรมโรงเรียน  และ
ภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลสสัมพันธกับผลผลิต
บางสวนของครู และทัศนคติของวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน การศึกษาคร้ังนี้ไดรับความ
รวมมือจากครูจํานวน  373  คน  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  40  โรงเรียนท่ีไดจากการเลือกสุมในรัฐ
นิวเซาทเวลส   ออสเตรเลีย   สอบถามครูใหบงช้ีถึงการรับรูของตนตอพฤติกรรมภาวะผูนํา  และ
ผลผลิตของครูดวยการตอบแบบสอบถามเคร่ืองมือภาวะผูนําฉบับพหุองคประกอบ  ฉบับมาตรา
สวนประมาณคา  5  ระดับ   จํานวน  45  ขอ และบงช้ีถึงการรับรูของตนตอวัฒนธรรมการเรียนรู
ของโรงเรียนโดยอาศัยแบบสํารวจการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวจํานวน  42  ขอ  ออกแบบการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวัด   การแจกแจงและคุณสมบัติจัดตามลําดับช้ันของขอมูล   ดังนั้น  ขอมูลเหลานี้

                                                 
116Leo  Patrick,  Philbin,  “Transformational  Leadership  and  the  secondary  school  

principal  Leadership,”  Dissertation  Abstracts  Internationals  (Ph.D.  Purdue  University, 2001): 
Abstracts. 

117Bankowski,  Barbara  Joyce,  “A  study  of  relationship  between  Transformational  
Leadership  and  Teacher  motivation  in  New  York  City  elementary  school,”  Dissertation 
Abstracts  International  (Ed.D. St. John’s  University)  (New  York : School  of  Education  and  
Human  Services, 2001): Abstracts. 
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ไดรับการวิเคราะหอาศัยวิธีการเช่ือมตอของการวิเคราะหหลายระดับและรูปแบบสมการ
โครงสราง118 
 ลักส  (Lucks) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับแรงจูงใจ
ของครูในโรงเรียนเทศบาลในเมืองนิวยอรคซิตี้   ผลการศึกษาสรุปไดวา  ไมพบหลักฐานท่ี
สนับสนุนถึงความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพวา   มีผลกระทบตอแรงจูงใจของครู
โรงเรียนเทศบาลเมือง  กลาวคือ  การใชภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพของครูใหญไมไดชวยสราง
แรงจูงใจของครูไดดีไปกวา  การใชภาวะผูนําแบบอ่ืน ๆ119 
 สตีเฟน (Stephen  Ward  King)  ไดศึกษาวิจัยภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จ
ท่ีมีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ   ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําเปล่ียนสภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทีมการเนนท่ีลูกคาเปนสําคัญและพันธะสัญญาท่ีจะ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และแบบแผนขององคการแหงการเรียนรู   ดานวิสัยทัศนรวมรูปแบบการ
จัดการ  แบบแผนทางความคิด120 
 เทบบาโน (Michael  Donald  tebbano)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความช่ืนชอบแบบ
ฉบับภาวะผูนํา   ของผูควบคุมสถานศึกษาแหงตําบลและความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลใน
การกลายเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีเปนมืออาชีพ   ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูควบคุม
สถานศึกษาแหงตําบลมีความสัมพันธกับความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปน
องคการแหงการเรียนรูท่ีเปนมืออาชีพ121 
                                                 

118Barnett  K  Mccormick  J.,  and  Conners  R.,  Leadership  Behavior  of  Secondary  
School  Principals,  Teacher  outcomes  and  School  Culture.  Abstracts [Online],accessed  2 
January 2008. Available    from    http://www.aare. Edu.au/OOpap 
/absOO.htm 

119Lucks.  Howard  Jay,  “Transformational  leadership  and  teacher  motivation  across  
New  York  City  Public  school,”  Dissertation  Abstracts  International  (Ed.D. St. John’s  
University)  (New York : School  of  Education  and  Human  Services, 2001-2002): Abstracts. 
 120Stephen.  Ward  King, “Effective  Leadership  for  Quality  Achievement  and  
Organizational Learning” (Ph.D.Dissertation, Portland State University,2002) Abstracts. 

121Michael . Donald  Tebbano,  “A  study  of  the  Relationship  Between the Preferred  
Leadership  Styles of School  District  Superintendents  and  the  Capability  of Become 
Professional Learning Organizations” (Ed.D.Thesis, Seton Hall  University,College of Education 
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อบู ไทเนห (Abu-Tineh) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางแบบผูนําท่ีสังเกตไดของ
ครูใหญและการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝกปฏิบัติท้ัง 5 ประการของสถานศึกษาภาวะผูนํา 
พบวา  แบบภาวะผูนําของครูใหญ เพศของครูใหญ เพศของครู ประสบการณการสอนของครูและ
จํานวนปการสอนรวมกับครูใหญคนเดียวกัน สามารถทํานายประสบการณสอนของครูในเร่ือง
หลักการปฏิบัติท้ัง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูไดรอยละ 34 เพ่ือพิจารณาแบบภาวะ
ผูนํา พบวา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูในเร่ือง
หลักการปฏิบัติท้ัง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญคอนขางสูงตอภาวะ
ผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทางลบกับการฝกปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการปฏิบัติท้ัง 5 
ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูในระดับปานกลาง 122 

จอหน-กิบสัน  (Johnes-Gibson) ศึกษาวิจัย เ ชิงคุณภาพเรื่องภาวะผูนําโรงเ รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพของ Floretta Dukes-McKenzie ซ่ึงเปนผูอํานวยการโรงเรียนของ District of 
Columbia Public Schools ระหวาง ค.ศ.1981-1988 การเก็บขอมูลไดจากการสัมภาษณและจดบันทึก
การอภิปรายกลุมจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจํานวน 33 คน ขอมูลท่ีไดนํามารวบรวม คัดแยกและจัด
ประเภท  ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองประกอบไปดวย
ความสามารถในการบังคับบัญชา การสรางความสัมพันธ การจัดบรรยากาศโรงเรียน ทักษะทาง
เทคนิควิธีและความเปนตัวของตัวเอง123 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                            
and  Human  Service,2002). Abstracts[Online],accessed  4  February 2008. Available  from  
http://www.lib.umi.com/dissertatinos/AAT3039316. 
 122Abdullah Abu-tineh,”Exploring the Relationship Between the Perceived Leadership 
Style of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of Learning School” , 
2003 : Abstracts. 

123Johns-Gibson,J.C . Factors for effective school leadership : A case study of Loretta 
Dukes-McKenzie and the Washington,D.C.pubic school 1981-1988 [online] accessed 8 May 
2009. Available from http://www.lib.Umi.com/dissertation/fullcit/3001184. 
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สรุป 
 

 ผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กับภาวะผูนําของผูบริหารท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูนําในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว การใชภาวะผูนําตามแบบ
ภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพ 10 ประการ ตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซ่ึงประกอบดวย 1) 
ความจําเปนพื้นฐาน 2) การมองการณไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทํางาน 5) หลักการปกครอง
6) ความมุงประสงค 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน 10) ความรักองคกร สําหรับ
การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 3 ดาน 18 ตัวช้ีวัด ดังนี้  1) ดานผูบริหาร มี 5 ตัวช้ีวัด  2) 
ดานครู มี 6 ตัวช้ีวัด  และ 3) ดานนักเรียน มี 7 ตัวช้ีวัด  ซ่ึงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสังกัด
กรุงเทพมหานครจะเปนแนวทางใหผูบริหารปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง เพื่อให
โรงเรียนมีคุณภาพมากท่ีสุด 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ   1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร   2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวคิดของ Sergiovanni และผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัย
จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ  และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษา
ปญหา ศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากตํารา  เอกสารทางวิชาการ  ขอมูลสารสนเทศ  
รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนท่ี 2    ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน โดยผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือ ทดสอบความเช่ือม่ัน
ของเคร่ืองมือ  นําเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอมูล  และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตลอดจนแปร
ผลการวิเคราะห 
 ข้ันตอนท่ี  3    รายงานผลการวิจัยเปนข้ันตอน การจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ   และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับ 
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สมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา  
เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติท่ีใชในการ
วิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยลักษณะ
กลุมตัวอยางเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ  ไมมีการทดลอง (the  one  shot , non - experimental  
case  study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  435   โรงเรียน   
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  จํานวน 205  โรงเรียน ไดมาจากตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie and Morgan)124 โดยการสุมแบบแบงประเภท  (stratified random sampling) ตาม
สัดสวนกลุมงานนิเทศการศึกษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน  6 กลุม   
 

                                                 
124Robert  V.  Krejcie  and  Earyle  W.  Morgan , อางถึงใน  ยุทธพงษ  กัยวรรณ, พื้นฐาน

การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน,2543),75. 

O 

X R 

 
R     หมายถึง     ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
X     หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา 
O     หมายถึง     ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
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ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน  และครูผูรับผิดชอบดานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน SMART SCHOOL 2 คน รวม
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน จํานวน 205 โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 820 คน  ดังตารางท่ี  11 
 

ตารางท่ี  11   แสดงประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล   

ลําดับท่ี กลุมงานนิเทศ ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

รอง
ผูอํานวยการ
โรงเรียน 

ครู รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

การศึกษา 1 
การศึกษา 2 
การศึกษา 3 
การศึกษา 4 
การศึกษา 5 
การศึกษา 6 

51 
52 
86 
87 
87 
72 

24 
25 
40 
41 
41 
34 

24 
25 
40 
41 
41 
34 

24 
25 
40 
41 
41 
34 

48 
50 
80 
82 
82 
68 

96 
100 
160 
164 
164 
136 

 รวม 435 205 205 205 410 820 
 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มี  3  ตัวแปร คือ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อายุราชการ ระยะเวลาท่ีทําการสอนในโรงเรียน และหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีปฏิบัติในปจจุบัน 
 2. ตัวแปรตน  ไดแก  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหาร ในการ
บริหารงานโรงเรียน 10 ประการ ตามทฤษฎีของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนา
ตามแบบสอบถามของบุญทรง สัปปุริสสกุล ดังนี้ 

1. ความจําเปนพื้นฐาน ( X1 ) หมายถึง ทักษะท่ีจําเปนของผูนําท่ีจะพัฒนา และคง
ความสามารถของการเปนผูนําเบ้ืองตนไว เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจการ
บริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุมเปนตน ทักษะของการเปนผูนําจัดเปนภาวะผูนําใน
ลักษณะท่ีวา ทักษะเหลานี้เปนเร่ืองสถานการณเฉพาะ เปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในระยะส้ัน ๆ และเนน
ท่ีจุดมุงหมายเฉพาะท่ีจะใหผลผลิตออกมาจะพบวาผูนําท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมี
ทักษะพื้นฐานเหลานี้อยูในตัวของแตละคนอยูแลว 
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2. การมองการณไกล ( X2 ) หมายถึง ความสามารถของผูนําท่ีจะมองเห็นความแตกตาง
ระหวางภาวะผูนําและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี ผูนําท่ีมองเห็นการณไกลจะเปนคนท่ี
มองอะไรไดกวาง ๆ มีความอดทน มีแนวความคิดไกล ซ่ึงสามารถทําใหเขาใจอะไรไดโดยเวลา
เพียงเล็กนอย ผลผลิตท่ีไดก็คุมคา 

3. มีหลักการ ( X3 ) หมายถึง การท่ีผูนําจะตองมีแนวคิด  หรือหลักการในการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ ซ่ึงหลักการมีความหมายตอผูนําอยางมาก เพราะทําใหเกิดความกาวหนา 

4.  หลักในการทํางาน ( X4 ) หมายถึง การนําเอาหลักการไปใชในการปฏิบัติงานและวางเกณฑ
หรือมาตรฐานในการทํางานหลังจากท่ีไดทําการตัดสินใจแลว หลักในการทํางานจะมีสวนชวยในการ
ทํางานไดอยางดี 

5. หลักการปกครอง ( X5 ) หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได
ชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย เร่ืองการปกครองมักจะมีเร่ืองอํานาจ(power) เขามา
เกี่ยวของดวย อํานาจเปนเร่ืองสําคัญในการกระทําของผูนํา เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง ๆ 
ข้ึนได ผูนําและอํานาจนี้จะไปควบคูกันเสมอ เชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความรวมมือ เพื่อให
ครูไดทํางานดวยความสมัครใจ 

6. ความมุงประสงค ( X6 )หมายถึง ความมุงหมายในการทํางาน เพราะจุดมุงหมายจะชวย
แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จและความผิดพลาด นอกจากนี้การมีจุดมุงหมาย
ยังชวยใหผูนําไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามหลักการและวิธีดําเนินการ และเปนเคร่ืองชวยประสานให
ผูปฏิบัติงานไดเขาใจ และดําเนินไปตามทางเดียวกัน 

7. การวางแผน ( X7 ) หมายถึง การเช่ือมโยงความมุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะ
ยาวใหเห็นเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนส่ิงท่ีผูนําไมควรขาดในการบริหารงาน เพราะการ
วางแผนจะชวยทําใหโครงสรางใหญของงาน ออกมาในรูปของการนําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวา
อะไรควรทําเปนข้ันตอนท่ีจะชวยใหเกิดความสําเร็จ 

8. ความยืนหยัด ( X8 ) หมายถึง ความยืนหยัดตอหลักการท่ีสําคัญ ท่ีไดกําหนดไวเปน
เปาประสงคและผลผลิต ท้ังนี้หมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาท่ีพึงจะไดรับดวยความยืน
หยัดของผูนําจําเปนจะตองส่ือความหมายใหถูกตอง และเขาใจตรงกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการ
ทํางานและควรยืนหยัดในหลักการอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานนั้น ๆ 

9. การบริหารคน ( X9 ) หมายถึง การบริหารงานในหนวยงานควรเปนการพัฒนาบุคคลใน
หนวยงาน ใหเจริญงอกงามข้ึนติดตอกันไป จนตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน การบริหารคนจัดเปน
ขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูนําท่ีมีคุณภาพ 
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10. ความรักองคกร ( X10 ) หมายถึง การแสดงออกอยางมีวัฒนธรรมในหนวยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จสูง ๆ คนทํางานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทํา และจะทําอยางไร แลวสมาชิกของ
หนวยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซ่ือสัตย ลักษณะความรักองคการของหนวยงาน 
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคท่ีเปนท่ียอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงท่ีเขากําลังทํา
อยู และทํางานอยางมีความหมาย 
 3. ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ตามกรอบ
นโยบาย SMART SCHOOL  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากตัวช้ีวัดการประเมินตามแนวคิด
ของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มี 3 ดาน ดังนี้   

1. ดานผูบริหาร (Y1)  หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยกยองดานการบริหารการศึกษา 
และดานวิชาการหรือไดรับรางวัล  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและพรอมดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ   สามารถบูรณาการและบริหารงานดานวิชาการควบคูกับความมีคุณธรรมไดอยางกลมกลืน 
สอดคลองกับปรัชญาการศึกษา และเนนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อประเมินการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  จัดใหมีและพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็งและไดผล ตลอดจนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเขาไปมีสวนสําคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม   สามารถ
ใชและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู   

2. ดานครู (Y2)   หมายถึง ครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยกยองชมเชยดานวิชาการ การ
จัดการเรียนรูคูคุณธรรมหรือไดรับรางวัล  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมถึงพรอมดวยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ   ตลอดจนมีการพัฒนาตนเอง พรอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับการเปล่ียนแปลง  สามารถ
วิเคราะหศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล   จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู และนําผลไปใชในการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมมือกับ
ผูบริหารโรงเรียน และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูปกครองอยางสรางสรรค   และ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู 

3. ดานนักเรียน (Y3)  หมายถึง นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ
ฉลาดทางอารมณ   มีความสามารถใชทักษะทางภาษาและการส่ือสารเพ่ือการสรางสรรคกิจกรรม  ตลอดจน
สามารถแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถนําไปใชเพ่ือการสรางสรรคกิจกรรม นักเรียนมี
นิสัยในการเรียนรู แบบ DLP (Discovery Learning Process)  มีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือชุมชน สังคม และทองถ่ิน  และสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงคําถามออกเปน  
3  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา  อายุราชการ ระยะเวลาท่ีทําการสอนในโรงเรียน และหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced  choice) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)  
ซ่ึงผูวิจัยพัฒนามาจาก บุญทรง สัปปุริสสกุล 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยสรางจากตัวช้ีวัดการประเมิน ตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่  2  และตอนท่ี 3  มีลักษณะแบบประเมินคา (rating  scale)  ของไลเคอรท  (Likert)                  
5  ตัวเลือก  คือ  นอยท่ีสุด นอย  ปานกลาง    มากและมากท่ีสุด  ดังนี้ 
ระดับ  1 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  

   สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยท่ีสุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 
ระดับ  2 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  
                   สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย ใหมีน้ําหนกัเทากับ 2 คะแนน 
ระดับ  3 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  
                   สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนกัเทากับ 3 คะแนน 
ระดับ  4 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  

   สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดบัมาก ใหมีน้ําหนกัเทากับ 4 คะแนน  
ระดับ  5 หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  

   สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดบัมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน  
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การสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี  1  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ พรอมท้ังศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเรียบเรียงแลวนํา
ผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 
 ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธเพือ่ตรวจ 
สอบความเหมาะสม  และนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามโดยการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (index of item  
objective  congruence : IOC) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 435 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการ
โรงเรียน 1 คน  และครูผูรับผิดชอบ SMART SCHOOL 2 คน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน  8 โรงเรียน  ผูใหขอมูลจํานวน  32  คน   ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง 
 ข้ันตอนท่ี  4  นําแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม   
(reliability) โดยใชวิธีการของครอนบาค (Cronbach)125 โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) 
ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับ เทากบั 0.9719  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัดําเนนิการดงันี้ 
 1. นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชหนวยการวิเคราะห (unit of analysis) เปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 205  โรงเรียน  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน  รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน  และครู จํานวน 820 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   

                                                 
125Lee  J. Cronbach,  Essentials  of  psychology  Testing,3rded. (New  York : Harper & 

Row  Publishers,1974),161. 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย  ดังนี้คือ 
 1. วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (frequency) และคา
รอยละ (percentage) 

2. เพื่อเปนการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1และขอท่ี 2 ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารและผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชคาเฉล่ีย (mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   
 ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร  คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการตอบ
แบบสอบถาม  ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหแลวนํามาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท 
(Best) มีรายละเอียดดังนี้ 126 
คาเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร/ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 โรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
 3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี  2  มาวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise  multiple  regression  analysis)   
 

                                                 
126John. W. Best, Research  in  Education, 4thed.(New  Jersey : Prentice – 

Hall,Inc.,1981),182. 
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สรุป 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  205  โรงเรียน  
ผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู 2 คน รวมท้ังส้ิน  
820  คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร การ
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise  
multiple  regression  analysis)  วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
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บทท่ี  4         
                                                                                                          

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย  เร่ือง “ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จํานวน 205 โรงเรียน โรงเรียน
และ 4  ฉบับ สําหรับผูตอบท่ีเปนผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครู
ผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL 2 คน รวมท้ังส้ิน 820 คน ไดรับการตอบ
กลับคืนมาครบทุกฉบับ   คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล จําแนกเปน  4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี   3   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกดักรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  4  ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการ
โรงเรียน  และและครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL ของโรงเรียนท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง  จํานวน 205 โรงเรียน รวม 820 คน จําแนก  ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง
หนาท่ีปจจุบัน  และประสบการณในการทํางาน  โดยหาคาความถ่ี  (frequency)  และ รอยละ 
(percentage)   ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี  12  จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  
                  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และประสบการณในการ 
                  ทํางาน                     
          

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
333 
487 

 
40.61 
59.39 

รวม 820 100.00 
2. อายุ 

ต่ํากวา 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 - 60 ป 

 
163 
335 
204 
118 

 
19.88 
40.85 
24.88 
14.39 

รวม 820 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
658 
161 
1 

 
80.24 
19.63 
0.13 

รวม 820 100.00 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 
ครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL 

 
205 
205 
410 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 820 100.00 
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ตารางท่ี 12  (ตอ)   
                  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
5. ประสบการณในการทํางาน 

1 - 5 ป 
6 - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  ป ข้ึนไป 

 
168 
232 
259 
161 

 
20.49 
28.29 
31.59 
19.63 

รวม 820 100.00 
 
จากตารางท่ี  12  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 487 คน คิด

เปนรอยละ  59.39  รองลงมาเปนเพศชาย  จํานวน  333  คน คิดเปนรอยละ 40.61 มีอายุระหวาง  31 
- 40 ป มากท่ีสุด  จํานวน  335 คน  คิดเปนรอยละ  40.85  รองลงมา  อายุระหวาง  41 - 50 ป จํานวน  
204  คน  คิดเปนรอยละ  24.88  และ  อายุระหวาง 51 - 60 ป นอยท่ีสุด จํานวน  118  คน  คิดเปน
รอยละ  14.39  ระดับการศึกษาสูงสุดเปนระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  จํานวน  658  คน  คิดเปนรอย
ละ  80.24  รองลงมา  ปริญญาโท จํานวน  161  คน  คิดเปนรอยละ  19.63  และระดับปริญญาเอก
นอยที่สุด  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 0.13  ดานตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน ตําแหนงครูผูปฏิบัติ/
หรือผูรับผิดชอบงานดาน SMART SCHOOL มากท่ีสุด  จํานวน  410 คน  คิดเปนรอยละ  50.00  
สวนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน  มีจํานวนเทากันตําแหนงละ  205  
คน  คิดเปนรอยละ  25.00 มีประสบการณในการทํางาน 11 - 15 ป มากท่ีสุด จํานวน 259 คน คิด
เปนรอยละ 31.59  รองลงมาคือ  6 - 10 ป จํานวน 232  คน  คิดเปนรอยละ  28.29  และ16  ป ข้ึนไป 
นอยท่ีสุด จํานวน  161  คน  คิดเปนรอยละ  19.63   
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ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดย

ใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท  ดังตารางท่ี 13  
 
ตารางท่ี 13 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม                                                                                               

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

1. ดานความจาํเปนพื้นฐาน  )X( 1  
2. ดานการมองการณไกล  )X( 2  
3. ดานมีหลักการ  )X( 3  
4. ดานหลักในการทํางาน  )X( 4  
5. ดานหลักการปกครอง  )X( 5  
6. ดานความมุงประสงค  )X( 6  
7. ดานการวางแผน  )X( 7  
8. ดานความยนืหยดั  )X( 8  
9. ดานการบริหารคน  )X( 9  
10. ดานความรักองคกร )X( 10  

4.03 
3.96 
3.92 
3.94 
3.80 
3.74 
3.94 
3.93 
3.92 
3.96 

0.38 
0.44 
0.45 
0.42 
0.52 
0.55 
0.47 
0.46 
0.41 
0.39 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม  )X( tot  3.91 0.35 มาก 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X  = 3.91,S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานความจําเปนพื้นฐาน  ( X  = 4.03,S.D. = 0.38)     
ดานความรักองคกร ( X  = 3.96,S.D. = 0.39) ดานการมองการณไกล ( X  = 3.96,S.D. = 0.44)    
ดานหลักในการทํางาน  ( X  = 3.94, S.D. = 0.42) ดานการวางแผน ( X  = 3.94,S.D. = 0.47)      
ดานความยืนหยัด ( X  = 3.93,S.D. = 0.46) ดานการบริหารคน ( X  = 3.92,S.D. = 0.41)             
ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง ( X= 3.80,S.D. = 0.52)  และดานความมุงประสงค         
( X= 3.74,S.D. = 0.55)  ตามลําดับ 
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 เม่ือวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในแตละดานเปนราย
ขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล  ดังตารางท่ี  14 - ตารางท่ี  23 
 
ตารางท่ี 14 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานความจําเปนพื้นฐาน  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานความจําเปนพืน้ฐาน  
1.  สามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว

และไดผลด ี
2.  มีการใหขอมูลขาวสารที่เช่ือถือไดประกอบการตัดสินใจ 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร 
3.  มีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพือ่

สรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
4. นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือให

บุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

4.09 
 

4.05 
 

3.98 
 

4.01 
 

0.46 
 

0.45 
 

0.49 
 

0.45 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.03 0.38 มาก 
 
จากตารางท่ี 14 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความ

จําเปนพื้นฐาน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X  =  4.03, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับ
ตามคาเฉล่ียไดดังนี้ สามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและไดผลดี             
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X= 4.09, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ มีการใหขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถือได
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร ( X  = 4.05, S.D. = 0.45) และมีการ
เสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพื่อสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ( X  = 3.98, S.D. = 0.49)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานการมองการณไกล  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานการมองการณไกล  
1.  ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคล่ือนไหวทาง

การศึกษาอยูเสมอ 
2.  มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได

อยางเหมาะสม 
3.  สามารถวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาไดชัดเจน 
4. สามารถรับรูและเขาใจในการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

และมีการคาดคะเนกับส่ิงท่ีจะเกดิข้ึน 

4.01 
 

3.99 
 

3.91 
 

3.92 
 

0.47 
 

0.51 
 

0.52 
 

0.51 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.96 0.44 มาก 
 
จากตารางท่ี 15 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการมอง

การณไกล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.44)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังนี้ ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคล่ือนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ มีคาเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ( X= 4.01, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาไดอยางเหมาะสม  ( X  = 3.99, S.D. = 0.51)  และสามารถวางนโยบายโดยกําหนด
แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ( X= 3.91, S.D. = 0.52)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานมีหลักการ  
1.  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึด

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 
2.  วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
3.  มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไป

กําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 

3.87 
 

3.89 
3.93 

 
4.01 

0.57 
 

0.49 
0.51 

 
0.46 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.92 0.45 มาก 
 
จากตารางท่ี  16 พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานมี

หลักการ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X= 3.92, S.D. = 0.45)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังนี้ มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X= 4.01, S.D. = 0.46) รองลงมาคือมีการเตรียมการ 
วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X= 3.93, S.D. = 0.51)  และ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ( X  = 3.87, S.D. = 0.57)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานหลักในการทํางาน 

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานหลักในการทํางาน  
1. สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
2.  กําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยาง 
     ชัดเจน 
3. ปฏิบัติงานดวยหลักการเปนท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไป 
4. สามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา  

ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได 

3.95 
 

3.94 
 

3.97 
3.91 

 

0.47 
 

0.48 
 

0.44 
0.48 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.94 0.42 มาก 
 
จากตารางท่ี 17 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักใน

การทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X= 3.94, S.D. = 0.42)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังนี้ ปฏิบัติงานดวยหลักการเปนท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไป มีคาเฉล่ียสูงที่สุด ( X= 
3.97, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ( X  = 3.95, S.D. = 0.47)  และสามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหา  
ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ( X  = 3.91, S.D.  = 0.48)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานหลักการปกครอง  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานหลักการปกครอง  
1.  สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 

โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  มีความสามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมาย 
3. ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม

สถานการณและบุคคล 
4. สรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ 

3.90 
 

3.88 
 

3.76 
 

3.65 

0.54 
 

0.54 
 

0.59 
 

0.63 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.80 0.52 มาก 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน

หลักการปกครอง โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 3.80, S.D. = 0.52)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับ
ตามคาเฉล่ียไดดังนี้ สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X= 3.90, S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ มีความสามารถในการปกครองเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  ( X  = 3.88, S.D.  = 0.54) และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวย
ความสมัครใจ มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ( X  = 3.65, S.D.  = 0.63) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

108 

ตารางท่ี 19 คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                  กรุงเทพมหานคร ดานความมุงประสงค  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานความมุงประสงค  
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน 
2.  ช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง  
      ชัดเจน 
3.  ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
4.  มีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน 

3.80 
3.71 

 
3.75 
3.72 

0.62 
0.57 

 
0.60 
0.63 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.74 0.55 มาก 
 
จากตารางท่ี 19 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความมุง

ประสงค โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 3.74, S.D.  = 0.55)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X= 
3.80, S.D.  = 0.62) รองลงมาคือ ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน ( X  = 3.75, 
S.D. = 0.60)  และช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน  มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด  
( X  = 3.71, S.D.  = 0.57) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  20  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                    กรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานการวางแผน  
1.  ศึกษาและวเิคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของ

สถานศึกษา 
2.  ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่

มุงสูความสําเร็จ 
3.  มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวอยาง

ชัดเจน 
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย

และเปาหมาย 

3.94 
 

3.95 
 

3.96 
 

3.92 

0.50 
 

0.55 
 

0.53 
 

0.56 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.94 0.47 มาก 
 
จากตารางท่ี 20 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ

วางแผน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 3.94, S.D.  = 0.47)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังนี้ มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด  
( X= 3.96, S.D.  = 0.53) รองลงมาคือ ตั้งจุดประสงคและเปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมุง
สูความสําเร็จ  ( X  = 3.95, S.D.  = 0.55)  และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมาย มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ( X  = 3.92, S.D. = 0.56) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  21  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                    กรุงเทพมหานคร ดานความยนืหยดั  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานความยืนหยัด  
1.  ยึดหม่ันในหลักการและนโยบายท่ีถูกตอง 
2.  มีความเช่ือม่ันวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จ

ได 
3.  ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี 
4.  มีความเชื่อม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความ

ม่ันใจ 

3.98 
3.99 

 
3.91 
3.85 

0.58 
0.63 

 
0.57 
0.55 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.46 มาก 
 
จากตารางท่ี 21 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความยืน

หยัด โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 3.93, S.D.  = 0.46)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังนี้ มีความเช่ือม่ันวานโยบายหรือหลักการน้ันสามารถทําใหสําเร็จได มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( X= 3.99, S.D.  = 0.63) รองลงมาคือ ยึดหม่ันในหลักการและนโยบายท่ีถูกตอง ( X  = 3.98, S.D.  
= 0.58)  และมีความเช่ือม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
( X  = 3.85, S.D.  = 0.55)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  22  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                    กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารคน  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานการบริหารคน  
1.  สรางบรรยากาศของความรวมมือใหกบับุคลากรทํางาน

อยางมีความสุข 
2.  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ

ประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับ
การอบรม 

3. มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม 
4. มีการจัดสวสัดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากร

เม่ืองานสําเร็จตามเปาหมาย 

3.96 
 

3.93 
 
 

3.89 
 

3.91 
 

0.50 
 

0.55 
 
 

0.50 
 

0.45 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.92 0.41 มาก 
 
จากตารางท่ี 22 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการ

บริหารคน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X= 3.92, S.D. = 0.41)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยไดดังนี้ สรางบรรยากาศของความรวมมือใหกับบุคลากรทํางานอยางมีความสุข  มีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด ( X= 3.96, S.D. = 0.50)  รองลงมาคือ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 
และประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับการอบรม ( X  = 3.93, S.D. = 0.55)  
และมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ( X= 3.89, 
S.D.  = 0.50)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  23  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
                    กรุงเทพมหานคร ดานความรักองคกร  

    (n = 205) 
ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานความรักองคกร  
1.  แสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยาง

เดนชัด 
2.  ประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกนั 
3.  สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและ

เสียสละใหกับสถานศึกษา 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความ

ภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ 

4.02 
 

3.95 
 

3.88 
 

3.97 

0.42 
 

0.49 
 

0.49 
 

0.44 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.96 0.39 มาก 
 
จากตารางท่ี  23 พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความ

รักองคกร โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X= 3.96, S.D. =0.39)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน เรียงลําดับตาม
คาเฉล่ียไดดังน้ี แสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X= 
4.02, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ในสถานศึกษาอยูเสมอ ( X  = 3.97, S.D. = 0.44) และสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็ม
ใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 3.88, S.D. = 0.49) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  3  ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคณุภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการวิเคราะหระดับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แลวนํา
คาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังตารางท่ี  24    

 
ตารางท่ี 24  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                  โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม 
                             (n = 205) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D. ) ระดับ 

1. ดานผูบริหาร )Y( 1  
2. ดานครู )Y( 2  
3. ดานนักเรียน )Y( 3  

3.99 
3.90 
3.87 

0.33 
0.46 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม  )Y( tot  3.92 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 24 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X= 3.92, S.D.  = 0.36) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานผูบริหาร ( X= 3.99, 
S.D.  = 0.33) ดานครู ( X  = 3.90, S.D.  = 0.46) และดานนักเรียน ( X=3.87, S.D.  = 0.44)  
ตามลําดับ 
 
 เม่ือวิเคราะหผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ในแตละดานเปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล  ดังตารางท่ี 25 -  ตารางท่ี  27 
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ตารางท่ี  25  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                   โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร 
                                               (n = 205) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานผูบริหาร    
1.  ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหารการศึกษาท้ัง 

4 ดาน คือ การบริหารงานวชิาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป 

2.  ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. ผูบริหารโรงเรียนจดัใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
เกณฑโรงเรียนคุณภาพ (SMART SCHOOL) 

4. ผูบริหารโรงเรียนจดัใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน
เครือขายทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน 

5. ผูบริหารโรงเรียนนาํนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช
ในการบริหารและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3.95 
 
 

4.10 
 

3.99 
 

3.98 
 
 

3.96 

0.49 
 
 

0.41 
 

0.44 
 

0.44 
 
 

0.47 

มาก 
 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

รวม 3.99 0.33 มาก 
 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X=3.99, S.D. =0.33) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน 
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียไดดังนี้ ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X= 4.10, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนจัด
ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ (SMART SCHOOL) ( X= 3.99, 
S.D. =0.44)  และผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหารการศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานท่ัวไป มีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุด ( X= 3.95, S.D.  = 0.49)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 26 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                  โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู     
              (n = 205) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานครู    
1. ครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยกยอง หรือ

ไดรับรางวัลดานวิชาการ 
2. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดี 
3. ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
4. ครูมีการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
5. ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนกัเรียน ผูรวมงาน    
ผูปกครองและชุมชน 

6. ครูมีการจัดหา / ผลิตส่ือ / ใชส่ือและเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและตนเอง 

3.82 
 

3.99 
 

3.88 
3.88 
3.98 

 
3.88 

 

0.47 
 

0.55 
 

0.54 
0.56 
0.55 

 
0.60 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.90 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี 26 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานครู โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X= 3.90, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( X= 3.99, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง
และชุมชน ( X= 3.98, S.D. = 0.55)  และครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับ
รางวัลดานวิชาการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X= 3.82, S.D.  = 0.47)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                  โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน 
                                                                                                                               (n = 205) 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D. ) ระดับ 

ดานนักเรียน    
1. นักเรียนมีผลการเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด และ

มีความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง

ประสงค เชน มีวินยั ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
3. นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษา 

และการส่ือสาร 
4. นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนือ่ง 
5. นักเรียนมีนสัิยในการเรียนรูแบบ Discovery 

Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ 
สืบคน ส่ังสม และสรุปผล) 

6. นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
7. นักเรียนมีจติสาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือ

ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ 
8. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

3.75 
 
 

3.84 
 

3.84 
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3.85 
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3.90 

0.48 
 
 

0.54 
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0.52 
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มาก 

 
มาก 
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มาก 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.87 0.44 มาก 

 
 จากตารางท่ี 27 พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X=3.87, S.D. =0.44) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ อยางไรก็ดี ความเห็นของผูท่ีใหขอมูลมีความแตกตางกัน 
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียไดดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ( X=
3.96, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือชุมชน และสังคม
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ดวยความเต็มใจ ( X= 3.90, S.D. =0.52)  และนักเรียนมีผลการเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด และมี
ความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X=3.75, S.D. =0.48)  ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 4 ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

ในการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (stepwise  multiple  regression  analysis)  ดังตารางท่ี  28     
 
ตารางที่  28 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  10X  totX  
1X  1           
2X  .678** 1          
3X  .563** .690** 1         
4X  .469** .495** .660** 1        
5X  .411** .599** .636** .604** 1       
6X  .309** .476** .465** .426** .701** 1      
7X  .389** .492** .486** .520** .589** .534** 1     
8X  .369** .474** .457** .435** .506** .439** .575** 1    
9X  .405** .286** .261** .359** .250** .291** .314** .544** 1   

10X  .329** .383** .377** .359** .430** .325** .340** .507** .559** 1  
totX  .675** .775** .781** .740** .809** .711** .733** .735** .584** .632** 1 
totY  .264** .258** .242** .226** .251** .251** .285** .350** .420** .497** .419** 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  
 จากตารางท่ี 28 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครทุกดาน ( 1X ), ( 2X ),  ( 3X ),  ( 4X ),  ( 5X ), ( 6X ),  ( 7X ),  ( 8X ),  ( 9X ),  ( 10X ) 
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สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน  
 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร )X( tot  กับผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร )Y( tot มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกันท่ี  
( xyr .419)  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุก
ดาน ( 1X ), ( 2X ),  ( 3X ),  ( 4X ),  ( 5X ), ( 6X ),  ( 7X ),  ( 8X ),  ( 9X ),  ( 10X )  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร )Y( tot มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01    
 
 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรท่ีเขาสมการตามลําดับความสําคัญ          ดัง
รายละเอียดตามตารางท่ี  29 – 32 
 
 1. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภายรวม ( totY ) มีรายละเอียดตามตารางท่ี  29 
   
ตารางท่ี 29 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                    โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ( totY ) 

แหลงความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 3 56.945 18.982 108.918 .000** 
Residual 816 142.210 .174   

Total 819 199.155    
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (multiple R)     .535 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)      .286 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Squares)                 .283 
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 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)               .417 
 
      ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.850 .121  15.332 .000** 
ดานความรักองคกร )X( 10  .298 .030 .357 9.789 .000** 
ดานการบริหารคน )X( 9  .146 .028 .187 5.176 .000** 
ดานการวางแผน )( 7X  .081 .025 .105 3.297 .001** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 29 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร )X( 10 ดานการบริหารคน )X( 9  และดานการวางแผน )( 7X  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ  .535 คาประสิทธิภาพในการทํานาย ( 2R )  เทากับ .286 นั่นคือ  ภาวะผูนํา
ของผูบริหารดานความรักองคกร )X( 10 ดานการบริหารคน )X( 9  และดานการวางแผน )( 7X  
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
( totY ) คิดเปนรอยละ 28.60 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ  .283  
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ .417 ในลักษณะนี้แสดงวา  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร )X( 10 ดานการบริหารคน )X( 9  และดานการวางแผน )( 7X  
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
( totY ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี้  
 

 7910 081.)(146.)(298.850.1ˆ XXXYtot   

2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานผูบริหาร ( 1Y ) มีรายละเอียดตามตารางท่ี  30 
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ตารางท่ี  30 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                     โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร ( 1Y ) 

 
แหลงความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F sig 
Regression 4 107.903 26.976 159.369 .000** 
Residual 815 137.952 .169   

Total 819 245.854    
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (multiple R)      .662 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)         .439 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Squares)                    .436 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)                    .411 
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ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
คาคงท่ี(Constant) 1.161 .125  9.310 .000** 
ดานความรักองคกร )X( 10  .457 .030 .493 15.170 .000** 
ดานการบริหารคน )X( 9  .140 .029 .161 4.880 .000** 
ดานความมุงประสงค )( 6X  .064 .020 .089 3.127 .000** 
ดานความจําเปนพื้นฐาน )( 1X  .058 .027 .063 2.140 .000** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 30  พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ดานความรักองคกร )X( 10  ดานการบริหารคน )X( 9  ดานความมุงประสงค )( 6X  และดานความ
จําเปนพื้นฐาน )( 1X  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .662  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย ( 2R )  เทากับ .439 นั่นคือ คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานความรักองคกร )X( 10  ดานการ
บริหารคน )X( 9  ดานความมุงประสงค )( 6X  และดานความจําเปนพื้นฐาน )( 1X  สงผลตอผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูบริหาร ( 1Y ) คิดเปนรอย
ละ 43.90  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R )เทากับ  .436 มีความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ .411  ในลักษณะนี้แสดงวา  ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ดานความรักองคกร )X( 10  ดานความมุงประสงค )( 6X  และดานความจําเปนพื้นฐาน 

)( 1X  สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน
ผูบริหาร ( 1Y )  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้ 
 

)()(064.)(140.)(457.161.1ˆ
169101 XXXXY   

 
 

3. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพสังกดักรุงเทพมหานคร  ดานครู ( 2Y )  มีรายละเอียดตามตารางท่ี  31 
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ตารางท่ี 31 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
                    โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู  ( 2Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 
Regression 4 52.483 13.121 42.738 .000** 
Residual 815 250.209 .307   

Total 819 302.692    
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (multiple R)      .416 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)       .173 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Squares)                .169 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)                .554 
 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
คาคงท่ี(Constant) 1.990 .161  12.344 .000** 
ดานความรักองคกร )X( 10  .273 .042 .265 6.426 .000** 
ดานการบริหารคน )X( 9  .173 .038 .180 4.608 .000** 
ดานการวางแผน )( 7X  .123 .038 .130 3.213 .000** 
ดานหลักการปกครอง )( 5X  -.087 .036 -.100 -2.409 .000** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี 31 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร )X( 10  ดานการบริหารคน )X( 9  ดานการวางแผน )( 7X และดานหลักการ
ปกครอง )( 5X  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .416 คาประสิทธิภาพในการทํานาย 
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( 2R ) เทากับ .173 นั่นคือ  ภาวะผูนําของผูบริหารดานการบริหารคน )X( 9  ดานความรัก
องคกร )X( 10  และดานหลักในการทํางาน )X( 4  สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู  ( 2Y ) คิดเปนรอยละ 17.30  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted 2R )  เทากับ  .169  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard error) เทากับ .554  ในลักษณะน้ีแสดงวา  ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรัก
องคกร )X( 10  ดานการบริหารคน )X( 9  ดานการวางแผน )( 7X และดานหลักการปกครอง สงผล
ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานครู ( 2Y )  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

)(087.)(123.)(173.)(273.990.1ˆ
579102 XXXXY   

 
4. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณภาพสังกดักรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน  ( 3Y  )  มีรายละเอียดตามตารางท่ี  32 
 
ตารางท่ี 32  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของภาวะผูนาํของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมิน 
                     ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน  ( 3Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 
Regression 3 30.389 10.130 31.677 .000** 
Residual 816 260.939 .320   

Total 819 291.327    
     **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ (multiple R)     .323 
 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)      .104 
 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว(Adjusted R Squares)               .101 
 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error)               .565 
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 ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
คาคงท่ี(Constant) 2.291 .163  14.016 .000** 
ดานความรักองคกร )X( 10  .178 .041 .176 4.319 .000** 
ดานการวางแผน )( 7X   .126 .033 .136 3.798 .000** 
ดานการบริหารคน )X( 9  .095 .038 .101 2.487 .000** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

จากตารางท่ี 32 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารดาน
ความรักองคกร )X( 10 ดานการวางแผน )X( 7 และดานการบริหารคน )X( 9 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .323  คาประสิทธิภาพในการทํานาย  ( 2R )  เทากับ .104 นั่นคือ  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร )X( 10 ดานการวางแผน )X( 7 และดานการบริหารคน )X( 9

สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานนักเรียน  
( 3Y ) คิดเปนรอยละ 10.40  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 2R ) เทากับ .101 
มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ  .565  ในลักษณะนี้แสดงวา  
ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร )X( 10 ดานการวางแผน )X( 7 และดานการบริหาร
คน )X( 9 สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร ดาน
นักเรียน  ( 3Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้ 

 
)(095.)(126.)(178.291.2ˆ

97103 XXXY   
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           หมายถึง    ตัวแปรท่ีเขาสมการ 

                                                               หมายถึง   สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
 

แผนภูมิท่ี 5  สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผล 
                    ตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกดักรุงเทพมหานคร 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
โรงเรียนคุณภาพ  ( totŶ ) 

( totŶ )                 7910 ,, XXX  
 
 
 

ดานผูบริหาร ( 1Ŷ ) 

 ( 1Ŷ )                16910 ,,, XXXX        

ดานครู ( 2Ŷ ) 

     ( 2Ŷ )               57910 ,,, XXXX  

ดานนักเรียน ( 3Ŷ ) 

( 3Ŷ )                 9710 ,, XXX           

การบริหารคน  
)X( 9  

 
totŶ  = .146 
1Ŷ  = .140 
2Ŷ  = .173 
3̂Y  = .095 

ความจําเปนพ้ืนฐาน  
)X( 1  

 
1̂Y  = .058 

หลักการปกครอง  
)X( 5  

 
2̂Y  = - .087 

การมองการณไกล 
)X( 2  

มีหลักการ  )X( 3  

ความมุงประสงค 
)X( 6  

 
1̂Y  = .064 

หลักในการทํางาน  
)X( 4  

การวางแผน 
  )X( 7  

 
totŶ  = .298 
2Ŷ  = .273 
3Ŷ  = .308 

ความรัก
องคกร )X( 10  

 
totŶ  = .298 
1Ŷ   = .457 
2Ŷ  = .273 
3̂Y  = .178 

ความยืนหยัด  
)X( 8  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ      
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3. ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย  
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และและครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงาน
ดาน SMART SCHOOL 2 คน รวมท้ังส้ิน 820 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise  
multiple  regressions  analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปขอคนพบการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานความรักองคกร 
ดานการมองการณไกล ดานหลักในการทํางาน ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหาร
คน ดานมีหลักการ ดานหลักการปกครอง และดานความมุงประสงค ตามลําดับ 
 2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานผูบริหาร ดาน
ครู และดานนักเรียน ตามลําดับ 
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน
สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  
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การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดนํามาสรุปเปนผลการวิจัยท่ีไดนําเสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยได

ศึกษาและอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ท้ัง

โดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวา การมีภาวะผูนําของผูบริหารมีความสําคัญยิ่งใน
อันท่ีจะชวยจัดการการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
สูงสุดไปต่ําสุด ไดดังน้ี  

1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานความจําเปน
พื้นฐาน พบวา ผูบริหารสามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและไดผลดี        
มีการใชขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถือไดประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร                
นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 
และมีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพ่ือสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้น ผูบริหารถือเปนปจจัยสําคัญใน
องคกร ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง เชน ทักษะการแกปญหาขอขัดแยง 
รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปนทีม กระบวนการกลุม เปนตน ซ่ึงทักษะเหลานี้ลวนเปนส่ิง
ท่ีผูบริหารตองฝกฝนและเรียนรู เพื่อทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความศรัทธาและมุงม่ันในการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีตนสังกัดกําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของบานารด 
(Barnard) ท่ีกลาววา ผูนําท่ีดีตองมีลักษณะสําคัญ คือ 1) สดช่ืน อดทน มีความร่ืนเริง เบิกบาน 
ทํางานดวยความสนุก มีความอดทนในการทํางาน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือ ตัดสินใจ
ไดรวดเร็ว ไมผิดพลาด  3) มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี  4) มีความรับผิดชอบสูง สามารถ
ควบคุมอารมณใหม่ันคงเม่ือถูกตําหนิ ไมหนีงาน แตมุมานะเพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ  

1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความรักองคกร 
พบวา ผูบริหารแสดงออกซ่ึงความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด จัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยูเสมอ ประสานความคิดและความ
รวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและ
เสียสละใหกับสถานศึกษา อาจเปนเพราะการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้น 
ผูบริหารตองเปนผูประสานความรวมมือของครูและบุคลากรใหเปนหนึ่งเดียว โดยการทุมเททํางาน
อยางหนัก เพื่อเปนตัวอยางท่ีดีและสรางศรัทธาใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมท้ังจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมความรักความสามัคคี และใหคําชมเชย/รางวัลตอบแทนสําหรับผูท่ีเสียสละและ
ทุมเทใหกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดของยูค (Yukl) 
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ท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีพึงประสงคและมีผลตอความสําเร็จของงานสูงวา 1)  ตองใชเวลาสวน
ใหญทุมเทไปกับงานรวมถึงจิตสํานึกของเขาดวย 2)  ตองยึดปรัชญา เปาประสงคขององคการ และ 3)  ตอง
มีความสามารถในการโนมนาวบุคคลในองคการใหมีความพึงพอใจในการทํางาน   

1.3 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการมองการณไกล 
พบวา ผูบริหารศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคล่ือนไหวทางการศึกษาอยู เสมอ                   
มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม  สามารถรับรูและเขาใจ
ในการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและมีการคาดคะเนกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและสามารถวางนโยบาย
โดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําท่ี
สําคัญในองคกร จําเปนตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา 
การรับขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยจะชวยใหมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล สามารถนําขอมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอนใหทันสมัยทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก สอดคลองกับแนวคิดของธิติพร ตนัยโชติ กลาวถึงลักษณะท่ีดีของผูนํา 
ดังนี้  1) ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 2) ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเรื่องท่ีควรทราบอยาง
สมํ่าเสมอ 3) ทําตัวเปนตัวอยางทีดี 4) เ ม่ือส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ ตองใหเขาเขาใจใน
ภารกิจนั้น และตองกํากับดูแลจนกวาภารกิจสําเร็จ 5) ฝกผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนใหไดผลดี 6) ตัดสินใจอยางมีความรอบคอบ ถูกตอง และทันเวลา 7) ใหผูใตบังคับบัญชาสํานึก
ในหนาท่ี และความรับผิดชอบ8) ใชหนวยงาน และบุคคลใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ตอง
รูจักหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ 10) มีเหตุผลและอุดมการณกาวไกล 11) มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค 12) มีความยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี 14) มีความอดทน อดกล้ัน กลาเผชิญตอเหตุการณ 
15) มีไหวพริบและใจกวางและ 16)  มีหลักธรรมประจําใจ  

1.4 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักในการทํางาน 
พบวา ผูบริหารปฏิบัติงานดวยหลักการเปนท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไป สามารถนําหลักการมา
กําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และสามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการ
แกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษาได  อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาตองยึดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานของตนสังกัดอยางเครงครัดแลว  เพื่อใหการบริหารงานในสถานศึกษาประสบ
ความสํา เ ร็จ  ยังตองมีหลักการทํ างานท่ี ชัด เจนและเปนระบบ  เนื่ องจากภาระงานของ
กรุงเทพมหานครมีจํานวนมาก การมีหลักในการทํางานท่ีดีจะทําใหผูบริหารประสบความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานไดอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของสมอล (Small) ท่ีกลาวถึงบทบาทและหนาท่ีของ
ผูบริหารในสถานศึกษาในดานการเปนผูปฏิบัติ (Implementer) นั่นคือ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับจากผูบริหารระดับสูงข้ึนไป  
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1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน พบวา 
ผูบริหารมีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวอยางชัดเจน ตั้งจุดประสงคและ
เปาหมายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมุงสูความสําเร็จ  ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและ
ปญหาของสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย 
อาจเนื่องมาจากการวางแผนเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีการ
ประชุมวางแผนรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของในงานนั้น ๆ โดยการกําหนด
ทิศทางทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบร่ืน และเม่ือมีการดําเนินงานเกิดข้ึน ผูบริหาร
สถานศึกษายังติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายอยางแทจริง 
สอดคลองกับแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger  and Murphy) ไดเสนอองคประกอบ
ของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไว 11 ดาน คือ 1) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 2) การ
ส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน 3)การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน 4) การประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร  5) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 6)  การควบคุมการใชเวลาในการ
สอน 7) การเอาใจใสความคิดเห็นของครูและนักเรียน 8) การจัดใหมีส่ิงจูงใจใหกับครู 9) การ
สงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 10) การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 11) การจัดใหมีส่ิงท่ี
สงเสริมสภาพการเรียนรู  

1.6 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความยืนหยัด 
พบวา ผูบริหารมีความเช่ือม่ันวานโยบายหรือหลักการนั้นสามารถทําใหสําเร็จได ยึดหม่ันในหลักการ
และนโยบายท่ีถูกตอง  ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี และมีความเช่ือม่ันใน
ตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความม่ันใจ อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนจะตองพบปญหา
ในการบริหารสถานศึกษาจากแรงกดดันท้ังจากครูและชุมชนทําใหการบริหารเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ผูบริหารจึงควรมีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาเผชิญกับปญหาดวยความม่ันใจปฏิบัติตาม
หลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี และยืนหยัดตอหลักการสําคัญที่กําหนดไวใหเปนไปตาม
เปาประสงคของนโยบายท่ีถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะท่ี
ดีของผูนําไวดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา  2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) 
สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 4) บุคลิกภาพ มีความริเร่ิมสรางสรรค มี
ความเช่ือม่ันในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคม
มีเกียรติและรวมงานกับผูอ่ืนอยางมีศักดิ์ศรี 

 1.7 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารคน 
พบวา ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศของความรวมมือใหกับบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณ เชน สนับสนุนในการศึกษาตอ 
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หรือสงเขารับการอบรม  มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเมื่องานสําเร็จ
ตามเปาหมาย  และมอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม อาจเนื่องมาจากคน
เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียนควรทําใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรูสึกอันดีตอกันเพื่อใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือ  มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสราง
แรงจูงใจเม่ือครูและบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จ  มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาความรู เชน การอบรมสัมมนา การศึกษาตอ เปนตน 
สอดคลองกับแนวคิดของเรดด้ิน (Reddin) ไดเสนอแบบภาวะผูนําทางการบริหารงานไว 8 แบบ คือ 
1) ผูหนีงาน 2) นักบุญ 3) ผูเผด็จการ 4) ผูประนีประนอม 5) ผูยึดระเบียบ 6) นักพัฒนา 7) ผูเผด็จการ
ท่ีมีศิลป และ 8) นักบริหาร    

1.8 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานมีหลักการ พบวา 
ผูบริหารมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตอไป มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด อาจเนื่องมาจากการบริหารงานน้ัน ผูนํา
จะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการปฏิบัติงาน โดยมีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตาม
แผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนและกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตอไป สอดคลองกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass  and  Avolio) ไดกลาววาคุณลักษณะสําคัญ 
4 ประการของผูนําการเปล่ียนแปลง คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or 
Charismatic Leadership : II or CL) 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 3)การ
กระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation : IS) และ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
(Individual Consideration : IC) 

1.9 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักการปกครอง 
พบวา ผูบริหารสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได มี
ความสามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย   ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัคร
ใจ  อาจเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอครูและบุคลากรในโรงเรียนใหชวยกันปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารตองสามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
โปรงใส ตรวจสอบได สามารถในการปกครองเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ใชอํานาจอยาง
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล และสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางาน
ดวยความสมัครใจ  สอดคลองกับแนวคิดของฮัลปน (Halpin) ท่ีกลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ 1) เปนบุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน   2) เปนบุคคลท่ีมี
บทบาทเหนือผูอ่ืน 3) เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไปสู
จุดหมายท่ีวางไว 4) เปนบุคคลซ่ึงไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 5) ผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูนําหรือ
หัวหนางาน   

1.10 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความมุงประสงค 
มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผูบริหารตองปฏิบัติตามนโยบายของตนสังกัดเปนสําคัญ ซ่ึงไมได
สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีแทจริงของสถานศึกษา ทําใหการบริหารจัดการไมเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีโรงเรียนกําหนด อยางไรก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญในการขับเคล่ือนโรงเรียนสูการ
พัฒนา จึงควรมีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน   ยึดเปาหมายของโรงเรียน
เปนหลักในการปฏิบัติงาน   มีการช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน  
เพื่อใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันและบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน  สอดคลองกับ
แนวคิดของเบอรบี (Burrby) ท่ีกลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันในตัวเขา สามารถชวยคล่ีคลายความตึงเครียดตางๆลงได สามารถนํากลุม
ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไว 

2. จากผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวม รายดานและรายขอ แสดงใหเห็นวา การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเปนการคนหาจุดแข็งจุดออน และคนหาแนวทางที่ตอง
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการประเมินท่ีไดจะเกิดประโยชนโดยตรงกับผูบริหาร 
ครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียสูงสุดไปต่ําสุด ไดดังน้ี  

2.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดานผูบริหาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ , ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ  ผูบริหาร
โรงเรียนจัดใหมีความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  ผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหาร
การศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการ
บริหารงานท่ัวไป  อาจเนื่องมาจากข้ันตอนการคัดเลือกผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของ
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โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการกล่ันกรองอยางเขมงวด ทําใหไดผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถท้ังในงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารเพื่อใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคม ใหนําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย 
  2.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดานครู พบวา ครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน 
ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ครูมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  ครูมีการจัดหา / ผลิตส่ือ / ใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนและตนเอง และครูมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลดาน
วิชาการ อาจเนื่องมาจากครูมีคุณวุฒิในดานการศึกษา มีความสามารถตามงานท่ีรับผิดชอบ มีการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพทําใหครูตองพัฒนาตนเองอยูเสมอท้ังงานดานวิชาการ ไดแก 
การจัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือการสอน งานวิจัย เปนตน นอกจากน้ีครูตองปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณครูซ่ึงทําใหครูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีกับนักเรียน 
  2.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดานนักเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถ
ทํางานชวยเหลือชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ  นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  นักเรียนมีนิสัย
ในการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ สืบคน ส่ังสม และ
สรุปผล)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เชน มีวินัย ความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย  นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษา และการส่ือสาร  และนักเรียนมีผลการ
เรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด และมีความสามารถในการ อาน เขียน คิดวิเคราะห อาจเนื่องจาก
กรุงเทพมหานคร เปนศูนยรวมแหงความเจริญจึงทําใหมีงบประมาณในการจัดการศึกษามาก ทําให
มีแหลงเรียนรูและส่ือการเรียนการสอนท่ีพรอมในการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียน 
ทําใหนักเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถในการเรียนรูไดอยางเต็มท่ี 
 โดยภาพรวม  พบวา  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย เหมือนนิรุทธ ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร
สถานศึกษา มีทักษะการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย คือ ทักษะทางดานมนุษย ทักษะทางดานเทคนิค และทักษะทางดานความคิด 2) ผูบริหาร
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สถานศึกษา เห็นวาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมมีคุณภาพอยู
ในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐานดาน
นักเรียน และมาตรฐานดานครู 3) ทักษะการบริหารกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. จากการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และ
ดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม อาจเนื่องมาจากภาวะผูนําของผูบริหารในดานตาง ๆ มีผลตอการกําหนดนโยบายตาง 
ๆ โดยเฉพาะการบริหารคนมีความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาเนื่องจากบุคคล
เปนองคประกอบสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย ตลอดจนความรักและผูกพันกับองคกรของครูท่ี
เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ  จึงทําใหภาวะผูนําของผูบริหารดานความ
รักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม สอดคลองกับงานวิจัยของดินแฮมและสตีเฟน 
(Dinham and Stephen) ท่ีไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเปนผูนําท่ีมีผลตอผลผลิตทางการศึกษา 
พบวา ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จทางผลผลิตทางการศึกษา เกิดจาก
ผูอํานวยการที่ไดรับการฝกฝนภาวะผูนํา มาจากบทบาทของครูใหญ รองครูใหญ หัวหนากลุมสาระ
วิชาและครูผูสอนในแตละกลุมและเกิดจากการฝกฝนความเปนมืออาชีพ สอดคลองกับงานวิจัย
ของวรพนิต ศรีทอง ท่ีไดทําการวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับ
กระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 90 แหงโดยภาพรวม และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 84 แหง มีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 6 แหงมีความสัมพันธกับกระบวนการคิดสรางสรรคของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของปลัญ ปฏิพิมพาคม ท่ีไดทําการวิจัย
เร่ืองรูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมี 6 องคประกอบ คือ การมีวิสัยทัศนท่ีดี 
ความสามารถในการจูงใจ การเปนตัวอยางท่ีดี การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ดานความฉลาดและมีไหวพริบ และดานหลักในการปกครองโรงเรียน ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือ
เปนแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตอไป  ดังน้ี 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานครผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. จากการศึกษา พบวา การสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด แมจะอยูในระดับมากก็ตาม ดังนั้น ผูบริหารควรสรางกิจกรรม หรือการอบรม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางความรักท่ีมีตอองคกร และงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเสริมสราง
ความรักท่ีมีตอองคกร และงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  

2. การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหาร ควรใชอยางเหมาะสม มีความหนักเบา
แตกตางกันไปตามสถานการณและบุคคล เพื่อการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

3. ผูบริหารควรมีการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ ในการบริหารเพื่อเปนเคร่ืองมือและแนวทางใน
การบริหารงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม และกาลเวลา เพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
อันมีผลตอประสิทธิภาพของครู และนักเรียน 

4. ประสิทธิภาพของนักเรียนเปนส่ิงสะทอนประสิทธิภาพของผูบริหารและครู เนื่องจาก
ผลลัพธท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนคือคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น การประเมิน
ประสิทธิภาพของโรงเรียนในแตละคร้ังควรพิจารณาหาขอบกพรอง และหาแนวทางในการ
แกปญหาโดยเรงดวน 

5. จากการศึกษา พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และ
ดานการวางแผน สงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผูบริหารควรบริหารงานในสวนดานความรักองคกร ดานการบริหารคน และดานการวางแผน 
ใหมีประสิทธิภาพในลําดับแรก ๆ เพื่อผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีสงผลตอผลการ

ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คูมือแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร 
 จัดการภาครัฐตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับใหหนวยงานภาครัฐใช 
 เปนเคร่ืองมือในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) . กรุงเทพฯ :  

ก.พลพิมพ,2548. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับ 
 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค : ความฉลาดทางอารมณ .กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท พริกหวานกราฟฟค,2552. 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล . แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551  

ฉบับผูบริหาร .กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , 2548. 
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555   

พิมพคร้ังท่ี 1 . กรุงเทพมหานคร : สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล , 2551. 
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สมคิด  พรมจุย และสุพักตร  พิบูลย. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544. 
สมชาติ ประชานุกูล. “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอขวัญในการทํางานของครู  
 โรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 5.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2546. 
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. วิธีวิทยาการประเมินผลทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541.  
สุนทร โคตรบรรเทา. ภาวะผูนําในองคการศึกษา .กรุงเทพมหานคร : ปญญาชน,2551. 
สุรชัย เหมือนนิรุทธ. “การศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการประเมินตนเอง 
 ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาอางทอง.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2551.  
หนวยศึกษานิเทศก ,สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร. การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน 
 สังกัดกรุงเทพมหานคร SMART SCHOOL . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2551. 
            . คูมือการนิเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูการประกันคุณภาพการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2552. 
             . คูมือการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานท่ัวไป .  
 พิมพคร้ังท่ี 1 . กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษา,2551.  
             . รายงานสรุปผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย จํากัด,2548. 

            . โรงเรียนกทม.SMART SCHOOL .กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย จํากัด,2549. 

อรอนงค โรจนวรวิช.“ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร.” วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กําแพงเพชร, 2546 .  

อาคม วัดไธสง, หนาท่ีผูนําในการบริหารการศึกษา . พิมพคร้ังท่ี 2 . สงขลา :  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2547. 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือและ 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
 
1. ชื่อ-สกุล         ดร.วิชาญ เหรียญวไิลรัตน 
   ตําแหนง         ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   สถานท่ีทํางาน    โรงเรียนวัดปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
   วุฒิการศึกษา       ปริญญาเอก DMS. (วิทยาการจัดการ) The Technological University  
                 of The Philippine 
 
2. ชื่อ           ดร.อํานาจ  ชางเรียน 
   ตําแหนง          ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   สถานท่ีทํางาน      โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สํานกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   วุฒิการศึกษา        ปริญญาเอก DMS. (วทิยาการจดัการ) The Technological University  
                  of The Philippine 
 
3. ชื่อ            ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล 
   ตําแหนง           อาจารย 
   สถานท่ีทํางาน       มหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม 
   วุฒิการศึกษา         ปริญญาเอก  Ph.d (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4. ชื่อ             ดร.ศิริพร  ตันติยะมาศ 
   ตําแหนง                 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
   สถานท่ีทํางาน        โรงเรียนวดัโพธ์ิ  สํานักงานเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
   วุฒิการศึกษา          ปริญญาเอก  Ph.d (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
5. ชื่อ             ดร.อมรทิพย  เจริญผล 
   ตําแหนง            ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ 
   สถานท่ีทํางาน        กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนขอทดลองเคร่ืองมือ 
 

1. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 
2. โรงเรียนบานบางกะป 
3. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
4. โรงเรียนมีนบุรี 
5. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
6. โรงเรียนราชบพิธ 
7. โรงเรียนซอยแอนเนกซ  
8. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.9719 59 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

b1 269.8750 301.5323 0.6817 .9712 
b2 269.8438 302.9103 0.6118 .9714 
b3 269.8125 302.3508 0.6623 .9712 
b4 269.7813 299.5958 0.8610 .9708 
b5 269.7500 302.1290 0.7256 .9711 
b6 269.6875 303.2540 0.7246 .9712 
b7 269.8750 299.9839 0.7743 .9710 
b8 269.9063 299.4425 0.7949 .9709 
b9 269.7500 303.2903 0.6484 .9713 
b10 269.7188 304.2087 0.6166 .9714 
b11 269.7500 303.4839 0.6356 .9713 
b12 269.8125 305.6411 0.4589 .9717 
b13 269.7500 302.0000 0.7342 .9711 
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b14 269.6875 303.6411 0.6961 .9712 
b15 269.7500 303.2258 0.6527 .9713 
b16 269.7813 304.0474 0.5752 .9715 
b17 269.8125 301.6411 0.6183 .9714 
b18 269.6875 303.7702 0.6867 .9712 
b19 269.8438 298.4587 0.7782 .9709 
b20 269.8125 299.0605 0.7604 .9710 
b21 269.7813 303.2732 0.6246 .9713 
b22 269.7188 301.8216 0.7826 .9710 
b23 269.7813 302.1764 0.6948 .9712 
b24 269.7500 305.2258 0.5204 .9716 
b25 269.8125 299.3831 0.8477 .9708 
b26 269.6875 301.8992 0.8246 .9710 
b27 269.7813 299.7893 0.8485 .9708 
b28 269.8438 300.0071 0.7884 .9709 
b29 269.8125 302.1573 0.6743 .9712 
b30 269.7188 303.3700 0.6748 .9713 
b31 269.6875 302.5444 0.7769 .9711 
b32 269.6875 303.4476 0.7104 .9712 
b33 269.7813 305.2087 0.5014 .9716 
b34 269.7500 304.1290 0.5928 .9714 
b35 269.7813 302.3054 0.6865 .9712 
b36 269.7813 301.2087 0.6580 .9712 
b37 269.7188 302.7248 0.7197 .9712 
b38 269.6875 302.9315 0.7484 .9711 
b39 269.7813 302.8216 0.6535 .9713 
b40 269.9063 303.7006 0.5445 .9715 
c1 269.6875 307.0605 0.4462 .9717 
c2 269.6563 308.1038 0.3999 .9718 
c3 269.5938 307.0877 0.6016 .9715 
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c4 269.7500 304.0645 0.5971 .9714 
c5 269.9375 301.2863 0.5469 .9716 
c6 269.9688 301.9022 0.6391 .9713 
c7 269.8125 305.0605 0.4946 .9717 
c8 270.0000 301.6774 0.5254 .9717 
c9 269.9375 308.1895 0.2812 .9722 
c10 269.9375 303.9960 0.5217 .9716 
c11 270.0000 310.1935 0.1295 .9730 
c12 270.1250 304.1129 0.4206 .9720 
c13 270.2188 300.1764 0.6409 .9713 
c14 270.2500 303.2258 0.4526 .9719 
c15 270.3125 304.8669 0.3616 .9723 
c16 270.3438 303.7167 0.3641 .9725 
c17 270.1563 303.5554 0.5034 .9717 
c18 270.0938 303.9587 0.4685 .9718 
c19 270.2813 302.8538 0.5334 .9716 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหาร จํานวน 40 ขอ 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 19 ขอ 
  เกณฑการประเมิน ระดับ 5 หมายถึง   อยูในระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง   อยูในระดับมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง   อยูในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง   อยูในระดับนอย 
    ระดับ 1 หมายถึง   อยูในระดับนอยที่สุด 
 3. คําตอบท่ีไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด แตจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมเพ่ือพัฒนาการบริหาร
การศึกษา  จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
       (นางสาวอุษณีย  บุญธรรม) 
                  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 

ขอที ่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 
  ชาย                       หญิง 

 
(     ) 

2. อาย ุ(เศษของป ถาเกิน 6 เดือน คิดเปน 1 ป) 
  ตํ่ากวา 30  ป 
  31-40  ป 
  41-50  ป 
  51-60 ป 

 
(     ) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ตํ่ากวาปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

 
(     ) 

4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 ผูอํานวยการโรงเรียน 
 รองผูอํานวยการโรงเรียน 
  ครูผูปฏิบัติ/หรือผูรับผิดชอบงานดาน 
SMART SCHOOL 

 
(     ) 

5. ประสบการณในการทํางาน (เศษของป ถาเกิน 6 เดือน คิด
เปน 1 ป) 

  1- 5 ป 
  6-10 ป 
  11-15 ป 
  15 ปข้ึนไป 

 
(     ) 
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ตอนที่ 2   ภาวะผูนําของผูบริหาร 
คําช้ีแจง    โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

1 
ความจําเปนพ้ืนฐาน 
สามารถแกปญหาขอขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและไดผลดี 

     

2 มีการใชขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถือไดประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ
บริหาร 

     

3 มีการเสริมสรางความรักสามัคคีภายในสถานศึกษาเพ่ือสรางทีมงานใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน 

     

4 นํากระบวนการกลุมมาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

     

 
5 

การมองการณไกล 
ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ 

     

6 มีวิสัยทัศนและมีความคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม      
7 สามารถวางนโยบายโดยกําหนดแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดชัดเจน      
8 สามารถรับรูและเขาใจในการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและมีการคาดคะเนกับ 

สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
     

 
9 

มีหลักการ 
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

     

10 วางมาตรฐานในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน      
11 มีการเตรียมการ วางแผน ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน      
12 มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและเก็บขอมูลเพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการ

พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
     

 
13 

หลักในการทํางาน 
สามารถนําหลักการมากําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     

14 กําหนดเปาหมายและจุดประสงคในการทํางานไดอยางชัดเจน      
15 ปฏิบัติงานดวยหลักการ เปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป      
16 สามารถนําหลักในการปฏิบัติงานมาใชในการแกปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษาได      
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ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

17 
หลักการปกครอง 
สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได 

     

18 มีความสามารถในการปกครองเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย      
19 ใชอํานาจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล      
20 สรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ      

 
21 

ความมุงประสงค 
มีความรูความเขาใจในนโยบายและจุดประสงคของงาน 

     

22 ช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน      
23 ยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการปฏิบัติงาน      
24 มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน      

 
25 

การวางแผน 
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของสถานศึกษา 

     

26 ต้ังจุดประสงคและเปาหมายเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความสําเร็จ      
27 มีการจัดทําตารางการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไวอยางชัดเจน      
28 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย      

 
29 

ความยืนหยัด 
ยึดมั่นในหลักการและนโยบายที่ถูกตอง 

     

30 มีความเช่ือมั่นวานโยบายหรือหลักการน้ันสามารถทําใหสําเร็จได      
31 ปฏิบัติตามหลักการและประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี      
32 มีความเช่ือมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ      

 
33 

การบริหารคน 
สรางบรรยากาศของความรวมมือใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข 

     

34 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และประสบการณ เชน 
สนับสนุนในการศึกษาตอ หรือสงเขารับการอบรม 

     

35 มอบหมายงานตามความรูความสามารถและความเหมาะสม      
36 มีการจัดสวัสดิการ ใหรางวัลและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเม่ืองานสําเร็จตามเปาหมาย      

 
37 

ความรักองคกร 
แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด 

     

38 ประสานความคิดและความรวมมือของบุคลากรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน      
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ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

39 
ความรักองคกร  (ตอ) 
สรางศรัทธาใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละใหกับสถานศึกษา 

     

40 จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาอยู
เสมอ 

     

 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ขอ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

1 
ดานผูบริหาร 
ผูบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับดานการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารงาน
ทั่วไป 

     

2 ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

     

3 ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑโรงเรียนคุณภาพ 
(SMART SCHOOL) 

     

4 ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีความรวมมือแลกเปล่ียนเรียนรูเปนเครือขายทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

     

5 ผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารและ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

     

 
6 

ดานครู 
ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลดานวิชาการ 

     

7 ครูมีคุณธรรมจรยิธรรมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี        
8 ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ      
9 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน      
10 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและชุมชน      
11 ครูมีการจัดหา /ผลิตสื่อ/ ใชสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ

ตนเอง 
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ขอ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

12 
ดานนักเรียน 
นักเรียนมีผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่กําหนด  และมีสามารถในการอานเขียน คิด
วิเคราะห 

     

 
13 

ดานนักเรียน  (ตอ) 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เชน มีวินัย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย 

     

14 นักเรียนมีความสามารถในการใชทักษะทางภาษาและการสื่อสาร      
15 นักเรียนสนใจแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง      
16 นักเรียนมีนิสัยในการเรียนรูแบบ Discovery Learning Process (สงสัย สังเกต สัมผัส 

สํารวจ สืบคน สั่งสมและสรุปผล) 
     

17 นักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น      
18 นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทํางานชวยเหลือชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ      
19 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ      
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล        นางสาวอุษณีย  บุญธรรม 
ท่ีอยู         58  ซ.บางแวก 69  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 10160 
ท่ีทํางาน            โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี ถ.เพชรเกษม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  

      กรุงเทพมหานคร  10160 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2544  สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

      จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกมัธยม (คณติศาสตร) 

 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบุรี 
พ.ศ. 2550 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2547 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ   

 กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
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