
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครัง้นี ้มุงศกึษาเฉพาะพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศกึษา 

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และโรงเรยีนที่ไมใชแกนนําการปฏิรูปกระบวน 

การเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวัดกาญจนบรีุ  ผูวิจยัไดเสนอแนวคิด ทฤษฎี และ 

งานวิจยัที่เกี่ยวของมีลําดับหัวขอดัง ตอไปนี้   

 1.  แนวทางการจัดการปฏิรูปการศึกษา 

 2.  การปฏิรูปการเรียนรู 

 2.1  ความหมายของการปฏิรูปการเรยีนรู 

  2.2  จุดเนนของกระบวนการเรียนรู 

 2.3  โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

 2.4  โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี 

 3.  แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศกึษา 

 3.1  ความหมายของพฤติกรรมการบริหาร 

 3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

  3.2.1  ดานภาวะผูนาํ 

  3.2.2  ดานการจูงใจ 

  3.2.3  ดานการติดตอส่ือสาร 

  3.2.4  ดานการปฏิสัมพันธ 

  3.2.5  ดานการตัดสินใจ 

  3.2.6  ดานการกําหนดเปาหมาย 

  3.2.7  ดานการควบคุมงาน 

  3.2.8  ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   

 4.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหาร 

 4.1  งานวิจัยในประเทศ 

 4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 5.  สรุป 
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1.  แนวทางการจัดการปฏิรปูการศึกษา 
 

 การปฏิรูปการศึกษา  มีความมุงหมายที่สําคัญประการหนึง่คือ หลักประกันในการ 

บริการทางการศึกษาและคณุภาพของผลผลิต  กลาวคอื  ผูจบการศึกษาทุกระดับมีความสมดุล

และสมบูรณในดานปญญา  คุณธรรม  สามารถปรับตัวในการเรียนรูไดตลอดเวลากาวทนัตอ 

การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของสังคม  (สํานักงานผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 4, 

2546. หนา 10)  การพัฒนาคนอยางสมดุลยใหมทีั้งปญญาและคุณธรรมที่จะนําตนเองไปสูสันติสุข

และความมัน่คงได  ยอมตองอาศัยการพฒันาและการปฏิรูปการศึกษา  อันเปนเรือ่งการใหโอกาส

ทางการศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรูใหม  เพื่อพฒันาบุคคลและชุมชน  ไปจนถงึ 

การพัฒนาครแูละการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยมจีุดหมายรวมกัน  คือ  การพัฒนาคน 

อยางสมดุล  ใหการศึกษาเปนเครื่องมือใหการเรียนรูที่ดีแกเด็ก ๆ  และสังคม (แสนศรี  ผัดเชตร, 

2546 ; อางองิมาจาก อมรวชิช  นาครทรรพ, 2542. หนา 20-25) 

 ผลสําเร็จตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษานัน้  จะขึ้นอยูกบัความสาํเร็จในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวธิีการปฏิบัติในองคประกอบตาง ๆ  โดยเฉพาะคนที่เปนครู  อาจารย   

ผูบริหารสถานศึกษา  รวมถึงคนทีท่ําหนาทีส่งเสริมสนับสนุนดานนโยบาย  วิชาการ  การจัด

ทรัพยากร  และการบริหารจดัการ  การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของครู  อาจารย  ผูบริหาร

สถานศกึษา  สามารถดาํเนนิการไดโดยการสรางวฒันธรรมใหมในการทํางาน และ  การปฏิบัติตน

ใหเปนมืออาชพี (Professional) (สํานักงานผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 4, 2546. 

หนา 10)  

 แนวทางการดาํเนนิงานปฏิรูปการศึกษา  ไดแนวคิดจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ที่กําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกบัการศกึษาแหงชาติ 

(มาตรา 81)  เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการศึกษาอบรม  จงึไดตราเปน 

พระราชบัญญติัข้ึน คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และมีผลบังคบัใช ต้ังแต 

วันที่ 20 สิงหาคม 2542  เปนตนมา  ถือวาเปนการเปลีย่นแปลงครั้งสาํคัญของการศึกษาและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน  สงผลตอการปฏิรูปการศึกษา  ปรับร้ือระบบโครงสราง 

การบริหารจัดการทัง้ระดับหนวยงานที่สนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย  หนวยงานที่ทาํหนาที่ปฏิบัติ

ปรับร้ือระบบโครงสรางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (ถวิล  มาตรเลี่ยม, 2544.  

หนา 11) 
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 จากการแถลงนโยบายของรฐับาลตอรัฐสภาของพนัตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวนัที ่26 กุมภาพันธ 2544  รัฐบาลมนีโยบายดานการการศึกษาโดย 

มุงปฏิรูปการศึกษา ตามเจตนารมยแหงรัฐธรรมนูญ และมีพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ.2542 เพือ่พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู  อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจ 

ฐานความรู ใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญา

เปนทนุไวสรางงานและสรางรายได โดยยดึหลักการศึกษา สรางชาติ สรางคน และสรางงาน  

ซึ่งเปนภารกิจสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  

(สํานักงานผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 4, 2546. หนา 11) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงการดําเนนิงาน โดยการเลือกสรรเปลี่ยนแปลงและ 

เพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานทีม่ีอยูเดิมดวยความคาดหวังวาจะสามารถแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่มีอยูเดิมใหเบาบางลงหรือหมดไปและสามารถพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหบรรลุถึง 

จุดมุงหมายความเปนเลิศทางวชิาการ (ศรีชาติ  ออนโคกสูง, 2543. หนา 30) กระทรวงศึกษาธิการ

ไดมุงหวงัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายสูความเปนเลศิโดยจัดบริการใหผูเรียน 

มีสุขภาพอนามัยดีทัง้รางกายและจิตใจเปนผูมีความสามารถในการคดิ  เปนผูใฝรูและสามารถ 

แสวงหาความรู  เปนผูมีความสามารถในทางวชิาการและวิชาชีพ  เปนผูมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย

ไมเหน็แกตัว  เสียสละและอดทน  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  รักสิ่งแวดลอม  มีความเปนประชาธิปไตย   

รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  ทั้งนี้อยูบนพื้นฐานวฒันธรรมไทยและความเหมาะสมของ 

การศึกษาแตละระดับ  โดยกระทรวงศึกษาธิการตระหนกัวาความสาํเร็จทั้งหลายทัง้ปวงที่จะบงัเกดิ

ข้ึนตองตั้งอยูบนพืน้ฐานแหงความเขาใจที่ตรงกนั  และความรวมมือระหวางทุกฝายเปนสําคัญ   

(บุญหนัก  นนัทกุล, 2540. หนา 19)  

 เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แลว  กระทรวง 

ศึกษาธกิารไดมุงเนนพัฒนาระบบการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนไทย  ตองการ 

ยกระดับการศกึษาของคนไทยใหสูงขึ้น  รวมทัง้ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย 

ทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพใหทัดเทยีมกับนานาอารยประเทศ  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ปฏิรูปการศึกษา 2 สวน คือ 

 1.  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชงิกลยุทธ 

 2.  แนวทางดําเนนิงานปฏิรูปการศึกษา 4 ดาน 

 2.1  ดานกระบวนการเรียนการสอน 

 2.2  ดานหลกัสูตร 
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 2.3  ดานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.4  ดานระบบการบริหารและการจัดการ 

 พรอมทัง้กําหนดบทบาท ภารกิจของหนวยงานทุกระดบั ต้ังแตระดับสถานศกึษา จงัหวัด/

เขตพื้นที ่ กรมและระดับกระทรวง  ใหสนองเปาหมายเดยีวกนัคือการพัฒนาการศึกษาใหเปนเลิศ  

ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีคุณธรรม  (สํานกัผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการ 

ที่ 4, 2546 หนา 13-14) 
 
2. การปฏิรปูการเรยีนรู 
 

 หลังประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542  สํานักงานปฏิรูป

การศึกษา (สปศ.)  ซึ่งเปนองคกรมหาชนเฉพาะกิจทีจ่ัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ดังกลาวไดวิเคราะหแนวการจัดการศึกษาตามหมวด 4 วา  การจัดการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  จึงจาํเปนตองมกีารปฏิรูปการเรียนรู  เพื่อให 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีทีสุ่ด  สํานักงานปฏิรูปการศกึษาไดอธิบายถึงความหมายของการปฏิรูป

การเรียนรู  สรุปไดดังนี้  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 หนา 36-50) 

 
 2.1 ความหมายของการปฏิรูปการเรยีนรู 
 การปฏิรูปการเรียนรู  คือ  การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรูใหมจากการเอาวิชา

เปนตัวตั้งไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตวัตั้ง  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุดโดยให

เรียนรูจากประสบการณและกิจกรรม  จากการฝกหัด  การตั้งคําถาม  และการแสวงหาคําตอบ   

มีการใชวธิีการประเมินผลผูเรียนทีห่ลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  เกิดการใฝรู 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 

 การปฏิรูปการเรียนรูเปนภารกิจที่มุงหวงัใหเด็กไทยเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสขุโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ลักษณะ  คือ   1)  การ

เรียนรูอยางมคีวามสุข   2)  การเรียนรูแบบองครวม   3)  การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง   

4)  การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น  5)  การเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง (สํานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, 2544 หนา 4) 

  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (2542, หนา 20-29)  เสนอวา  

กระบวนการเรยีนรูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู  ม ี5 ลักษณะ คือ 
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  1.  การเรียนรูอยางมีความสขุ  จําเปนตองจัดใหเกิดขึ้นตลอดเวลา  ทัง้ในระหวาง 

การเรียนรูและหลังจากการเรยีนรูแลว  ดวยการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลายอิสระ   

ยอมรับในความแตกตางของกันและกนั  เชือ่มั่นในศักยภาพของกันและกัน  เปดโอกาสใหได 

แสดงความสามารถและพฒันาตนเองเต็มที่ตามแบบของตนเอง  ใหการเสริมแรง  และสนับสนุน 

ใหเกิดความสาํเร็จซึ่งจะมีผลทําใหบุคคลเกิดความสุข  การยอมรับ  กลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม มี

ทัศนคติที่ดีตอตนเองบุคคลอืน่  และสิ่งตาง ๆ รอบตัว  การที่ครูจะจัดการเรียนรูใหเด็กมีความสุขนั้น  

ครูจะตองมีความสุขในการจดัการเรียนรู ยอมรับในความสําคัญของเด็กพรอมทีจ่ะเปดโอกาสที่

เหมาะสมใหเด็กทุกคน  และพรอมทีจ่ะเรยีนรูส่ิงตาง ๆ  รวมกับกับเดก็ดวย 

  2.  การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง  เปนการแสวงหาความรูจากแหลง  ส่ือ  

ประสบการณตาง ๆ  รอบตัว  โดยผานการสังเกต  คิด  พิจารณา  วางแผน  และปฏบัิติจริงตามที่

วางแผน  หลงัจากนั้นจงึวิเคราะหส่ิงทีท่ําและผลที่เกิดขึน้  ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสม 

จนเกิดผลตามเปาหมาย  แลวจึงสรุป/สรางความรู  เปนความรูของตนเองที่สามารถนาํไปใชใน 

สถานการณการเรียนรู  และสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต 

  การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงนั้น  ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ผูจดัใหมีการเรียนรู

แบบนี้ตองตระหนกัไว  คือ  การทาํงานของสมองในการคิด  ทัง้ในเรื่องสวนของสมองที่ควบคุม 

การทาํงานในดานตาง ๆ  ความสามารถของสมองสวนนั้น ๆ  วิธีการพัฒนาสมองในแตละสวน   

วิธีการพัฒนาสมองทัง้ซายและขวาใหสมดุลย  เพื่อการทีจ่ะสามารถคิดไดรอบดานเกดิการ 

บูรณาการความคิดใหเกิดผลผลิตหรือความคิดที่ดีเหมาะสม  เฉียบคม  นอกจากนีผู้จัดการเรยีนรู

ตองวิเคราะหลักษณะพฤตกิรรมที่แสดงออกมาของผูเรียนแตละคน  เพื่อดูวามีความบกพรอง 

ในการพัฒนาสมองสวนไหน  เพื่อจัดกจิกรรมใหสมองสวนนั้น ๆ  พัฒนาขึ้น  และมกีารพิจารณาวา  

ผูเรียนมีการพฒันาสมองสวนใดเปนพิเศษ  เพื่อจะไดจัดกิจกรรมพัฒนาสมองสวนนัน้ใหพัฒนา 

สูงสุดเต็มตามศักยภาพ  การจัดกิจกรรมพฒันาสมองกเ็พื่อใหเกิดการคิดอยางมีประสิทธิภาพ   

หลากหลาย  บูรณาการรอบดาน 

  3.  การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น  เปนการเรยีนรูจากการมปีฏิสัมพันธกันของบุคคล  

การไดมีโอกาสถายทอด  รับและแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดประสบการณจากกันและกัน   

การเรียนรูรวมกันทําใหเกิดผลดีหลายประการ  ทัง้การเรยีนรูเนื้อหาความรู การสรางสรรคผลงาน 

ที่ดีกวา  การเรียนรูวิธกีารอยูรวมกับคนอ่ืน  และที่สําคัญคือ  การที่สามารถจะเรียนรูจากบุคคลอื่น

ไดทุกแงมุม  ทั้งเรียนรูที่จะเลือกสิ่งที่ดีของบุคคลมาปรบัใชกับตน  เลอืกมองสิง่ที่ไมดีของคนอื่น 

เพื่อปรับปรุงตน  ซึ่งเปนสิง่ทีสํ่าคัญที่จะทําใหอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
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  4.  การเรียนรูแบบองครวม  เปนการเรียนรูอยางบูรณาการสัมพนัธเชื่อมโยง  

ตอเนื่องกลมกลืนกนัทกุอยาง  ทัง้เนื้อหาวชิา  ทกัษะพื้นฐานวิชา  วิธีการเรียนรูกิจกรรม  เร่ืองราว

ของตนเอง  ทองถิ่น  ส่ิงแวดลอมเร่ืองที่สากล  เร่ืองราวทัง้ในอดีต  ปจจบัุนและแนวโนมในอนาคต  

ซึ่งมีผลใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งชัดเจน  มีความหมาย  นาํไปใชในการดํารงชวีิตและ

แกปญหาในสภาพสังคมได 

  5.  การเรียนรูกระบวนการเรยีนรูของตนเอง  เปนการพจิารณาทบทวนสิ่งที่เรียนรู  

แนวทางที่ใชในการเรียนรู  อุปสรรค  ปญหา  เงื่อนไขตาง ๆ ในการเรยีนรู  ส่ิงที่ไดในการเรียนรู 

เพื่อสรางเปนแนวทาง รูปแบบ  วิธีการที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรูแกปญหาและทํางาน

ตอไป 
 
 2.2 จุดเนนของกระบวนการเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541. หนา 18-31)  เสนอวา

ลักษณะสําคญัในกระบวนการเรียนรูดังกลาว  เปนจุดเนนที่ตองสงเสริมใหเกิดขึ้นในการเรียน 

การสอนอยางตอเนื่อง  อันจะเปนปจจยัสําคัญที่จะเอื้อใหคุณลักษณะที่มุงประสงคในผูเรียนเกิดขึ้น  

เพราะในบริบทของการดําเนินชวีิตมนุษยเราตองการและมุงหวงัใหมีความสุข  ในการเรียนรูซึ่ง 

เปนสวนหนึง่ของการดําเนนิชีวิตก็เปนทาํนองเดียวกันก็เปนสิ่งปรารถนาหรือส่ิงซึง่ควรจัดใหเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ความสขุจะมีผลตอคุณภาพของจิตใจ  เกิดการเรียนรูที่ดีตอเนื่องตอไป  อีกทั้งม ี

ความเชื่อมั่นในตนเองของบคุคลที่เปนพื้นฐานในการทํากิจกรรมเพื่อเรียนรูตอไปได 

  ในการดํารงชวีิตและความเปนไปของสิ่งตาง ๆ  จะมีความสัมพันธเกีย่วของระหวาง

กันและกนัอยางกลมกลนื  มีความเปนองครวม  และในองคความรูแมจะมีการจัดเนือ้หาเปนราย

เร่ืองรายวชิายอยก็ตาม  แตโดยเนื้อแทแลวความรูตาง ๆ  จะสัมพันธเกีย่วของกนัและกันโดยรวม

ทั้งหมดดวยความเปนไปตามลักษณะดังกลาว  การเรียนรูทีน่าจะเปน คือ  การจัดใหมีการเรียนรู 

ที่ใหผูเรียนเหน็ความสัมพนัธตามความเปนจริงในสิ่งตาง ๆ  ซึ่งมีลักษณะบูรณาการเปนองครวม  

อันจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดถูกตอง  ซึ่งจะมีผลตอการมีทักษะชีวิตทีจ่ะชวยใหการกระทําสิง่ตาง ๆ  

ไดถูกตองเหมาะสมกับความเปนจริงตามมา   

  การมีความรูและทักษะชีวิตดานตาง ๆ นัน้  ผูเรียนจําเปนตองไดรับประสบการณ

ตรง ที่สําคัญคือผูเรียนไดเผชญิกับสถานการณการเรียนรูดวยการไดคิดและลงมือปฏิบัติจริง   

โดยที่การคิดเปนกระบวนการภายในตัวบคุคลที่จะทาํใหเกิดการเรียนรู  และขยายผลการรูตอเนื่อง

ตอ ๆ ไป  สวนการลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนสิ่งสาํคัญที่แสดงถึงวาผูเรียนไดรับประสบการณ

ตรงจากปฏิสัมพันธที่เกิดจากกิจกรรมทีป่ฏิบัตินั้น  และส่ิงที่รับรูจากประสบการณตรงนั้นจะม ี
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ความเขมขนทีจ่ะทําใหเกิดการเรียนรูไดชัดเจนและโยงสมัพันธกับการคิด  และขยายผลการเรียนรู

ใหกวางขวางขึ้นตามมา   

  ในการดําเนนิชีวิตของมนุษย  ซึง่เปนสัตวสังคม จะตองเกี่ยวของและมปีฏิสัมพันธ

กับคนอ่ืน ๆ  และที่สําคัญธรรมชาติของชีวติมนุษยจําเปนตองพึง่พาผูอ่ืนในชวงวัยเยาวอยางชัดเจน  

ทั้งในการดํารงชีพและการเรียนรู  เชนมีพอแมผูปกครองเลี้ยงดู  ส่ังสอนตั้งแตทารกจนเติบโตขึ้น  

โดยเด็กไดพึ่งพาและเรียนรูจากพอแมและบุคคลรอบขางมากขึ้นจนพอจะพึง่พาตนเองไดดีข้ึน   

แตก็ไมสามารถพึ่งพาตนเองโดยสมบูรณได  ความจําเปนในการพึง่พา  และเรียนรูจากผูอ่ืนหรือ

รวมกับผูอ่ืน  จึงมีอยูโดยตลอด  แมโดยธรรมชาติมนษุยจะอยูรวมและเรียนรูรวมกับผูอ่ืนดังกลาว

แตระดับของคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนกม็ีความแตกตางกนัในแตละคน

ได  ดวยเหตุผลความจาํเปนนี้  การฝกฝนทักษะทางสงัคมและการเรยีนรูรวมกับผูอ่ืน  จึงเปน

จุดเนนสาํคัญที่ไมนาละเลย   

  จุดเนนสาํคัญในกระบวนการเรียนรูอีกลักษณะคือ  การเรียนรูกระบวนการเรียนรู

ของตนเองอนัเปนการที่คนแตละคนไดทบทวน ระลกึรู และตระหนกัรูวาตนเองไดเรียนรูอะไร

อยางไร ตนเองมีความรูในวธิีเรียนรูในการเรียนรูคร้ังนัน้ ๆ มากนอยแคไหน  และตนเองมีรูปแบบ  

ถนัดการเรียนรูแบบใด  ที่สําคัญคือการวิเคราะห  และวางแนวทางในการพัฒนาตนเอง  การเรียนรู

ของตนดวยการรูเขาใจในกระบวนการเรียนรูขางตน  จะเปนปจจยัใหผูเรียนพฒันาการเรียนรูของ

ตนไดมากขึ้น  สมบูรณข้ึน  อันเปนเครื่องมือสําคัญของการเกิดการรู  และการเกิดทกัษะชวีิตตามที่

มุงหวังไดอยางดี 

  การจัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานงึถงึจุดเนนหาลกัษณะดังกลาว  เปนยทุธศาสตร

สําคัญที่จะสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีความหมายและมีคุณคาอีกทัง้มีผลทีจ่ะกอใหเกิด

ทักษะชีวิตในผูเรียนไดอยางดีตามที่มุงหวัง  โดยจุดเนนทัง้หาลักษณะที่จัดใหเกิดนัน้  จะเปนไป

อยางเชื่อมโยงสัมพันธกลมกลืนกนั 

 
 2.3 โรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดใหความสําคญัตอการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู  โดยไดดําเนนิการมาตัง้แต ปการศึกษา 2541 เปนตนมา  และไดขยายจาํนวน

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปออกไปอยางกวางขวาง  ซึ่งแสดงถึงความตระหนกัในความสําคัญของ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการพฒันาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

และมีคุณภาพ  อีกทัง้เปนการสรางความมั่นใจแกผูปฏิบัติงาน  สํานักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาต ิ จงึไดจัดทําเกณฑการประเมินโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูข้ึน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544. หนา 8) ไดจัดทําเกณฑ 

การประเมนิโรงเรียนการปฏรูิปกระบวนการเรียนรูข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคสามประการ  คือ 

  1.  เพื่อใหโรงเรียนนาํเกณฑไปประเมินพฒันาตนเอง 

  2.  เพื่อใหมกีารประเมินเพือ่รับรองคุณภาพการดําเนินงาน 

  3.  เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกําลงัใจแกผูมุงมัน่พฒันางาน 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544. หนา 11-13)  ไดกําหนด

ขอบเขตของการประเมินโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  เปนสามดาน คือ  

  1.  ดานการบริหารจัดการ  เปนสวนที่บงบอกถึงความสามารถในการบริหารของ 

ผูบริหารโรงเรยีนในอนัที่จะดําเนนิการพฒันางานอยางรอยรัดกัน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดรายการประเมินไว 8 รายการไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร  

การจัดการ แผนงานของโรงเรียน การพฒันาบุคลากร การใหขวัญกาํลังใจ การจัดสภาพแวดลอม

ในโรงเรียน การมีสวนรวมของชุมชน และการรายงานผล 

  2.  ดานการจดัการเรียนรู  เปนสวนที่แสดงความสามารถของครูในการปรับเปลี่ยน 

วิธีการจัดการเรียนรู  ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญักําหนด 

รายการประเมนิไว 6 รายการ ไดแก ลักษณะของครู  แผนการจัดการเรียนรู  บทบาทครู  บทบาท 

นักเรียน  ส่ือในการเรียนรู  และการวัดการประเมินผลการเรียนรู 

  3.  ดานผลการเรยีนรู  เปนทีบ่งบอกถงึคุณภาพนกัเรียนตามแนวทางการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู  ทีก่ลาวถงึสามประการ คือ  เกง  หมายถึง  การมีความสามารถในการเรียนรู 

โดยพิจารณาผลงานที่แสดงออกดวยความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยมีพื้นฐาน 

ความเกงจากทักษะและความสามารถทางการใชภาษา  ทางการวิเคราะหแกปญหาและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน ดี  หมายถงึ  คุณลกัษณะที่พงึประสงค พิจารณาเกีย่วกับความขยนัหมัน่เพียร  

ความรับผิดชอบตอตนเอง  และผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ  มีสุข  หมายถึง  สุขภาพจิต  พิจารณาจาก

ความสุข  ที่เกดิจากการมีสุขภาพจิตที่ดี  ทีเ่กิดจากความมั่นใจ  ความสาํเร็จ  ความภมูิใจ  ของ 

ตนเองและการยอมรับจากผูอ่ืน 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544. หนา 14 – 15 )  

กําหนดเปาหมายการประเมินดังนี้  คือ 
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  1.  ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา  ใหโรงเรียนตรวจสอบประเมินตนเอง  เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ถือวาเปนสวนหนึ่งของการนิเทศภายในโรงเรียน  และการประกนั

คุณภาพภายใน  ทัง้นี้จะเปนการพัฒนาครแูละผูบริหารโรงเรียน  ใหสามารถพฒันางานไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

  2.  ประเมินเพือ่รับการยกยอง  เมื่อโรงเรยีนพัฒนางานไดตามเปาหมายรวมทัง้ 

ตรวจสอบประเมินตนเองแลว  ใหแจงขอรบัการประเมนิเพื่อรับรองและยกยองจากตนสังกัด   

โดยตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิตามความเหมาะสม  ควรประกอบดวย  ผูบริหาร 

สถานศกึษา ศึกษานิเทศก  ทั้งระดับจงัหวดั  ระดับอําเภอ  และครูผูสอน  เพื่อดําเนนิการประเมนิ

ตามเกณฑที่กาํหนด  ซึ่งอาจจัดทําเครื่องมอืการประเมนิเพิ่มเติมได  และเมื่อสรุปผลวาโรงเรียน 

อยูในเกณฑทีค่วรใหการรับรองคุณภาพวาเปนโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ใหแจงผล 

การประเมนิไปยังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  เพื่อรับเกยีรติบัตรตอไป 
   

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544. หนา 27–33) ไดกําหนด

เกณฑการประเมินโรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ดานการจัดการเรียนรูโดยยึดถือวา เกณฑ

การประเมนิสวนนี้เปนหนึ่งในสามของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และเปนเกณฑเดียวกันที่ใช 

ในการประเมนิครูแกนนาํเพือ่เปนตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยมีจุดประสงคในการนาํ

เกณฑการประเมินไปใช  เพือ่ใหครูใชประเมินเพื่อพัฒนาตนเองและโรงเรียนนาํผลการประเมิน 

ของครูแตละคนมารวมเปนภาพรวมของโรงเรียน  โดยเมื่อมีความพรอมใหโรงเรียนแจงขอรับ 

การประเมนิจากตนสงักัด  จะประเมนิโดยใชเกณฑการประเมินเดียวกันนี้  ซึ่งมีขอบเขตของ 

การประเมนิ  และตัวบงชี้คุณภาพ  ดังนี ้ คือ 

  1.  ดานคุณลกัษณะของครู  ตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  ครูมีความรัก   

ความเมตตาเอาใจใส  ดูแลเอ้ืออาทรความทุกขสุขของผูเรียน  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ที่ดี  มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา  ใฝหาความรูเพือ่พัฒนาตนเองอยางเทาทันเหตุการณ   

มีความเชื่อทุกคนมีศักยภาพและสามารถพฒันาตนเองได  และมุงมัน่ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ   

โดยคํานงึถงึผลที่จะเกิดขึ้นกบัผูเรียนเปนสาํคัญ 

  2.  ดานแผนการจัดการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  ครูไดจัดทําแผน 

การเรียนรูโดยผานกระบวนการวิเคราะหผูเรียน  วิเคราะหหลกัสูตรและปรัชญาเปาหมายของ 

โรงเรียนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรยีนการสอน  ทัง้ในสวนเปาหมาย

กระบวนการเรยีนรูและการวดัผลประเมินผล  การกําหนดองคประกอบที่สําคัญของแผนการเรียน

ไดครบถวนและมีสาระสอดคลองกัน  แผนการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมทีเ่นนใหผูเรียนไดคิด  ลงมือ
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ปฏิบัติ  หาคําตอบอยางหลากหลาย  แสวงหาและสรุปความรูไดดวยตนเอง  การกาํหนดให

นักเรียนมีอิสระในการเลือกทํากจิกรรมตามความถนัดและสนใจ  การกําหนดใหนักเรียนได 

มีโอกาสเรียนรูหรือทํากจิกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุม  โดยครูมีการตรวจสอบติดตามและ 

บันทกึการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

  3.  ดานบทบาทครู  ตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  การจัดการเรียนรูโดยประยุกตใช

การเรียนรูหาลักษณะอยางยืดหยุน  โดยมุงใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกบัความตองการ

ของนักเรียนเปนรายบุคคล  การจัดการเรียนรูโดยการเปดโอกาสใหนกัเรียนและผูปกครองม ี

สวนรวม  การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอสิระเปนรายบคุคล  กระตุนใหผูเรียน 

แตละคนแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  เปนแบบอยางและกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการคิดและ

กระบวนการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค  ใฝหาและพัฒนาตนเองใหมีความรู  ทักษะในเนื้อหาวิชา

และแนวการจดัการเรียนอยางถกูตอง  ชวยพัฒนาเพื่อนรวมงานและเครือขายใหมคีวามรูในเนื้อหา

ที่สอน  และแนวการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง 

  4.  ดานบทบาทนกัเรียน  ตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  การมีสวนรวมในการ 

วางแผนการเรียนรูของชัน้เรยีนและกาํหนดแผนการเรียนยอยดวยตนเอง  นักเรียนแตละคนคิด

ตัดสินใจและเลือกวิธีการเรียนรู  ลงมือปฏิบัติตามความสนใจ  ความสามารถและรวมทาํงานกับ

กลุมไดดี การแสวงหาความรูและคําตอบของปญหาโดยวิธีการและแหลงขอมูลทีห่ลากหลาย  และ

สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง  คําตอบและผลงานของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกนั

ตามกระบวนการเรียนรูและบริบท  นักเรียนสามารถผลติผลงานและความรูทีม่ีประโยชนตอตนเอง

และผูอ่ืน 

 5.  ดานสื่อในการเรียนรู  ตัวบงชี้คุณภาพประกอบดวย  นักเรียนมีสวนรวมในการ

เลือกและหรือผลิตสื่อในการเรียนรูของตนเอง  ส่ือมีความเหมาะสมกบัเนื้อหา  กิจกรรมและ 

ตัวนักเรียน มคีวามหลากหลายและมีจาํนวนเพยีงพอ  นักเรียนไดใชส่ือที่หลากหลาย เพื่อแสวงหา

ความรู สรางความคิดและสรปุความรูไดดวยตนเอง  มกีารประเมินการใชส่ือรวมกนัระหวางครูกับ

นักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

  6.  ดานการประเมินผลการเรียนรู  ตัวบงชีคุ้ณภาพประกอบดวย  ประเมินผล 

นักเรียนรอบดานครอบคลุมเปาหมายของหลักสูตร  ใชวธิีการประเมนิที่หลากหลายสอดคลองกับ 

จุดมุงหมาย และสิ่งที่ตองการประเมิน  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑวธิีการ  

และการดําเนนิการประเมิน  ใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมินตนเอง  และประเมนิเพื่อนโดยใชเกณฑ

ที่ตนเองมีสวนรวมกําหนด  ใหผูปกครองมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑและรวมในการประเมิน 
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 2.4  โรงเรยีนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
จังหวัดกาญจนบุร ี
  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีไดตระหนกัถึงความจาํเปนในการ

ปฏิรูปการศึกษา และใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  จึงไดดําเนินการขยายผลการพัฒนาโรงเรยีนแกนนาํ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหมีคุณลักษณะ  ดังนี ้

 1.  ตระหนักถงึความจําเปนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

  2. มีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานเพือ่ใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูได

อยางเหมาะสม 

  3.  รวมมือกนัพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรู

อยางมีความสขุ 

  4.  เครือขายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

  เปาหมายของการขยายผลการพัฒนาโรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของ

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ไดกาํหนดคัดเลือกโรงเรียนเขารวมกจิกรรมพัฒนา

เปนโรงเรยีนแกนนําปฏิรูปการเรียนรู โดยคํานึงถึงภารกจิหลักในการทาํใหการปฏิรูปกระบวน 

การเรียนรูเกิดผลอยางแทจริงและยั่งยืน  และสามารถเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นๆได  โดยเฉพาะ

เปนโรงเรยีนทีม่ีบุคลากรพรอมที่จะดาํเนนิการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ซึ่งหมายถึง  ผูบริหารและ 

คณะครูเนื่องจากงบประมาณจํากัด  จึงกาํหนดโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาเปนโรงเรียนแกนนาํ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  กลุมโรงเรียนละ 1 โรงเรียน  และกําหนดใหแตละโรงเรียนมทีีม 

แกนนาํปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูประกอบดวย  ผูบริหารสถานศกึษา  และครูผูสอนอีกโรงเรียนละ  

2 คน รวมทัง้ศึกษานิเทศกอําเภอของแตละอําเภอเขารวมกิจกรรมพฒันาเปนแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรู  ดังนั้น  โรงเรียนที่รวมกิจกรรมพัฒนาเปนโรงเรียนแกนนาํการปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี ใน 13 อําเภอ  มีโรงเรยีน 

ที่พัฒนาเปนโรงเรียนแกนนาํปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  รวมทัง้สิน้  194 โรงเรียน  ซึ่งนับรวม

โรงเรียนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ระดับจังหวัด  จาํนวน 2 โรงเรียนดวย 

  แนวทางในการพัฒนาโรงเรยีนแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ของสํานักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 194 โรงเรียนนั้น  ไดใชหลักสูตรการพฒันาโรงเรียน

แกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ

ทุกขั้นตอน  ซ่ึงกิจกรรมในการพัฒนาแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูมี 4 ลักษณะคือ   
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1)  กิจกรรมการทําความเขาใจ  แนวคิด  แนวทางในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และแนวทาง 

ในการพัฒนาแกนนาํการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  2) กิจกรรมในลักษณะลงมือปฏิบัติ  เพื่อเรียนรู

แนวทางการพฒันางานในสภาพจริง  3)  กิจกรรมในลักษณะแลกเปลีย่นเรียนรู  สรุปและสราง

ความรูเปนแนวทางปฏิบัติ  และ 4)  กิจกรรมในลักษณะนําเสนอผลการปฏิบัติงาน   

 
 สรุปผลการดาํเนินงานของโรงเรยีนแกนนําการปฏิรปูกระบวนการเรียนรูของ
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวัดกาญจนบุร ี(สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

กาญจนบุรี. 2543 หนา 4 –10) 

 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม) ไดดําเนนิการคัดเลือกโรงเรียน 

เขาโครงการโรงเรียนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ตามที่สํานกังานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาติกาํหนด  จาํนวน 2 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนตลาดสํารอง  สํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอทามวง  และโรงเรียนบานตลุงเหนือ  สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา

อําเภอเลาขวญั  โรงเรยีนแกนนําการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรีทัง้ 2 โรงเรียน  ไดดําเนนิการมาตลอดปการศึกษา 2542  ตามกิจกรรมพื้นฐาน 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกาํหนดครบทกุกจิกรรม  และไดประเมิน

ตนเอง  ผล ปรากฏวา  มกีิจกรรมที่ปฏิบัติแลวมีผลการดาํเนนิงานที่มีความพึงพอใจมาก 5 รายการ  

คือ  การจัดตารางเรียนทีย่ืดหยุน  นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริงนอก

หองเรียน  นกัเรียนไดเรียนรูจากหองสมุด  ผูปกครอง/ชมุชนหนวยงานอื่นมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู  และผลงานของนกัเรียนแตละคน / แตละกลุมมคีวามหลากหลาย  สวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ

แลวมีผลการดาํเนนิงานที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางม ี5 รายการ  คือ  ครูและผูบริหาร

สถานศกึษารูจักเด็กเปนรายบุคคล  นักเรยีนไดเรียนรูจากโครงงานทีบู่รณาการของกลุม

ประสบการณ / วชิาตาง ๆ    นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในทองถิน่สูสากล  ประเมนิผลนักเรียน 

ครบทุกดานตามสภาพจริงผูบริหารสถานศกึษาและครูพฒันาตนเองใหเปนผูนาํในการปฏิรูป 

การเรียนรู  ผลการดําเนินงานที่ปรากฏจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนแกนนําปฏิรูป

กระบวนการเรยีนรูระดับจังหวัด 2 โรงเรียน  นอกจากทีก่ลาวไวเบื้องตนแลว  เมื่อไดดําเนนิการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแลว  บุคลากรที่เกี่ยวของมีสภาพเปลี่ยนไป ดังนี ้
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 1.  การเปลี่ยนแปลงดานการเรยีนรูของนักเรียน 
 กอนทีโ่รงเรียนจะดําเนนิการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  นักเรียนจะเปนผูรับความรู 

ที่ครูถายทอดเปนสวนใหญ  แตเมื่อไดปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแลว  นกัเรียนระดับประถมศึกษา 

ไดเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  ดังนี ้

 นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็  ไดแสดงความสามารถ  กลาแสดงออก  มีความมั่นใจ

ในตนเอง  ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและดวยวธิีการที่หลากหลาย  มกีระบวนการคิด

อยางมีระบบ  มีความคิดอยางหลากหลาย  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  นักเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริง  ไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง  รูจักแกปญหา  สามารถหาแหลงความรูดวยตนเอง   

ใชส่ือ  วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ไดดี  รูจักตนเองมากขึ้น  ยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น  ใหความชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน  ใชกระบวนการกลุมในการดําเนนิงานอยางมีข้ันตอนที่ชัดเจน  มีความคิดสรางสรรค   

มีพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมดีข้ึน  มีความกระตือรือรนกับประสบการณแปลกใหมทั้ง 

ในและนอกหองเรียน  

 
 2.  การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของครู 
 คณะครูมีความเหน็วา  กอนจะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ไดจัดกิจกรมการเรียน 

การสอนโดยใชตนเองเปนแหลงเรียนรู  เทคนิคการสอนที่ใชสวนใหญใชการบรรยาย  นักเรียนได

ปฏิบัติกิจกรรมนอย  เมื่อไดปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไป 1 ปการศึกษา  พฤติกรรมการสอนของตน 

เปลี่ยนแปลงจากเดิมไป  เชน  กําหนดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน  สอนแบบไมสอนคือ

สอนโดยไมชีน้าํคําตอบ  แตใหผูเรียนคนควาดวยตนเองจนทราบดวยตนเอง  แตถาศึกษาดวย

ตนเองไมได ครูจึงเขาไปชวยเหลือโดยการกระตุนดวยวิธกีารตาง ๆ  ประเมินผลตามสภาพที่แทจริง

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  นําขอมูลนักเรียนรายบุคคลมาเปนสวนหนึง่ในการจัดการเรียนรู   

วางแผนการจดัการเรียนรูมากขึ้น  มกีารวเิคราะหหลักสตูรมากขึ้น  จดัทําแผนบูรณาการ  และ

เขียนแผนรวมกันลวงหนา  จัดเตรียมอุปกรณ  และสิ่งอาํนวยในการทาํกิจกรรมตางๆ  ของนักเรียน 

จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ลดบทบาทมาเปนผูคอยชวยเหลือและสนับสนนุ

ในการหาแหลงความรู  กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูควบคูไปกับนักเรียนพฒันาตนเองเสมอ  

ใชเทคนิควธิีสอนทีห่ลากหลายมากขึ้น  จดักิจกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย

มากขึ้น  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลายเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ 

ทองถิน่และปจจัยพืน้ฐานของโรงเรียน  ใชแหลงความรูตางๆ อยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  วางแผน 
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การสอนรวมกบัผูเรียนและผูเกี่ยวของ  เชน  ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก  วทิยากรภายนอก  

เพื่อนครู  เตรียมคําถามเพื่อกระตุนนกัเรียนตามศักยภาพ  รวมกิจกรรมการเรียนรูจากภูมิปญญา

ทองถิน่รวมกบันักเรียน 

 
 3.  การเปลี่ยนแปลงดานการจัดการในโรงเรยีน 
 โรงเรียนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไดมส่ิีงที่เปลีย่นไปจากเดิม  ดังนี ้ จัดสภาพ 

แวดลอมใหเอือ้ตอการปฏิบัติงานของครมูากยิง่ขึ้น  จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  และ 

จัดแหลงเรียนรูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น  เชน  จดัหาหนงัสือ  จัดทําสวนวิทยาศาสตร  ตกแตงหองเรียน  

เปนตน  ติดตอสัมพันธประสานความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นมากยิง่ขึ้น  ใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการจัดการเรียนรูของนักเรียนสนับสนนุใหนักเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น   

จัดหองพิเศษตางๆ ไว  เพื่อใหนักเรียนไดเขาไปศึกษา  พัฒนาตนเองตามความสนใจและ

ความสามารถของเด็ก จัดกจิกรรมสงเสรมิการเรียนรูหลายรูปแบบ  สงเสริมสนับสนุนใหครูศึกษา 

ดูงาน  เพื่อหาแนวทางมาจัดและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  จัดสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ  

เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียนใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 

 
 4.  การเปลี่ยนแปลงดานชุมชน 
 ชุมชนของโรงเรียนมีการเปลีย่นแปลงไปจากเดิมที่คิดวาชมุชนไมมีสวนเกี่ยวของกับ 

โรงเรียน  แตเมื่อโรงเรียนใหความสาํคัญกบัชุมชนมากขึน้  ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ให 

ความรวมมือและสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียนมากยิง่ขึน้  ใหความศรทัธาและยอมรบัในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน  ภูมิปญญาทองถิ่น  มีความกระตอืรือรนที่จะมีสวนรวมในการ

ใหความรูกับนกัเรียน รวมทั้งสนใจติดตามการปฏิรูปการเรียนรูของโรงเรียน 

 
3. แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศกึษา 
 
 3.1 ความหมายของพฤตกิรรมการบรหิาร 
 พฤติกรรมการบริหาร เปนการแสดงออกของผูบริหารที่เกีย่วกับกระบวนการบรหิาร  

ตามขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนนิงานที่คิดวาจะเปนการทําใหผูอ่ืนทาํงานจนแลวเสร็จ (ทองพูน  

ใจประเสริฐ, 2546. หนา 22 ; อางอิงจาก สุธีระ  ทานตวณิช, 2521. หนา 13)   
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  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2525. หนา 23-24)  ชี้ใหเห็นวาหัวหนาหรือผูนําของ 

สถานศกึษาหรือหนวยงานใดจะเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ  จะพบพฤตกิรรมตาง ๆ  เหลานี ้

ในหนวยงาน  คือ  

 1.  ผูใตบังคับบัญชาจะเปนผูเขามาขอคําแนะนาํปรึกษา  มากกวาหวัหนาจะเปน 

ผูส่ังการ 

 2.  ผูนําสามารถเสนอแนะผูใตบังคับบัญชา  โดยผูใตบังคับบัญชาไมรูสึกวานัน้เปน 

คําสั่ง 

 3.  ผูนําสามารถไปที่ใด ๆ  ในหนวยงานได  โดยผูใตบังคับบัญชาไมรูสึกวาเปน 

การตรวจงานหรือไปจับผิด 

 4.  ผูนํามกัจะไมคอยไดยินคํานนิทาเกีย่วกบัชีวิตสวนตัวของสมาชิก  แตถาหาก 

หนวยงานหรือสถานศกึษามปีญหาเกิดขึ้น  เขาควรจะไดฟงเปนคนแรก 

 5.  ผูใตบังคับบัญชาจะเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจ  เฉพาะในสิง่ทีน่อกเหนืออํานาจ

ของผูใตบังคับบัญชา 

  6.  เมื่อผูนาํไปราชการอื่น  เขากลับมาโดยไมหวงัวาจะตองพบกับปญหาหรือ 

ความยุงยากในหนวยงานของเขา 

  7.  ถาผูใตบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับนโยบายของหนวยงาน  ส่ิงนี้จะไมนําไปสู 

การทะเลาะววิาทเปนการสวนตัว 

  8.  เมื่อผูนาํเปนประธานในทีป่ระชุม  สมาชิกก็จะยินดีอภิปรายออกความเหน็  และ

เสนอแนะโดยไมนิ่งเฉย  ถาเกิดมคีวามคิดเห็นไมตรงกัน  ก็จะถกเถียงกนัเฉพาะในที่ประชุมเทานัน้ 

  9.  เมื่อผูนาํเขารวมประชุม โดยที่ผูใตบังคบับัญชาเปนประธานการประชุมนัน้ก็จะ

ดําเนนิการไปตามปกต ิ

  10.  ถาหากผูนําจะปรึกษาผูอ่ืนเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง การแตงตัง้หรืออ่ืน ๆ  

เขาควรจะหารอืกับบุคคลตามสายบงัคับบัญชา 

  11.  เมื่อผูนําไมอยู  สถานศกึษานั้นสามารถดําเนนิตอไดตามปกต ิ

  12.  การแตกเปนกก  เปนเหลา  ของผูใตบังคับบัญชามนีอยมาก 

  13.  ผูใตบังคับบัญชาเขารวมทํางานเปนคณะ  เพื่อความสําเร็จของงานมากกวา

เพื่อหวังประโยชนอยางอืน่ 

  พฤติกรรมการบริหาร  เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

สถานศกึษาเพราะเปนกระบวนการทีม่ีระบบความสัมพนัธของกจิกรรมตาง ๆ  ในองคการ 
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ซึ่งผูบริหารทุกวงการจะตองใชเปนวถิีทางไปสูความสาํเร็จในการทํางาน (ประสิทธิ์  สาระสันต, 

2542. หนา 11 อางองิจาก Knezvich, 1975. P. 5) อองรีฟาโยล (ประสิทธิ์  สาระสนัต, 2542.  

หนา 11 อางองิจาก Henri Fayol) ชาวฝรัง่เศส  เปนบุคคลแรกที่เสนอแนวความคิดเรือ่ง  ปจจัย 

หาประการของการบรหิาร  (five elements of administration)  คือ  การวางแผน  การจัด

หนวยงาน  การสั่งการ  การประสานงาน และการควบคมุ  ซึง่เปนทีย่อมรับโดยทัว่ไป และเปน

แนวความคิดพื้นฐานทีน่ักวชิาการบรหิาร  นักพฤติกรรมองคการ  นาํไปปรับปรุงเพิ่มเติม จนทาํให

พฤติกรรมการบริหารตามแนวความคิดของนักวชิาการแตละคนแตกตางกันไป อยางไรก็ตามหนาที่

ความรับผิดชอบ (responsibility)  ของผูบริหารทกุคน  คือ  ตองมีความรูความเขาใจในการที่จะ

เลือกใชพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม เพื่อการนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขององคกร 

  นอกจากนัน้  ลิเคิรท (ราชัย  จันทรหวัโทน, 2542. หนา 12. อางอิงจาก Likert, 

1961. unpaged)  และเพื่อนรวมงานของเขาที่สถาบันแหงมหาวทิยาลัยมิชิแกน  ไดทําการวิจัย

รูปแบบบริหารที่ผูจัดการฝายผลิต  กลุมอ่ืนๆ  ใช  เขาพบวา หวัหนางานที่มีผลผลิตสูง เนนความ

สนใจเรื่องคน เปนอันดับแรก สนใจปญหาของผูใตบังคบับัญชา  และพยามสรางกลุมทํางานที่มี

ประสิทธิผลและมีเปาหมายในการปฏิบัติงานสงูหวัหนางานเหลานี้จัดอยูในพวก  ยึดคนเปนหลัก  

(Employee – centered)  หัวหนางานอีกพวกหนึ่งเนนความสนใจเรือ่งผลผลิตตลอดเวลาจัดอยูใน

พวกยึดงานเปนหลกั (Job-centered) 
   

  ลิเคิรท (Likert)  ยังพบวา หวัหนางานทีม่ผีลผลิตสูง  จะอธิบายใหผูใตบังคับบัญชา 

เขาใจอยางชัดเจนวาอะไร  คือ  วัตถุประสงค  และอะไรที่จําเปนที่จะตองทาํใหสําเร็จ  ใหอิสระ 

ในการปฏิบัติงานและยงัพบอีกวา  การควบคุมทั่ว ๆ  ไปอยางหลวม ๆ  มากกวาการควบคุม 

อยางเขม จะทาํใหผลผลิตสูงกวา 

  จากการวจิัยของ Likert  เกีย่วกับผลผลิต  อันเกิดจากความสมัพนัธ ระหวางฝาย

บริหารกับพนกังาน  ดังกลาวขางตน  ทําใหเขาไดเสนอทฤษฎีการบริหาร  ที่เรียกวา  “การบริหาร  

4 ระบบ”  (System 4)  ซึ่งไดแก 

  ระบบที่ 1  แบบเผด็จการ (System 1: exploitive authoritative) ระบบการบริหาร

แบบนี้ผูบริหารมีความเชื่อมัน่ในความคิดของตัวเองสงู  โดยใหความไววางใจตอผูรวมงานนอย  

การตัดสินใจจะมาจากผูบริหารระดับสูงเทานั้น  การตดิตอส่ือสารจะสงจากเบื้องบนหรือหนวย

เหนือลงมา  การจูงใจใหทํางานจะบีบบังคบัหรือสรางระเบียบกฎเกณฑข้ึน  ใหเกิดความเกรงกลวั 

ความสัมพันธโดยสวนตวัจะมีนอย  และลักษณะการทํางานมักจะทาํตามความสามารถเปน
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รายบุคคล  เปาหมายงานตาง ๆ  จะออกมาในลักษณะคาํสั่งจากผูบริหารระดับสูงขององคกร

เทานั้น 

  ระบบที่  2  แบบเผด็จการมศิีลป (System 2 : benevolent  authoritative)  ระบบ 

การบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน  มีวิธีการจูงใจผูรวมงาน 

โดยรางวัล  แตบางครั้งมกีารบังคับ  ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปถึงผูบริหารระดับสูงบาง 

บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็นจากผูรวมงาน  แตจริง ๆ  แลวนโยบายและ   

กฎเกณฑตาง ๆ  ขององคกรจะถูกกาํหนดโดยผูบริหารเทานัน้  ซึ่งผูบริหารอาจใหผูรวมงาน

ตัดสินใจดวยระดับหนึง่  แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารกําหนดไว 

  ระบบที่   3  แบบปรึกษาหารือ (System 3 : consultative)  ระบบการบริหารแบบนี ้  

ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก  มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามา 

มีสวนในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบการตดัสินใจ   

มีการจงูใจในลกัษณะใหรางวัลเปนสวนใหญ  การติดตอส่ือสารเปนแบบสองทางโดยสมบูรณ

ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวาง ๆ  เพื่อเปนแนวทางในการทาํงาน  

ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกนัไดทั้งผูบริหารและผูรวมงาน  แตการตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญยังเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 

  ระบบที่ 4 แบบมีสวนรวม (System 4 : participative-group)  ระบบการบริหาร

แบบนี้ผูบริหารจะมีความเชือ่มั่นและไววางใจตอผูรวมงานมาก  มีการกระจายการตดัสนิใจสั่งการ

ไปทั้งองคการ  การติดตอส่ือสารนอกจากจะเปนแบบสองทางแลว  ยังมกีารติดตอส่ือสารระหวาง

เพื่อนรวมงานอีกดวย  การจงูใจมักจะอยูทีเ่ปาหมายและการพัฒนาองคการ  ความสมัพันธสวนตัว

เปนไปอยางฉนัทมิตรระหวางผูบริหารและผูรวมงาน  โดยทุกฝายตางมุงสนับสนนุความพยายาม 

ที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิผลทีว่างไว 

  จากระบบการบริหาร  4  ระบบ  ลิเคิรท (Likert, 1967. pp. 197-211)  เชื่อวา 

การบริหารงานที่มปีระสิทธภิาพ  คือการบริหารที่ไดทัง้งาน  น้ําใจคนและผลผลิตสูงสุด  ซึ่งตอง 

เกิดจากองคประกอบสําคัญ  8  ดาน  ซึ่งแบบการบริหารทั้ง  4   ระบบนี้  แบบการบริหารใดจะ 

มีประสิทธิภาพเพยีงใดขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิบัติขององคประกอบตอไปนี้  คือ 

  1. ดานภาวะผูนํา 

  2. ดานการจงูใจ 

  3. ดานการติดตอส่ือสาร 

  4. ดานการปฏิสัมพันธ 
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  5. ดานการตัดสินใจ 

  6. ดานการกาํหนดเปาหมาย 

  7. ดานการควบคุมงาน 

  8. ดานการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  
  
 3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 
   3.2.1  ดานภาวะผูนํา  
  ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอ

ความสาํเร็จทางการบริหารของผูบริหารสถานศกึษา  ถาเรามีผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนาํ 

ที่เหมาะสมกบัสถานการณแลวปญหารายแรงตาง ๆ ในโรงเรียนก็จะไดรับการปรับปรุงแกไขให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ในการนี้  ไดมีนักวิชาการบริหารพยายามใหคํานิยามของภาวะผูนําไว  

หลายประการ เชน  ภาวะผูนําเปนเรื่องเกีย่วกับการใชอํานาจหรืออิทธพิลเพื่อกาํหนดพฤติกรรม

และความรูสึกของคนอื่น  ไมวาจะเปนอทิธพิลที่มีตอบุคคลแตละคนหรอืตอกลุม  ความพยายาม 

ที่จะมีอิทธพิลตอคนอ่ืนนัน้มกัจะมีผลตออารมณของคนเหลานั้น  เชน  ทําใหคนมีความรูสึก

กระตือรือรนทีจ่ะทํางาน  ซึง่แตกอนไมยอมที่จะทํางานเห็นวางานเหลานัน้นาเบื่อหนาย  

(เสนาะ  ติเยาว, 2538. หนา 5)   

  ภาวะผูนํา  หมายถงึ  คุณลกัษณะของบุคคลที่ทาํหนาทีเ่ปนผูนาํกลุม   

แตอีกนัยหนึง่หมายถงึ  กระบวนการที่ผูนาํใชความสามารถและอิทธพิลดานอื่น ๆ ของตนกับ

สมาชิกในกลุมใหแตละคนดําเนนิกิจการตาง ๆ ดวยความตั้งใจ  เพื่อจะนําไปสูความสําเร็จ 

ตามเปาหมายที่กลุมไดกาํหนดไว (ฉันทนา  จันทรบรรจง, 2542. หนา 151) 

  ภาวะผูนํา  หมายถงึ  ปรากฏการณที่บุคคลหนึง่ทีเ่รียกวาผูนาํ  สามารถ 

ทําใหคนอืน่ ๆ ปฏิบัติงานตามที่ตองการได  โดยการปฏิบัติงานนัน้  ผูปฏิบัติมีความเต็มใจที่จะทํา   

ซึ่งอาจเกิดจากความเชื่อถือ  ศรัทธา  หรือพลังอํานาจทีม่ีอยูในตัวผูนาํนัน้ ๆ (นิพนธ  กินาวงศ, 

2542. หนา 73) 

  ภาวะผูนํา  หมายถงึ  กระบวนการที่เกี่ยวกับการใชอิทธพิลซึ่งเปนอํานาจ

ภายในตัวของผูนํา  เชน  ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  บุคลกิภาพ  คุณธรรม  ซึง่เปน

อํานาจจริง ๆ ที่ตนเองมีอยู  และอํานาจทีบุ่คคลนั้น  ไดรับจากการดํารงตําแหนง  ซึง่เปนอาํนาจ

การยอมรับจากกลุมแสดงพฤติกรรมใหเกดิความเขาใจรวมกัน  และใหเกิดแรงกระตุนภายในกลุม  

ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางสงัคม  สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและนําไปสูเปาหมายของ

องคกร (วิทยา  จนัทรศิลา, 2543. หนา 133) 
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  ภาวะผูนํา  คือ  ความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุมเพื่อความสําเร็จของ

เปาหมาย  แหลงของอิทธิพลอาจจะเปนทางการ  เชน  อํานาจตามตาํแหนงที่ผูบริหารดํารงอยู  

หรือไมเปนทางการคือ  ไดรับการยอมรับอยางเปนนัยจากสมาชิกโดยไมตองแตงตั้ง ซึ่งบางทกี็มี

อิทธิพลมากกวาตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งเปนทางการตามโครงสรางขององคการ  (Robbins, 

1994. p. 135)  นอกจากนี ้ กิบสัน  อิแวนเซวิช  และ  ดอนเนลล ี(Gibson , Ivancevich  and  

Donnelly,1982     p. 234) กลาววา  ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการใชอิทธพิลกาํหนด

พฤติกรรมบุคคลอ่ืนแตละคน  ซึ่งพฤติกรรมแตละคนก็จะสงกระทบไปยังพฤติกรรมของกลุม   

โดยผานทางกระบวนการติดตอส่ือสาร 

  จากการวิเคราะหความหมายที่เกีย่วของดงักลาวขางตน จะพบความแตกตาง

ระหวาง “ผูนํา” (Leader)  และ “ภาวะผูนาํ” (Leadership) เมื่อพิจารณาคําสองคํานี้จะเห็นวามี

ลักษณะของกระบวนการกลุมที่แตกตางกนั กลาวคือ ผูนาํ  หมายถงึ  ตําแหนงภายในโครงสราง

ของกลุมสําหรบั  ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการ หรือ คุณลักษณะจาการดํารงตําแหนง   

ที่สามารถทําใหเกิดอิทธิพลในการกระตุน ชี้นํา  ใหสมาชกิของกลุมปฏิบัติตามความตองการ   

ดวยความเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กลุมกําหนดไว  และองคประกอบที่สําคัญของภาวะ

ผูนํา ประกอบดวย ผูนํา ผูตาม และกิจกรรม 
 

  รอบบินส (Robbins,1994. pp. 136-149) กลาววา จากการศึกษา

วรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําจะพบวา แนวทางการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัภาวะผูนําทีม่ีประสิทธิผล

ต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน  พอสรุปไดเปน  4  แนวทางดวยกัน  คือ 

  1.  การศึกษาคุณลักษณะประจําตัวของผูนํา (trait) เปนการศึกษาภาวะผูนํา

โดยใหความสาํคัญกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนาํเปนหลกั  จึงไดศึกษาวิจัยหาคณุลักษณะผูนาํ

เฉพาะที่มีไมเหมือนกับผูตาม  คุณลักษณะที่เปนตัวกาํหนดสําคัญของภาวะผูนําที่มปีระสิทธิผล 

เชน  สติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด (intelligence)  ลักษณะเดนพเิศษ (charisma)  

การตัดสินใจ (decisiveness) ความกระตือรือรน (enthusiasm) ความแข็งแรง (strength)  

ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) เปนตน นกัทฤษฎีกลุมนี้ใชวธิีการศึกษา  ภาวะผูนํา  

โดยการสรางเกณฑในการคดัเลือกผูนําทีม่ีประสิทธิผลกับไมมีประสิทธิผล  และนาํผลการทดสอบ

ของผูนําทั้ง 2 ประเภทมาเปรียบเทียบกัน  ถาพบวาคุณลกัษณะใดแตกตางกนัก็ถือวาคุณลักษณะ

นั้นเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําที่มีประสิทธิผล  ผลการวิจยัพบวา คุณลักษณะที่สงผลใหผูนาํ

ทั้ง 2 ประเภท  แตกตางกันม ี 6  ประการ คือ  แรงจูงใจและความตองการยศศักดิ์ ชือ่เสียง   
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ความตองการเปนผูนาํและมอํีานาจเหนือผูอ่ืน  ความซื่อสัตยและความสามัคคี  ความเชื่อมัน่ 

ในตนเอง  สติปญญา  และความรูดานเทคนิคชั้นสงูอยางลึกซึง้ที่เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ 

  2.  การศึกษาแบบแผนพฤตกิรรมของผูนํา (behavior) ถาทฤษฎีคุณลักษณะ

แมนยําภาวะผูนํากจ็ะมีมาตั้งแตเกิด  แตยังไมมีคุณลักษณะใดที่เดนชัดที่สามารถทํานายภาวะผูนํา

ที่มีประสิทธิผลไดอยางสมบรูณ  จึงมีการศึกษาถงึแบบแผนพฤติกรรมของผูนาํที่มปีระสิทธิผล

จํานวนมาก  แตไดรับการนิยมมากที่สุดมอียู  2  กลุม คือ 

    2.1  การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท (Ohio  State  Studies)  

ไดเร่ิมดวยการศึกษามิติตาง ๆ ของพฤติกรรมมากกวา  1,000  มิติ  โดยใหผูอยูใตบังคับบัญชา 

เปนผูประเมนิความมีประสิทธิผลของผูนาํของเขา  และนักวิจัยไดจัดเปนกลุมใหแคบลงได  2  กลุม  

ซึ่งเรียกวาพฤติกรรมของผูนาํมี  2  มิติ  คือ 

    2.1.1  มิติการมุงงาน  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําที่แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ  ผูนําที่มีภาวะผูนําแบบ 

มุงงานจะชอบเปนผูส่ังการ  ออกแบบงานใหสมาชิกทาํ  คาดหวงัใหคนงานมีผลผลิตไดตาม

มาตรฐานที่กาํหนด  และเนนการทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด 

    2.1.2  มิติการมุงความสัมพนัธ หมายถงึ  พฤติกรรมของผูนําที่เนน

ความสัมพันธกับคน  โดยใหความไววางใจ  รับฟงความคิดเห็นและคํานึงถงึความรูสึกของผูอยูใต

บังคับบัญชา  จะชวยเหลือลูกนองเมื่อมีปญหาสวนตัวเสมือนเพื่อน และปกครองลกูนองทุกคน 

ดวยความยุติธรรม 

   จากการวิจัยบนพืน้ฐานดังกลาวพบวา  ผูนําที่มุงงานสงูและความสัมพันธสูง

มีแนวโนมวาผูอยูใตบังคับบัญชาจะมีความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานสงูกวา ผูนําแบบมุงงาน

ตํ่าและมุงความสัมพนัธตํ่า  และยังพบอีกวาผูนําที่มีภาวะผูนาํแบบมติิมุงงานสงูและมิติมุง

ความสัมพันธสูงโดยทั่ว ๆ ไป  จะมีผลผลิตในทางบวก แตอยางไรก็ตามยงัพบอกีวาแบบแผน

พฤติกรรมของผูนําอยางใดอยางหนึ่งยอมข้ึนอยูกับปจจัยสถานการณทีผู่นํานั้นอยูอีกดวย 

   2.2  การศึกษาภาวะผูนําของมหาวทิยาลยัมิชิแกน (Michigan studies)  

นักวจิัยกลุมนีแ้บงมิติของภาวะผูนําออกเปน  2  มิติ  คือ 

    2.2.1  มิติมุงคน  หมายถึง การมีพฤตกิรรมเนนความสมัพันธระหวาง

บุคคล เขาใหความสนใจบคุคล สนองความตองการของลูกนอง และยอมรับความแตกตาง 

ของบุคคล 
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    2.2.2  มิติมุงงาน  หมายถงึ  การมีพฤติกรรมที่ตรงขามกบัแบบมุงคน   

จะเนนเทคนิคการทาํงาน การมอบหมายงาน กาํหนดระยะเวลาที่แลวเสร็จแนนอน และเนน

ความสาํเร็จของงานตามเปาหมายเปนสําคัญ 

  การวิจยักลุมนี้พบวา  ผูนําที่มีภาวะผูนาํแบบมุงคนจะมีความสมัพนัธกับ

ผลผลิตสูงกวาและความพงึพอใจในงานสงูกวา  ผูนาํทีม่ภีาวะผูนําแบบมุงงาน 

   3.  การศึกษาสถานการณภายนอกตัวของผูนํา (contingency) เมื่อไดศึกษา

เพิ่มเติมมากขึน้จะพบวา  พฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิผลยังมปีจจยัที่เปนตัวทํานายซับซอน

มากกวาคุณลกัษณะ  ดังนั้นวิธีการศึกษาภาวะผูนําในระยะนี้จงึมุงเนนไปที่อิทธพิลของปจจัย

สถานการณ กลาวคือ แบบของภาวะผูนําทีม่ีประสิทธิผลจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสถานการณ  

จึงไดมีการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัสถานการณสําคัญที่สงผลกระทบตอภาวะผูนาํทีม่ีประสิทธิผล แต

ปจจัยสถานการณที่นยิมกนัมาก ไดแก ลักษณะของงาน  ลักษณะของการบังคับบัญชาของผูนาํ   

บรรทัดฐานของกลุม  ระยะเวลา  และวฒันธรรมขององคการ  เปนตน  ทฤษฎีกลุมนีท้ี่ไดรับ 

การนิยมมากที่สุด คือ  แบบจําลองตามสถานการณของฟลเลอร (Fiedler’s contingency  model)  

  ฟลเลอรเปนผูทําการศึกษาแบบจําลองตามสถานการณเปนคนแรก   

โดยมีความเชือ่วากลุมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลจะตองขึ้นอยูระหวางความสมัพันธแบบ

ภาวะผูนําของผูนําที่มีปฏิสัมพันธกับลูกนองของเขา และระดับของสถานการณที่มีอิทธิพลตอผูนาํ

นั้น  ฟลเลอรไดพัฒนาเครื่องมือเรียกวา Least-Preferred Co-Worker  (LPC)  เพื่อใชวัดแบบภาวะ

ผูนํา โดยแบงภาวะผูนําเปน  2  แบบ  คือ  แบบมุงงาน (task  oriented) และมุงความสัมพนัธ 

(relationship  oriented) และไดกําหนดสถานการณที่สําคัญไว  3  สถานการณ  คือ  

   3.1   ความสมัพันธภาพระวางผูนาํกับสมาชิก (Leader-member 

relations) หมายถงึ ระดับความเชื่อมั่น ความไววางใจ และความเคารพนับถือของลูกนองตอตัว

ผูนําของเขา ประเมินคาในลกัษณะ ดี – ไมดี (good – poor) 

   3.2   โครงสรางของงาน (task  structure) หมายถงึ ระดบัการจัด

มอบหมายงานใหมโีครงสรางงานอยางชดัเจน หรือไมชดัเจน ประเมินในลักษณะ สูง – ตํ่า  

(high  - low)  

   3.3   อํานาจตามตําแหนง (position  power) หมายถึง  ระดับความมี

อิทธิพลของผูนําตอลูกนอง เชน  การจาง  การใหออกจากงาน  การลงโทษทางวนิัย  การเลื่อน

ตําแหนง  และการเพิม่เงนิเดอืน  ประเมนิในลักษณะ  มาก – นอย  (strong – weak)  
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  จะเหน็วาแบบจําลองของฟลเลอรนี้จะเปนการผสมผสานทฤษฎี

คุณลักษณะ และทฤษฎีแบบแผนพฤติกรรม  แลวนาํไปเกี่ยวพันธกับสถานการณ  และฟลเลอร 

มีความเชื่อวาแบบของภาวะผูนําแตละคนจะเปนปจจยัพื้นฐานที่สําคัญในการทาํนายความสาํเร็จ

ของผูนํา  สําหรับการวิจัยของฟลเลอรพบวา  ภายใตสถานการณที่เอื้ออํานวยตอการบริหารอยู 

ในระดับสูงและสถานการณที่ไมเอื้ออํานวยตอการบริหารใชแบบภาวะผูนําที่มุงงานจะดีที่สุด   

แตภายใตสถานการณที่ไมเอือ้อํานวยตอการบริหารใชแบบภาวะผูนําที่มุงงานดีที่สุด  แตภายใต

สถานการณทีเ่อื้ออํานวยตอการบริหารอยูในระดับปานกลาง  ใชแบบภาวะผูนําที่มุงคนจะ 

ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 

   4.  การศึกษาคุณลักษณะเดนพิเศษ (charismatic)  ในปจจุบันนี ้ 

คุณลักษณะนีไ้ดรับการพัฒนาโดยนักวิชาการดานบริหารองคการ  โดยมีการศึกษาถึงคุณลักษณะ

ที่เดนพิเศษนอกเหนือธรรมชาติทัว่ ๆ ไป  คุณลักษณะเหลานี้ถือวาเปนความสามารถพิเศษ   

ที่สงผลตอผูตามใหหันมาสนใจทาํงานในองคการเปนอยางด ี ภาวะผูนําแบบนี้สามารถจะเปลีย่น

สภาพอะไร ๆ ขององคการได  ตัวอยางบคุคลที่มีภาวะผูนําแบบนี้ไดแก  เทด  เทอรเนอร (Ted  

Turner)  แมชีเทเรซา (Mother  Terasa)  การศึกษาครั้งแรกพบวา  ประชาชนทีท่ํางานภายใตผูนาํ 

ที่มีภาวะผูนาํแบบคุณลักษณะเดนพิเศษจะมีผลผลิตและความพึงพอใจสูงกวาผูตามทีท่าํงาน

ภายใตผูนําทีม่ีภาวะผูนําแบบมุงงานและมุงคนตามปกติ 

  นอกจากนี ้ แมคคอรมิก  และ อิลเจน (McCormick and  Iigen.1980.  

pp. 320-322) กลาววา ถึงแมวาการศึกษาของกลุมทฤษฎีคุณลักษณะมีจํานวนมาก  แตก็ยัง 

ไมสามารถคนพบไดวา  คุณลักษณะผูนาํและไมใชผูนํา  หรือผูนําที่มีประสิทธิผลกับผูนําที่ไมมี

ประสิทธิผลแตกตางกนัอยางเห็นไดชัด  อยางไรก็ตามในระยะตอมาไดมีผูศึกษาทีส่ามารถอางองิ

และยืนยนัไดวาคุณลักษณะก็มีความสําคญัสามารถใชเปนตัวทํานายภาวะผูนําที่มปีระสิทธิผลได  

เชน  การศึกษาของสตอกดลิล (Stogdill)  กิเชลล ี(Ghisellli)  เปนตน  สําหรับงานวิจยัของ เอ็ดวนิ  

กิเซลลี ป ค.ศ.1971  นั้น ไดศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง  2  กลุม  ซึ่งเปนผูบริหารแหงชาต ิ 

กลุมละ  122  คน  คือ  กลุมผูบริหารที่ประสบความสาํเร็จตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย และกลุมผูบริหาร 

ที่ประสบความสําเร็จสูงกวาคะแนนเฉลี่ย  โดยใชแบบทดสอบ  Self – Description  Inventory   

ซึ่งวัดคุณลักษณะผูนํา  13  ประเภท พบวา  คุณลักษณะเดนที่สุดของผูบริหารทีม่ีประสิทธิผล  

คือ ความสามารถในการบังคับบัญชา และคุณลักษณะอันดับรองลงมาไดแก สติปญญา  และ 

ความตองการความสาํเร็จในชีวิต 
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 3.2.2 ดานการจูงใจ  
  แรงจูงใจเปนพลังที่สําคัญทีสุ่ดอยางหนึง่ในพฤตกิรรมการบริหาร เพราะจะเปน

ปจจัยทีก่ระตุนใหบุคคลทกุระดับปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนดวยความเต็มใจไปใน

ทิศทางที่ถูกตอง และบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย  ดังนั้น  ผูบริหารที่ดีจะตองมีรูปแบบแรงจูงใจที่

เหมาะสมกับสถานการณ  คําวา  “การจูงใจ”  หรือ  “แรงจูงใจ”  มีเนื้อหาสาระเหมือนกนัซึ่งมาจาก

คําวา “motivation”  รากศัพทเดิมเปนภาษาละตินคือคําวา  “movere”  แปลวา  สภาวะที่เกีย่วของ

กับพฤติกรรม  3  ทิศทาง  คือ  สภาวะที่ไปทําใหเกิดพฤตกิรรม  หรือที่ไปยับยั้งพฤติกรรม  หรือที่ไป

กําหนดแนวทางพฤติกรรมทีจ่ะแสดงออก (พรรณราย  ทรัพยประภา, 2529. หนา 41 : อรทัย   

ชื่นมนุษย, ม.ป.ป. หนา 184)  

 นักวชิาการไดใหความหมายของแรงจูงใจไวหลากหลาย  เชน  แรงจูงใจ  เปน

พลังจิตที่อยูในตัวบุคคลแตละคน  ซึ่งทําหนาที่ใหบุคคลนั้นกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกมา  จนกระทัง่

สําเร็จบรรลุเปาหมายในที่สุด  พลงัจิตนีเ้กดิจากการกระตุนหรือส่ิงเราตาง ๆ ภายในหรือภายนอก

รางกาย (กิติ  ตยัคคานนท,  2532. หนา 118-120)   

 แรงจูงใจ  หมายถงึ  ความปรารถนาที่จะกระทําบางสิง่บางอยาง ภายใต

เงื่อนไขของความสามารถ  ความพึงพอใจ  และความตองการของแตละบุคคล (Robbins, 1994. 

p. 42)   

 แรงจูงใจ  หมายถงึ  สภาวะที่อินทรียถกูกระตุนใหแสดงพฤติกรรมไปสู

ความสาํเร็จตามเปาหมายของแตละบุคคล  สภาวะทีก่อใหเกิดแรงจูงใจเปนสิ่งที่มีความยุงยาก

ซับซอนอาจอยูในรูปของกาํลัง (forces) แรงขับ (driver) ความตองการ (needs) สภาวะ

ความเครียด (tension states) และอื่น ๆ (Hoy and Miskel, 1991. p. 168)  

 แรงจูงใจ หมายถึง  สภาวะทีม่ีอิทธพิลตอการปลุกใจ (arousal) การกําหนด

ทิศทาง (direction) และการค้ําจุนสนับสนนุ (maintenance or sustaining)  ในการปฏิบัติงาน

อยางตัง้ใจ (McCormick and Iigen, 1980. pp. 261-262)  

 บุคคลเปนทรพัยากรที่สําคัญที่สุดขององคการ  การปฏบัิติงานในองคการ 

ควรจะไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคล  โดยทั่วไปบุคคลจะทํางานไมเต็ม

ความสามารถ  ยกเวนบุคคลจะมีแรงจูงใจที่จะทํางานตามที่เขาตองการโดยเฉพาะแรงจูงใจ 

ที่เหมาะสมจะทําใหเขาเอาใจใสกับงานมากขึ้น (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2535. หนา 131)   

ในทาํนองเดียวกัน องคประกอบที่มีผลตอการทาํงานก็คือ แรงจูงใจในการทาํงาน (motivation  

at work) พนักงานทีม่ีแรงจงูใจในการทํางานสงูโดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดจากปจจยัภายในตัว 

ของพนกังานเองจะทาํงานไดดีและมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย (Steers and Porter, 1983. p. 7)  
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 แรงจูงใจเปนเรื่องที่มีความสาํคัญตอ ผูบริหารอยูเสมอ เพราะผูบริหารตอง

ทํางานใหสําเรจ็โดยใชบุคคลอื่น  ผูบริหารที่มีความรอบรูและเขาใจเรื่องแรงจูงใจอยางดีจะสามารถ

อธิบายของพฤติกรรมองคการในโรงเรียนได  สามารถพยากรณผลของกิจกรรมทางการบริหารได 

และรูทิศทางในการในการปฏิบัติไปสูการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรยีน (Hoy and 

Miskel, 1991. p. 167)  

 บุคคลทํางานหนกัหรือมีความพยายามมากกวาสิง่อื่น  ยอมข้ึนอยูกับ

แรงจูงใจและเปาหมายของตัวบุคคลตลอด  ทัง้ความสามารถของบุคคลนั้นดวย  ซึง่สามารถ 

สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน (ธงชัย  สันติวงษ และ ชัยยศ  สันติวงษ, 2537. หนา 57 ;  

Robbins, 1994. pp. 41-42)  

 ดังนัน้สรุปไดวา การที่บุคคลอยากทํางานจะตองมาจากแรงจูงใจที่เปน

ตัวกระตุน  เนือ่งจากแรงจูงใจมีความสาํคญั 3 ประการ คือ (1)  ทําใหเกิดพฤติกรรม เกิดพลงังาน

เราใหมีกจิกรรม (2)  ทําใหเกิดความสนใจ การเลือก และการกาํหนดใหตนเองแสดงพฤตกิรรม

อยางใดอยางหนึง่ออกมา และ (3)  นําไปสูความสาํเร็จในเปาหมาย 

  ทฤษฎีแรงจงูใจมีหลายทฤษฎีซึ่งสามารถจดัเปนกลุมได 3 กลุมใหญ ๆ คือ 

(1) กลุมทฤษฎีทางเนื้อหา (content theories) เปนทฤษฎีที่เนนความตองการที่อยูภายในตวับุคคล

ในฐานะที่เปนแรงจูงใจของการกระทาํ และเปนทฤษฎีที่อธิบายเนื้อหาของงาน ไดแก ความสาํคัญ

และความเจรญิกาวหนาของงาน เปนตน (2) กลุมทฤษฎีกระบวนการ (process theories) เปน

ทฤษฎทีี่อธิบายกระบวนการในการทํางาน ไดแก การบวนการทางจิตวทิยาเปนตน และเปนทฤษฎ ี

ที่ใหความสาํคัญเกี่ยวกับวาบุคคลจูงใจดวยเปาหมายอะไรและอยางไร และ (3)  กลุมทฤษฎี

เสริมแรงหรือกลุมทฤษฎีการเรียนรู (reinforcement theories) เปนทฤษฎีที่สนใจวาผลลัพธของ 

การกระทําในอดีตสงผลกระทบตอพฤติกรรมในอนาคตอยางไร  แตสําหรับในทีน่ี้จะขอเสนอ

สาระสําคัญเฉพาะทฤษฎีทางเนื้อหาที่ผูบริหารรูจักดีที่สุด และเกี่ยวกับการวิจยัครั้งนี ้

  1.  ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s hierarchy  

of needs)  

   มาสโลวไดแบงความตองการทั้ง  5  ข้ันนี ้ ออกเปน  2  ระดับ   

ความตองการระดับตํ่าและระดับสูง  ความตองการระดบัตํ่า  ไดแก  ความตองการทางกายภาพ  

และความตองการความปลอดภัย  และความตองการระดับสูง  ไดแก  ความตองการทางสังคม  

ความตองการที่ไดรับการยกยองนับถือ  และความตองการความสาํเร็จในชีวิต  และมาสโลว 
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มีความเชื่อวา  มนษุยทุกคนมีความตองการอยูตลอดเวลา  ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปน

ลําดับข้ันจากต่ําไปหาสงูตามลําดับ  เมื่อความตองการขั้นหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว  บุคคลจะ

ถูกจูงใจดวยความตองการทีอ่ยูสูงขึ้นไปทีย่ังไมไดรับการตอบสนอง  และบางครั้งความตองการ 

ของมนุษยจะมีมากมาย  ความตองการอยางหนึ่งอาจยงัไมทนัหมด  ความตองการอยางอืน่ก็จะ

เกิดขึ้นมา 

  2.  ทฤษฎีเอ็กซและทฤษฎวีายของแมคเกรเกอร (McGregor’s theory X  

and theory Y) 

   แมคเกรเกอร (Robbins, 1994. pp. 44–45 ; Rainey, 1993. p. 25 ; 

citing McGregor, 1960)  กลาววา  ลักษณะธรรมชาตขิองมนุษยสามารถแบงออกไดเปนสองกลุม

คือ กลุมแรกเรยีกวา  ทฤษฎี  X   และอีกกลุมหนึง่เรียกวา  ทฤษฎี  Y  ซึ่งก็สอดคลองกับแนว 

ความคิดของมาสโลวที่แบงความตองการเปนสองระดับ  แตทฤษฎีเปนความคิดของผูบริหารที่มีตอ

ผูใตบังคับบัญชาโดยมีขอสมมุติฐานดงันี ้

   2.1  ภายใตทฤษฎี  X  ผูบริหารจะมีการตัง้ขอสมมุติฐานตอผูอยูใต 

บังคับบัญชาของตน ดังนี ้

    2.1.1  คนงานโดยทั่วไปไมชอบทํางาน  และพยายามหลีกเลี่ยงงาน

เทาที่จะเปนไปได 

    2.1.2  เมื่อคนงานโดยทั่วไปไมชอบทํางาน เขาทัง้หลายจงึตอง 

ถูกบังคับควบคุม  หรือขมขูดวยการลงโทษเพื่อความสําเร็จของงานตามเปาหมายทีต่องการ 

    2.1.3  คนงานจะชอบหลกีเลีย่งความรับผิดชอบ และแสวงหาผูให

คําแนะนําชวยเหลืออยางเปนทางการเทาที่จะเปนไปได 

   2.1.4  คนงานสวนใหญจะตองการความปลอดภัยในการทํางาน

มากกวาปจจยัอื่น ๆ และมคีวามทะเยอทะยานเล็กนอย 

    2.2  แมคเกรเกอรไดต้ังขอสมมุติฐานของมนุษยที่อยูภายใตทฤษฎี   Y   

ดังนี ้

   2.2.1  คนงานมีความสามารถที่จะทํางานเทา ๆ กับการพักผอน 

และการเลน 

   2.2.2  คนงานสามารถทํางานไดโดยการแนะนาํตนเอง และควบคุม

ตนเอง  ถาเขามีความผกูพนักับวัตถุประสงค 
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   2.2.3  คนงานโดยทั่วไปสามารถเรียนรูถงึความรับผิดชอบ และ

แสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 

   2.2.4  คนงานทุกคนมีความคิดริเริมสรางสรรค  นั่นคือ   

มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี 

    ถาเรายอมรับตามการวิเคราะหของแมคเกรเกอรแลว  ในการจงูใจ 

ผูอยูใตบังคับบัญชาบุคคลตามทฤษฎี  X  ก็ตองใหทุกคนไดรับสนองความตองการระดับตํ่า  และ

บุคคลตามทฤษฎี  Y ก็ตองใหทกุคนไดรับสนองความตองการระดับสูง  ตามแนวความคิดของ 

มาสโลว  แตสําหรับตัวแมคเกรเกอรเองมีความเชื่อวา  ขอสมมุติฐานของบุคคลนาจะตรงตาม

ทฤษฎี  Y  มากกวาทฤษฎี  X  ดังนัน้การสรางแรงจูงใจใหคนทํางานไดผลสูงสุดควรจะใหมีสวนรวม

ในการตัดสินใจมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในงานทีท่าทาย  และมีความสัมพันธที่ดีตอกลุม  

อยางไรก็ตาม  ขอสมมุติฐานตามทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y  จะมีความเหมาะสมเพียงใดยอมข้ึนอยู

กับสถานการณนั้น ๆ ดวย 

  3.  ทฤษฎีสองสององคประกอบของเฮิรซเบริก (Herzberg’s  two – factor  

theory) 

  เฮิรซเบิรก  และเพื่อนรวมงานของเขา (Gray  and  Starke, 1984  

pp. 78–82 ; citing  Herzberg , Mausner , and  Synderman, 1959)  ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับ 

เจตคติที่มีตองานบนพืน้ฐานของการตอบสนองของนักวิศวกรและนกับญัชี  200  คน  เฮิรซเบิรก

พบวา  ความพึงพอใจในงาน (Job  satisfaction)  และความไมพึงพอใจตองาน (Job  

dissatisfaction)  ไมไดมีสาเหตุมาจากปจจัยกลุมเดียวกนั กลาวคือ  สาเหตทุี่ทาํใหเกิดความ 

พึงพอใจในงาน  คือ  ปจจัยจูงใจ  (motivators)  ซึ่งจะเกี่ยวพันกับเนือ้หาของงาน  เปนปจจยัที ่

จูงใจใหพนกังานปฏิบัติงานเปนอยางดีและนําไปสูความรูสึกพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ  ถาขาด 

ปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอความไมพงึพอใจนอยมาก  และสาเหตุที่ทาํใหเกิดความไมพงึพอใจ

ในงาน  คือ  ปจจัยอนามัย (hygienes)  ซึ่งจะเกีย่วพันกบัสภาพแวดลอมขององคการที่พวกเขา

ปฏิบัติอยู  จะเปนปจจยัที่ปองกันไมใหเกดิความไมพงึพอใจในงานทีป่ฏิบัติเทานัน้  ถาหากวา 

ปจจัยเหลานี้ไดรับการประเมินในทางบวกก็มิใชหมายความวา ปจจยัเหลานี้จะทาํใหเกิดความ 

พึงพอใจในงานที่ปฏิบัติดังปรากฏในภาพประกอบ 2  ดังนี ้
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ปจจัยจูงใจ ปจจัยอนามัย 

ความสาํเร็จในการทํางาน 

( achievement ) 

การยกยองหรือยอมรับในการทํางาน 

( recognition ) 

ความกาวหนาในหนาที ่

( advancement ) 

เนื้อของงาน 

( work  itself ) 

การมีโอกาสเจริญเติบโต 

( possibility   of  growth ) 

ความรับผิดชอบ 

( responsibility ) 

นโยบายและการบริหารขององคการ 

( company  policy , administration ) 

เทคนิคการบังคับบัญชา 

( technical  supervision ) 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในงาน 

( interpersonal  relations ) 

เงินเดือน 

( salary ) 

ความมัน่คงปลอดภัยในการทํางาน 

( job  security ) 

ชีวิตสวนตัว 

( personal   life ) 

สภาพในการทํางาน 

( working  conditions ) 

สวัสดิการพเิศษในการทํางาน 

( fringe  benefits ) 

สถานภาพ 

( status ) 

 

ภาพ 2  แสดงการเปรียบเทยีบปจจัยจงูใจและปจจัยอนามัย 

 

  จากผลการวิจยันีท้ําให เฮิรซเบิรกโตแยงขอสมมุติฐานทีเ่คยเปนที่ยอมรับ

มาแตกอนที่มแีนวความคิดวา  “ความพงึพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงานจะอยูปลายสุด

ของแตละขางของแนวตอเนือ่ง”  โดยเขายนืยนัวา  ปจจยัทีน่ําไปสูความพึงพอใจในงานจะแตกตาง

ไปจากปจจัยที่นาํไปสูความไมพึงพอใจในงาน  ปจจัยอนามยัจะเปนสาเหตทุําใหคนเกิดความ 

ไมพึงพอใจในงาน  แตไมไดหมายความวาปจจัยเหลานีจ้ะทําใหคนมคีวามพึงพอใจในงาน  และ

ปจจัยจูงใจจะเปนปจจยัทีท่าํใหคนเกิดความพงึพอใจในงานเทานัน้  แนวความคิดอนัเคยเปนที่

ยอมรับมาแตเดิม   และแนวความคิดของเฮิรซเบิรกปรากฏในภาพประกอบ  3 
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 ทัศนะอันเปนที่ยอมรับมาแตเดิม (the  generally  accepted  view) 

 
 

ความไมพึงพอใจในงาน                                    ความพึงพอใจในงาน 

  (job dissatisfaction)                                                                          (job satisfaction) 

 

ทัศนะของเฮิรซเบิรก (the  Herzberg  view) 

 
 

ไมมีความพึงพอใจในงาน                         (ปจจัยจูงใจ)                        ความพงึพอใจในงาน 

  (no  job  satisfaction)                                                                       (job  satisfaction) 

 
 

ไมมีความไมพงึพอใจในงาน                          (ปจจัยอนามัย)               ความไมพึงพอใจในงาน 

(no  job  dissatisfaction)                                                               (job  dissatisfaction) 
 

ภาพ 3  แสดงแนวตอเนื่องของความพงึพอใจในงาน 
 

  4.  ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murry’s  need  theory) 

   เมอรเรย (Hjelle and Ziegler, 1981. pp. 153-159 ; citing  Murray, 

1938. pp.152-266)  มีความเชื่อวา  บุคลกิภาพของมนษุยแตละคนจะเปนเชนใดนัน้จะตอง

พิจารณารวมกันระหวางคณุลักษณะภายในของแตละคนและสภาพแวดลอมของเขา  เพราะ 

ทั้งสองอยางนีจ้ะมีปฏิสัมพนัธกัน  นั่นคือชวีิตความเปนอยูของมนษุยแตละคนยอมข้ึนอยูกับ 

สภาวะ  3  อยาง  ซึง่อธิบายไดตามแนวความคิดของทฤษฎีศูนยกลางคือ 

   ความตองการ (need)  หมายถึง  ส่ิงที่เปนแรงผลักดันหรอืแรงขับ 

ภายในตัวบุคคล (what  drives  people) 

  ความกดดนั (press)  หมายถึง  สภาพแวดลอมของบุคคล  

(the  person’s  environment) 

  ความสัมพันธ (thema)  หมายถึง  การปฏิสัมพันธระหวางความตองการ

ภายในตัวบุคคลและสภาพแวดลอมภายนอก 
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  เมอรเรยไดต้ังสมมุติฐาน ความตองการ (need)  ไววา เปรียบเสมือน

โครงสรางที่คอยใหความชวยเหลือในการเกิดแรงขับตามสวนตาง ๆ ของสมอง  ซึง่อาจจะ 

เกิดจากการยยุงสงเสริมภายในหรือสภาพแวดลอมภายนอกรางกาย  ตัวอยางเชน  ความตองการ

ความสาํเร็จ (need  for  achievement)  ซึ่งเมอรเรยไดสนใจศึกษามากที่สุดในบรรดาความ

ตองการมากทีสุ่ดและไดต้ังขอสมมุติฐานเกี่ยวกบัความตองการความสําเร็จไวดังนี้ 1) ความ

ตองการความสําเร็จ เปนสิ่งไมมีตัวตนที่ไมสามารถมองเห็นได  ไมมีความรูสึก  ไมมกีลิ่นและ 

ไมมีรส  แตอยางไรก็ตามความตองการความสําเร็จจะเปนตัวการสําคญัที่สงผลโดยตรงใหบุคคล

กระทํากิจกรรมตาง ๆ  2) ความตองการความสาํเร็จ  เปนแรงขับสวนตาง ๆ ของสมอง ซึง่อาจ 

เกิดจากภายในหรือภายนอกรางกายอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  นักเรียนที่มีความตองการความสําเร็จ

อยูในระดับสูงจะแสวงหาสถานการณภายนอกที่คิดวาจะชวยใหตนเองไดรับความสาํเร็จ  เชน   

เชื่อฟงคาํแนะนําของครูอาจารย  นาํผลงานไปลงพมิพในวารสาร  3)  ความตองการความสาํเร็จ

เปรียบความตองการทั้งหมดของเมอรเรย  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตวทิยาดาน 

การรับรู (perception)  เชน  นักเรียนทีม่ีความตองการความสาํเร็จอยูในระดับสูงก็ตองการที่จะ 

รับรูผลการสอบครั้งสุดทาย  เพราะเขาถือวาเปนโอกาสสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ  แตสําหรับ

นักเรียนทีม่ีความตองการความสําเร็จตํ่า กจ็ะรับรูเพียงแตวาการสอบครั้งสุดทายเปนเพียงเกมส

อยางหนึ่งเทานั้น  นั่นคือ  ความตองการ (need) เปนตัวกําหนดวถิีชีวติของมนุษย  โดยเกิดจาก 

การรับรู  คิด  มีความรูสึก  และนําไปสูการลงมือปฏิบัติ 

  นอกจากนี ้ เมอรเรยไดเสนอไววาถาเราตองการที่จะทราบวาบุคคลใด 

มีความตองการ (need) ประเภทใด  มีเกณฑที่จะใชพิจารณาอยู  5  ประการ คือ  1) ผลของ

พฤติกรรมขั้นสุดทาย  เชน  นักเรียนทีม่ีความตองการความสําเร็จอยูระดับสูง  เราแนใจไดวา 

เขาตองการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบั เกรด A  ในการสอบครั้งสดุทายและเขาจะทํารายงาน 

ใหดีที่สุด  2) แบบแผนของพฤติกรรมทีเ่กีย่วของ เชน นกัเรียนที่มีความตองการความสําเร็จอยู

ระดับสูง  นักเรียนเหลานี้จะตองมีการเตรยีมตัวในการสอบอยางหนักในหองสมุด  หรือหองทดลอง 

3)  การเลือกพฤตกิรรมในการตอบสนองตอส่ิงเราที่รูวาจะนําไปสูเปาหมาย  เชน  นกัเรียนที่ม ี

ความตองการความสาํเร็จอยูในระดับสูง  จะเลือกซื้อเฉพาะหนังสือที่เห็นวามีความสําคัญและ 

มีคุณคาในอันที่จะนําไปสูการทําคะแนนไดดีแตละวิชา  4)  การแสดงออกทางอารมณหรือ

ความรูสึก  เชน นักเรียนทีม่คีวามตองการความสาํเร็จอยูระดับสูง  ก็จะแสดงออกทางอารมณ 

ใหเหน็อยางชดัเจนวามีความตองการที่จะทําแตส่ิงที่ดี  มีความตองการเกรด  A  แตละวิชา เปนตน  

และ 5)  ความพึงพอใจ  บุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของตน  บุคคลนั้นก็จะเกิด
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ความพึงพอใจแตถาไมไดรับการตอบสนองตามความตองการของตน บุคคลนั้นก็จะแสดงออกถึง

ความไมพึงพอใจ 

  เมอรเรยไดทําการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบที่  คลนีิคจิตวิทยาแหง

มหาวิทยาลยัฮารวารด (the Harvard Psychological Clinic ) ในป ค.ศ.1930  เมอรเรยไดเสนอ

บัญชีรายการแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการทางกายภาพ (viscerogenic or physiological 

needs)  ไวจํานวน  12  รายการ ซึง่ถือวา  เปนความตองการปฐมภูมิ (primary  needs)  โดยมี

กําเนิดมาจากบุคคล  สะทอนใหเห็นวาเปนความตองการทางกายภาพของชีวิตมนษุย  เชน   

ความตองการอาหาร  น้ํา  อากาศ  การขับถาย  และความตองการอืน่ ๆ ที่เปนกิจกรรมในการ

ประคับประคองชีวิตความเปนอยู  และแรงจูงใจของคนที่เกี่ยวกับความตองการทางจิตใจ 

(psychogenic needs)  ไวจํานวน  28  รายการ  ซึง่เปนความตองการที่เกิดมาจากความตองการ

ทางกายภาพ  จึงถือวาเปนความตองการทุติยภูมิ (secondary  needs)  แตอยางไรก็ตามเมอรเรย

เชื่อวา  ความตองการทางจติใจมีความสาํคัญตอบุคคลในดานความสมัพันธ  เพราะความสัมพันธ

ของคนเราสวนใหญเปนเรื่องของความคิดจิตใจมากกวารางกาย และบางครั้งความตองการทาง

จิตใจจะกลายเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวาความตองการทางกายภาพ เชน คนทีม่ีความตองการ

แสดงความเหน็อกเห็นใจตอผูอ่ืนอยูในระดบัสูง  ก็ตองเสีย่งชีวิตของเขาในการชวยเหลือผูอ่ืน  

เปนตนและในการนี ้เมอรเรยมีความเชื่อวา การที่จะพิจารณาถึงความแตกตางของบุคคล 

สามารถพิจารณาไดจากความตองการ (need) ของบุคคล เพราะความตองการจะสงผลโดยตรง 

ตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล  บุคคลทีม่ีความตองการแตกตางกนักจ็ะแสดง

พฤติกรรมแตกตางกนัไปดวย  เมอรเรยไดต้ังสมมุติฐานเกี่ยวกบัความตองการไวมากมาย 

หลายชนิดดังกลาวแลว  ซึ่งความตองการเหลานี้ไดมีอิทธิพลตอทฤษฎแีรงจูงใจ  และทฤษฎี

บุคลิกภาพที่ไดพัฒนาขึ้นมาภายหลังอยางมาก  จํานวนของความตองการทางจิตใจของเมอรเรย 

ที่ไดระบุไวเปนตัวอยาง มีดังนี ้

  4.1  ความตองการความสาํเร็จ (need for achievement)  ตัวอยาง 

ของพฤติกรรม ไดแก ตองการความสําเร็จบางสิง่บางอยางแมความสาํเร็จนั้นจะไดมาดวยความ

ยากลาํบาก ตองการมีความรูในวิชาอยางถองแทแจมแจง  จัดการเพือ่ใหบรรลุวัตถปุระสงคดวย

ความชาํนิชาํนาญ  ตองการมีชีวิตความเปนอยูหรือความคิดที่เปนอสิระเทาที่จะเปนไปได ตองการ

เอาชนะอุปสรรคและรักษาไวซึ่งมาตรฐานขั้นสูง ตองการพิสูจนตนเองวาดีเลิศ ตองการแขงขันและ

ทําดีกวาผูอ่ืน 
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  4.2  ความตองการทางสังคม (need for affiliation) ตัวอยางของ

พฤติกรรม ไดแก  ทําตัวใหใกลชิด และใหความรวมมืออยางจรงิใจกบัผูอ่ืน หรือ แสดงการตอบแทน

ซึ่งกนัและกนั เชน ทําตนเปนคนที่คลายคลึงสมาชกิหรือเหมือนกับสมาชิกในกลุมตองการชวยเหลือ

ผูอ่ืน รักษาความซื่อสัตยตอเพื่อน 

  4.3  ความตองการทางอํานาจ (need for dominance) ตัวอยางของ

พฤติกรรม ไดแก ตองการควบคุมสภาพแวดลอมของผูอ่ืน ตองการมอิีทธิพลหรือกาํหนดพฤตกิรรม

ของผูอ่ืนโดยใชวิธีการใหคําเสนอแนะ ชักชวน หรือออกคาํสั่ง ตองการใหผูอ่ืนเชื่อถือความคิดเหน็

ของตนเองวามีความถูกตอง 

  4.4  ความตองการแสดงออกหรือโออวด (need for exhibition) ตัวอยาง

ของพฤติกรรม  ไดแก  ตองการทําใหเกิดความประทับใจ ตองการใหเหน็และไดยิน ตองการทําให 

ต่ืนเตน ตรึงใจหลงไหล  สนกุสนาน  รบกวนจิตใจอยางรุนแรงและฉับพลนั  หรือใหความบนัเทงิ

เพลิดเพลนิตอผูอ่ืน  ตองการดึงดูดใจโดยกริิยาทาทางที่เปนอยูเสมอ  ทําทาทีแทนคาํพูด  หรือ 

พูดเนน ตองการผูกขาดในการสนทนาเพยีงผูเดียว 

  4.5  ความตองการหลีกเลีย่งการอับอาย (need for infavoidance)  

ตัวอยางของพฤติกรรม  ไดแก  ตองการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมความอับอาย  ตองการจะหนีใหพน 

จากสถานการณที่ทาํใหยุงใจซึ่งอาจจะนาํไปสูการดูแคลนหรือทาํใหเสือ่มคา  ละเวนจากการกระทาํ

เนื่องจากกลัวเกิดความลมเหลว  คบหาสมาคมกับพวกทีด่อยกวา  ปดบังสิ่งที่จะทําใหเสียหาย 

  4.6  ความตองการทํานุบํารุงผูอ่ืน (need for nurturance) ตัวอยางของ

พฤติกรรม ไดแก แสดงความเหน็อกเห็นใจและทําใหบุคคลที่ตองการความชวยเหลือพอใจ 

ชวยเหลือบุคคลที่อยูในอนัตราย อบรมเลีย้งดู ชวยเหลอื สนนัสนนุ ปลอบใจ ปกปองใหความ

สะดวกสบาย และใหการดูแลรักษา 

  4.7  ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (need for order) ตัวอยาง

ของพฤติกรรม ไดแก วางสิง่ของอยางเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาด เตรยีมการตาง ๆ 

ไวอยางเปนระเบียบ รวบรวมเปนหมวดหมู  สุขุมรอบคอบ  ทําตามระเบียบแบบแผน  และยึดมัน่ 

ในความถูกตอง 

  4.8  ความตองการความสนกุสนาน (need for play) ตัวอยางของ

พฤติกรรม ไดแก แสดงออกอยางตลกโดยปราศจากจุดมุงหมาย ทําธรุะอยางเพลิดเพลินปราศ 

จากการบีบค้ัน สละเวลาเพือ่เลนกฬีา  เตนรํา  ด่ืม  พบปะสังสรรค  เลนไพ 
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  4.9  ความตองการทางเพศ (need for sex) ตัวอยางของพฤตกิรรม ไดแก 

จัดตั้งและสงเสริมเกี่ยวกับความรัก มีการพบปะสังสรรคเกี่ยวกบัเพศ 

  4.10  ความตองการความชวยเหลือ (need for succorance) ตัวอยาง

ของพฤติกรรม  ไดแก ตองการความเอาใสจากผูอ่ืนโดยการไดรับความชวยเหลืออยางเหน็อก 

เห็นใจแบบมติรไมตรี  ตองการเปนผูไดรับการสนับสนนุ  อุปการะ  ปกปอง  แนะนํา  และตามใจ  

ตองการพูดเกีย่วกับความเสยีหายใหมากเกินความเปนจริง  ตองการปกปดผูที่การปกปอง  

ตองการผูใหการชวยเหลือสนับสนนุตลอดเวลา 
 
 3.2.3 ดานการติดตอสื่อสาร  
  การติดตอส่ือสาร  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของขาวสารขอมูล

โดยการใชสัญลักษณ (Kolb Osland  and  Rubin,1995. p. 419)  ดังนัน้  การติดตอส่ือสารมี

ความจาํเปนอยางยิ่งเพราะการติดตอส่ือสารทําใหเกิดการถายทอดความรูสึก ความตองการ และ

ความคิดอันกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในการนําไปสูการดําเนินงานใหบรรลุความสาํเร็จตาม

เปาหมายขององคการ การตดิตอส่ือสารมีความหมายหลายแงหลายมุมเพราะนกัวชิาการที่มาจาก

ตางสาขาวิชาการมองปญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวของตามความสนใจของตน เชน การติดตอส่ือสาร 

หมายถงึ การแลกเปลี่ยน นัน่คือการใหและการรับขาวสาร แตการแลกเปลี่ยนทางกายภาพ 

(physical  exchange)  เปนเพยีงสวนหนึ่งของกระบวนการเทานัน้ ความเขาใจก็เปนสวนหนึง่

เชนเดียวกนั ถาเราไมทาํใหคนอื่นเขาใจในตัวเราหรือไมเขาใจคนอื่น กระบวนการติดตอส่ือสาร 

ก็ไมเกิดขึ้น (ชาญชัย  อาจนิสมาจาร, 2535. หนา 101)  และ การติดตอส่ือสาร หมายถึง 

กระบวนการทีน่ําเอาขาวสาร เชน ขอเท็จจริง ความคิด ทัศนคติ และความเขาใจ จากบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนไปสูบุคคลหนึง่หรือหลายคน การสื่อสารนี้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงบุคคล   

2  คน  และการใชสะพานดังกลาวนี้ก็จะชวยใหขามแมน้าํแหงความเขาใจผิด ที่ขวางกั้นบุคคล 

ไปไดอยางปลอดภัย (พรรณราย  ทรัพยประภา, 2539. หนา 147) ซึ่งสอดคลองกับ  ฮอย  และ 

มิสเกล  ทีก่ลาววา การติดตอส่ือสาร หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคคลอยางนอยที่สุด  2  คน   

ที่เกี่ยวของกนั คือ ผูสงและผูรับ  ผูบริหารไมไดส่ือสารกับตัวเองตามลาํพงั  แตส่ือสารกับประชาชน  

นักเรียน  ครู และผูอยูใตบังคบับัญชา (Hoy  and  Miskel, 1991. p. 345) 

  ฉะนั้นเมื่อผูบริหารจะตองทาํงานรวมกบัผูอ่ืน ผูบริหารจะตองใชการติดตอ 

ส่ือสารเปนเครื่องมือที่จะทาํใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  พฤติกรรมทุกชนิดของการบรหิาร 

เชน การวางแผน การจัดการ การบังคับบัญชา การควบคุม การนํา เปนตน ก็ตองผานออกไป 
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ทาง การติดตอส่ือสาร ซึ่งเปรียบเสมือนเปน “คอขวด” ของของเหลวอยางใดอยางหนึ่ง  ถงึแมวา

พฤติกรรมทางการบริหารดงักลาว จะเลอเลิศที่สุดในโลก แตถาไมสามารถนาํออกไปสื่อสารกับผูอ่ืน

ความคิดเหน็หรือแผนการนัน้ ๆ ก็ปราศจากความหมายและไมบรรลุวัตถุประสงค (พรรณราย  

ทรัพยประภา, 2539. หนา 153) เพราะวาสิ่งที่ไดรับการอางอิงถึงมากที่สุดซึ่งเปนแหลงของการ 

เกิดการขัดแยงระหวางบคุคลก็คือ  การติดตอส่ือสารที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเราใชเวลาประมาณ  

70 % ของเวลาที่ใชติดตอส่ือสารทั้งหมดในการเขียน อาน พูด และฟง ซึ่งเปนเหตุผลที่ดีที่สุด 

อยางหนึ่งที่จะพูดวาอทิธพิลที่สงผลตอการยังยัง้ความสําเร็จในการปฏบัิติงานของกลุมไดมากที่สุด 

คือ การขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร รอบบินส  (Robbins, 1994. p. 114) ฉะนัน้ ความสาํเร็จ

ของการปฏิบัติงานจะมีมากนอยเพยีงใด ผูบริหารจะตองเลือกใชแบบการติดตอส่ือสารใหเหมาะสม

และตองอาศัยระบบการติดตอส่ือสารที่ดี  เพราะผลของการติดตอส่ือสารจะสงผลกระทบตอขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยตรง  ระบบการติดตอส่ือสารที่เล็กที่สุดขององคการก็คือการ

ติดตอส่ือสารระหวางบุคคล   (เสนาะ  ติเยาว, 2537. หนา 23) 
 

 

ภาพ 4  แสดงคอขวดของการติดตอส่ือสาร 

 

  รอบบินส (Robbins, 1994. p. 118-121)  กลาววา เครือขายการติดตอ 

ส่ือสารเปนรูปแบบการแสดงการสื่อความหมายภายในกลุมต้ังแต  2  คนขึ้นไป  เครือขายการ

ติดตอส่ือสารมีหลายชนิด  แตที่มีการศึกษากนัมากที่สุดแบงออกเปน  2  ประเภท คือ เครือขาย 

การติดตอส่ือสารที่เปนกลุมยอยที่เปนทางการ  และเครือขายการติดตอส่ือสารที่เปนกลุม 

ไมเปนทางการ  พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

  เครือขายการติดตอส่ือสารที่เปนทางการของกลุมยอย (formal  small – group  

networks) มีการศึกษากันมากที่สุดในหองทดลอง ผลลัพธของการวจิัยพอสรุปไดวา ภายใน 

กลุมยอยสมาชิกตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางกัน  ลักษณะการสื่อสารทีพ่บ 

การวางแผน 

การจัดการ 

การบังคับบัญชา 
การควบคุม 

การนํา 
ฯลฯ 

ผูบริหาร การสื่อสาร กลุมทํางาน วัตถุประสงค 
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มากที่สุดแบงไดเปน  3  แบบ  ไดแก (1) เครือขายการติดตอส่ือสารแบบลูกโซ (chain)  มีลักษณะ

เสนตรงและเปนทางการ   (2)  เครือขายการติดตอแบบวงลอ  (wheel)มีลักษณะที่มผูีนําเปน

ศูนยกลางในการติดตอส่ือสาร  และ  (3)  เครือขายการติดตอส่ือสารแบบทุกชองทาง (all-channel)  

มีลักษณะที่สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับสมาชกิคนอื่นไดโดยตรง  เครือขายนี้จะมีการใช

ปฏิบัติงานมากที่สุด เพราะสมาชิกของกลุมมีความเปนอิสระ และใหการสนับสนนุ ดังปรากฏ 

ในรูปภาพตอไปนี ้

 

               แบบลูกโซ                              แบบวงลอ                            แบบทุกชองทาง 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 5  เครือขายการติดตอส่ือสารของกลุมยอยทีเ่ปนทางการ 

 

  ความมีประสิทธิผลของเครอืขายการติดตอส่ือสารแตละแบบจะขึ้นอยูกับ

เปาหมายของกลุม  เชน  ถาคิดวาความรวดเร็วเปนสิง่สําคัญ  ควรใชเครือขายการติดตอส่ือสาร

แบบวงลอ  และแบบทุกชองทาง  จะมีประสิทธิผลมากที่สุด  ถาตองการความถูกตองแนนอน

จะตองเลือกใชเครือขายการติดตอส่ือสารแบบลูกโซหรือแบบวงลอ แบบวงลอจะดทีีสุ่ดสําหรับ 

ยินดีใหผูนําเปนผูส่ังการและถาสมาชิกในกลุมถือความพงึพอใจเปนสิ่งสําคัญ ใชเครือขาย 

การติดตอส่ือสารแบบทุกชองทางดทีี่สุด และแบบวงลอเลวที่สุด  นี่แสดงใหเห็นวาไมมีเครือขาย 

การติดตอส่ือสารแบบใดแบบหนึง่ทีจ่ะใชไดดีที่สุดทุก ๆ โอกาส 

  เครือขายการติดตอการติดตอส่ือสารของกลุมที่ไมเปนทางการ (the informal 

group communication  networks) หรือเปนที่รูจกักันดภีายใตชื่อวา “เถาองุน” (grapevine)  

เปนการติดตอส่ือสารในลักษณะขาวลือหรือการพูดซุบซบิจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และพบอยู

บอย ๆ วาวธิีการแพรกระจายขาวสารจะเปนไปอยางลบั ๆ หรือขอมลูขาวสารอาจเปนเรื่องที่ไมควร

เปดเผยลักษณะสําคัญประการหนึง่ของเถาองุน ก็คือ การมีความสามารถสูงในการสงสารทัง้ที ่

เปนประโยชนและเปนโทษ  ในแงที่ไดผลบวก  เถาองุนใหขอมูลปอนกลับตอผูควบคุมคนงาน  
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จึงสามารถทําใหเกิดความเขาใจวาจะตองทาํอะไรใหดีข้ึน บางครั้งเถาองุนสามารถกระจายขาวสาร

ไดอยางรวดเรว็เนื่องจากเถาองุนยืดหยุนและเปนสวนตัว  อีกประการหนึ่งการติดตอส่ือสารแบบ 

เถาองุนไมสามารถทีก่ําจัดใหหมดไปได  ขอประจักษทัง้หลายนี้ชี้ใหเหน็วา เถาองุนมอิีทธิพล 

อยางยิ่งไมวาจะเหน็ดวยหรอืไมเห็นดวย ผลขององุนมทีั้งใหโทษและใหคุณ องคการตองรีบปรับตัว

ใหเขากับมัน ผูบริหารตองฟงและศึกษามนั  และพยายามลดผลทางลบ  โดยการทาํใหการวิตก

กังวล การขัดแยง และการเขาใจผิดซึ่งเกดิจากเถาองุนลดลง 

  การติดตอส่ือสารระหวางบคุคล (interpersonal  communication) เปนการ

ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลตั้งแต  2  คนขึน้ไป  อาจจะเปนการพูดคุยแบบพบหนากนัตัวตอตัว 

(face  to  face) รวมไปถึงการประชุมกลุม การพูดคุยทางโทรศัพท การติดตอทางจดหมาย  

การติดตอส่ือสารโดยวิธนีี้มผีลดีกวาวิธีอ่ืนเพราะวาทัง้ผูรับและผูสงสารจะไดมีการผลัดเปลี่ยน

บทบาทของกนัและกนัสามารถรับขาวสารไดอยางรวดเร็วและแกไขขอผิดพลาดไดอีกดวย  

ในทาํนองเดียวกัน การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลจะชวยใหคนรูจักตนเองทั้งในแงลบและแงบวก

โดยดูภาพสะทอนของตวัเองจากคนอื่น ชวยใหมีความเขาใจโลกภายนอกมากยิง่ขึน้เพราะมีการ

อภิปรายถกเถยีงกนัไมใชเปนผูใหขาวเพยีงอยางเดยีว  ชวยใหมีความสัมพันธอันดีตอกัน ตลอดทั้ง

ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองในทางทีดี่ ผลลัพธของการติดตอ 

ส่ือสารระหวางบุคคลอาจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวก็ได ในการที่จะใหการติดตอส่ือสาร

ระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพลักษณะของบุคคลที่  2  ฝาย ควรประกอบดวย  ความเปดเผย 

(openness)  การมีความรูสึกรวมกนั (empathy) ความสนับสนนุ (supportiveness)  ความรูสึก 

ในดานด ี(positiveness) และความเทาเทยีมกนั (equality) ถาบุคคลทั้งสองฝายมลัีกษณะตางกนั

ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะลดนอยลง (เสนาะ  ติเยาว, 2537 หนา 207 ; อมรา  รัตตากร, 2536 

หนา 12 ; สุรางค  จนัทนเอม, 2539 หนา 102) และทฤษฎีการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลจะเนน

การอธิบายในดานพฤติกรรมของบุคคลขณะที่ทาํการติดตอส่ือสาร เทากับเปนการนําเอาพฤติกรรม

ตางๆ มาใชในการคาดคะเนรูปแบบของพฤติกรรมทางการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนั่นเอง  

ในการนี้ เสนาะ  ติเยาว (2537. หนา 188-194) ไดแนะนาํวา มทีฤษฎทีีอ่ธิบายแนวความคิดเรื่องนี้  

4  ทฤษฎี  ไดแก 

  1.  ทฤษฎีขยายความ (attribution  theory ) สาระสําคัญคือ เมื่อบุคคล 

กลาวอะไรออกมา จะตองพจิารณาวาคํากลาวนัน้นาเชือ่ถือเพียงใด ความหมายอาจเปนไป 

ในทางบวกหรือทางลบก็ไดยอมแลวแตพฤติกรรมประกอบที่แสดงออกมาควบคูกับคําพูดนัน้ 
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  2.  ทฤษฎีเกม (game  theory) มีความเชือ่วา เมื่อบุคคล  2  คน หรือ   

2  ฝาย  ไดมีการติดตอส่ือสารกันเปรียบเสมือนการตอสูกัน โดยหวังวาจะไดชัยชนะ หรือพยายาม

ใหไดประโยชนมากที่สุดและเสียคาใชจายนอยที่สุด เร่ืองของเกมก็ยงัแบงเปนเกมที่ผลรวมกนั 

เปนศูนยคือมฝีายหนึง่ชนะโดยสมบูรณและอีกฝายหนึ่งแพโดยสมบูรณ และเกมที่ผลรวมกัน 

ไมเปนศูนยคือ ทัง้ 2 ฝายชนะบางสวนและแพบางสวน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวทัง้  2  ฝาย   

ไดประโยชนสูงสุด 

  3.  ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางดานสังคม (social  comparison  theory)  

มีสาระสําคัญวาแตละคนจะมีความไมแนใจวาความคิดเห็นและความรูความสามารถของตัวเอง

เปนอยางไร การจะรูวาความคิดเห็นของเขาถูกตองหรือไม และความสามารถของตนเองอยู 

ในระดับใดจะตองเปรียบเทยีบกับบุคคลอื่นที่อยูในสงัคมเดียวกนั ดังนั้น การติดตอส่ือสารกับ 

คนอื่น  กเ็พื่อวัดวาความคิดเห็นและความสามารถของตนเองเปนอยางไร 

  4.  ทฤษฎีดุลยภาพของนิวคอมบ (newcomb’s  balance  theory) ระบุวา  

คนจะรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึง่จะตองพิจารณาวาอกีคนหนึง่รูสึกตอส่ิงนั้นอยางไร  และเรากับคนอ่ืน 

ตางมีความรูสึกตอกันและกนัอยางไร หากทั้งสองเหน็ตรงกันความสัมพันธก็เขาสูดุลยภาพแตถา

เห็นไมตรงกันความสัมพันธก็ไมมีดุลยภาพ 
 
 3.2.4 ดานการปฏสิัมพันธ  
  การมปีฏิสัมพนัธ   ความหมายของการปฏิสัมพันธ  สมยศ  นาวกีาร (2524. 

หนา 63 )  กลาววา  การปฏิสัมพันธ (interaction)  หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล   

ซึ่งจะกอใหเกดิผลการปฏิบัติโตตอบกัน  เปนกิจกรรมทีจ่ําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการ   

ที่การดําเนนิงานตองเกี่ยวของกับบุคคล 

  ความหมายของอิทธพิล  โบลส และดาเวนพอรต  (Boles & Davenport, 

1975.  p. 132)  กลาววา อิทธิพลเปนรูปแบบหนึง่ของอํานาจ (force)  และเปนความสัมพันธ

ระหวางบุคคลโดยที่การกระทําของบุคคลหนึง่ มีผลกระทบกระเทือนตอความคิดหรอืทัศนคต ิ

ของอีกคน 

  วิธีการที่ผูนําจะมีอิทธพิลตอผูอ่ืน  ผูนาํทางการเมืองจะใชอิทธิพลอยางไร 

ตอกลุมนัน้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม  โอเวนส (Owens, 1970. p. 35) ไดเสนอวิธีการที่ผูนํา 

จะมีอิทธิพลตอผูอ่ืนไว  4  ประการ  คือ 
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  1.  การใชอํานาจหรือกาํลังบงัคับ (force)  อํานาจของผูนาํอาจมาไดหลายทาง  

อาจเปนการควบคุมวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการทํางานไวและใหมกีารขออนุมัติเปนครั้งคราว   

อาจเปนอาํนาจโดยตรงที่เกดิจากยศหรือตําแหนง 

  2.  การใชวิธกีารแบบบิดาปกครองบุตร (paternalism) วธิีนี้ดูเหมือนเปนการ

ไมใหเหน็อํานาจโดยเดนชัด  ผูนาํจะตองประพฤติและวางตนใหคนเคารพนับถือเกรงใจ  แบบบิดา

ปกครองบุตร  ผูนําตองสรางบารมีใหผูอ่ืนจงรักภักดี  และปฏิบัติตนตามขอเสนอแนะ 

  3.  การตอรอง (bargaining) วิธนีี้ใชการเจรจาตอรองเพือ่ชี้ใหเหน็ผลด ี  

ผลเสีย  และเลือกทางปฏิบัติเพื่อไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  วธิีการนี้ผูรวมงานจะไดรับประโยชนหรือ 

มีความพอใจถาครูนอยเรียกรองสิ่ง  7  ประการจากครูใหญ  ครูใหญสามารถเจรจาตอรองใหเพยีง  

3  อยาง ก็แสดงวา  ครูใหญมีอิทธพิลเหนอืครูนอย 

  4.  การหาวิธีรวมกนั (mutual  means) โดยวิธีการนีท้ั้งผูนําและสมาชกิ  

มีจุดมุงหมายเหมือนกัน  หาวิธีการทํางานรวมกัน รวมกนัทาํในฐานะที่ตางคนตางกเ็ปนเพื่อน

รวมงานกนั  วธิีนี้ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจ และก็อาจเปนวธิีที่หวัหนามีอิทธิพลตอ

สมาชิกไดงายหากรวมกนัทาํงาน 

  กลาวโดยสรุปการมีปฏิสัมพนัธและการมีอิทธิพลตอกัน  หมายถงึ  ทาท ี

ของพฤติกรรมวิธีการและความรูสึกตอบสนองตอพฤติกรรมเหลานั้น  ซึ่งบุคคลในโรงเรียนม ี

ตอกัน  รวมถงึความรวมมือ  การตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตน  ที่บุคคลพึงมตีอกันและ 

ตอโรงเรียนสวนลักษณะการปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพลที่มีตอกนัของผูบังคับบัญชาที่ให

ความสาํคัญกบับุคคลจะมีความสนใจในเรือ่งสวนตัวหรือปญหาครอบครัว  และใหความสําคัญ 

กับการพบปะสังสรรคนอกเวลางานกับผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงความสนใจรับฟงความคิดเหน็ 

ตาง ๆ แตหากผูบังคับบัญชาสนใจดานงานเปนหลกัจะเปนลักษณะตรงขามไปจากที่กลาวมา

ขางตน  ความสัมพันธระหวางกนัของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  ในทางปฏิบัตินั้น

ผูบริหารจะตองรูจักวธิีการทีม่ีประสิทธิผล  เพื่อพัฒนากลยุทธที่จะใชบริหารบุคลากรตาง ๆ  

ในองคการใหเกิดประสิทธิผลได 

 
 3.2.5 ดานการตัดสินใจ  
  การตัดสินใจเปนหนาที่สําคญัของผูบริหาร  เพราะความสําเร็จในงานขึ้นอยูวา 

ผูบริหาร  จะตัดสินใจเรื่องอะไร  และมีแบบแผนการตัดสินใจอยางไร  ที่จะใหเหมาะสมกับ 

สถานการณเรามักจะเรียกผูบริหารทีม่ีประสิทธิผลวา  “นักตัดสินใจที่ดี” (good  decision makers) 

และโดยพืน้ฐานขององคการรูปนัย (formal)  เปนโครงการของการตัดสินใจ (Hoy  and  Miskel, 
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1991. p. 300)  ดังนั้น  การมีความเขาใจในกระบวนการตัดสินใจจึงมคีวามจาํเปนสาํหรับผูบริหาร

โรงเรียนทุกคน  ในการนี้ไดมีนักวิชาการใหแนวความคดิเกี่ยวกบัการตัดสินใจไวหลากหลาย  เชน  

การตัดสินใจ  คือ  การตกลงใจวาจะกระทาํสิ่งหนึง่สิ่งใด  หรือไมกระทําสิ่งหนึ่งสิง่ใด  หรือยอมรับ

ทัศนคติหนึ่งทศันคติใด  ตามปกติเราตองตัดสินใจอยูตลอดเวลา  การตัดสินใจไมวาการตัดสินใจ 

ที่ดีหรือไมดีจะเปนตัวกาํหนดการปฏิบัติของเรา  กระบวนการของการตัดสินใจ  ความชัดเจนของ

การสื่อสารเกีย่วกับการตัดสินใจ  ความชดัเจนของการสื่อสารเกี่ยวกบัการตัดสินใจและขั้นตอน 

ที่ปฏิบัติตามการตัดสินใจมีผลตอชีวิตประจําวนั  และตอปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (โยธิน   

ศันสนยทุธ, 2535. หนา 17) การตัดสินใจ  เปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่งยวดตอการบริหาร 

ใหบรรลุผลสําเร็จและกระบวนการจะเปนลักษณะวงจรซึ่งประกอบดวย  การยอมรับปญหาและ

ระบุรายละเอยีดของปญหา  วเิคราะหปญหา  สรางเกณฑสําหรับการแกปญหาที่เชือ่ถือไดอยาง 

มีระบบ  พัฒนาแผนปฏิบัติงานและดําเนนิการตามแผน  ผูบริหารจาํเปนจะตองมีกระบวนการ

แกปญหาที่เปนระบบ  เพื่อชวยใหการตัดสินใจเลือกการแกปญหามีคุณภาพและพอใจมากยิง่ขึ้น 

(ถวิล  เกื้อกูลวงศ, 2530. หนา 214-215)  การตัดสินใจ  คือ  การเลือกทางหนึ่งในจํานวนชองทาง

เผื่อเลอืกจํานวนหนึง่  ถาทางเลือกทั้งหลายมีความแตกตางกนัอยางชดัเจนแลว  การตัดสินใจ

จะตองทาํที่ฝายบริหารระดับลาง  แตถาเรือ่งใดมีปญหาที่จะตองนํามาตัดสินใจที่ในระดับสูง 

เร่ืองนัน้ควรจะเปนปญหาทีม่ีทางเลือกซึง่หาขอยุติการโตแยงไดยาก (Parkinson  and  Rustomji, 

1997. p. 17) และการตัดสินใจ  คือ  การเลือกระหวางวิธีการตาง ๆ เพื่อกระทาํใหบรรลุถึง

ความสาํเร็จบางสิง่บางอยาง นอกจากนี ้ การตัดสินใจยงัมีความแตกตางกนัในแงของความสําคญั  

การตัดสินใจเพื่อกระทาํบางอยางที่ไมสําคญัไมวาจะตัดสินใจอยางไรก็ไมเปนเรื่องสาํคัญ   

ในขณะที่การตัดสินใจที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก  ถือวาเรื่องสาํคัญ (Stuart – 

Kotze and Roskin, 1983. p. 79)  จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  การตัดสินใจ คือ   

พฤติกรรมการบริหารที่สําคญัของผูบริหารซึ่งตองดําเนนิการอยางตอเนื่องไมหยุดยัง้  เพื่อจะใหได

วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ  และนาํไปสูการบรรลุความสาํเร็จตามเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคขององคการ 

  เฮอรเบอรท เอ. ไซมอน (Herbert  A.Simon)  เปนผูที่ไดรับการยกยองวา  

เปนผูใหกําเนดิทฤษฎีการตัดสินใจ (the  father  of  decision – making  theory)  ไดกลาววา 

ทฤษฎีการบริหาร  ก็คือทฤษฎีการตัดสินใจนั่นเอง  เพราะวาพฤติกรรมการบริหารทีดี่และถูกตอง

ยอมสงผลไปถึงความมีประสทธภิาพ (efficiency) ขององคการ  และความมปีระสิทธิภาพของ

องคการจะตองขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของขอจํากัดของความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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และขอจํากัดของของความสามารถในการตัดสินใจที่ถกูตอง (Simon, 1945. pp. 37-39)  

นอกจากนี ้ รอบบินส  กลาววา  บุคคลทกุคนในองคการจะตองมีหนาที่ในการตัดสินใจ  แตระดับ

การตัดสินใจยอมแตกตางกนั  เชน  ผูบริหารระดับสูงจะตัดสินใจในเรือ่งเปาหมายขององคการ 

ในดานผลการผลิตหรือการบริการ  ผูบริหารระดับกลางและระดับตนจะตัดสินใจในเรื่องตาราง 

การผลิต  การคัดเลือกลูกจางคนใหม  และการตัดสินใจในการเพิ่มคาจาง เปนตน (Robbins, 

1994. p. 71)  ดังนัน้  การตัดสินใจเปนกระบวนการขั้นที่สําคัญที่สุดในพฤตกิรรมการบริหารและ

เปนภาระหนาที่สําคัญที่สุดของผูบริหารเพราะวาเปนจุดสําคัญในการอํานวยการใหมีการ

ปฏิบัติงานไปตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไวและเปนจุดเริ่มตน  ที่จะดาํเนนิการกจิกรรม 

ทุก ๆ อยาง  หากผูบังคับบัญชาละเลยหรือคําสั่งที่ออกไปนั้นขาดหลักการและเหตุผล  ก็ยอม

กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานได (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2533. หนา 39 ;  สมพงษ   

เกษมสนิ, 2526. หนา 216 - 217 ; กอ  สวสัดิพานชิย, 2520. หนา 11) 

  โอเวนส  (Owens,1987. p. 291)  กลาววา ปจจยัสําคญัที่สัมพนัธกบั 

การตัดสินใจ ไดแก บทบาทและหนาที ่(role  and  function)  และวิธีการตัดสินใจ (procedure) 

กลาวคือ บุคคลจะตองรับรูบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองเสียกอน  จงึจะเกิด

พฤติกรรมการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบนั้นลุลวงไปได  และใน

ขณะเดียวกนับุคคลก็ตองมคีวามสามารถที่จะเลือกใชวธิีการตัดสินใจใหถูกตองและเหมาะสม 

กับสถานการณ  ตลอดทัง้รูวาจะใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากนอยเพยีงใด 

เพื่อใหการตัดสินใจบรรลุเปาหมายที่ดี 

  สจวรต – คอทซ และรอสกิน (Stuart – Kotze and Roskin, 1983. pp. 83-91)  

ไดกลาววา  ขอวิจารณโดยทั่วไปเทาที่ผานมาชี้ใหเห็นถงึปจจัยที่สําคญัหลายอยางของการตัดสินใจ 

ไดแก การเปรยีบเทียบความสําคัญและผลลัพธ  ฐานขอมูล  คานิยมสวนบุคคล  การตัดสินใจ 

สวนบุคคลและกลุม  คุณภาพของการตัดสินใจ  การยอมรับการตัดสินใจ  และขอจํากดัของเวลา  

พอจะสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

  1.  การเปรียบเทียบความสาํคัญและผลลัพธ (relative  importance  and  

consequences)  การตัดสินใจทกุอยางจะตองไดรับการวิเคราะหและประเมินระดบัความสาํคัญ

ของการตัดสินใจ  เพราะวาการตัดสินใจบางอยางเปนงานประจําและไมไดวิเคราะหขอมูลที ่

ซับซอน  การตัดสินใจบางอยางสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและตองการขอมูลนอย  ผูบริหาร

ควรพิจารณาประเภทของการตัดสินใจโดยตั้งคําถามเหลานี้คือ 
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   1.1  การตัดสินใจแตละเรื่องมีความสําคญัตอความสําเร็จของงาน และ

ความมีประสิทธิภาพขององคการอยางไร 

   1.2  ใครควรจะทําการตัดสนิใจหรือเขามาเกี่ยวของ  ในการตัดสินใจ 

เร่ืองนัน้จึงจะไดผลดีมากที่สุด 

   1.3  ประเภทของขอมูลที่จาํเปนตอการตัดสินใจแตละเรื่องมีอะไรบาง 

   การตอบคําถามเหลานี้จะทาํใหทราบถึงลาํดับความสําคญั  และขนาดของ

การมอบหมาย การตัดสินใจยิ่งมีความสาํคัญมากเทาไร  ผูบริหารยิ่งตองควบคมุการตัดสินใจ  และ

ตองใชขอมูลทีซ่ับซอนมากยิง่ขึ้นเทานั้น 

  2.  ฐานขอมูล (information base) ถึงแมวาพืน้ฐานของการตัดสินใจทกุอยาง 

ก็คือ ขอมูล  แตเราไมมีขอมูลที่สมบูรณเลย  เพราะการรวบรวมขอมูลข้ึนอยูกับปจจยัหลายอยาง  

เชน  เวลา พลงั เงิน เปนตน  ส่ิงเหลานี้เปนทรัพยากรทีม่อียูจํากัด  ดังนั้นทักษะที่ดีอยางหนึ่งของ

ผูบริหาร คือ ความสามารถใชดุลยพินจิวาเมื่อไรเขามีขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจไดอยาง

สมเหตุสมผล  การระบุประเภทและการจดัลําดับความสําคัญของการตัดสินใจ  จะชวยทําใหได

ฐานขอมูลที่จาํเปนตอการตัดสินใจแตละเรื่องที่มีความชดัเจนยิง่ขึ้น 

  3.  คานิยมสวนบุคคล (personal  values) การตัดสินใจสวนใหญอยูบน

พื้นฐานของคานิยมทัศนคติ  ความตองการ  และอารมณของเรา  และยุงยากในการแยกสิ่งเหลานี้

จากวถิีการมองสิ่งตาง ๆ ของเรา  ในบางครั้งเราตัดสินใจตามวิถทีางบางอยาง  เพราะวาเปน

วิถีทางที่เราชอบไมใชเพราะวาเปนวิถีทางที่ควรทํา  ดังนั้นแบบการตัดสินใจของเรามักสะทอน 

ใหเหน็ถงึแบบการเปนผูนํา  แรงจูงใจ  คานิยม  และทัศนคติของเรา  อยางไรก็ตาม  การตัดสินใจ

ของผูบริหารควรจะอยูบนพืน้ฐานของสถานการณมากกวาความพอใจสวนบุคคล  สถานการณ

แตกตางกนัตองใชวิธกีารทีแ่ตกตางกนัตามวิธกีารที่ควรจะทํา  ไมใชวิธีการที่ชอบหรือรูสึก

สะดวกสบาย 

  4.  การตัดสินใจโดยบุคคลและกลุม (individual vs. group  decision – 

making) เร่ืองที่ทาํการตัดสินใจยิ่งมีความสําคัญมากเทาไร  ผูบริหารยิ่งตองใชเวลาในการพิจารณา

ทางเลือกตาง ๆ และผลลัพธทั้งหลายของการตัดสินใจมากยิ่งขึน้เทานัน้  เชน  ปญหาที่มีความ

ซับซอนสูงประเด็นปญหาไมชัดเจน  ผลกระทบของปญหากระจายไปทั่วทั้งองคการ  ประเดน็

ปญหาเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคนจํานวนมาก  ปญหาเปนเรือ่งใหมและพิเศษ  ปญหา 

แบบนี้ผูบริหารตองใชเวลามากในการรวบรวมขอมูลและพิจารณาทางเลือกตาง ๆ และถาจะให 

การตัดสินใจมปีระสิทธิผลมากที่สุด  ก็ควรใชกลุมชวยการตัดสินใจ วิธกีารนี ้Alfred  Sloan   
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แหงบริษทั  General  Motors  ไดเคยใชไดผลมาแลวโดยใหกลุมผูบริหารทีม่องปญหาดวย

แนวความคิดที่แตกตางกันมาชวยในการตัดสินใจในเรือ่งที่บริษทัเผชญิกับที่ยอดขายลดลงเปน

อยางมากในระหวางภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  อยางไรก็ตาม  การตัดสินใจดวยกลุมไมใชวิธีการ 

ที่ดีที่สุดเสมอไป  ทั้งนี้จะตองพิจารณาจากตัวปญหาและสถานการณดวย  เชน  ในบางครั้ง 

การตัดสินใจดวยกลุมเปนวิธทีี่ดีที่สุด  แตกม็ีบางครั้งอกีเชนกนัทีก่ารตดัสินใจโดยผูบริหาร 

แตผูเดียวเปนวิธีที่ดีที่สุด 

  5.  คุณภาพของการตัดสินใจ (quality of the decision)  หมายถึง   

การตัดสินใจทีม่ีความถูกตอง  เราเชื่อวาเมือ่มีการตัดสินใจที่ถูกตองเกิดขึ้น  ทุกสิง่ทกุอยางจะ

เรียบรอย  และผลลัพธของการตัดสินใจทีไ่มถูกตองจะมผีลเสียอยางรายแรง  เชน  บริษัท Ford   

ไดตัดสนิใจผลิตรถยนต  Edsel  และบริษัท  Xerox  ไดตัดสินใจผลิตเครื่องถายเอกสารรุน  9000   

การตัดสินใจทัง้สองอยางจะมีผลแตกตางกัน  โดยฝายหนึ่งขาดทุนมากมายแตอีกฝายหนึง่ไดกําไร

มหาศาลการตัดสินใจอยางมีคุณภาพจึงมคีวามสาํคัญ 

  6.  การยอมรบัการตัดสินใจ (acceptance  of  the  decision)  หมายถึง  

บุคคลที่ถูกผลกระทบจากการตัดสินใจมีความผูกพันตอการปฏิบัติตามการตัดสินใจ  การตัดสินใจ

อาจจะมีความถูกตองในสายตาของผูบริหารที่ตัดสินใจ  แตถาหากวาบุคคลที่ตองปฏิบัติตาม 

การตัดสินใจไมเหน็ดวยกับการตัดสินใจนัน้  เราก็จะมีความยุงยากในการบรรลุเปาหมายได   

ดังนัน้ผูบริหารจะตองเหน็ความสําคัญของความสัมพันธระหวางคุณภาพของการตัดสินใจและ 

การยอมรับการตัดสินใจ  ถาหากวาความผกูพันมีความสาํคัญแลว  ผูบริหารจะตองตดัสินใจ 

ในแนวทางที่แนใจวาไดรับการยอมรับ 

  7.  ขอจํากัดของเวลา (time  constraints)  เวลามักจะเปนปจจัยที่ครอบงํา

สถานการณของการบริหาร  สาเหตสํุาคัญขอการตัดสินใจอยางเรงรีบ คือ  การขาดการวางแผน

ผูบริหารบางคนใชเวลาอยางไมจบส้ินในการประชุมเพื่อตัดสินใจในเรือ่งที่สามารถตดัสินใจไดดวย

ตนเองภายในเวลาไมกีน่าทีเพราะพวกเขากลัวจะถูกกลาวหาวาเผด็จการ  และมีความเชื่อวาบุคคล

ทุกคนในหนวยงานควรจะมสีวนรวมในการตัดสินใจทุกอยาง  แตความจริงแลวคนสวนใหญชอบ 

จะมีสวนรวมในการตัดสินใจบางอยางเทานั้น  และบางครั้งเราอาจจะตองเผชิญกับสถานการณ 

ที่ไมไดบอกลวงหนาแลวเราตองนําเสนอคาํตอบทนัท ี เมื่อเรามีเวลาไมเพียงพออยางแทจริงแลว   

เราก็ตองตัดสนิเอง 

  นอกจากนี ้ สจวรต – คอทซ และรอสกิน  ไดเนนใหเหน็อีกวา  สภาพแวดลอม

ในปจจุบันเรามีแรงกดดันทางดานการยอมรับมากขึน้  ในการบรรลุถงึการยอมรับ  จาํเปนตอง
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แบงปนการตัดสินใจใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา  แตผูบริหารตองเปนบุคคลที่รับผิดชอบในที่สุด โดย

แบงวิธีการตัดสินใจออกเปน  3  แบบ  คือ  แบบออกคําสัง่ (the  command  style)  หมายถงึ 

ผูบริหารตัดสินใจตามลาํพงับนพืน้ฐานความเขาใจในสถานการณของเขาเอง  แบบปรึกษาหารือ 

(the  comsultation  style)  หมายถงึ  ผูบริหารแสวงหาและใหความสนใจกับความคิดเห็นของ

บุคคลอื่นแตรักษาสทิธิของการตัดสินใจขัน้สุดทายไวทีตั่วของเขาเอง  และแบบเห็นพองตองกัน 

(the  consensus  style)  หมายถงึ  ผูบริหารจะประชมุบุคคลที่เกี่ยวของกับเร่ืองทีต่องตัดสินใจ

และดําเนนิการตัดสินใจตามที่ประชุมเห็นพองตองกัน  แตอยางไรก็ตาม  ผูบริหารจะใชวิธีการแบบ

ใดยอมข้ึนอยูกับสถานการณ  ดังนั้นผูบริหารจะตองประเมินสถานการณทั้งดานคุณภาพและดาน

การยอมรับในการตัดสินใจกอน และเลือกแบบของการตัดสินใจ “ที่ดีทีสุ่ด” บนพื้นฐานความสําคัญ

เทียบเคียงของปจจัยการตัดสินใจถูกตองและบุคคลเห็นดวยไวดังนี ้

  1.  ถาหากวาคุณภาพของการตัดสินใจมีความสาํคัญมากกวาการยอมรับ  

การตัดสินใจแบบออกคําสั่ง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   2.  ถาหากวาคุณภาพและการยอมรับมีความสําคัญทั้งคู แบบปรึกษาหารือ  

มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   3.  ถาหากการยอมรับมีความสําคัญมากกวาคุณภาพ แบบเห็นพองตองกัน 

มีความเหมาะสมมากที่สุด 

  ฮอย และ มิสเกล (Hoy and  Miskel, 1991. pp. 328-329) กลาววา 

แนวความคิดแหงการยอมรบัจะมีประโยชนในฐานะที่จะแสวงหาคําตอบจากคําถามที่วา “ภายใต

สถานการณอะไรที่ผูใตบังคับบัญชาจะเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ” ในเรื่องนี ้ไซมอน (Simon) 

ไดเคยแสดงความเหน็ไววา ผูใตบังคับบัญชาเต็มใจทีจ่ะยอมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

โดยปราศจากคําถาม นัน่คือ ขอบเขตของพฤติกรรมซึ่งผูใตบังคับบัญชาพรอมที่จะยอมรับการ

ตัดสินใจของผูบังคับบัญชาของเขา ขอบเขตนี้เรียกวา “เขตการยอมรับของผูใตบังคับบัญชา” 

สําหรับ เอ็ดวนิ เอ็ม.บริดส (Edwin M.Bridges) ไดต้ังขอสมมุติฐานไววา หากผูบริหารเปดโอกาส 

ใหครูเขารวมในการตัดสินใจซึ่งอยูในเขตการยอมรับ การมีสวนรวมจะมีผลสําเร็จนอยกวา และ 

หากผูบริหารเปดโอกาสใหครูเขารวมในการตัดสินใจ ซึ่งอยูนอกเขตของการยอมรับอยางเหน็ 

ไดชัดเจน การมีสวนรวมจะมีผลสําเร็จมากวา ดังนั้น ผูบริหารจะตองใชดุลยพินจิวาการตัดสินใจ

อยางไหนที่ตกอยูภายในเขตการยอมรับ และอยางไหนทีต่กอยูภายนอกเขตการยอมรับ คํานยิาม 

ของเขตการยอมรับในทางปฏิบัติจะพิจารณาจากสวนทีเ่ปนผลประโยชน และสวนทีเ่ปนความ
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เชี่ยวชาญของผูอยูใตบังคับบัญชา กลาวคือ  (1) ถาผูอยูใตบังคับบัญชามีผลไดเสียทางสวนตัวสงู

ในการตัดสินใจ  และมีความรู  ความเชีย่วชาญในเรื่องที่ทาํการตัดสินใจ การตัดสินใจจะตกอยู 

นอกเขตการยอมรับ นัน่คือผูอยูใตบังคับบัญชาควรจะไดเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ   

(2)  ถาปญหาไมไดสงผลในทางใหคุณใหโทษสวนตัวแกผูอยูใตบังคับบัญชา และอยูนอกเหนือ

ความรูความเชี่ยวชาญ การตัดสินใจจะตกอยูภายในเขตการยอมรับอยางชัดเจน นัน่คือผูอยูใต

บังคับบัญชาไมควรเขารวมกระบวนการของการตัดสินใจ จากการทดลองดังกลาวนีจ้ะทําใหเกิด

สถานการณเพิ่มข้ึนอีก  2  สถานการณ  กลาวคือ  สถานการณแรก  ผูอยูใตบังคับบัญชามีผลได

ผลเสียทางสวนตัวเกีย่วกับปญหา แตเขามคีวามรูความชาํนาญที่จะชวยเหลือปญหานั้นนอย   

ในกรณีเชนนีค้วรใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมเปนครั้งคราวและในขอบเขตจํากัด  สําหรับอีก

สถานการณหนึ่งคือ เมื่อผูใตบังคับบัญชาไมมีผลไดผลเสียในปญหา  แตพวกเขามีความรูความ

เชี่ยวชาญในเรื่องเหลานัน้มาก ในสถานการณเชนนี้ก็ควรใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาสเขารวม 

ในการตัดสินใจเปนครั้งคราวเชนเดยีวกนั 

  โลว   (Low, 1990. pp. 61-62)   กลาววา  โดยทั่วไปในสถานการณหนึ่ง ๆ  

ผูบริหารมักจะเลือกใชแบบการตัดสินใจรวมกัน  2  แบบ  หรือมากกวา  จากแบบการตัดสินใจ 

ที่มีอยู  4  แบบ ไดแก  แบบประชาธิปไตย (democratic  style) แบบอัตตาธิปไตย (autocratic  

style)  แบบตามสบาย (laissez – faire  style) และแบบปรึกษาหารือ (consultative  style)  และ

ข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจมี   7  ข้ันตอน ไดแก   (1)  ข้ันตระหนกัในปญหา   (2)  ข้ันรวบรวม

ขอมูล   (3)  ข้ันระบุปญหา   (4)  ข้ันพิจารณาทางเลือก   (5) ข้ันคัดทางเลือกตาง ๆ   (6)  ข้ันนํา

ทางเลือกที่คัดแลวไปปฏิบัติ   (7)  ข้ันประเมินผลลัพธ 

   นอกจากนี ้ โลว ไดอธิบายแบบการตัดสินใจและขั้นตอนของกระบวนการ

ตัดสินใจสรุปไดดังนี ้

  แบบประชาธปิไตย  คือ  “ฉันนาํหวัขอเร่ืองมา  เราอภิปราย  และ 

          เราตัดสินใจรวมกนั” 

  แบบอัตตาธิปไตย   คือ   “ฉันบอกเลาใหคุณฟงเทานั้นแลวฉันตัดสินใจ” 

  แบบตามสบาย       คือ   “คุณตัดสินใจไดตามใจชอบ อยาใหฉันตอง 

          เดือดรอน” 

  แบบปรึกษาหารือ   คือ  “ฉันถามคุณตอบ ถาคุณมีปญหาฉนัอธิบาย 

          แลวฉันตัดสินใจ” 
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  ตามความเปนจริง  ผูบริหารอาจใชแบบตาง ๆ ตามสถานการณในแตละ

ข้ันตอน  เชน อาจใชแบบอัตตาธิปไตย  ในขั้นที่  1  กับข้ันที่  5  ใชแบบปรึกษาหารอืในข้ันที ่ 2   

กับข้ันที ่ 4  ใชแบบประชาธปิไตยในขั้นที ่ 3  กับข้ันที่  6 และใชแบบตามสบายในขั้นที่  7 
 
 3.2.6 ดานการกําหนดเปาหมาย  
  เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานทกุชนดิการบริหารงานที่ดี  

จึงตองมีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน  เปาหมายของแตละองคการอาจจะแตกตางกนัไป  ดังนัน้

ผูบริหารจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ  การกําหนด

เปาหมาย  จงึเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถผสมผสาน  ความรูสึกนึกคดิ

ของบุคลากรทกุฝายในองคการไดมีสวนรวม 

  ความหมายของเปาหมาย  นักวชิาการไดกลาวถึงความหมายของเปาหมายไว

หลายอยางดวยกัน  เชน  สุรพันธ  ยันตทอง (2533. หนา 136)  กลาววา  เปาหมายเปนเครื่อง

ชี้บอกความสาํเร็จที่เราตองการใหเกิดผล  ชาญชัย  อาจนิสมาจาร (2539. หนา 21)  กลาววา  

เปาหมายเปนแนวทางการทาํงานที่นาํไปสูพฤติกรรม  จะตองใหทกุฝายรูเปาหมายและชวยทําให

เปาหมายบรรลุผลสําเร็จเปาหมายจะตองเปนจริง (realistic) ทําใหบรรลุผลสําเร็จได (achievable)  

วัดได (measurement)  และมีความจาํเพาะเจาะจง (specific) บุคลากรจะตองรูสึกวาเปาหมาย

เปรียบเสมือนเสาหลกัในองคการ  เปาหมายแสดงถงึปริมาณหรือคุณภาพของผลงานที่คาดหวงัไว

ตามวัตถุประสงค  ชวยขยายวัตถุประสงคมีความชัดเจนมากขึ้น  ตามผลงานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

มีปริมาณเทาใดหรือมีคุณภาพอยางไร  การกําหนดเปาหมายเปนกระบวนการตอเนื่องจากการ

กําหนดสภาพปจจุบันและปญหา  วัตถุประสงคและนโยบาย  ดังแสดงในภาพที่  3 (วิโรจน   

สารรัตนะ, 2532. หนา 33) 

 

 

 

 

ภาพ 6  แสดงแนวทางกําหนดเปาหมาย 

 

  ลักษณะของเปาหมายที่ดี  ในการกาํหนดเปาหมายนัน้ควรกําหนดถงึลักษณะ

ที่ดีของเปาหมาย (วิโรจน  สารรัตนะ, 2532. หนา 132 )  ดังตอไปนี ้

 

สภาพปจจุบันและปญหา วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย 
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1. ระดับความสําเร็จจะตองมีคุณภาพ 

2. เนนเวลาแหงความสาํเร็จ 

3. จะตองมีความสอดคลองกบัวัตถุประสงค 
4. จะตองสอดคลองกับเปาหมายอื่น 

5. จะตองเปนเครื่องชี้นําทิศทางในการดําเนนิงาน 

6. จะตองเปนขอแนะนาํที่ชัดเจนตอประเภทหรือชนิดของการปฏิบัติ 

7. จะตองเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดและควบคุมประสิทธภิาพได 
8. จะตองมีลักษณะที่ทาทายตอการกระทาํและมีความเปนจริงเพียงพอ 

9. จะตองมีความเกี่ยวพนัวัตถุประสงคและเปาหมายในระดับสูงของ 
หนวยงาน 

10. จะตองเปนที่รับรูเขาใจและยอมรับของผูที่มีสวนเกีย่วของโดยเฉพาะ 

ผูปฏิบัติ 

  นอกจากนัน้ในการกาํหนดเปาหมายขององคการ  จะตองกําหนดลดหลั่นไป

ตามสายการบังคับบัญชา  โดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชากาํหนดเปาหมายรวมกนัอยู

เสมอ  จากการศึกษาของนกัวิชาการบางทานชี้ใหเหน็วา  การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เปาหมาย

จะตองกาํหนดจากเบื้องบนสูเบื้องลางหรอืจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน  แตจะตองรวมมือกําหนด

และการบริหารรวมกันเปนทมี (Kast & Ronsenzweig, 1974. p. 173) 

  การบริหารตามเปาหมายในการบริหาร  ผูบริหารจะตองมีกระบวนการ   

ซึ่งประกอบดวย  4  ข้ันตอน   ดังนี ้

  1.  การใหผูใตบังคับบัญชาเสนอเปาหมายขึ้นมา 

  2.  พิจารณากาํหนดและตองลงเปาหมายรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและ 

ผูใตบังคบับัญชา 

  3.  การติดตามและทบทวนเปาหมายเปนครั้งคราว 

  4.  การประเมนิผลเมื่อส้ินกาํหนดระยะเวลา (ธงชัย  สันติวงษ, 2539.  

หนา 497-500) 

  กลาวโดยสรุปการกําหนดเปาหมาย  หมายถึง  การเปดโอกาสใหครูในโรงเรียน

ไดมีสวนรวมในการกาํหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานหรือเปาหมายของโรงเรียน  ในการที่จะทําให

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายแสดงถงึปริมาณหรือคุณภาพ  ผลงานที่คาดหวังไว

ตามวัตถุประสงคชวยใหมีความชัดเจนในการดําเนินงาน  ในการบรหิารงานผูบริหารจะตองกําหนด 
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เปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และตองรวมมอืในการกาํหนดและการบริหารรวมกนั

ระหวางผูบังคบับัญชาและผูใตบังคับบัญชา  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค 
 
 3.2.7 ดานการควบคุมงาน  
  การควบคุมการปฏิบัติงานเปนภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึง่ของผูบริหาร

เพราะการบรหิาร คือ ความพยามยามในการใชพลงังานของกลุมใหความรวมมือประสานกับ 

การทาํงานอยางมีเหตุผลใหบรรลุวัตถปุระสงค  การบริหารจะตองมกีารมอบหมายอาํนาจหนาที ่

ใหปฏิบัติลดหลั่นกนัไปตามลําดับข้ันและตามสายการบังคับบัญชา  จึงเปนภาระหนาที่ของ

ผูบริหารจะตองติดตามหรือควบคุมการปฏิบัติงาน  การกําหนดเปาหมายของการควบคุมตอง

ชัดเจน  การใชหลักมนุษยสมัพันธในการควบคุมเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยและจูงใจ 

ใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความสามารถ  ขณะเดียวกนัหากการควบคุมเขมงวดกวดขันจะ

กอใหเกิดความขัดแยงบุคลากรคงจะไมผูกพันตอหนวยงาน  ดังนั้นศลิปะในการควบคุมเพื่อ

ประสิทธิภาพของงาน  จึงเปนปจจัยทีท่าทายนักบริหารองคการเปนอยางยิ่ง 

  ความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน   การควบคมุการปฏิบัติงานเปน

หนาที่ของผูบริหารทกุระดับที่จะเกีย่วของเสมอ  เพื่อใหงานบรรลุวัตถปุระสงค  เซอรวิน (Sherwin, 

1964. p. 426)  ใหความหมายของการปฏิบัติงาน  คือ  การดําเนินงานเพื่อที่จะปรบัปรุงใหงานนัน้

เขากับระดับมาตรฐานที่กาํหนดใว  โดยอาศัยการรายงานเปนเครื่องมอื สวน  ฟลิปโป (Flippo, 

1970. p. 417) ใหความหมายวา  การควบคุมการปฏิบัติงาน  คือ  การบังคับใหกิจกรรมตาง ๆ 

เปนไปตามแผนงานที่กาํหนดไว  และ  ธงชัย  สันติวงษ (2541. หนา 15)  การควบคมุการ

ปฏิบัติงาน  คือ  กิจกรรมตาง ๆ ที่สรางขึ้น  เพื่อใหเกิดความแนใจวาการทํางานตาง ๆ จะสําเร็จผล

ตามแผนที่ต้ังไว 

  ประโยชนของการควบคุมการปฏิบัติงาน  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มักจะทาํใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายขององคการ  

ผูบริหารจึงประเมินผลการปฏิบัติงานและหาทางปองกนัไมใหเกิดการผิดพลาดขึ้น   โดยใชระบบ

การควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบขายครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ ทกุอยาง 

  กระบวนการควบคุมการปฏบัิติงาน  การทีจ่ะกําหนดมาตรฐานใหแนนอน

ตายตัวลงไปวางานมีลักษณะเชนไร  ควรมกีระบวนควบคมุอยางไรนัน้ เปนสิง่ทีย่ากตอการที่จะ

กําหนดไวเปนขอตายตัวในรายละเอยีด  เพราะความยุงยากของงานแตละชนิด  แตละประเภท   

มักมีขอแตกตางกนัแตหลักการใหญ ๆ ที่สําคัญจะไมแตกตางกนัมาก  ข้ันตอนตาง ๆ ที่เปน 
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สวนประกอบที่สําคัญของระบบการควบคุมการปฏิบัติงานนัน้  นกัวชิาการหลายทานไดกําหนดไว  

เชน  พทิฟลด (Pitfield. 1977 p. 416)  ไดจัดกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานมี   4  ข้ันตอน 

ดังนี้  การกําหนดมาตรฐานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  คัดขาวสารที่ไดรับกลับมา

จากผลการเปรียบเทียบ  และการแกไขสวนที่เบีย่งเบนจากมาตรฐาน  และ  ธงชัย  สันติวงษ 

(2541. หนา 148-151)  กลาววา  กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  5  ข้ันตอน  

ดังนี้  กาํหนดเปาหมายในการควบคุม   การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  การวดัผลงานและ

เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน  การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  และการใหความดคีวามชอบ 

  สรุปไดวา  การควบคุมการปฏิบัติงาน  หมายถงึ  พฤตกิรรมที่แสดงออกถึง

ความรูสึกหวงใยตอผลการปฏิบัติงาน  การเลือกใชวิธกีารในการติดตามผลการตัดสินใจ  

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเปนการใชศิลปะในการบริหาร  เพื่อตรวจดูวาการดําเนนิงาน

เปนไปโดยถกูตองตามวธิีการหรือไม  และผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพยีงใด  รวมถึงการเกิด

กลุมบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลในการสนับสนนุและตอตานเปาหมายที่เกดิขึ้นในโรงเรียน  การควบคมุ

การปฏิบัติงานเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกาํกับวา  กิจกรรมทั้งปวง

สามารถดาํเนนิการไปไดไมติดขัด  และทกุอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลาโดยไมผิดพลาด 
 
 3.2.8 ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม การกาํหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึง่  ซึ่งผูบริหารทีมุ่งหวังการทาํงานใหมี

ประสิทธิภาพ  จะตองตระหนักถงึเพราะจะเปนตัวเรงหรอืผลผลักดันการดําเนนิงานใหมีเปาหมาย

และแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน 

  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ธงชยั  สันติวงษ (2539.  หนา  459)  

กลาววา  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เปรียบเสมือนการกําหนดวัตถุประสงคเอาไว

ลวงหนาและคาดการณถงึสิง่ที่ควรจะเปนตาง ๆ 

  หลักในการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติ  หลักในการกาํหนดมาตรฐาน 

ที่ควรคํานึงถงึ  ไดแก  ปริมาณของงาน  คุณภาพของงาน  คาใชจาย เวลา ที่เปนเปาหมายรวม   

ซึ่งองคการตองการใหกิจกรรมนั้น ๆ สัมฤทธิ์ผล 

  ความหมายของการฝกอบรม  ธงชยั  สันติวงษ (2539  หนา 6-7)  ไดกลาววา  

การฝกอบรม  หมายถงึ  กระบวนการที่จัดขึ้นอยางมรีะบบเพื่อหาทางใหมีการที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคลากรเพื่อทีจ่ะสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน  ซึง่จะนําไปสูการเพิม่

ผลผลิตและใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
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  ชายชัย  อาจนิสมาจาร (2538. หนา 6-7)  ไดใหความหมายของ  การฝกอบรม 

ไววา  การใหความรูในรูปของกระบวนการที่ไดจัดรูปซึ่งคนจะเรียนรูความรูและทักษะ  เพื่อ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีจุดมุงหมายของการฝกอบรม  กคื็อ  การกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรมของผูที่ไดรับการฝกอบรม  และ  ทองฟู  ศิริวงศ  (2536. หนา 2-6)   

ไดใหความหมายของการฝกอบรมไวดังนี ้คือ  กระบวนการที่จัดขึ้นเพือ่พัมนาบุคลากรเพิ่มพูน

ความรูทัศนคติความเขาใจพัฒนานิสัย  การทาํงานที่ถกูตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําให

องคการมีระบบระเบียบเกิดความสาํเร็จขององคการ  สําหรับ  บีช (Beach, 1990. p. 3) ไดให

ความหมายของการฝกอบรมวากระบวนการจัดตั้งขึ้น  เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและมคีวามชาํนาญ  

เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งโดยมุงใหคนไดรูเร่ืองหนึง่เรื่องใดโดยเฉพาะ  และเพื่อแลกเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนไปในทางทีต่องการ 

  กระบวนการฝกอบรม  ธงชยั  สันติวงษ (2536. หนา 171-173)  กลาววา   

การจะพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายทัง้  2  ประการนัน้  ควรไดพิจารณาถึงกระบวนการของการ

ฝกอบรม  ซึง่ควรเริ่มตนดวยการพจิารณาความตองการและปญหาทีต่องมีการฝกอบรม  ตลอดจน

ส่ือหรือเครื่องมือ (media) ที่จะใชในการฝกอบรม  เมื่อเตรียมพรอมแลวจึงดําเนนิการฝกอบรม  

หลังฝกอบรมแลวควรประเมินผลโครงการ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบดูวา  บุคลากรที่ผานการ

อบรมแลวสามารถทาํงานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการหรือไม  ซึง่หากยงัมีปญหา 

การแกไขควรจะดําเนนิการใน  3   จุด  คือ  ประการแรก  ควรพิจารณาทบทวนเนือ้หาและเรื่อง  

หรือหลักสูตรที่ตองการฝกอบรม  การใชส่ือหรือเครื่องมอืเหมาะสมหรือไม  ควรเปลีย่นแปลงวิธีใด

หรือส่ือชนิดไหนจงึจะไดผลดีกวา  หากมิใชทั้งสองประการดังกลาว  ในบางครั้งปญหาอาจอยูที่ตัว 

ผูเขาทําการฝกอบรม  ซึง่อาจจะมีปญหาเรื่องความพรอมและไมพรอมในทางจิตวิทยาหรือ 

พื้นการศึกษาตาง ๆ ดวย  จงึอาจจาํเปนตองมีการเสริมหรือแกไขประการอื่นกอน  คือ  ตองทบทวน

เกี่ยวกับวิธกีารคัดเลือกหรือเตรียมคนที่จะเขาการอบรมใหมีระดับพรอมที่จะเขารวมโครงการ

ดังกลาว 

  กลาวโดยสรุปการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  หมายถงึ  

ระดับความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏบัิติงาน  โดยกาํหนดวัตถุประสงคเอาไว

ลวงหนาการใหโอกาสครูเขารับการพฒันาความสามารถ  และการสนบัสนนุทรัพยากรในการ

ดําเนนิงานของครู  ซึง่ผูบริหารพึงมีตอครูอยางเดนชัด  เพื่อเปนแนวทางที่องคการสามารถสาํเร็จ

วัตถุประสงคไดดีข้ึนดวยกิจกรรมทางดานการฝกอบรม  เพื่อบุคลากรมโีอกาสไดรับความรู

ความสามารถที่ดีทนักับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ บุคลากร 
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เกิดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติและมีมาตราฐานในการปฏิบัติงาน  องคการทีม่ีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานสูงและบุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยี่ยมยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการ

อ่ืน ๆ โดยทัว่ไป 

  สรุปองคประกอบทางการบรหิารทัง้  8  ดาน ขางตน  จะเปนตัวชี้ประสิทธิภาพ

ขององคการไดประการหนึ่ง  ดังนัน้  ผูบริหารจงึตองใหความสาํคัญตอองคประกอบตาง ๆ  

ทุกองคประกอบ โดยระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละองคประกอบนัน้  ยอมบงชี ้

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ซึ่งแตละองคประกอบสงผลถึงบรรยากาศในการทาํงาน   

ความรวมมือ  ความพึงพอใจ  ขวัญกาํลังใจของบุคลากรในองคการความผูกพนัตอองคการ  และ

ประสิทธิผลในองคการนัน่เอง  ผูบริหารโรงเรียนควรตระหนกัถึงความสําคัญในดานความรูสึก 

ในดานทัศนคติของครูวาแตละคนไดรับการสนับสนนุ  แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทํางาน   

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและมีความผกูพนัตอองคการมากนอยเพียงใด  ผูบริหารตอง

พยายามหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารบริหาร  เพื่อใหครูเพิม่ทัศนคตทิี่ดีตอผูบริหารตองานและ 

ตอโรงเรียน จะสงผลใหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหาร 
 
 จากการศึกษาคนควางานวิจยัตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการบริหารของผูบริหาร  พอที่จะ

นําเสนอเปนแนวทางในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ดังนี ้

 
 4.1 งานวจิัยในประเทศ 
  บุญมา  กัมปนาท (2532. หนา 90-91) ซึ่งทาํการวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษาพบวา  ในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพนัน้  ผูบริหาร

โรงเรียนควรมลัีกษณะที่สําคัญ 4 ดาน คือ  คุณสมบัติดานความเปนผูนํา  ดานวชิาการ   

ดานบุคลิกภาพ  และดานความสามารถในการบรหิารงาน   

  วิสุทธิ ์ ราตรี (2532. หนา 123-129)  ศึกษาปจจยัดานผูบริหารโรงเรยีนที่สัมพนัธ

กับความสาํเรจ็ของโรงเรียนในโครงการการศึกษา เพื่อพฒันาหมูบานในเขตชนบทยากจน พบวา 

ปจจัยสําคัญอนัดับแรกที่มีความสมัพนัธกบัความสาํเร็จของโรงเรียนดานโครงการ คือ แรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานตามโครงการ และปจจัยคุณลักษณะทีเ่อื้อตอการพฒันาดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

มีความสมัพนัธกับความสําเร็จของโรงเรียน  
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  สมร  นาคประสิทธิ์ (2532. หนา บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน

ขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็กอยูในระดับสูงและไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ  และ 

ครูในโรงเรียนทั้งสามขนาดรับรูพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูในระดับสูงและไมมีความ

แตกตางกนัในทางสถิติ  ผูบริหารโรงเรยีนขนาดใหญและขนาดกลางใชพฤติกรรมการบริหาร 

ดานการจูงใจเปนลําดับแรก  สวนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใชพฤติกรรมดานการเปนผูนําเปน

ลําดับแรก  และผูบริหารสถานศึกษาทัง้สามขนาดใชพฤติกรรมการบริหารดานการติดตอส่ือสาร

เปนลําดับสุดทายเหมือนกนั  นอกจากนีย้ังพบวา ครูในโรงเรียนทั้งสามขนาดรับรูพฤติกรรม 

การบริหารของผูบริหารดานการควบคุมงานเปนลาํดับแรกและการติดตอส่ือสารเปนลําดับสุดทาย

เหมือนกนั 

  จันทราน ี สงวนนาม (2533. หนา 140 –143)  ไดศึกษาคุณลักษณะบางประการ

ของผูบริหาร  บรรยากาศของโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน  ที่สัมพันธกับความสําเร็จของ

โรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  แบบของผูนําเปนตัวแปรตัวหนึง่ที่สามารถใชทาํนายความสาํเร็จ 

ของโรงเรียนประถมศึกษาไดอยางมีนยัสําคัญ  และเปนตัวแปรตัวหนึง่ที่มีอํานาจจําแนกโรงเรียน 

ที่ประสบความสําเร็จ กับโรงเรียนที่ยงัไมประสบความสําเร็จ และ   ผูบริหารโรงเรยีนทั้งสองกลุม 

มีพฤติกรรมการตัดสินใจแบบมุงเนนกระบวนการมากวาแบบมุงเนนผลลัพธของงาน 

  ศรีจิตต  สรางเอี่ยม (2536. หนา บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม 

การบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรยีนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมการบริหาร 8 ดาน คือ  

กระบวนการภาวะผูนํา  การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร  การปฏิสัมพันธ  การตดัสินใจ  การกําหนด

เปาหมายการควบคุมบังคับบัญชาและเปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   

ผลการศึกษาพบวา  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โรงเรียน 

ขนาดกลางและขนาดใหญมกีารปฏิบัติในระดับมาก  สวนขนาดเลก็อยูในระดับปานกลาง   

เมื่อเปรียบเทยีบการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนทุกขนาดโรงเรียนและทุกงาน 

การนิเทศพบวา  ไมมีความแตกตางกนั  สวนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนนัน้   

พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวมรายพฤตกิรรมและทุกขนาดโรงเรียน  และไมพบ 

ความแตกตางของพฤติกรรมการบริหารทั้งภาพรวมและรายพฤติกรรมทุกขนาดโรงเรยีน 
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  สุทัศน  ปนเนยีม (2538. หนา บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤตกิรรมการบริหารของ

ศึกษาธกิารทีส่งผลตอขวัญในการปฏิบัติงานขาราชการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัภูมิภาค

ตะวันตก  ผลการวิจยัพบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธกิารอําเภอ  ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  และเมื่อแยกพิจารณาแตดาน  พบวา  ดานการควบคุม  การจูงใจ  และการเปน

ผูนําอยูในระดบัมาก  สําหรบัพฤติกรรมการบริหารของศึกษาธกิาร  ที่สงผลตอขวญัในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  โดยภาพรวม  พบวาม ี 2  ดาน  คือ  

ดานการควบคุมและการตัดสินใจ 

  ทินกร  นครศรี (Tinakorn  Nakorasri, 1977. หนา บทคัดยอ อางอิงจาก   

ไพศาล  ชาญสูงเนนิ, 2542. หนา 69) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทพฤตกิรรมของครูใหญและ 

ผลของการบรหิารตามทัศนะของครูมลรัฐเท็กซัส  ผลการวิจัยพบวา 

  1.  ครูที่มีวุฒทิางการศึกษาแตกตาง  มทีศันะตอบทบาททางพฤติกรรมของ

ผูบริหารและผลการบริหารของครูใหญ  แตกตางกนัอยางไมมีสําคัญทางสถิติ 

  2.  ครูที่มีเพศตางกนั  มทีัศนะตอบทบาทดานพฤติกรรมและผลการบริหารของ 

ผูบริหารแตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  3.  ครูที่มีประสบการณดานการสอน  5  ป  หรือนอยกวา  เห็นวาบทบาททาง 

พฤติกรรมของครูใหญเนนหนักไปทางสถาบันมิติมากกวาครทูี่มีประสบการณสอนต้ังแต  11  ป  

หรือมากกวา 

  4.  ครูที่มีประสบการณดานการสอนแตกตางกนั  มทีัศนะตอผลการบริหารของ 

ครูใหญแตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  5.  บทบาททางดานพฤติกรรมและผลการบริหารของครูใหญโรงเรียน

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมกลางและมัธยมปลาย  แตกตางกนัอยาง 

ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  6.  ครูใหญจําแนกตามขนาดโรงเรียนตางกัน  บทบาททางพฤติกรรมและผล 

การบริหารแตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

  7.  ครูใหญสังกัดกลุมโรงเรียนตางกัน  มีบทบาททางพฤติกรรมการบริหารแตกตาง

กันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  แตมีผลการบริหารงานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

ครูใหญในโรงเรียนในเมืองมกีารตัดสินใจทางการบริหาร การสื่อความความหมาย พฤติกรรม 

การบริหารทั่วไป  และภาวะผูนําดีกวาครูใหญที่สังกัดในโรงเรียนนอกเมือง 
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  8.  ครูใหญมีเพศตางกันมีบทบาททางพฤติกรรม  แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ แตมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  ในความสามารถดานการเปนผูนาํ

ครูใหญที่เปนผูหญิงที่เปนเพศหญิงแสดงความเปนผูนาํทางการศึกษามากกวาครูใหญที่เปน 

เพศชาย 

  9.  ผลการวิจยัสรุปวา  ครูใหญมีประสิทธภิาพทางดานความเปนผูนาํทาง

การศึกษาอยูในระดับนอย  เมื่อเปรียบเทยีบกับสามดาน  คือ  การตัดสนิใจ  การสื่อความหมาย  

การบริหารทั่วไปและความเปนผูนาํ  ครูใหญมีประสิทธภิาพมากที่สุดในดานการบรหิารทัว่ไป 

  10.  โดยทั่วไปครูใหญมีแนวโนมที่แสดงออกทางดานพฤติกรรมผสมผสาน 

  11.  ครูสวนใหญไมแสดงใหเหน็วาบทบาททางพฤติกรรมของครูใหญมี

ความสัมพันธกับผลการบรหิารงาน 

 
 4.2 งานวจิัยตางประเทศ 
  เดวิส (Davis, 1972. p. 380) ไดศึกษาวิจยัพบวา  ผูบริหารทกุคนมเีจตคติเกี่ยวกับ

การติดตอส่ือสารวาเปนกระบวนการซึง่มคีวามสาํคัญและจําเปนยิง่  และการสื่อสารที่ดีจะชวยลด

ความขัดแยงในองคการ  และกอใหเกิดสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏบัิติงาน 

  ฮอย  และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1978. p. 228)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการม ี

สวนรวมในการตัดสินใจของครูอาจารย  พบวา 

  1.  โอกาสในการมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย   เปนปจจัยสาํคัญที่สงผล 

ตอขวญัและกําลังใจของครู – อาจารย 

  2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานดานการสอนของครู-อาจารย 

  3.  ครู-อาจารยนิยมชมชอบผูบริหาร  ที่เปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการ 

ตัดสินใจมากกวาบริหารที่ไมคอยเปดโอกาสใหพวกเขาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  4.  ครู-อาจารยไมตองการมสีวนรวมในการตัดสินใจทุกเรื่อง  ทุกปญหา 

  5.  บทบาทหนาที่ของผูบริหารและครู-อาจารย  ในสวนที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ

ควรแตกตางกนัทัง้นี้ข้ึนอยูกบัลักษณะของปญหา 

  6.  ปจจัยทัง้ภายในและภายนอกตัวคร-ูอาจารย  มีผลตอระดับความตองการ 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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  7.  เพื่อใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจบังเกิดผลเต็มที ่ ผูบริหารควรหาคําตอบ

จากคําถามตอไปนี้  คือ  ภายใตเงื่อนไขหรือสถานการณอยางไรที่ใหครู-อาจารยเขามามสีวนรวม

ในการตัดสินใจมากนอยเพยีงไร  การตัดสินใจโดยกลุมควรใชเมื่อใด  และผูบริหารควรมีบทบาท

อยางไรจึงจะถือวามปีระสิทธิภาพ 

  กาบัน (Gaban, 1982. p. 1266-A)  ไดศึกษาถงึสมรรถภาพที่จําเปนของผูบริหาร  

ผลการวิจยัพบวาสมรรถภาพที่จาํเปนของผูบริหารที่จะชวยใหโรงเรียนประสบความสําเร็จมี  

43  ดาน  และในจํานวนสมรรถภาพ  43  ดานนี้  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกบัทักษะของผูบริหาร   

การฝกอบรมประจําการเพือ่เพิ่มพนูความรูของผูบริหาร  และสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับ

ประสบการณในงานของผูบริหารโรงเรียน  การวจิัยนี้ไดเสนอแนะไวอีกวา  หนวยงานที่รับผิดชอบ

ควรไดมีการวางแผนเกี่ยวกบัการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน  ทัง้กอนเขาสูตําแหนงและอบรม

ระหวางประจาํการ  รวมทัง้ควรพัฒนาการติดตอประสานงานระหวางผูตรวจการ  ผูบริหาร  และ

เจาหนาที่ประจําสํานักงานดวย 

  เทเลอร (Taylor, 1982. pp. 155-171)  ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของ

หัวหนาภาควชิา  โดยศึกษาแบบการตัดสินใจตามทฤษฎีการตัดสินใจของวรูมและเยตตัน  พบวา  

หัวหนาภาควชิาสวนมากตดัสินใจแบบปรึกษาหารือ  48 %   และตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย 30 % 

และตัดสินใจแบบกระบวนการกลุม    22  %  และยังพบวา หวัหนาภาควิชาสวนใหญพยายาม

กระตุนใหอาจารยในภาควชิามีสวนรวมในการตัดสนิใจ   

  เฟอรรันดิโน (Ferrandino, 1985. p. 853-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความสาํเร็จในงานกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียน พบวา พฤตกิรรมการติดตอ 

ส่ือสารมีความสัมพันธอยางมากกับความสําเร็จในงานของผูบริหารโรงเรียน และพฤติกรรมการ 

ติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสาํเร็จมีผลตอการยอมรับของครู  

  รูล (Ruhl, 1985. p. 3216-A)  ไดศึกษาปจจัยที่จะชวยพัฒนาโรงเรียนให 

ประสบความสําเร็จ  ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่จะชวยใหโรงเรียนประสบความสาํเร็จ 5 ดาน   

ไดแก  ความคาดหวงัในความสําเร็จของงาน  ภาวะผูนาํของผูบริหาร  บรรยากาศของโรงเรียน  

เปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน  และโปรแกรมการประเมินผล 

  คิจิ (Kiji, 1987. p. 329-A)  ไดศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนทีป่ระสบ-

ความสาํเร็จจากปจจยัพืน้ฐาน 5 ประการ  ไดแก  บรรยากาศของโรงเรียน  ภาพพจนของโรงเรยีน  

ความเปนผูนาํทางวิชาการ  ความสามารถในการคิดคํานวณ  และความสัมพนัธระหวางบานกับ
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โรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ความเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหารมีความสมัพนัธกบัความสาํเร็จ

ของโรงเรียนสงูกวาปจจยัดานอื่น ๆ 

  ฮอย และ มิสเกิล (Hoy and Miskel, 1991. pp. 326-328 ; citing  Coch  and  

French, 1948) ไดทําการทดลองหาวิธีการเอาชนะการตอตานการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานและ 

วิธีทาํงานของพนักงานบริษทั Harwood  Manufacturing  Corporation  เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 

ลดการโยกยาย  พบวา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงานจะมีผลลัพธในทางบวกโดย 

มีผลการผลิตเพิ่มข้ึนในระดับสูง  

  ซีโบลด (Siebold, 1994. pp. 171-184)  ไดศึกษาความสัมพนัธแรงจูงใจ  

ภาวะผูนําและผลการปฏิบัติงานของหนวยงานขนาดเลก็ พบวา ผลการปฏิบัติตามหนาที่ของ 

หมวดทหารมคีวามสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน และความพึงพอใจในการทาํงานมีขนาด

เทากัน คือเทากับ  0.64  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .001 

 
5. สรุป 
 

 ผูวิจัยไดอาศัยแนวความคิด  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของ  Likert 

มากาํหนดเปนกรอบความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ใน 8 ดาน  ดังนี้  ดานภาวะผูนํา  ดานการจูงใจ  ดานการติดตอส่ือสาร  ดานการปฏิสัมพันธ   

ดานการตัดสินใจ  ดานการกําหนดเปาหมาย  ดานการควบคุมงาน  และดานการกาํหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและการฝกอบรม  องคประกอบทางการบริหารทัง้ 8 ดานขางตน  จะเปนตัวบงชี ้

ประสิทธิภาพขององคการไดเปนอยางดี  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ในแตละ

องคประกอบยอมสงผลถงึบรรยากาศในการทาํงาน  ความรวมมือ  ความพึงพอใจ  ขวัญกําลังใจ

ของบุคลากรในองคการ  ความผูกพันตอองคการ  และประสิทธิผลในองคการ  ผูบริหารโรงเรียน

ควรตระหนักถงึความสําคัญในดานความรูสึก  และดานทัศนคติของครูวาแตละคนไดรับการ

สนับสนนุ  แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทํางาน  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและมี 

ความผูกพนัตอองคการมากนอยเพียงใด  ผูบริหารตองพยายามหาแนวทางปรับปรุงวิธีการบริหาร  

เพื่อใหครูเพิม่ทัศนคติที่ดีตอผูบริหารตองาน  และตอโรงเรียนจะสงผลใหการพัฒนาบคุลากร 

ทางการศึกษามีคุณภาพยิง่ขึ้น   


