
 

บทที่ 1 

 

บทน า 

 
ภูมิหลัง 

 

 กรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดว่า “ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาใหค้นไทยมีความสุข และตอบสนองตอ่การบรรลุซึ่ง

ผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน

ได้ในระบบเศรษฐกิจ หรอื การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการศกึษา เป็นกลไกในการพัฒนา 

ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมอืงและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญ

ของสมรรถนะและความสามารถในการแขง่ขันระยะยาว (Long Term Competitiveness)   

ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่ส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูป

การศกึษาและการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนา อันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัต       

การเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 การปฏิรูป

การศกึษา จงึเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารด าเนินการ

ปฏิรูปที่มปีระสิทธิภาพ และจะส าเร็จได้ก็ต้องดว้ยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับคนยุค

ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ 

การมทีุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มปีระสิทธิภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็น

หนว่ยงานหลักในการปฏิรูปการศกึษา มีนโยบายส าคัญหลายประการที่จะขับเคลื่อนท าให้

การปฏิรูปการศกึษา โดยมีเจตนาที่จะสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศกึษา ให้ทุกภาค

ส่วนมบีทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะการศกึษา

ขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มประชากรวัยเรียนที่มากที่สุด และมีสถานศกึษากระจายอยู่ทั่วประเทศ 
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และผูบ้ริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ถือว่าเป็นกุญแจ         

แหง่ความส าเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหนา้ที่ตามภารกิจของสถานศกึษาแล้ว ผู้บริหาร

สถานศกึษา ยังเป็นจุดเช่ือมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผูเ้รียนมากที่สุด        

ซึ่งแนน่อนว่าผูบ้ริหารสถานศกึษา นอกจากจะต้องมคีุณลักษณะที่ด ีมคีวามรู้

ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูป้กครองและชุมชนให้

มาร่วมมอืส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้บรรลุผล ซึ่งหมายถึง “มีสมรรถนะ” 

หรอืขีดระดับความสามารถ (Competency) ของผู้บริหารสถานศกึษา เป็นความสามารถ

ของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด

การศกึษาในคุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว 

(Attribute) พฤติกรรม (Behavior) ประกอบกันท าให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

ตามภาระหน้าที่และความรับผดิชอบที่เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้  

(พรชัย เจดามาน, 2559, หน้า 3) 

               ในทศวรรษที่ผ่านมาการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มี

ประสิทธิภาพมีจ านวนมาก แตม่ีแนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก

คือ “ภาวะผูน้ า” (Leadership) ซึ่งมีงานวิจัยนับหมื่น ๆ เรื่องที่สนับสนุนทฤษฎีนีใ้นทั่วโลก

และยืนยันว่า ทฤษฎีนีส้ามารถน าไปประยุกต์ได้ใชไ้ด้ และสามารถพัฒนาภาวะผูน้ าได้ในทุก

องค์การ และในประเทศไทยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนีม้ีอทิธิพลต่อประสิทธิผล

ขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเจตคติตอ่การท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม ความเป็นพลเมอืงด ี(Organizational Citizenship 

Behavior : OCB) ของบุคลากรในองค์การด้วย (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2552, หนา้ 15) ดังนัน้ 

การศกึษาจึงมบีทบาทส าคัญในการสรา้งและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุค

ศตวรรษที ่21 ซึง่การจัดการศกึษา ส าหรับศตวรรษที่ 21 ตอ้งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนะ

จากกระบวนทัศน์แบบดังเดิมไปสู่กระบวนทัศนใ์หม่  มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย 

และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีม่ีความรูค้วามสามารถ มทีักษะการเรียนรูแ้หง่ศตวรรษที่ 21 เชน่ 

การคิดวิเคราะห ์ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การสื่อสารและการท างาน

ร่วมกับผูอ้ืน่ การศกึษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอ่การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ

ในการใชก้ าลังคนของประเทศ การศกึษาจงึเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพใน
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การแขง่ขันของประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา้ 1) และผู้ที่มี

บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาก็คือ ผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งถือว่าเป็น

ผูน้ าที่มบีทบาทส าคัญในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ และส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ต้องมีภาวะผูน้ า (Leader) เป็นผู้ประสานความรว่มมอืจาก   

ทุก ๆ ฝา่ย ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2554, หนา้ 1) 

 ส าหรับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหง่พระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2545) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ 4  ด้าน คอื     

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา้ 28) ซึ่งแตล่ะงานล้วนมี

ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้สถานศกึษาเกิดประสิทธิผล  โดยการบริหารงานวิชาการ 

เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศกึษาเกี่ยวกับด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 

งานการเรียนการสอน งานด้านวัสดุ ประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน        

งานวัดผลและประเมินผล เพื่อสง่เสริมปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารเงินงบประมาณของ

สถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมคีวามคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน ใหม้ีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก

บริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศกึษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อ

ผูเ้รียน การบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารงานที่มุง่ส่งเสริมให้สถานศกึษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศกึษา เพื่อด าเนนิการด้านการบริหารงาน

บุคคลใหเ้กิดความคล่องตัว อสิระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก ธรรมาภบิาล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มขีวัญ

ก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลตอ่

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเป็นส าคัญ และการบริหารงานทั่วไป เป็นการบริหารงาน    

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองคก์ร ให้บริการ บริหารงานอื่น ๆ ให้บรรลุผลตาม
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มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สง่เสริม

สนับสนุนและอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศกึษา มุง่พัฒนา

สถานศกึษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง เหมาะสม สง่เสริมใหก้ารบริหาร        

และการจัดการศกึษาของสถานศกึษาตามหลักการบริหาร งานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

เป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมสี่วนร่วมของ

บุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(กรมวิชาการ, 2550, หนา้ 21 – 30)  ซึ่งการบริหารสถานศกึษาที่มอีุปสรรค ไม่ประสบ

ผลส าเร็จในการบริหารงาน   ของโรงเรยีนได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

เพราะผูบ้ริหารสถานศกึษา มีวธิีการใน การบริหารงานที่แตกต่างกัน มุ่งการบริหารงาน

ตามภาระหน้าที่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นการเพียงพอที่จะน าสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายได้  

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิผลของสถานศกึษาที่ยัง

ไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากปัญหาพฤติกรรมของผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เช่น 

ยังไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียน การสอนของครู และไม่ส่งเสริมงานวิชาการ  

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานในสถานศกึษา เป็นต้น ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่ 

ยังขาดวสิัยทัศนท์ี่กว้างไกล ขาดภาวะผูน้ าขาดความรอบรู้ในสภาวการณ์และกลยุทธ์ต่าง ๆ  

(ธีระ รุญเจริญ, 2552, หนา้ 34) 

  ดังนัน้ในการบริหารงานในโรงเรยีนใหป้ระสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนด์้านภาวะผู้น าและภาวะของผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะต้องมี

มุมมองที่กว้างไกล และมีความสามารถด้านต่าง ๆ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ความรว่มมือในการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ ายัง

เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยงานและองค์การ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน,์ 2554,  

หนา้ 24) ซึ่งภารกิจของสถานศกึษาจะสัมฤทธิผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ผู้บริหาร

สถานศกึษา เป็นผูท้ี่มบีทบาทอย่างยิ่ง เป็นบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธ์ กับบุคคล

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อท าใหก้ิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปด้วยความ

ราบรื่นและเกิดประสทิธิผลต่อสถานศึกษา อันหมายถึง ผลการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มโีรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 255 แห่ง มีผูบ้ริหารและครูผูส้อน รวมทั้งสิน้ จ านวน 2,708 คน  และจากผล  

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารจัดการในสถานศกึษา สังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ครูผูส้อนโดยส่วนใหญ่มปีัญหาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ไมต่รงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ซึ่งส่งผลโดยตรงตอ่    

การทดสอบทางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ที่ใชข้้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้    

และตัวชีว้ัด อีกทั้งยังไม่มีการวัดผลและประเมินการเรียนรูข้องนักเรียนที่สอดคล้องตาม

หลักสูตรเพื่อน าผลการทดสอบมาปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนใหไ้ด้มาตรฐานตามที่

หลักสูตรก าหนด ส่งผลให้นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่ าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไม่ดี      

ด้านการบริหารงบประมาณ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศกึษาระดับการศกึษา    

ขั้นพื้นฐาน เป็นเงนิเดือนถึงร้อยละ 71.5 มีงบด าเนนิการและงบลงทุนเพียงรอ้ยละ 6.4  

และร้อยละ 22.1 ตามล าดับ สง่ผลให้งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับพัฒนาคุณภาพครู 

บุคลากร การจัดหาสื่อ และการจัดการศกึษาในโรงเรยีน บุคลากรยังขาดความรูค้วามข้าใจ

เกี่ยวกับการใชเ้งินงบประมาณ และขาดเครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานเฉพาะ

ด้าน ด้านการบริหารงานบุคคล  ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 132 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 51.56 

ในแต่ละโรงเรียนมคีรูโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คน แต่ต้องมีภาระในการจัด  การเรียนการสอน

ตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปัญหาครูสอนไม่ครบช้ัน สอนไม่ตรงวุฒิ

เกือบทุกสาขาวิชา ประสบปัญหาขาดแคลนครู แต่สาขาวิชาหลัก ๆ คือ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด  การเรียนการ

สอน นอกจากนี้ครูยังมีภาระงานอื่น ๆ เช่น งานเอกสาร งานโครงการ งานประชุม อบรม

สัมมนา และงานธุรการในช่วงที่ครูธุรการตามโครงการคืนครูสู่หอ้งเรียนที่ต้องไปปฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนขนาดเล็กอื่นอีก 2–3 โรงเรียน บุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นวัยใกล้เกษียณ  

ยังต้องอาศัยค าแนะน า และขอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี และมีทักษะการท างานเป็น

ทีมและความร่วมมอืกันในระดับน้อย  ภาระงานมีมากกรอบส่วนอัตราก าลังมีน้อย ส่งผล

ให้การปฏิบัติงานบางอย่างยังไม่ครอบคลุมกับขอบข่ายภาระงาน ระบบอุปถัมภ์ท าให้

ข้าราชการบางสว่นต้องการขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรลดลงเนื่องจาก

นโยบายการลดอัตราคนก าลังภาครัฐ ข้าราชการบางส่วนหาชอ่งว่างในการละเลย 
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การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผู้ปกครอง โดยส่วนใหญ่นักเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง ซึ่งผูป้กครอง  

โดยส่วนใหญ่ตอ้งไปท างานต่างจังหวัดและมอบภาระในการอบรมเลี้ยงดูกับปู่ ย่า ตา ยาย 

หรอืญาติผูใ้หญ่ นักเรียนหลายคนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เนื่องมาจากต้องช่วย

ผูป้กครองท างาน ท าให้การเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลใหน้ักเรียนมคีวามรู้ ความ

เข้าใจในเนือ้หาบางสาระ ต่ ากว่ามาตรฐานที่กระทรวงศกึษาธิการที่ก าหนดไว้ แม้ว่าจะมี

การจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสรมิหลังเลิกเรียนแล้วก็ตาม แต่การขาดเรียนและความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

นอกจากนี้ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา ยังมีความเข้าใจนโยบายไม่เป็นไป

ในทางเดียวกัน จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพภูมทิัศน์ของแต่ละโรงเรียน ที่มี

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการน ามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เอือ้

ต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น  (ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 

2560, หนา้ 4-10) 

 จากหลักการ แนวคิดและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารสถานศกึษา

ถือเป็นบุคคลที่มบีทบาทส าคัญต่อการจัดการศกึษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วจิัยจงึมคีวามสนใจ 

ที่จะศกึษาถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 เพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลใหก้ับผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศกึษาน าไปพัฒนาปรับปรุงยกระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องและเป็นสารสนเทศน าไปใช้ในการพัฒนา ก าหนด

นโยบาย หลักการวิธีการในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่จะเข้าสู่ต าแหนง่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผูบ้ริหารที่มีคุณภาพสามารถน าพาองค์กรทางการศกึษา

ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
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ค าถามของการวิจัย 

   

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศกึษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู 

ผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  6. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู 

ผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  7. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  8. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู 

ผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 
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  9. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  10. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาด้านใดบ้างที่มอี านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

  11.  แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เป็นอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

   

  การวิจัยในครั้งนี้ มจีุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน  

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามสถานภาพ  

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ  

  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



9 

 

  6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

  7. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

  8. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

  9. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน  

  10. เพื่อศกึษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาด้าน

ใดบ้างที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน 

  11.  เพื่อศกึษาแนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 

   

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน อยู่ในระดับมาก 
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  3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  6. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  7. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  8. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  9. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  10. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1  ด้านมีอ านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
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ความส าคัญของการวจิัย   

 

  การวิจัยครั้งนี้ มคีวามส าคัญ ดังนี้ 

   1. ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ประสิทธิผลโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศกึษา  

   2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าสารสนเทศที่ได้จากผลการวิจัยภาวะผูน้ า

ของผู้บริหารสถานศกึษา ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เพื่อใหก้าร

งาน 4 ฝา่ย โรงเรียน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการน าภาวะผูน้ าของผู้บริหารโรงเรียนไปใช้

เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ต่อไป 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

   

  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนีไ้ด้แก่ ผู้บริหารและครูผูส้อน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน

ทั้งสิน้ 3,116 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 256 คน จ านวนครูผูส้อน 2,860 คน  

จากทั้งหมด 256 โรงเรียน (ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 

2560, หนา้ 3 - 5) 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี ้กลุ่มตัวอย่าง คอื ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561  ได้มาโดย วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) โดยผู้วจิัยได้ใชว้ิธีการก าหนดขนาด จากการเปิดตารางของเครซี่    

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43 - 44)     

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คน จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน  105 คน     

และครูผูส้อน จ านวน 240 คน  
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  2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

   2.1 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามแนวคิดของ 

รังสรรค ์ ประเสรฐิศร ี(2552, หนา้ 73 - 74), ชีวนิ ออ่นละออ (2553, หนา้ 128),          

สุเทพ  พงศศ์รีวัฒน ์(2554, หนา้ 331-340), Kouzes and Posner (1987), Julian Barling, 

Tom Weber and E. Kevin Kelloway (1966, pp. 827 – 832), Bass and Avolio (1995,  

pp. 2 – 6), Gary A. Yukl (1998, p 215), James L. Gibson, John M. Ivancevich & James 

H. Donnelly (2000, pp. 15-17), Stephen R. Covey (2004, pp. 254-255), Adegoke 

Oke, Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa (2009, pp. 64-72) ได้แก่     

   2.1.1  การกระตุ้นทางปัญญา 

   2.1.2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

   2.1.3  การสร้างแรงบันดาลใจ 

   2.1.4  การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี 

  2.2 ศกึษาประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตรข์อง

แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยน ามาวิเคราะหใ์หส้อดคล้องกับการ

บริหารงานทั้ง 4 ด้านของสถานศกึษา ตามขอบข่ายการบริหารงานในโรงเรียนของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 21 – 45)  ได้แก่ 

   2.2.1 การบริหารงานวิชาการ   

   2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

   2.2.3 การบริหารงานบุคคล 

   2.2.4 การบริหารงานทั่วไป 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ ประสบการณใ์นการปฏบิัตงิานและขนาด 

ของโรงเรียน  

    3.1.1 สถานภาพ แบ่งเป็น 

        3.1.1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

     3.1.1.2 ครูผู้สอน 

    3.1.2 ประสบการณใ์นการปฏบิัติงาน แบ่งเป็น 

     3.1.2.1  ประสบการณ ์1 - 10 ป ี  

     3.1.2.2  ประสบการณ์ 11 -20 ป ี

     3.1.2.3  ประสบการณ ์มากกว่า 20 ปี  
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    3.1.3 ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 

        3.1.3.1  โรงเรียนขนาดเล็ก 

     3.1.3.2  โรงเรียนขนาดกลาง 

     3.1.3.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ 

   3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา    

และประสทิธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2     

    3.2.1 ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา 4 ด้าน  ได้แก่     

    3.2.1.1  การกระตุน้ทางปัญญา 

    3.2.1.2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

    3.2.1.3  การสร้างแรงบันดาลใจ 

    3.2.1.4  การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี 

   3.2.2 ประสิทธิผลโรงเรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตามขอบข่ายการบริหาร 

งานในโรงเรยีนทั้ง 4 ดา้น ได้แก่ 

    3.2.2.1 การบริหารงานวิชาการ   

    3.2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

    3.2.2.3 การบริหารงานบุคคล 

    3.2.2.4 การบริหารงานทั่วไป 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด  

ในการวิจัย ดังนี ้   

 

             ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สถานภาพ 

1. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2. ครูผูส้อน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

1. ประสบการณ์ 1-10 ปี 

2. ประสบการณ์ 11-20 ป ี

3. ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี  

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การกระตุ้นทางปัญญา 

2. การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

3. การสร้างแรงบันดาลใจ 

4. การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณห์รอื 

การสร้างบารมี 

 

ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ได้แก่ 

1. การบริหารงานวิชาการ 

2. การบริหารงานงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารงานทั่วไป 

 

แนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาของโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

   

  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เข้าใจ

เกี่ยวกับความหมายของค าที่ใชใ้นการวิจัย ดังนี้ 

    1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร   

แสดงให้เห็นถึงการจัดการหรอืการท างาน ที่สามารถจูงใจ โน้มนา้วจติใจ และกระตุ้นให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืผู้ร่วมงาน ให้เปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามใหสู้งขึ้น  

มีความตระหนักและมองเห็นความส าคัญของงานมากกว่าประโยชน์ของตนเอง           

และสามารถท ากิจกรรมของกลุ่มรว่มกับบุคคลในองค์การได้ เพื่อให้การด าเนินงาน   

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1  การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารกระตุ้นให้    

ผูต้ามแก้ไขปัญหาดว้ยวิธีการตา่ง ๆ โดยกระตุน้การสร้างระบบความคิด เรยีนรู้วิธี

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์และเป็นระบบ ชีแ้นะให้ผู้ตามตระหนักในความคิดและ

จนิตนาการ ความเช่ือ และคุณค่าของผู้ตาม ผูต้ามจะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหา    

ตามความเชื่อและค่านิยมของผู้ตาม โดยผูน้ านีจ้ะให้ผูต้ามได้พัฒนาความสามารถที่จะ

แก้ปัญหาในอนาคต ได้อย่างมคีุณภาพด้วยตัวของเขาและน าไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความ

ผูกพันของผูต้าม ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้  

    1.1.1 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผูร้่วมงานเห็นคุณค่า

ของผลงานที่ส าเร็จเพื่อให้เกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น  

    1.1.2 ผูบ้ริหารส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้ร่วมงานได้แสดงความ

คิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ   

    1.1.3 ผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมให้มกีารใช้เหตุผลและหลักฐาน      

เพื่อวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ มากกว่าความรูส้ึกส่วนตัว  

    1.1.4 ผูบ้ริหารฝกึใหผู้้ร่วมงานท างานอย่างเป็นระบบ  

และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

    1.1.5 ผูบ้ริหารพูดให้ผูร้่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

สามารถชว่ยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 
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    1.1.6 ผูบ้ริหารมกีารพูดคุยหรอืพิจารณาใหผู้ร้่วมงานเห็นว่าปัญหา   

ที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

   1.2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  หมายถึง พฤติกรรมที่

ผูบ้ริหารให้ความสนใจ ดูแลผูต้ามแตล่ะคนอย่างใกล้ชิด โดยท าความเข้าใจ ส่งเสริมและ

การพัฒนาความต้องการ ความสนใจ ความสามารถของผู้ตามและปฏิบัติตอ่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช้ีแนะและใหข้้อมูลย้อนกลับ สนับสนุนให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้  

    1.2.1 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร้่วมงานได้แสดงความสามารถใน    

การท างานอย่างเต็มที่  

    1.2.2 ผูบ้ริหารปฏิบัติตอ่ผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    1.2.3 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนวิธีการท างานของผูร้่วมงาน 

    1.2.4 ผูบ้ริหารท าหนา้ที่พี่เลี้ยง ครูผู้แนะน า และฝกึ เพื่อพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

    1.2.5 ผูบ้ริหารกล่าวยกย่อง ชมเชยในความสามารถของผู้รว่มงาน

เมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 

    1.2.6 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการ

มอบหมายงานพิเศษใหป้ฏิบัติและคอยใหค้ าแนะน า 

   1.3  การสร้างแรงบันดาลใจ  หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารกระตุ้น

อารมณ์ผูต้ามให้เพิ่มความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย เห็นคุณค่าของ

เป้าหมาย และเช่ือม่ันว่าจะสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้ โดยผูน้ าจะสื่อ

วิสัยทัศนแ์ละดลใจผูต้ามให้เข้าใจและปฏิบัติตามวิสัยทัศนน์ั้น ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

    1.3.1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงาน รว่มกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนา

องค์การรว่มกัน 

    1.3.2 ผูบ้ริหารกระตุ้นใหก้ าลังใจเพื่อเกิดความร่วมมอืร่วมใจใน     

การท างานเป็นทีม สร้างเจตคติที่ดีในการท างาน 

    1.3.3 ผูบ้ริหารให้ขวัญและก าลังใจแก่ผูร้่วมงานอย่างสม่ าเสมอ  
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    1.3.4 ผูบ้ริหารแสดงความเชื่อม่ันว่าผูร้่วมงานจะสามารถปฏิบัติงาน

ได้บรรลุเป้าหมาย 

    1.3.5 ผูบ้ริหารให้ผูร้่วมงาน ร่วมสรา้งวิสัยทัศน์ที่มีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ 

    1.3.6 ผูบ้ริหารแสดงถึงความตัง้ใจอย่างแน่วแน ่ที่จะท างานให้ส าเร็จ

ตามที่ก าหนดไว้ 

   1.4  การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณห์รอืการสร้างบารมี หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออก ที่มอีิทธิพลต่อครูโดยการปลุกเร้าอารมณท์ี่เข้มแข็ง ท าให้

ผูอ้ื่นยอมรับและยอมเป็นผู้ตาม สามารถโน้มน้าวใหบุ้คคลอื่นเชื่อถอื และมีการจูงใจที่ท าให้

เกิดความเปลี่ยนแปลง ผูต้ามจะปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา มคีวามมั่นใจ ไว้วางใจ 

และความผูกพันที่ได้ท างานร่วมกับผูบ้ริหาร ซึ่งมีตัวชีว้ัด ดังนี้ 

    1.4.1 ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการมีวสิัยทัศนค์วามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์

ของการเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 

    1.4.2 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นที่น่าชื่นชม น่าเคารพ นับถือ  

และศรัทธาแก่ผู้รว่มงานและบุคคลทั่วไป 

    1.4.3 ผูบ้ริหารมีลักษณะเป็นมติรไมตรี เปิดใจกว้าง รับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รว่มงาน 

    1.4.4 ผูบ้ริหารใชห้ลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ไม่ใช้อ านาจ

เพื่อประโยชน์สว่นตน 

    1.4.5 ผูบ้ริหารท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกยินด ีภาคภูมใิจ เต็มใจ 

ร่วมใจ เมื่อได้ปฏิบัติงานรว่มกัน 

    1.4.6 ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจจรงิในการพัฒนาสถานศกึษาไปสู่

เป้าหมายที่ดกีว่า 

    1.4.7 ผูบ้ริหารสามารถพูดใหเ้ห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

สามารถชว่ยใหเ้อาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 

  2. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 หมายถึง ผลของการท างาน

ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและตั้งใจด าเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาตามขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานทั้ง  4  ด้าน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

ของแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และสอดคล้องกับการด าเนินการกระจาย
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อ านาจการบริหารและการจัดการจัดการศกึษาทั้ง 4 งาน ของส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (2550, หนา้ 21 – 45) ดังนี้ 

   2.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานหลักหรอืภารกิจหลักของ

สถานศกึษา เป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สง่เสริมให้

เกิดประสทิธิภาพแก่ผูเ้รียนทุกด้าน ประกอบด้วย งานการจัดหลักสูตร งานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน งานการใชว้ิธีการสอน และการใชส้ื่อการเรียนการสอน  งานการวัดผล

การเรียนการสอน และการนิเทศการสอน ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้  

       2.1.1 จัดการเรยีนการสอนหรอืกิจกรรมที่สร้างจติส านึกใหผู้เ้รียนมี

ความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 

       2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ชุมนุมหรือชมรม 

เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองการปลูกฝังและเสริมสร้าง วถิีประชาธิปไตย ความสามัคค ี

สมานฉันท ์สันตวิิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

       2.1.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

       2.1.4 พัฒนาผู้เรยีนให้มีความรูแ้ละพื้นฐานทักษะอาชีพตามมาตรฐาน 

หลักสูตร 

       2.1.5 ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพ แนะแนวอาชีพและจัดการ

เรียนรู้ดา้นอาชีพตามหลักสูตร   

       2.1.6 จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและการบูรณาการ องค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education) 

       2.1.7 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจทิัลของผู้เรยีน 

       2.1.8 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและ 

นอกห้องเรยีนและกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจและชุมชนที่

สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมวีินัย จติสาธารณะ 

       2.1.9 จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาในระดับที่

รับผิดชอบ 

     2.1.10 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด ารงชีวติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง 

       2.1.11 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการศกึษาเรียนรู้ตลอดชวีิตของ

ผูเ้รียน 
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       2.1.12 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอยู่รว่มกัน  

ที่พึงประสงค์ อาทิการมีวนิัย การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง         

การท างานเป็นกลุ่มคณะ 

     2.1.13 จัดการเรยีนรู้และประเมินความสามารถด้านการใชภ้าษา 

อังกฤษตามมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ต่าง ๆ 

       2.1.14 จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพส าหรับ

ผูเ้รียนกลุ่มที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มความสามารถพิเศษและกลุ่มด้อยโอกาส 

       2.1.15 จัดการศกึษา บันทึกและจัดกระท าข้อมูลและสารสนเทศ 

รายบุคคลของผูเ้รียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 

       2.1.16 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   2.2 การบริหารงบประมาณ หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการจัดท าและเสนอ

ของบประมาณ การวิเคราะหแ์ละพัฒนานโยบายทางการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ 

วิเคราะหท์ิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนอืสถานศกึษา ศกึษาข้อตกลงผลการ

ปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ศกึษาวิเคราะห ์วิจัยการจัดและ

พัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาตามกรอบทิศทาง ของเขตพืน้ที่การศกึษา และตามความ

ต้องการของสถานศกึษา เพื่อให้สถานศกึษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ 

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้ผลผลติ ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ    

และสถาน ศกึษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

    2.2.1 จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ   

    2.2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง  

    2.2.3 อนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

    2.2.4 ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

    2.2.5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

    2.2.6 ตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ และการใช้

ผลผลิตจากงบประมาณ 
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    2.2.7 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

    2.2.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน      

เพื่อการศกึษา  

    2.2.9 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

    2.2.10 วางแผนพัสดุ วิเคราะหแ์ผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบ

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุม

ทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 

    2.2.11 ก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์

หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล้วแตก่รณี  

    2.2.12 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหา

พัสดุ พร้อมทั้งจัดหาพัสดุ ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  

    2.2.13 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

    2.2.14 เบิกเงินจากคลัง ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด และจัดท าบัญชีการเงิน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

   2.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานมุ่งส่งเสริมให้สถานศกึษา

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศกึษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหาร 

งานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมา    

ภบิาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนา มคีวามรู้ ความสามารถ   

มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ

ส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผู้เรยีนเป็นส าคัญ ซึ่งมีตัวชีว้ัด ดังนี้   

    2.3.1 จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและก าลังใจความปลอดภัย 

ของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาและผูเ้รียน 

    2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศกึษาด้วยการส่งเสริมให้

มีชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพหรอืProfessional Learning Community (PLC) 

    2.3.4 วางแผนและจัดสรรอัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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    2.3.5 สรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง 

    2.3.6 ด าเนนิการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศกึษา 

    2.3.7 ด าเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

    2.3.8 ด าเนนิการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท 

    2.3.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    2.3.10 ด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    2.3.11 ด าเนนิการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ รับเรื่อง

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยครูบุคลากร เสนอไปยังผู้มีอ านาจ กรณีผูอุ้ทธรณ์เสนอผา่น 

หัวหนา้ สถานศกึษา 

    2.3.12 ด าเนนิการเกี่ยวกับการออกจากราชการ มีแนวด าเนนิการ 

อนุญาตการลาออกของครูบุคลากร ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ 

    2.3.13 จัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู    

และบุคลากรทางการศกึษา 

    2.3.14 ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    2.3.15 สนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

   2.4 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ

และงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี  

งานพัสดุ และระบบควบคุมภายใน  ที่ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

    2.4.1 จัดการเรยีนการสอนและวางระบบการป้องกันและแก้ไข      

ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 

    2.4.2 คัดสรรและพัฒนาสถานศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐาน    

เพื่อเป็นหนว่ยปฏิบัติการสอนของสถาบันการผลิตครู 
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    2.4.3 รายงานผลการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค ต่อหน่วยงานต้น

สังกัดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ ทั้งดา้น software hardware 

และ peopleware 

       2.4.4 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  

และนอกห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชนที่

สอดแทรกการสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม

คุณภาพ ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    2.4.5 พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ 

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ใหม้ีกิจกรรมที่มคีวามยืดหยุ่นหลากหลาย และสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ 

       2.4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศกึษาด้วยรูปแบบ 

วิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ จ าเป็นของสถานศกึษา 

       2.4.7 น าผลการประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ในการวางแผนการ

ปฏิบัติ การตรวจ สอบติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

    2.4.8 สร้างการมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษาจากทุกภาคส่วนใน 

ชุมชนพืน้ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึ่งการวัดประสิทธิผลโรงเรียน 

วัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

    2.4.9 ด าเนนิงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

    2.4.10 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    2.4.11 ด าเนนิงานธุรการ 

    2.4.12 ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

    2.4.13 จัดท าการรับนักเรียนและส ามะโนนักเรียน 

    2.4.14 ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

    2.4.15 ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

  3. สถานภาพ หมายถึง การด ารงต าแหนง่ของบุคลากร จ าแนกเป็น 

    3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรียนหรอืรักษาการ 

หรอืรองผูอ้ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 
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    3.2 ครูผูส้อน  หมายถึง ข้าราชการครู  พนักงานงานราชการ และ/หรอื    

ครูอัตราจา้งที่ปฏบิัตหินา้ที่ผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2  ในปีการศึกษา 2561 

  4. ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผูส้อน แบ่งประสบการณ์ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

   4.1  ประสบการณ์ 1 – 10 ป ีหมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 

    4.2 ประสบการณ ์11-20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน เป็นเวลา 11-20 ปี 

    4.3 ประสบการณ ์มากกว่า 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผูส้อน เป็นเวลามากกว่า 20 ปี  

   5. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดสถานศกึษาที่ก าหนดจ านวนนักเรียน     

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน แบบที่ 1 ตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2560) ดังนี้ 

    5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง สถานศกึษาในสังกัดที่มจี านวนนักเรียน   

ตั้งแต ่0 - 120 คน 

    5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง สถานศกึษาในสังกัดที่มจี านวน

นักเรียนตัง้แต่ 121 - 600 คน 

    5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศกึษาในสังกัดที่มจี านวน

นักเรียนมากกว่า 601 – 1,500 คน  

   6. แนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา  หมายถึง  แนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา  โดยผู้วจิัยน าผลการวิจัยภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มีอ านาจพยากรณ์ประสทิธิผลของโรงเรียนแต่มีค่าเฉลี่ย

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยท าร่างแนวทางพัฒนาไป

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงสรุปใน

รูปตารางแจกแจงความถี่ แล้วน าเสนอเป็นแนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ต่อไป 
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