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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 จากการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุม 
กรุงธนใต จํานวน 2 แบบคือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต จํานวน 2 แบบคือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนจําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารโรงเรียนท่ีมีระดับผูนําอยูในระดับสูงตาม
ขนาดโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกขนาดโรงเรียนไดแสดงเปนคาจํานวน
และรอยละดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกขนาดโรงเรียน 
 

สถานภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

ขนาดโรงเรียน 
       ขนาดเล็ก 
       ขนาดกลาง 
       ขนาดใหญ 
       ขนาดใหญพิเศษ 

 
80 

120 
80 
80 

 
22.22 
33.33 
22.22 
22.22 

รวม 360 100 
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 จากตารางท่ี 4. 1 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใตจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาผูตอบแบบสอบถามอยูโรงเรียนขนาดเล็ก 80 คน 
ขนาดกลาง 120 คน ขนาดใหญ 80 คนและขนาดใหญพิเศษ 80 คน คิดเปนรอยละ 22.22, 33.33, 
22.22 และ 22.22 ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 2 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 
 ในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 2 แบบ ประกอบดวย 
 1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ แบงเปน 
  1.1  ดานความมีบารมี 
  1.2  ดานการดลใจ 
  1.3  ดานการกระตุนการใชปญญา 
  1.4  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
 2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน แบงเปน 
  2.1  ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 
  2.2  ดานการบริหารแบบวางเฉย 
 
ตารางท่ี 4.2  คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
  สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดยรวมและรายดาน 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
       ดานความมีบารมี 
       ดานการดลใจ 
       ดานการกระตุนการใชปญญา 
       ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
       ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 
       ดานการบริหารแบบวางเฉย 

3.49 
3.47 
3.59 
3.48 
3.42 
3.24 
3.39 
3.08 

1.20 
1.11 
1.22 
1.25 
1.24 
1.36 
1.46 
1.27 

ปานกลาง 
ปากกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.36 1.28 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.2 แสดงคาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตโดยรวมและรายดาน ซ่ึงโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.36, SD = 1.28) เม่ือพิจารณาภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ( X = 3.49, SD = 
1.20) พบวาดานการดลใจมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.59, SD = 1.22) รองลงมาคือดานการกระตุน
การใชปญญา ( X = 3.48, SD = 1.25) และดานการมุงความสัมพันธเปนรายคนคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  
( X = 3.42, SD = 1.24) เม่ือพิจารณาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ( X = 3.24, SD = 1.36) พบวาดาน
การใหรางวัลตามสถานการณมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.39, SD = 1.46) รองลงมาคือดาน 
การบริหารแบบวางเฉย ( X = 3.08,  SD = 1.27)  
 
ตารางท่ี 4.3   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานความมีบารมี 
   จําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
 ดานความมีบารมี 
 1. ผูบริหารประพฤติตัวทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพและ 
  ศรัทธา 
 2. ผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณไดในสถานการณ 
  ตางๆ 
 3. ผูบริหารประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 
 4. ผูบริหารเสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
 5. ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดความรู ประสบการณใน 
  การทํางานใหกับผูรวมงานอยางเต็มความสามารถ 
 6. ผูบริหารใหความยุติธรรมแกผูใตบงัคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 
 7. ผูบริหารสามารถสรางทีมงานและความสามัคคีใหกับผูรวมงาน 
  ได 
 8. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาในการรักษา 
  ระเบียบวินัยของราชการ 

 
 
 

3.52 
 

3.56 
3.60 
3.44 

 
3.44 
3.33 

 
3.52 

 
3.52 

 
 
 

1.19 
 

0.95 
0.92 
1.17 

 
1.17 
1.15 

 
1.10 

 
1.18 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.47 1.11 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.3 แสดงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานความมีบารมีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 
3.47, SD = 1.11) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูใตบังคับบัญชามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.60, SD = 0.92) รองลงมาคือผูบริหารมีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณไดในสถานการณตางๆ ( X = 3.56, SD = 0.95) และผูบริหารใหความยุติธรรม
แกผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกันมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.33, SD = 1.17) 
 
ตารางท่ี 4.4   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการดลใจ 
   จําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
 ดานการดลใจ 
 1. ผูบริหารมีการใหกําลังใจแกผูรวมงานอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
 2. ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
 3. ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบงานตาม 
  ความสามารถของแตละบุคคล 
 4. ผูบริหารใชวิธีการบริหารงานอยางมีสวนรวม  และให 
  ผูรับผิดชอบงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจทํางานในแตละช้ิน 
 5. ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนา ตนเองโดย 
  การอบรมตามแผนงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ 
 6. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความมุงหมายที่จะทํางานใหสําเร็จตามที่ 
  กําหนดไว 
 7. ผูบริหารเปนผูนําในการหาเทคนิคและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 
 8. ผูบริหารเปนบุคคลที่มองโลกในแงดี 

 
 

3.44 
3.69 

 
3.5 

 
3.57 

 
3.73 

 
3.65 
3.57 
3.56 

 
 

1.23 
1.24 

 
1.18 

 
1.23 

 
1.25 

 
1.20 
1.22 
1.22 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.59 1.22 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการดลใจโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.59, SD = 
1.22) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง
โดยการอบรมตามแผนงานท่ีแตละคนรับผิดชอบมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.73, SD = 1.25)   
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รองลงมาคือผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ ( X = 3.69, SD = 1.24) และ
ผูบริหารมีการใหกําลังใจแกผูรวมงานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.44, 
SD = 1.23) 
 
ตารางท่ี 4.5   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพดานการกระตุน 
   การใชปญญาเปนรายบุคคลจําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
 ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล 
 1. ผูบริหารชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  โดยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 2. ผูบริหารสนับสนุนใหผูรับผิดชอบงานทดลองปฏิบัติเพ่ือคนหา 
  เทคนิควิธีการในการทํางานเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ 
 3. ผูบริหารแนะนําวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน 
  หนวยงานใหกับผูรับผิดชอบงาน 
 4. ผูบริหารประชุมและรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดวิสัยทัศน 
  ของสถานศึกษา 
 5. ผูบริหารมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือให 
  สอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 6. ผูบริหารกระตุนใหมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานดวย 
  วิธีการท่ีสรางสรรคและหลากหลาย 
 7. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดสรางสรรค 
  ในการทํางาน 
 8. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงวิธีการ 
  ทํางานแบบใหมที่ไดคุณภาพ 
 9. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาสรางมุมมอง กรอบ 
  แนวคิดในการทํางานใหมๆ 

 
 
 

3.49 
 

3.53 
 

3.50 
 

3.54 
 

3.41 
 

3.38 
 

3.47 
 

3.52 
 

3.49 

 
 
 

1.26 
 

1.24 
 

1.28 
 

1.33 
 

1.22 
 

1.28 
 

1.22 
 

1.20 
 

1.19 

 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

รวม 3.48 1.25 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคลโดยรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง ( X = 3.48, SD = 1.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารประชุมและรวม
แสดงความคิดเห็นในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ( X = 3.54, SD = 1.33) รองลงมาคือ
ผูบริหารชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
( X = 3.53, SD = 1.24) และผูบริหารกระตุนใหมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานดวยวิธีการที่
สรางสรรคและหลากหลายมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.38, SD = 1.28) 
 
ตารางท่ี 4.6   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการมุง 
   ความสัมพันธเปนรายบุคคลจําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
 1. ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถ 
  และของแตละบุคคล 
 2. ผูบริหารมีการใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา 
  ทํางานดวยความต้ังใจ 
 3. ผูบริหารมีการพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละคน 
  ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 4. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาที่มี 
  ปญหาในการปฏิบัติงาน 
 5. ผูบริหารสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานใหแกผูบังคับบัญชาทุก 
  คนอยางทั่วถึง 
 6. ผูบริหารมีการใหความรู ขอมูลและขาวสารท่ีทันสมัยแก 
  ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 
 7. ผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาถึงผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
 8. ผูบริหารสามารถสรางบรรยากาศในการทํางานที่กอใหเกิดความ 
  เก้ือกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
 9. ผูบริหารมีความสามารถในการติดตอสื่อสารไดเหมาะสมตามความ 
  แตกตางของแตละบุคคล 
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 จากตารางท่ี 4.6 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม 
กรุงธนใตภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.42, SD = 1.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารมีการใชวิธีการในการสราง
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความตั้งใจ ( X = 3.58, SD = 1.22) รองลงมาคือผูบริหารมี
การมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและของแตละบุคคล ( X = 3.50, SD  = 
1.24) และผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาถึงผูใตบังคับบัญชาอยางถึงมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 
3.32, SD = 1.26) 
 
ตารางท่ี 4.7   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ดานการใหรางวัล 
   อยางเหมาะสมจําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   
 ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 
 1. ผูบริหารใหการยอมรับในผลงานของผูใตบังคับบัญชาเมื่อทํางาน 
  สําเร็จตามเปาหมาย 
 2. ผูบริหารเสนอแนะแนวทางในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา 
  เพ่ือใหงานบรรลุตามจุดมุงหมาย 
 3. ผูบริหารแสดงความยินดีเมื่อผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานสําเร็จ 
 4. ผูบริหารใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแก 
  ผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
 5. ผูบริหารใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเมื่องานไมบรรลุผลตามท่ี 
  ต้ังเปาหมายไว 
 6. ผูบริหารใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาโดยการมอบรางวัล เชน โล 
  เกียรติบัตร ชอดอกไม 
 7. ผูบริหารใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาผล 
  การปฏิบัติงาน เชน การพิจารณาความดีความชอบ 
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รวม 3.39 1.46 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.7 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม 
กรุงธนใตภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
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( X = 3.39, SD = 1.46) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารแสดงความยินดีเม่ือผูใตบังคับบัญชา
ไดปฏิบัติงานสําเร็จมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.45, SD = 1.31) รองลงมาคือผูบริหารให 
การยอมรับในผลงานของผูใตบังคับบัญชาเม่ือทํางานสําเร็จตามเปาหมาย ( X = 3.43, SD= 1.25) 
และผูบริหารใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเม่ืองานไมบรรลุผลตามท่ีตั้งเปาหมายไวมีคะแนนเฉล่ีย
ต่ําสุด ( X = 3.33, SD = 1.24) 
 
ตารางท่ี 4.8   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนดานการบริหารแบบ 
   วางเฉยจําแนกเปนรายขอ 
 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน X  SD แปลผล 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   
 ดานการบริหารแบบวางเฉย 
 1. ผูบริหารใชแนวทางปฏิบัติงานตามท่ีเคยปฏิบัติมาแบบเดิมๆ ไมมี 
  การเปล่ียนแปลง 
 2. ผูบริหารเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมแกผูที่ไดรับ 
  มอบหมายในการปฏิบัติงาน 
 3. ผูบริหารยอมรับในขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องที่ 
  ถูกตอง 
 4. ผูบริหารจะปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเม่ือพบวาผลการปฏิบัติงานตํ่า 
  กวามาตรฐาน 
 5. ผูบริหารจะไมแกไขปญหาจนกวาปญหาจะมีความผิดพลาดถึงขั้น 
  รุนแรง 
 6. ผูบริหารจะยึดระเบียบ กฎเกณฑอยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมให 
  งานเกิดความผิดพลาด 
 7. ผูบริหารจะไมแสดงความไมพอใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน 
  ไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 8. ผูบริหารไมมีการวางแนวทางแกไขปญหามักจะชอบแกแกไข 
  ปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน 
 9. ผูบริหารจะเริ่มติดตาม แกไขการปฏิบัติงานเม่ือพบวามีปญหาและ 
  เกิดขอผิดพลาด 
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 จากตารางท่ี 4.8 แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม 
กรุงธนใตภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ดานการบริหารแบบวางเฉยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.08, SD = 1.27) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารจะเร่ิมติดตาม แกไขการปฏิบัติงานเมือ่
พบวามีปญหาและเกิดขอผิดพลาด ( X = 3.21, SD = 1.28) และผูบริหารจะยึดระเบียบ กฎเกณฑ
อยางเครงครัดเพื่อปองกันไมใหงานเกิดความผิดพลาด ( X = 3.21, SD = 1.29) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือผูบริหารยอมรับในขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองท่ีถูกตอง ( X = 3.18, SD 
= 1.23) และผูบริหารไมมีการวางแนวทางแกไขปญหามักจะชอบแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้นมี
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 2.92, SD = 1.26) 
 
ตารางท่ี 4.9   คาคะแนนเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
   สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน 

เล็ก 
(N = 8) 

กลาง 
(N = 8) 

ใหญ 
(N = 4) 

ใหญพิเศษ 
(N = 4) 

แบบภาวะผูนํา 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

3.19 
2.91 

1.126 
1.138 

3.09 
2.94 

1.264 
1.266 

3.62 
3.25 

1.129 
1.000 

4.16 
3.85 

0.787 
0.915 

รวม 3.05 1.13 3.02 1.27 3.44 1.06 4.01 0.85 

 
 จากตาราง ท่ี  4.9 แบบภาวะ ผู นํ าของ ผู บ ริหารสถาน ศึกษาโรง เ รี ยน สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.01, SD = 0.85) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ ( X = 3.44, SD = 1.06)    
และโรงเรียนขนาดกลางมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.02, SD = 1.27) 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 
 ในตอนนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดยเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
     กลุมกรุงธนใต จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

แบบภาวะผูนํา 
แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
356 
359 

63.847 
439.817 
503.664 

21.282 
1.235 

17.227* .000 

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
356 
359 

48.610 
438.179 
486.789 

16.203 
1.231 

13.164* .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีแบบภาวะผูนํา
ท้ัง 2 แบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s test) ตอไป 
 
ตารางท่ี 4.11  การทดสอบคาเฉล่ียรายคูแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
     กลุมกรุงธนใต ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ 
ขนาดโรงเรียน คาเฉล่ีย 

3.19 3.09 3.62 4.16 
เล็ก 3.19 - .096 .438 .975* 
กลาง 3.09 - - .533* 1.071* 
ใหญ 3.62 - - - .537* 

ใหญพิเศษ 4.16 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบวาผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีภาวะผูนําแบบเปล่ียน
สภาพแตกตางกับผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพสูงสุด 
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และผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญมีภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพแตกตางกับผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ
มีภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง 
 
ตารางท่ี 4.12  การทดสอบคาเฉล่ียรายคูแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
       กลุมกรุงธนใต ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ 
ขนาดโรงเรียน คาเฉล่ีย 

2.91 2.94 3.25 3.85 
เล็ก 2.91 - .029 .337 .938* 
กลาง 2.94 - - .308 .908* 
ใหญ 3.25 - - - .600* 

ใหญพิเศษ 3.85 - - - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนแตกตางกับผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ มีภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสูงสุด 
 

ตอนท่ี 4 แนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตาม 
 ขนาดโรงเรียน 
 
 1. บทสัมภาษณผูบริหารตามขนาดโรงเรียน 
  1.1 ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
ชื่อ-สกุลผูรับการสัมภาษณ นายสมชาย  ศรีโชค วันเดือนปท่ีสัมภาษณ 16 สิงหาคม 2556 สัมภาษณ 
เวลา 11.00 น. สถานท่ีโรงเรียนวัดนิมมานรดี 
 
1. ประวัติสวนตัว 
 ช่ือนายสมชาย  นามสกุลศรีโชค เกิดวันท่ี 23 กันยายน 2497 สถานภาพสมรสแลวกับนางปราณี   
ศรีโชค ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราม เขตบางกอกนอย มีบุตร 2 คน 
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2. ประวัติการศึกษา 
 ป พ.ศ. 2521 จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เอกสังคมศึกษา (คบ.) 
 ป พ.ศ. 2541 จบปริญญาโท  การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
3. ประสบการณในการทํางาน 
 บรรจุคร้ังแรกวันท่ี 19 พฤษภาคม 2519 ท่ีโรงเรียนวัดปุรณาวาสเดิอ เขตตล่ิงชัน ปจจุบันเขต 
ทวีวัฒนา ตําแหนงครู 2 (1 ป) เปนครูจนถึงป พ.ศ. 2536 
 ป พ.ศ. 2536 ตํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ณ โรงเรียนตล่ิงชัน  
 ป พ.ศ. 2542 ข้ึนรับตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสุเหราสามวา เขตคลองสามวา (1 ป) 
 ป พ.ศ. 2545 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปากนํ้าฝงเหนือ เขตตล่ิงชัน 
 ป พ.ศ. 2547 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน 
 ป พ.ศ. 2549 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 
 ป พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไทร เขตจอมทอง 
 ป พ.ศ. 2555-ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิมมานรดี 
 
4. เกียรติยศชื่อเสียง 
 ป พ.ศ. 2530 เปนครูดีเดนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต (จากกทม.) 
 ป พ.ศ. 2545 เปนผูบริหารดีเดนของเขตตล่ิงชัน 
 ป พ.ศ. 2553 เปนผูบริหารมคีวามมานะอดทนเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน (จากคุรุสภา) 
 
5. การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานตางประเทศ 
 ป พ.ศ.2540 ศึกษาดูงานท่ีนิวซีแลนด 
 ป พ.ศ.2542 ศึกษาดูงานท่ีรัสเซีย 
 ป พ.ศ.2545 ศึกษาดูงานนอรเวย-สวีเดน 
 ป พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานมาเลยเซีย-สิงคโปร 
 
6. หลักการบริหารงานโรงเรียน 
 รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รักษาระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาท่ี 
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7. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 7.1 งบประมาณการจัดสรรไมเพียงพอตองขอความรวมมือจากบุคคลภายนอก 
 7.2 ดานบุคคล การส่ือสารการสรางความเขาใจจากบุคคล 
 
8. การบริหารงานโรงเรียนผูอํานวยการมีแนวคิดอยางไร 
 เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตรท่ีไดวางไวใชหลักในการรวมคิด รวมพัฒนา 
 
9. ผูอํานวยการโรงเรียนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนไวอยางไร 
 สอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานครท่ีไดกําหนดไว นโยบายของทางสํานักการศึกษา  
สนับสนุนใหบรรลุตามท่ีวางไวตามจุดมุงหมายของกระทรวง เพื่อใหเด็กไดเกิดคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค 8 ประการตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว คือ 
 ขอท่ี  1  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย               ขอท่ี  2 ซ่ือสัตย  สุจริต 
 ขอท่ี  3  มีวินัย   ขอท่ี  4  ใฝเรียนรู 
 ขอท่ี  5  อยูอยางพอเพียง  ขอท่ี  6  มุงม่ันในการทํางาน 
 ขอท่ี  7  รักความเปนไทย  ขอท่ี  8  จิตสาธารณะ 
 บริหารตามหลักสูตรตลอดจนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เชน เชิญวิทยากรผูรู
ในชุมชนมาถายทอดความรูใหแกนักเรียน เชน วิทยากรจากบานพักคนชราท่ีมีความรูในดานเย็บปก
ถักรอย ทําขนม เชิญผูรูในงานประดิษฐ เชิญผูท่ีมีความรูความสามารถในเร่ืองกลองยาวใหเด็กมี
โอกาสไปแสดงความสามารถในงานขางนอก กระบ่ีกระบองเอาวิทยากรจากสํานักพุทธไทยสวรรค 
 
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมีหลักการในการบริหารงานเพื่อไปสูเปาหมายอยางไร 
 รวมคิด รวมทํา รวมทํา รวมพัฒนา ใหครูมีสวนรวม เชนประชุมรับความคิดเห็นมีการนํา
ขอสรุปจากความคิดเห็น มีการนําขอสรุปจากความคิดเห็นไปปฏิบัติ 
 
11. มีแนวทางสูการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลอยางไร 
 ใชหลักการ PDCA มาใช คือ 1. P คือ การวางแผน (Plan) การทํางาน ซ่ึงเราตองรูวา เราจะให
ใครทํา (Who) ทําอะไร (What) ทําท่ีไหน (Where) ทําเม่ือไหร & มีเวลาเทาไหร (When) ทําอยางไร 
(How) ภายใตงบประมาณเทาไหร ใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ปญหา มันเร่ิมตนจาก คน 1 คน ไมได
มีงานเดียว ทุกๆ คน มีท้ังงานดวน งานแทรก งานของหัวหนา งานของเพื่อน สารพัดงานท่ี
มะรุมมะตุมกันเขามา และท่ีวุนวายมากข้ึนไปอีก ก็คือ หากองคกรนั้นมีหลายนาย ซ่ึงแตละนาย ก็
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สุดท่ีจะเอาแตใจตัวเอง เอาใจไมถูก ดังนั้นคนทํางานจึงเร่ิมรวน ไมรูจะทํางานไหนกอน ตองปรับ 
How (ปรับวิธีการ) อีกแลว แตการปรับ How แบบเหลือเวลาทํางานนอยๆ มักจะทําไดยาก สุดทาย
ทีมงานก็ตองวกกลับมาปรึกษาหัวหนาทีมอีกคร้ัง สําหรับปญหาเหลานี้ หากจะแก ตองทําใหความ
ผันผวนของการดําเนินตามแผนงานมีใหนอยลง ซ่ึงคนท่ีเปนหัวหนาทีม จําเปนตอง Priority งาน
ทุกๆ งาน ตองกําหนดเปาหมาย (Purpose) ของแตละงานไวชัดเจน แลวจึงทําการวางแผนงาน 
(Plan) และหากตองการใหทีมงานปรับตัวไดเร็ว หัวหนาทีมจะตองสอน (Coaching) วิธีคิดใหกับ
ทีมงานดวย ในขณะเดียวกัน หัวหนาทีมตองปรับแผนงานเร็ว เพื่อท่ีจะไดนําพาทีมงาน ทํางานให
สามารถบรรลุเปาหมายขององคกรได 2. D คือ การลงมือทํา (Do)ปญหา มันเร่ิมตนจากความไม
ชัดเจนของหลายส่ิงหลายอยาง เชน แมวาตอนวางแผน จะบอกวา ใหใครทํา ใหฝายไหนทําบาง แต
ไมไดระบุไปวาใครเปนเจาภาพหลัก ทําใหทีมงานเกี่ยงงานกันไดงาย ยิ่งหากไมชอบข้ีหนากันดวย
แลว งานยิ่งไมเดินเลย หรือ ในตอนวางแผนบอกวา จะตองใชอุปกรณแบบนี้ เทานี้ แตพอทําจริง 
ปริมาณไมพอใชเพราะตอนวางแผน มองวางบประมาณไมพอเลยตัดโนน ตัดนี่จนความเปนจริง 
เกิดความไมเพียงพอตอการทํางาน ดังนั้น การแกปญหาเหลานี้ ส่ิงท่ีตองทําในฐานะหัวหนาทีมงาน 
ก็คือ การระมัดระวังในการนําทีม (Directing) ซ่ึงจะเกี่ยวของ กับเร่ือง วิธีการส่ือสาร 
(Communication) การจูงใจใหทีมงานอยากทํางาน (Motivation) และหัวหนาทีมยังตองทําหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษา (Consulting) ใหกับทีมงานดวย รวมถึง ตองมีการจัดกําลังคน และจัดเตรียมทรัพยากร
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน (Organizing) ใหดี กอนท่ีจะดําเนินการลงมือทํา (Do)  3. C คือ การ
ตรวจสอบ งาน (Check) ปญหา มันเร่ิมตนจาก การตรวจสอบนั้นทําไดงาย แตการนําขอมูลท่ี
ตรวจสอบไปใชควบคุม การทํางานของสวนงานนั้นๆ มักเปนไปอยางเช่ืองชา หรือ ไมไดนําไปใช
เลย และเม่ือเวลาผานไป พนักงานจะมองวา การตรวจสอบของเขานั้น ไมเห็นมีความจําเปนตองทํา
เลย ไมนานพวกเขาก็จะเลิกทําการตรวจสอบงาน ดังนั้นแนวทางแกไข คือ หัวหนาทีมงาน จะตอง
เปนผูรับรูผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของสวนงานในสังกัดท้ังหมด เพื่อจะไดทําการ เปนผู
ประสานงาน (Coordinator) นําขอมูล ไปใชในการควบคุม (Control) ใหผลงานเปนตามแผน และ
หัวหนางานยังจําเปนตองดําเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน อยาง ตอเนื่อง 
(Continue) สมํ่าเสมอ เพื่อทําใหทีมงาน เห็นถึงความสําคัญของงาน 4. A คือ การปรับปรุง แกไข 
งานใหดีข้ึน (Act) ปญหา คือ ในกรณีท่ีผลงานออกมาไมไดตามเปาหมาย ก็ไมมีใครทําอะไรตอ 
และยิ่งงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว พนักงานก็จะทําเหมือนเดิม ซ่ึงทําใหองคกรไมพัฒนา ดังนั้น
แนวทางแกไข คือ กรณีท่ีทํางานไมไดเปาหมาย หัวหนาทีมงาน จะตองทําการปรับแผนงาน (Adjust 
plan) โดยเนนในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีท่ีทําไดตามแผนท่ีกําหนดไว หัวหนาทีมงาน 
จําเปนท่ีจะตองทําการ ส่ังการ (Command) ใหทุกฝาย ตั้งเปาหมายใหสูงข้ึน 
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12. แนวทางในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนได
 ดําเนินการอะไรบาง 
 12.1 การประชาสัมพันธ 
 12.2 การจัดปายนิเทศ สรุปสาระสําคัญของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนทําปายไวนิล
ถาวรใหนักเรียนไวดูตลอดเวลา 
 12.3 เผยแผจัดมุมอาเซียนในหองสมุดใหนักเรียนดู 
 12.4 กิจกรรมในงานวิชาการมีการถาม-ตอบในเร่ืองอาเซียน 
 
13. ทานคิดวาประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอการศึกษาไทยอยางไร 
 มีผลกระทบทั้งทางเชิงบวกและเชิงลบ ทางบวกใหเราไดความรูท่ีไดรับนอกเหนือจากประเทศ
ไทยนํามาดัดแปลงในดานการเรียนรู ดานการนําไปใชประโยชนท่ีไมเหมือนในประเทศไทยและ
สามารถใหเด็กไดรับความรูใหมๆ ดวยนอกเหนือจากส่ิงท่ีเมืองไทยมีอีกท้ังยังไดแนวคิดจากผูคนใน
อาเซียน 
 
14. การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานควรที่จะจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อขอไดเปรียบในกลุม
 ประชาคมอาเซียน 
 จัดการเรียน การสอนการอบรม ในภาษาประเทศเพื่อนบานอาเซียนอยางนอย 1 ประเทศและจัด
การศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบานโดยเนนการ
สรางความรูสึกยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและภาษา 
 
15. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 
 เปล่ียนความรูสึกนึกคิดของผูเรียนใฝดี มีคานิยมท่ีดี ไดเจตคติท่ีดี  ไดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
คุณภาพของผูเรียนจะสูงข้ึนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีผูขับเคล่ือนคือครู 
 
16. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนอยางไร 
 สงเสริมใหมีการศึกษาตอครูจะตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนบุคคลท่ีชอบพัฒนา องค
ความรูของตนเองอยูเสมอใหทันตอสถานการณ จัดการอบรมสัมมนาใหความรูในเร่ืองตางๆ  
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17. ทานมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหครูทํางานอยางเต็มศักยภาพอยางไร 
 มอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลน้ันๆเพราะการมอบหมายงานที่ไมเหมาะสมจะทําใหครู
ขาดแรงจูงใจซ่ึงทําใหไมสามารถทํางานใหไดผลลัพธอยางท่ีคาดหวังสรางบรรยากาศในการทํางาน
ท่ีดีรวมท้ังการพูดจายกยองชมเชย 
 
18. ทานคิดวาการพัฒนาการศึกษาไทยใหตอบสนองความตองการของสังคมและพัฒนา เด็กไทยสู
 ความเปนเลิศควรมีควรมีแนวทางอยางไร 
 หนาท่ีของครูและโรงเรียนตองสอนใหเด็กคิดดี พูดดี ทําดีและบูรณาการเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมลงไปในทุกวิชาท่ีสอน ใหเด็กรูจักคิด วิเคราะห รูจักแกปญหา 
 
  1.2 ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 
ชื่อ-สกุลผูรับการสัมภาษณ นายปริญญา  ปาลกะวงศ ณ  อยุธยา วันเดือนท่ีสัมภาษณ 5 กันยายน 
2556 เวลา 13.00 น. สถานท่ีโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม 
 
1. ประวัติสวนตัว 
 เกิดวันท่ี 3 มีนาคม 2500 สถานภาพสมรส มีบุตร 2 คน 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 ป พ.ศ. 2523 ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม 
  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
 ป พ.ศ. 2548 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
3. ประสบการณในการทํางาน 
 ป พ.ศ. 2520 ครู 1 โรงเรียนวัดพระยาทํา สํานักงานเขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2525 อาจารย 1 โรงเรียนวัดพระยาทํา สํานักงานเขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2532 ผูชวยอาจารยใหญ โรงเรียนวัดโพธ์ิเรียง สํานักงานเขตบางกอกใหญ 
 ป พ.ศ. 2538 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดประชานิเวศน สํานักงานเขตจัตุจักร 
 ป พ.ศ. 2539 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
 ป พ.ศ. 2540 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดดุสิตาราม สํานักงานเขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2543 อาจารยใหญโรงเรียนสุเหราคลองสิบเอ็ดสํานักงานเขตหนองจอก 
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 ป พ.ศ. 2544 อาจารยใหญโรงเรียนวัดศรีสุดาราม สํานักงานเขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2546 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทรวิหาร สํานักงานเขตพระนคร 
 ป พ.ศ. 2548 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะลิ สํานักงานเขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัย สํานักงานเขตดุสิต 
 ป พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา 
 ป พ.ศ. 2555 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
 
4. เกียรติยศชื่อเสียง 
 มีประสบการณในดานการบริหารมานาน 
 
5. การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานตางประเทศ 
 ป พ.ศ. 2548    ประเทศอิตาลี 
 ป พ.ศ. 2549    ประเทศเยอรมันนี 
 ป พ.ศ. 2550    ประเทศจีน 
 ป พ.ศ. 2551    ประเทศเกาหลี 
 ป พ.ศ. 2552    ประเทศอินเดีย 
 ป พ.ศ. 2553    ประเทศสิงคโปร 
 ป พ.ศ. 2554    ประเทศจีน 
 ป พ.ศ. 2555    ประเทศเกาหลี 
 ป พ.ศ. 2556    ประเทศจีน 
 
6. หลักการบริหารงานโรงเรียน 
 ใชหลัก ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความสามารถของแตละบุคคล หลักเสริมสราง ความเปน
กลางทางการเมือง หลักมนุษยสัมพันธ และโดยหลักๆ ใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง 
 
7. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 ปญหา 4 ดาน 4 M คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (material) การจัดการ (management) 
แนวทางแกไข พยายามบริหารงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดอยางพอเพียง 
 7.1 Man หมายถึง คน คงอาจรวมหมายถึงการไดรับความรวมมือท่ีดีจากผูปกครองและชุมชนใน
รูปแบบตางๆ เชน จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 7.2 Money หมายถึง งบประมาณหรือเงิน การระดมทุนจากผูปกครอง ชุมชน ชมรมผูปกครอง ก็
จะเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 7.3 Material หมายถึง วัสดุครุภัณฑ บางคร้ังอาจมีผูหยิบยื่น วัสดุ อุปกรณ ในรูปแบบตางๆ 
เพื่อท่ีจะมาชวยในการพัฒนาองคกรหรือสถานศึกษาใหมีความกาวหนาในทุกดานๆ 
 7.4 Management หมายถึง การดําเนินการหรือการจัดการบริหารจะเห็นวาปจจัยบริหารเปนตัว
แปรท่ีสําคัญท่ีชวยใหสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีตองการท้ังนี้โดยท่ีผูปกครองและชุมชนมี
บทบาทสําคัญเปนอยางมากตอการดําเนินงานหรือ การจัดการบริหาร 
 ในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารจะตองทําความเขาใจ หม่ันศึกษาวิเคราะห ตั้งแต โครงสราง
การบริหารงาน ระบบตัวบุคคล การสรางความสัมพันธกับกลุมดวยระบบแรงจูงใจ วัฒนธรรม และ
การเมืองขององคกร ผูบริหารตองรูจักธรรมชาติของคนในสถานศึกษา กลุมคนในสถานศึกษา 
ธรรมชาติสภาวะท่ีอยูใกลตัว ทองถ่ิน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตอง
เปนผูนําท่ีนําการเปล่ียนแปลงความสําเร็จในทางท่ีดีมาสูสถานศึกษา (Transformation leadership) มี
วิสัยทัศนกวางไกล รูกวาง รูลึก ตลอดจน รูจัดการท้ังทรัพยากรมนุษย วิชาการ หลักสูตร กระบวน 
การจัดการเรียนการสอนท้ังนี้เพื่อการพัฒนาของสถานศึกษาที่มีเราเปนผูบริหารสถานศึกษานั้นเอง
ท้ังหมดก็เปนสวนหนึ่งของการทําหนาท่ีบริหารสถานศึกษาโดยอาศัย หลักภาวะผูนํา มาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการบริหารงานแบบมีสวนรวมและการสรางแรงจูงใจ เพ่ือท่ีจะนํา
คนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยความเต็มใจและสุดความสามารถเต็มศักยภาพดังนั้นบทบาท
ของผูนําในฐานะท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  
การเปล่ียนท้ังทางดานความเจริญ ซ่ึงหนาท่ีนี้ของผูนํายุคใหมทาทายยิ่งนัก ดังนั้น ถาโรงเรียนท่ี
พัฒนาจนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามท่ีคาดหวังแลว ส่ิงท่ี
ติดตามมาคือ ความรักและความศรัทธา ของผูปกครอง ชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนซ่ึงจะเปนพลังสําคัญ
ในการสนับสนุนชวยเหลือใหโรงเรียนซ่ึงจะพลังสําคัญในการสนับสนุนชวยเหลือใหโรงเรียนเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
 
8. การบริหารงานโรงเรียนผูอํานวยการมีแนวคิดอยางไร 
 8.1 การวางแผน (Planning) ถือวาเปนหัวใจท่ีสําคัญของการบริหาร 
 8.2 การปฏิบัติตามแผน โดยมี การมอบหมายงาน จัดทําแผนปฏิบัติงาน การประสานงาน  
 8.3 การติดตามและประเมินแผน จัดทํา  3 ระยะ  คือ กอนการดําเนินงาน  ประเมินดาน
วัตถุประสงค ดานงาน และทรัพยากร ระยะระหวางการดําเนินงาน เปนการดําเนินงาน แตละ
ข้ันตอน ปญหาอุปสรรคในการทํางานและสุดทายเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานตามแผน ประเมินผล
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งานเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวสวนการประเมิน Formative เพื่อปรับปรุง หรือประเมิน
สวนยอย ระหวางดําเนินการ Summative เพื่อตัดสินประเมินภาพรวม เม่ือส้ินสุดโครงการ 
 
9. ผูอํานวยการโรงเรียนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนไวอยางไร 
 ใชหลักทําใหดีกวาเดิม 
 
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมีหลักการในการบริหารงานเพื่อไปสูเปาหมายอยางไร 
 ประกอบดวย 4 กระบวนการ ดังตอไปนี้ 
 10.1 การวางแผนการปฏิบัติงานการวางแผนการปฏิบัติงานใหความสําคัญกับการกําหนด
เปาหมายในระดับบุคคล เพ่ือใหผลผลิตและผลลัพธของงานท่ีไดสอดคลองและสงผลตอเปาหมาย
และความสําเร็จขององคกรอยางแทจริง  
 10.2 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการวางแผนการพัฒนา ความรู ทักษะและ
สมรรถนะของผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เนื่องจากปญหาหนึ่งท่ีพบคือ
ขาราชการไมไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมหรือไมมีการกําหนดการพัฒนาอยางจริงจัง  
 10.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากท่ีมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางแผน
พัฒนาผลการปฏิบัติงานแลว ติดตาม ดูแล ใหคําชมเชย คําปรึกษา การสอนงาน การสังเกตปญหา
และขอเสนอแนะในการแกไข  
 10.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินทราบวาผล
การปฏิบัติงานเปนอยางไร อยูในระดับใด เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาดานตางๆ 
เชน การใหรางวัลหรือการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน 
หรือเคร่ืองมือท่ีชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
11. มีแนวทางสูการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลอยางไร 
 สงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษสอดแทรกไปในทุกกลุมสาระ 
 
12. แนวทางในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนได   
 ดําเนินการอะไรบาง 
 จัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับประเทศตางๆในกลุมอาเซียน  จัดกิจกรรมใหนักเรียนให
ความสําคัญกับอาเซียน ฝกการใชภาอังกฤษในการส่ือสารและทํากิจกรรมใหมากท่ีสุด 
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13. ทานคิดวาประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอการศึกษาไทยอยางไร 
 มีผลท้ังดานบวกและดานลบการศึกษามีการเปล่ียนแปลงอยางมากเราตองเตรียมความพรอมอยู
ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุคลากรตองตามใหทัน ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของอาเซียนเราตองเพิ่ม
ทักษะทางดานนี้ใหมากท้ังนักเรียนและครู 
 
14. การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานควรที่จะจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อขอไดเปรียบในกลุม
 ประชาคมอาเซียน 
 จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนใหมีความรูในเร่ืองวัฒนธรรม ภาษาของกลุมสมาชิกอาเซียน  
และเนนภาษาอังกฤษใหมาก ซ่ึงประเทศในกลุมอาเซียน ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา 
 
15. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 
 พัฒนาใหดียิ่งข้ึนเพื่อสามารถเทาทันกลุมประเทศอาเซียนท้ังดานการศึกษา การมีคุณธรรม เปน
ท้ังคนเกงและคนดี 
 
16. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนอยางไร 
 สงเสริมใหมีการศึกษาตอ จัดอบรม สัมมนา 
 
17. ทานมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหครูทํางานอยางเต็มศักยภาพอยางไร 
 มีการเสริมแรงโดยการพูดใหกําลังใจ ชมเชยในส่ิงท่ีดี ตักเตือนในส่ิงท่ีผิด 
 
18. ทานคิดวาการพัฒนาการศึกษาไทยใหตอบสนองความตองการของสังคมและพัฒนา เด็กไทยสู
 ความเปนเลิศควรมีควรมีแนวทางอยางไร 
 ตองพัฒนาครูใหมีคุณภาพยิ่งๆข้ึนไป  เพราะครูตองมีคุณภาพ จึงจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพได
ตองสงเสริมแบบบูรณการทั้งดานครูผูสอน  นักเรียน  ส่ือการสอน ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองมีประสิทธิภาพ
และความรูความเขาใจทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
  1.3 ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง 
ชื่อ-สกุลผูรับการสัมภาษณ นางสาววงศจันทร วิมลพิทยากุล วันเดือนปท่ีสัมภาษณ 21 สิงหาคม 
2556 เวลา 12.00 น. สถานท่ีโรงเรียนประชาบํารุง 
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1. ประวัติสวนตัว 
 เกิดเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2497 สถานภาพโสด เปนคนกรุงเทพโดยกําเนิด 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 ป พ.ศ. 2525 จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร กศบ. 
 สังคมศึกษา 
 ป พ.ศ. 2529 จบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกการประถมศึกษา 
 ป พ.ศ. 2546 ป.บัณฑิตราชภัฏธนบุรี 
 
3. ประสบการณในการทํางาน 
 ป พ.ศ. 2525 ครูผูสอน 
 ป พ.ศ. 2535 ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนสุเหราบางมะเขือ เขตวัฒนา 
 ป พ.ศ. 2540  เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนประเทศ เขตหนองแขม 
 ป พ.ศ. 2543 เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ) เขตบางแค 
 ป พ.ศ. 2545 อาจารยใหญ โรงเรียนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ 
 ป พ.ศ. 2547 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิเศษการ  เขตบางกอกนอย 
 ป พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง-ปจจุบัน 
 
4. เกียรติยศชื่อเสียง 
 ป พ.ศ. 2547 เปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิเศษกลางโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ กระบ่ี 
  กระบอง 3 ปซอนชิงถวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (จาก 
  สมาคมกีฬาไทย) 
 ป พ.ศ. 2552 โรงเรียนเกษตรปลอดสารพิษ 
 ป พ.ศ. 2554  รางวัลดีเดนโครงการเงินทองของมีคา (จากกทม.) 
 ป พ.ศ. 2551 เปนผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง ชนะเลิศวอลเลยบอลระดับประเทศ รุน 10 ป 
  ชาย  
 
5. การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานตางประเทศ 
 ป พ.ศ. 2532 เปนครูอาสาสมัคร (ครูใหญ) พุทธศาสนาท่ีรัฐฟลอริดา อเมริกา (3 เดือน) 
 ป พ.ศ. 2534 อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับตน 
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 ป พ.ศ. 2535 อบรมผูบริหารสถานศึกษา ประเทศสิงคโปร 
 ป พ.ศ. 2539 อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง 
 ป พ.ศ. 2542 เปนครูใหญภาคฤดูรอนท่ีซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 
 ป พ.ศ. 2543 จัดทําหลักสูตรการสอนที่ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 
 ป พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานท่ีฝร่ังเศส – เยอรมัน 
 ป พ.ศ. 2549 อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง 
 ป พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานท่ีอังกฤษ 
 ป พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน 
 
6. หลักการบริหารงานโรงเรียน 
 หลักธรรมภิบาล หลักพรมวิหาร 4 ฆารวาสธรรม ปฏิบัติกับผูรวมงานตามหลักท่ีตัวเองปฏิบัติกับ
ผูรวมงานตามหลักท่ีตัวเองปฏิบัติ ตัวเองยึดถือศีล 5 พอเปนผูบริหารก็มาดูวาการเปนผูบริหารตองมี
หลักตอไปเร่ือยๆ เพื่อการพัฒนาและการจูงใจ ไปทํางานท่ีไหนก็ทําทํางานในส่ิงท่ีถูกตองและดี
ท่ีสุดและสรางผูนําข้ึนมา ปลูกฝงใหผูรวมงานรักองคกร ทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหผูรวมงานศรัทธา 
ปกติการทํางานใหบรรลุนโยบายตองเลือกคนใหถูกกับงาน การสรางผูนําเปนส่ิงสําคัญ สรางผูนํา
ใหถูกกับงาน หลักใหญๆคือหลักธรรมาภิบาล หลักการมีสวนรวม ควรใหเกียรติครูเกาอาวุโส ยก
ยองชมเชยผูท่ีสรางช่ือเสียงใหโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ 
 ซ่ึงหลักธรรมภิบาล คือ หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามท่ี UN ESCAP 
กําหนดไวมี 8 หลักการ คือ การมีสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ความสอดคลอง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล 
 การมีสวนรวม (Participatory) การมีสวนรวมของสมาชิกท้ังชายหญิงคือการตัดสินใจท่ีสําคัญใน
สังคมและสรางความสามัคคีใหเกิดกับประชาชน การมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสระไมมี การ
บังคับ สมาชิกเต็มใจใหความรวมมือดวยตนเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือผูแทน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 การปฏิบัติตามกฎ (Rule of Law) ธรรมาภิบาลตองการความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย ไม
เลือกปฏิบัติ ไมลําเอียง มีการปฏิบัติอยางเสมอภาค และเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกันทุก
คนในสังคมอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 
 ความโปรงใส (Transparency) ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูล
อยางตรงไปตรงมาส่ิงนี้ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรัปช่ันไดท้ังในภาครัฐและเอกชน ส่ือจะเขา
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มามีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารท่ี
ถูกตองใหแกสังคมไดรับทราบ 
 ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหคนทุกฝายทําหนาท่ีของ
ตนใหดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการคิดและการ
ตัดสินใจนั้นๆ ความสอดคลอง (Consensus Oriented) ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและ
สรุปความตองการของคนในสังคม ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมากโดยพยายามหาจุดสนใจรวมกัน
และความตองการ ท่ีสอดคลองตองกันของสังคมมาเปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาความขัดแยงใน
สังคม การจะพัฒนาสังคมได ตองทราบความตองการท่ีสอดคลองตองกันของสังคมน้ันๆ ดวย
วิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ กอน 
 ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) ความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีประชาชนทุก
คนพึงไดรับจากรัฐบาล ท้ังการบริการดานสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืนๆ 
 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
 เปนวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยการผลิตและจําหนายเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ี
คุมคากับเงินท่ีลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงท่ีสุดตอมวลมนุษยชาติ โดยมีการ
พัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 การมีเหตุผล (Accountability) การมีเหตุผลเปนความตองการในทุกสังคม ประชาชนทุกคน ตอง
ตัดสินใจ และรับผิดชอบตอการกระทําของตนดวยผลท่ีสมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถ
กระทําไดถาปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 
7. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 7.1 ดานงบประมาณ ดานการกอสราง ปรับปรุงโรงเรียนมีความลาชาไมทันกับการใชงาน 
 7.2 ดานวิชาการ ดานการอานของนักเรียน ประมาณรอยละ 10 นักเรียนยังอานไมคลอง
มอบหมายใหผูเกี่ยวของทําวิจัยในช้ันเรียน 
 7.3 ดานนโยบาย วางแผนใหผูท่ีมีทักษะความสามารถรับมอบหมายงานไป 
 7.4 ดานอาคารสถานท่ี มอบหมายใหรองผูอํานวยการสํารวจในสวนท่ีตองแกไข ซอมแซม 
 7.5 ดานสัมพันธชุมชน ชักชวนบุคคลในชุมชนมาเปนคณะกรรมการโรงเรียนไดรับความรวม 
มือเปนอยางดี 
 
8. การบริหารงานโรงเรียนผูอํานวยการมีแนวคิดอยางไร 
 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
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9. ผูอํานวยการโรงเรียนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนไวอยางไร 
 กําหนดโดยการวิเคราะหจาก SWOT และวิสัยทัศนไดพันธกิจท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน    
เปาหมายไดจากยุทธศาสตร วิเคราะหนโยบายการศึกษาจากกรุงเทพมหานครมาดําเนินการให
สอดคลอง ซ่ึง SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths Weaknesses Opportunities and Threats โดย 
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก ซ่ึงองคกร
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ี
องคกรทําไดดี 
 Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรท่ีเปนลบและดอยความสามารถ ซ่ึง
องคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดไมดี  
 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยใหการทํางาน
ขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินการขององคกร  
 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีขัดขวางการทํางานขององคกร
ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนปญหาตอองคกร บางคร้ังการ
จําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนส่ิงท่ีทําไดยาก เพราะท้ังสองส่ิงนี้สามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงอาจทําใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได และในทางกลับกัน 
อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ปรับเปล่ียนกลยุทธของตนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณแวดลอม 
 
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมีหลักการในการบริหารงานเพื่อไปสูเปาหมายอยางไร 
 หลักการธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม ยึดการมีสวนรวมของบุคลากร  มอบอํานาจไปตาม
ข้ันตอนจากผูอํานวยการไปหารองผูอํานวยการ จากรองผูอํานวยการไปหาหัวหนาสายและหัวหนา
กลุมสาระ รับนโยบายไปดําเนินการมีการประชุมการดําเนินงาน  ถามีปญหาใหเสนอแนวทางแกไข  
ถามีปญหาในดานวิชาการเปนหนาท่ีของหัวหนากลุมสาระ ถาดานระเบียบวินัยเปนหนาท่ีของ
หัวหนาสายช้ันดําเนินการ 
 
11. มีแนวทางสูการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลอยางไร 
 ขณะนี้ดําเนินการกระจายอํานาจลงไปในกลุมสาระใหนักเรียนเรียนรูในเรื่องของอาเซียน จัด 
อาเซียนวีค ข้ึนผานกลุมสาระ จัดนิทรรศการ จัดการเรียนรูหนาเสาธง ทําโครงงานเกี่ยวกับ อาเซียน   
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จัดปายนิเทศ แตนโยบายจากสํานักการศึกษายังไมลงมาเทาไหร โรงเรียนจึงจัดซ้ือหนังสือเกี่ยวกับ
อาเซียน ในเร่ืองภาษาสงเสริมใหครูจัดส่ือท่ีหลากหลายใหรองรับอาเซียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การรองรับอาเซียน 
 
12. แนวทางในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนได   
 ดําเนินการอะไรบาง 
 จัดทําอาเซียน วีค เชิญผูปกครอง และคนในชุมชนเขาชมงาน ใหจัดการแสดงของแตละ
ประเทศ จัดอาหารของแตละประเทศอาเซียน และการแตงกายแบบกลุมประเทศอาเซียน จัดเปน
นิทรรศการ การฝกใหนักเรียนกลาวคําทักทายและขอบคุณ การเปดเสียงตามสายใหนักเรียนฟง
เพลงเกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนทุกสัปดาห ซ่ึงประเทศในกลุมอาเซียน ประกอบดวย สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือ
ปฏิญญาอา เ ซียน  (ASEAN Declaration) เ ม่ือวัน ท่ี  8 สิงหาคม  2510 โดยมีประ เทศสมาชิก
ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมามีประเทศ
สมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา ตามลําดับ จึงทําให
ปจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ 
 
13. ทานคิดวาประชาคมอาเซียนจะมผีลกระทบตอการศึกษาไทยอยางไร 
 ดานบวกทําใหเกิดการพัฒนาที่สับไวท่ีสุดเร่ืองภาษาและวัฒนธรรม ผลเชิงบวกกระตุนในดาน
การส่ือสารจัดการศึกษาภาษาอังกฤษท่ีมีการพัฒนามากข้ึนกวาเดิม อาจจะทําใหวิชาอ่ืนๆ มีผล
ตามมาดวย ในเรื่องการใหความรูกับครูมีการลงทุนเพิ่มข้ึน มีการจัดอบรมมากข้ึน ถาใหดีตองให 
กรุงเทพมหานครลงมาดําเนินการ ซ่ึงไมพนหลัก4 m ไดแก คน (Men) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Materials) และการจัดการ (Management) ในดานลบ ผลกระทบในเร่ืองสาธารณูปโภค การขนสง 
การเดินทางยังไมครบถวนทําใหสงผลตอการศึกษา เชิงบวกอาจมีการแลกเปล่ียนนักเรียนมากขึ้น 
เพิ่มนโยบายการศึกษาใหทันกับกลุมอาเซียน ในอีก 2 ปขางหนาคิดวาอาจจะไดรับนโยบายเพิ่มเติม
จากกรุงเทพมหานครเพิ่มมากข้ึนตองมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน กระตุนครูใหมากข้ึน 
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14. การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานควรท่ีจะจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อขอไดเปรียบในกลุม
 ประชาคมอาเซียน 
 ควรมีหลักสูตรเฉพาะในสถานศึกษาและควรมีบุคลากรที่ครบถวน เพียงพอ และควรไดรับการ
สนับสนุนดานอุปกรณท่ีทันสมัย เชน กองปฏิบัติการทางภาษาและเปนหองท่ีมีมาตรฐานและไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนดานอาคาร ควรมีการพัฒนาหองสมุดให
ทันสมัย เพิ่มบุคลากรท่ีดูแลหองสมุดท่ีมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 
15. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 
 นอกจากนํานโยบายสูการปฏิบัติแลว การวิเคราะหในดานศักยภาพเด็กทุกกลุมสาระมีการ
สงเสริมหมด ท่ีโรงเรียนมีความโดดเดนเร่ืองกีฬาก็จะสงเสริมสรางแรงจูงใจจากครูกอนซ่ึงไดรับ
ความรวมมือจากครูและผูปกครอง ในดานครูในแตละวิชาสงเสริมใหครูมีศักยภาพเพ่ือนําไปสู
นักเรียน 
 
16. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนอยางไร 
 สงเสริมสนับสนุนใหศึกษาตอสงเสริมใหเขาฝกอบรม สัมมนา ใชระบบการนิเทศภายในใน
การกํากับการทํางานกิจกรรมในการนิเทศภายในในการกํากับการทํางาน กิจกรรมในการนิเทศ
ภายในชวยในการกระตุนเสริมแรงและติดตามกํากับการทํางานของครูสรางขวัญ กําลังใจตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
 
17. ทานมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหครูทํางานอยางเต็มศักยภาพอยางไร 
 ประชุมช้ีแจงคัดเลือกครูท่ีเขาใจนโยบายและมีศักยภาพเพียงพอในการรับนโยบายใหดูจาก
ประสบการณของครู ความสามารถของครู และดูท่ีอัธยาศัย และมีความสามารถในการรับงานไดดี 
มีอัธยาศัยท่ีดีใชวิธีการพูดคุยและความเขาใจเราทําเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายบางคนมีนโยบาย
ของเขาเราก็ตองเสนอแนะดวย 
 
18. ทานคิดวาการพัฒนาการศึกษาไทยใหตอบสนองความตองการของสังคมและพัฒนา เด็กไทยสู
 ความเปนเลิศควรมีควรมีแนวทางอยางไร 
 18.1 พิจารณาตัวบุคคล (ครู) แลววิเคราะหตัวผูเรียนเม่ือพิจารณาเสร็จก็มาใชหลัก 4m คน 
(Men) เ งิน  (Money) วัสดุ ส่ิงของ  (Materials) และการจัดการ  (Management) และประสาน
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ความสัมพันธจากหนวยงานภายนอกถามีการประกวดตางๆ ก็พยายามสงเด็กเขาประกวดเพื่อ
กระตุนครูกระตุนเด็ก 
 18.2 การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและเด็กเพื่อสรางแรงจูงใจครูและเด็ก ภายในโรงเรียนมักจะมี
การจัดการแขงขันภายในกลุมสาระและสายช้ันเพื่อพัฒนาใหมีการพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ 
 
  1.4 ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ชื่อ-สกุลผูรับการสัมภาษณ นายสิทธิโชค ศรีวิเชียร วันเดือนปท่ีสัมภาษณ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 
10.15 น. สถานท่ีโรงเรียนวัดตะลอม 
 
1. ประวัติสวนตัว 
 เกิดเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2499 เกิดท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี สถานภาพสมรสแลวกับนางอุมาพร 
คุณพรรณ มีบุตรี 1 คน ปจจุบันทํางานแลว 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 ป พ.ศ. 2517 จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 ป พ.ศ. 2520 จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาข้ันสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครู 
 บานสมเด็จเจาพระยา 
 ป พ.ศ. 2524 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทร 
 วิโรฒ ประสานมิตร  
 
3. ประสบการณในการทํางาน 
 ป พ.ศ. 2531   ครูผูสอน 
 ป พ.ศ. 2536   ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนวัดประดู สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
 ป พ.ศ. 2540   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผตัน สํานักงานเขตพญาไท 
 ป พ.ศ. 2540    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดอางแกว สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
 ป พ.ศ. 2541    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักงานเขตบางแค 
 ป พ.ศ. 2541    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักงานเขตบางแค 
 ป พ.ศ. 2542    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาราม สํานักงานเขตคลองสาน 
 ป พ.ศ. 2544    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สํานักงานเขตหนองแขม 
 ป พ.ศ. 2544    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาราม สํานักงานเขตคลองสาน 
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 ป พ.ศ. 2544    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สํานักงานเขตหนองแขม 
 ป พ.ศ. 2546    ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเพชรเกษม สํานักงานเขตบางแค 
 ป พ.ศ. 2552    รองผูอํานวยการโรงเรียนบางแคเหนือ สํานักงานเขตบางแค 
 ป พ.ศ. 2554    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตรีทศเทพ สํานักงานเขตพระนคร 
 ป พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตะลอม สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
 
4. เกียรติยศชื่อเสียง 
 เปนผูท่ีมีความชํานาญในดานการบริหาร ในตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน 18 ป 
 
5. การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานตางประเทศ 
 ป พ.ศ. 2539 ศึกษาดูงานมาเลยเซีย-สิงคโปร 
 ป พ.ศ. 2552 อบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง 
 ป พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานท่ียุโรป อบรมผูบริหารสถานศึกษา 
 
6. หลักการบริหารงานโรงเรียน 
 เนื่องจากการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กข้ึนอยูกับบริบทแลวแตการเลือกใชและการบริหาร
บุคคลากรท่ีมีจํากัด ตองจัดการใหได หลักการยุทธศาสตรตองนํามาใชไดเชิงรุก ไมทํางานตามใจ  
บริหารโดยการมีสวนรวม การบริหารแตละอยางตองไดใจกอนการไดงาน ตองใชหลักการ 
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
7. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรไมเพียงพอมีจํากัด โรงเรียนเล็กมักจะมีครูอยูตางจังหวัด
และมักจะยายกลับและตองทํางานทุกอยาง  
 การแกไขจัดใหมีการบูรณาการและชวยเหลือ พัฒนาบุคลากรใหตรงจุดถาไดใจก็จะตรงจุด เร่ือง
ของกฎกติกาตองยึดหลักพยายามใหองคกรเรียนรูดวยตนอง มีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน รวมคิด 
รวมทํา ประสานกับองคกรตางๆเพ่ือดึงงบประมาณจากวัดและชุมชน 
 
8. การบริหารงานโรงเรียนผูอํานวยการมีแนวคิดอยางไร 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการพัฒนาองคกร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหาร
เชิงกลยุทธ  ซ่ึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารจัดการท่ีมีการวางแผนโดยมุงพิจารณา
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กําหนดทิศทาง ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจนในเชิงรุกหรือเชิงปองกันปญหาที่มุงเนน
สัมฤทธ์ิผลและการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีมีทิศทางชัดเจน โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 8.1 การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองกวาง โดยสามารถมองเห็นความสัมพันธกันระหวาง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เช่ือมโยงในการทํางานสูความสําเร็จ 
 8.2 การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองไกลและมองลึกในการคาดคะเนอนาคตขางหนาระยะส้ัน
และระยะยาวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
 8.3 การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรในการวิเคราะหทางเลือกวิธีการ
ทํางานใหสําเร็จอยางชาญฉลาด กลาแขงขัน แสวงหาความกาวหนารูเทาทันสถานการณ 
 
9. ผูอํานวยการโรงเรียนกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนไวอยางไร 
 ดําเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน รวมพลังทุกฝายสรางการมีสวนรวม รวบรวมขอมูลการ
พัฒนางาน ประชาสัมพันธ นําโรงเรียนสูความเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลงการเรียนรู 
 
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมีหลักการในการบริหารงานเพื่อไปสูเปาหมายอยางไร 
 ใชกระบวนการของ DEMMING (PDCA) PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยอมาจาก 4 
คํา ไดแก Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) 
ซ่ึงวงจร PDCA สามารถประยุกตใชไดกับทุกๆ เร่ือง นับต้ังแตกิจกรรมสวนตัว เชน การปรุงอาหาร 
การเดินทางไปทํางานในแตละวัน การต้ังเปาหมายชีวิต และการดําเนินงานในระดับบริษัท ซ่ึง
รายละเอียดในแตละข้ันตอนมีดังนี้ 
 10.1 P = Plan ข้ันตอนการวางแผน ครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอท่ีตองการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน พรอมกับ
พิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บ
ขอมูลและกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงใหชัดเจน ซ่ึงการวางแผนจะชวยใหกิจการสามารถ
คาดการณส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน 
วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน และเวลา 
 10.2 D = Do ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนด
ไวในข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนิน
ไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม เพื่อทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว 
 10.3 C=Check ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ไดรับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหทราบวา ในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว
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หรือไม แตส่ิงสําคัญก็คือ ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยคร้ังแคไหน เพื่อใหขอมูลท่ีไดจาก
การตรวจสอบเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป 
 10.4 A = Action ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม (ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม) 
 
11. มีแนวทางสูการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลอยางไร 
 ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ตามแผนและโครงการที่กําหนดไวจัดทําแผนปฏิบัติ จัดทํา 
SWOT และตรวจสอบโดยใชหลัก DEMMING (PDCA) 
 โดย คําวา  SWOT คือ  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ภายใน เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดาน
การเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล 
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหา
หรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซ่ึงบริษัทจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น 
 O มาจาก  Opportunities หมายถึง  โอกาส  ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก  เปนผลจากการท่ี
สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชน
จากโอกาสนั้น 
 T มาจาก  Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัด
อุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 
 
12. แนวทางในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียนได   
 ดําเนินการอะไรบาง 
 มุงเนนเร่ืองภาษาอังกฤษกําหนดกิจกรรมเพื่อเตรียมบุคลากรและนักเรียนเร่ืองภาษา เร่ืององค
ความรู 10 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย บรูไนดารุส-
ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา ใหครูสอดแทรกเร่ืองการสอนเกี่ยวกับอาเซียนหมด 
เร่ืองเงิน อาหาร วัฒนธรรม พัฒนาแหลงเรียนรู กําหนดยุทธศาสตรใหครูพูดไทยคําอังกฤษคํา
สงเสริมใหเด็กคนควาดวยตนเองทางอินเตอรเน็ต 
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13. ทานคิดวาประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอการศึกษาไทยอยางไร 
 เกิดการแขงขัน ดานบวกจะเกิดการต่ืนตัว ดานลบเราจะตามเขาไมทัน มีการคมนาคมติดตอ
ดานการศึกษาตามไมทัน มีการเสียเปรียบดานแรงงาน แรงงานท่ีมีฝมือถูกแยงหมด 
 
14. การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานควรที่จะจัดการเรียนการสอนอยางไรเพื่อขอไดเปรียบในกลุม
 ประชาคมอาเซียน 
 เนนภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหมากท่ีสุดใหใชทุกกลุมสาระ 
 
15. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 
 หลักของการประกันคุณภาพ ยึดหลักวา วันนี้ตองดีกวาเม่ือวาน คือตองพัฒนาดีข้ึนเร่ือยๆ เนน
ทักษะการคิด 
 
16. โรงเรียนของทานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนอยางไร  
 เปดโอกาสใหเขาพัฒนาตนเองอยางหลากหลาย อบรมสัมมนาจัดกิจกรรมใหครูพัฒนาตนเอง 
ใน 1 สัปดาหใหครูอานบทความมา 1 เร่ืองมาเผยแพรโดยการสรุปซ่ึงคนควาทางอินเตอรเน็ต และ
สามารถสงงาน ส่ังงานทาง e- mail ไดสรางความตระหนักใหบุคคลากรรูวาการประกันคุณภาพเปน
งานของตนเองท่ีตองทํา 
 
17. ทานมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหครูทํางานอยางเต็มศักยภาพอยางไร 
 สรางความตระหนัก ปลูกฝงใหรูจักรับผิดชอบในหนาท่ีใหความรูความเขาใจในเร่ืองข้ัน
เงินเดือน ความกาวหนา การเพิ่มวุฒิ ใหเกียรติในการปฏิบัติงานใหสถานภาพในสังคมกับเขา เชน
เปนหัวหนากลุม หัวหนาสาย หัวหนางาน การกาวสูตําแหนงทางวิชาการ 
 
18. ทานคิดวาการพัฒนาการศึกษาไทยใหตอบสนองความตองการของสังคมและพัฒนา เด็กไทยสู
 ความเปนเลิศควรมีควรมีแนวทางอยางไร 
 พัฒนาองคความรูใหครูกอน ถาครูตระหนักมีความรับผิดชอบก็จะสงผลแกเด็ก 
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 2. สรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารเพื่อศึกษาขอมูลแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน 
  จากท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูใน
ระดับสูงตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด คือ ขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
พบวาผูบริหารท้ัง 4 ทานลวนแตจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท และจบทางดานการศึกษา ทุก
ทานลวนแตมีประสบการณดานการบริหารท่ียาวนาน โดยเร่ิมจากตําแหนงผูชวยอาจารยใหญผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ และผูอํานวยการโรงเรียน ทุกทานไดสรางผลงานในดานการ
บริหารงานใหแกโรงเรียน และไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยการอบรมสัมมนา ดูงานท้ังในและ
ตางประเทศอยูเสมอ 
  2.1 ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
   ดานความมีบารมี 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษไดใชหลักการบริหารคือ รวมคิด รวมทํา รวม
พัฒนา รักษาระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาท่ี ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญไดใชหลักการบริหาร
คือใชหลัก ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความสามารถของแตละบุคคล  หลักเสริมสรางความเปน
กลางทางการเมือง หลักมนุษยสัมพันธ และโดยหลักๆ ใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูบริหาร
โรงเรียนขนาดกลางไดใชหลักการบริหารคือหลักธรรมภิบาล และผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไดใช
หลักการบริหารคือบริหารโดยการมีสวนรวม การบริหารแตละอยางตองไดใจกอนการไดงาน ตอง
ใชหลักการธรรมาภิบาลในการบริหาร 
   ดานการดลใจ 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษไดมอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลนั้นๆ
เพราะการมอบหมายงานท่ีไมเหมาะสมจะทําใหครูขาดแรงจูงใจซ่ึงทําใหไมสามารถทํางานใหไดผล
ลัพธอยางท่ีคาดหวังสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดีรวมท้ังการพูดจายกยองชมเชยผูบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญไดมีการเสริมแรงโดยการพูดใหกําลังใจ ชมเชยในส่ิงท่ีดี ตักเตือนในส่ิงท่ีผิด  
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางไดใชวิธีประชุมช้ีแจงคัดเลือกครูท่ีเขาใจนโยบายและมีศักยภาพ
เพียงพอในการรับนโยบายใหดูจากประสบการณของครู ความสามารถของครู และดูท่ีอัธยาศัย และ
มีความสามารถในการรับงานไดดี มีอัธยาศัยท่ีดีใชวิธีการพูดคุยและความเขาใจเราทําเพ่ือให
บรรลุผลตามนโยบายบางคนมีนโยบายของเขาเราก็ตองเสนอแนะดวย ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ไดใชวิธีสรางความตระหนัก ปลูกฝงใหรูจักรับผิดชอบในหนาท่ีใหความรูความเขาใจในเร่ืองข้ัน
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เงินเดือน ความกาวหนา การเพิ่มวุฒิ  ใหเกียรติในการปฏิบัติงานใหสถานภาพในสังคมกับเขา เชน
เปนหัวหนากลุม  หัวหนาสาย หัวหนางาน การกาวสูตําแหนงทางวิชาการ 
   ดานการกระตุนการใชปญญา 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษไดสงเสริมใหมีการศึกษาตอครูจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนบุคคลท่ีชอบพัฒนา องคความรูของตนเองอยู เสมอใหทันตอ
สถานการณ  จัดการอบรมสัมมนาใหความรูในเร่ืองตางๆ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญไดสงเสริม
ใหมีการศึกษาตอ จัดอบรม สัมมนา ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางไดสงเสริมสนับสนุนใหศึกษาตอ
สงเสริมใหเขาฝกอบรม สัมมนา ใชระบบการนิเทศภายในในการกํากับการทํางานกิจกรรมในการ
นิเทศภายในในการกํากับการทํางาน กิจกรรมในการนิเทศภายในชวยในการกระตุนเสริมแรงและ
ติดตามกํากับการทํางานของครูสรางขวัญ กําลังใจตามโอกาสท่ีเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กไดเปดโอกาสใหครูพัฒนาตนเองอยางหลากหลาย อบรมสัมมนาจัดกิจกรรมใหครูพัฒนาตนเอง 
ใน 1 สัปดาหใหครูอานบทความมา 1 เร่ืองมาเผยแพรโดยการสรุปซ่ึงคนควาทางอินเตอรเน็ต และ
สามารถสงงาน ส่ังงานทาง e- mail ไดสรางความตระหนักใหบุคคลากรรูวาการประกันคุณภาพเปน
งานของตนเองท่ีตองทํา 
   ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดไดมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลนั้นๆ 
มีการเสริมแรงพูดคุยใหกําลังใจ และใหคําแนะนําเม่ือเกิดปญหา 
  2.2 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
   ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดจะใชกระบวนการแลกเปล่ียนโดยจะกลาวแสดงความ
ยินดีเม่ืองานประสบผลสําเร็จ จะพูดจายกยองชมเชย ถาครูยังทํางานไมสําเร็จก็จะใหกําลังใจและจะ
ใหตามชวยเหลือตามความเหมาะสม 
   ดานการบริหารงานแบบวางเฉย 
   จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาด
โรงเรียนปรากฏวาผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดจะใชวิธีการคอยเฝาสังเกตวาครูตองการคําแนะนํา
หรือการสนับสนุนอ่ืนๆเพิ่มเติมในการทํางานใหสําเร็จหรือไม จะไมเขาไปแทรกแซงการทํางาน
ของครู จะเขาไปชวยเหลือตอเม่ือมีขอผิดพลาด 
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  จากท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต เพื่อศึกษาขอมูลแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียนโดยมีโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ผลจากการที่ผูวิจัยไดไปสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
ภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน จํานวน 4 ทาน เม่ือสอบถามประวัติดานการศึกษา ทุก
ทานจบการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาโท ประวัติดานการทํางาน ทุกทานลวนแตมีประสบการณ
และความชํานาญในดานการบริหารโดยเร่ิมจากตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการ  
อาจารยใหญ และผูอํานวยการโรงเรียน ในดานเกียรติยศช่ือเสียง มีท้ังไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน 
และเปนผูบริหารที่ใหการสนับสนุนโรงเรียนใหมีการแขงขันตางๆ มากมายจนทําใหโรงเรียนไดรับ
รางวัลและมีช่ือเสียง ทุกทานลวนแตใชหลักการในการบริหารที่คลายๆ กัน คือ หลักธรรมาภิบาล  
และใชหลักการของ PDCA มาใชในการพัฒนาโรงเรียน  คือ 1. P คือการวางแผนรวมกัน (Plan) 2. 
D คือการลงมือทํา (Do) การนําผลสรุปจากการวางแผนรวมกันนําไปใช 3. C คือการตรวจสอบงาน 
(Check) ตรวจสอบจากขอตกลงไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค 4.  A คือการปรับปรุง แกไข 
งานใหดีข้ึน (Act) การปฏิบัติจากขอตรวจสอบแลวไปปฏิบัติในแนวทางท่ีดีและทุกทานไดมี
แนวทางในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธ การจัดปายนิเทศ จัดทําอาเซียน วีค การเปดเสียงตามสายใหนักเรียนฟงเพลง
เกี่ยวกับกลุมประเทศอาเซียนทุกสัปดาห ผูบริหารท้ัง 4 ทานมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียนและครู
คลายๆ กันคือ การสรางคานิยมท่ีดี เจตคติท่ีดี เนนใหผูเรียนมีคุณธรรมโดยมีผูขับเคล่ือนคือครู สวน
แนวทางในการพัฒนาครูก็จะสงเสริมใหครูไดศึกษาตอ เขารับการฝกอบรม สัมมนา มีวิธีการสราง
แรงจูงใจใหครูโดยการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลนั้นๆ โดยดูจากประสบการณและ
ความสามารถของงครู สรางความตระหนัก ปลูกฝงใหรูจักรับผิดชอบในหนาท่ี 
 


