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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัด

เพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

ครูผู้สอนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการวงแผน ด้านการจัดการองค์กร  
ด้านการควบคุมและด้านการเป็นผู้นำ ตามลำดับ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารผู้บริหารจะต้อง

ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารให้ครบทุกองค์ประกอบโดยเน้นเร่ืองการวางแผน การจัดการองค์กร  

การเป็นผู้นำและการควบคุม 

 

คำสำคัญ:  ความคิดเห็น, กระบวนการบริหาร, โรงเรียนขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the teachers’ opinions towards 

the administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun 

Secondary Educational Service Area Office 40 and 2) explore proposed approaches to 

developing the administrative process of small schools passing standard criteria of 

Phetchabun Secondary Educational Service Area Office 40. The population of the research 

were comprised of 120 teachers in small schools.  The research instrument consisted of a 

5-point rating scale and open-ended questions. The statistics used for analyzing the 

collected data were percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 1) according to the teachers’ opinions, the 

administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun Secondary 

Educational Service Area Office 40 was performed at high level in whole and in part. The 

listed mean scores in order from the highest to the lowest included planning, 

organization, controlling and leadership and 2) the proposed approaches to developing 

the administrative process of small schools passing standard criteria of Phetchabun 

Secondary Educational Service Area Office 40 were that school administrators should put 

an emphasis on all factors composing administrative process, especially planning, 

organization, leadership and controlling. 

 

Keywords: Opinion, Administrative Process, Small Schools 

 
บทนำ 

ในโลกแห่งอนาคตจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการศึกษา จึงเป็นท้ังกระบวนการ 
และเน้ือหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และเป็นการสร้างภูมิ

ปัญญาให้แก่สังคม ดังน้ัน การศึกษาจึงเป็นรากฐานและเคร่ืองมือสำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ การท่ีจะใช้การศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือ ในการพัฒนาประชากร 

และประเทศชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบ การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพดีพอท่ีจะพัฒนาประชากร และประเทศชาติให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน์ 

สังคมกับการบริหาร เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ เพราะการบริหารเป็นส่ิงท่ี สำคัญท่ี

จะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นกิจกรรมขององค์การในสังคมท่ีจำเป็นจะต้อง ดำเนินงานในทุก
องค์การ ท้ังน้ีเพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดจุดเร่ิมต้นของการดำเนินงานในสังคม ซ่ึงมนุษย์ได้ร่วมกันวาง
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จุดหมายปลายทางหรือความสำเร็จของงานในงานแต่ละองค์การเอาไว้ เม่ือเป็นเช่นน้ีการบริหารกับสังคม 

จึงแยกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาด การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

และความก้าวหน้าของการบริหารน้ัน เรามีความเช่ือว่าจะไม่ หยุดย้ังอยู่เพียงแค่น้ี จะต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าพัฒนาหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ท้ังน้ี เพ่ือผลสำเร็จของงานของสถาบันทุก ๆ 

แห่ง และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของสังคมเป็นสำคัญ (สมศักด์ิ คงเท่ียง, 2545: 4-5) 

สถาบันทางการศึกษาก็เช่นกัน การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประสบ ความสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ ก็ย่อมข้ึนอยู่กับการบริหารท่ีดีต้องข้ึนอยู่กับกระบวนการบริหารเป็น
สำคัญ ดังท่ีวิวัธน์ นาทรงคุณ (2547: 14) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหาร คือ แนวทางหรือวิธีการ 

ท่ีผู้บริหาร ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ให้สามารถ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายหรือเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นข้ันตอน ในการปฏิบัติงานหรือท่ีสุมน บริสุทธ์ิ (2541: 9) กล่าวไว้ว่า
กระบวนการบริหาร คือ ข้ันตอนบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายในการบริหารงาน 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการ บริหาร

หรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ท่ีต้องมีการดำเนินงานให้เป็นระบบครบวงจร โดยมีข้ันตอนท่ีสำคัญประการหน่ึง

คือ การประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใด รวมท้ังมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเร่ืองใดบ้างท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ

วางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 26 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ การประกัน
คุณภาพ มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการ

เฉพาะ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานเป็นองค์การ
มหาชนทำหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา  

ท่ีมิใช่การจัดการอุดมศึกษาซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย 

หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับต้ังแต่ การประเมินคร้ังสุดท้าย 

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
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มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ

หน่วยงาน ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หากมิได้ดำเนินการ
ดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

มาตรฐานการศึกษาคือข้อกำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็น หลักในการ

เทียบเคียงสำหรับส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรฐาน
จึงเป็นตัวช้ีวัดว่าการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้กำหนดมาตรฐานของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติ ใน แต่ละระดับ ไว้ท้ังหมด 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561) 

สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา

จะเป็นผู้มี บทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จึงควรสร้างความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ของคณะกรรมการและกระตุ้น ให้มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถาน ศึกษาให้มีคุณภาพ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผู้บริหารและครูมี

ความเห็นสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันว่า ชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นผู้มีบทบาท สำคัญใน

การบริหารและจัดการ จึงควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและกระตุ้น ให้มีความ

ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ (เสรี พุทธปวน, 2546) 

จากบทนำดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ กระบวนการบริหาร

โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุฯภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามเพศและประสบการณ์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เป็นการวิจัยเก่ียวกับ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  

ตามแนวคิดของ (อ้างถึงใน สุมน บริสุทธ์ิ, 2541: 161) น้ันเห็นว่าเป็นกระบวนการดำเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนสำคัญ ดังต่อไปน้ี 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด

องค์การ (Organizing) 3) การเป็นผู้นำ (Leading) 4) การควบคุมงาน (Controlling) 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 120 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ 

3.1 ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานภาพของครูท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 

3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

1) ด้านการวางแผน (Planning) 

2) ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 

3) ด้านการเป็นผู้นำ (Leading) 

4) ด้านการควบคุม (Controlling) 

    ความคิดเห็นของครูท่ีมีต4อ

กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ี

ผ4านเกณฑ>มาตรฐานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

จังหวัดเพชรบูรณ>   

แบ4งออกเปQน 4 ดRาน คือ  

   1. ดRานการวางแผน (Planning)  

   2. ดRานการจัดการองค>กร (Organizing)  

   3. ดRานการเปQนผูRนำ (Leading)  

   4. ดRานการควบคุม (Controlling) 

 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ4านเกณฑ>มาตรฐาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 40  จังหวัดเพชรบูรณ> 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร

โรงเรียนของขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และคำนิยามศัพท์ท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ 
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามตัวแปรท่ีกำหนด นำแบบสอบถามไป ปรึกษาอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาการวิจัย 

4. นำแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเสนอให้ผู้ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางลำดวน นักดนตรี 

นางสาวภัทธานิษฐ์ รอดมาและนางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล แล้วนำผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) โดยกำหนดค่า 

IOC ต้ังแต่ 0.88 ข้ึนไปถือว่าใช้ได้ 
5. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใช้ (Try out)  

กับประชากรท่ีคล้ายคลึงกับประชากรท่ีใช้ในการวิจัย แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ จำนวน 120 ลงเพ่ือหาความ

เช่ือม่ัน (Reliability) โดยผู้ศึกษาใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค chanbach's Alpha Coefficient) 

ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.88 

6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรท่ีกำหนดไว้ จำแนก

เป็น 2 ตอน มีรายละเอียดของเคร่ืองมือ ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เร่ือง เพศ 
และประสบการณ์การทำงาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนแต่ละข้อใน แบบสอบถามดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  มาก 

3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  น้อย 

1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน  น้อยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบทดสอบปลายเปิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาร 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น

มาก โดย มีกระบวนการบริหารของโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการวางแผน เป็นอันดับท่ีหน่ึง 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการควบคุม และด้านการเป็นผู้นำเป็นอันดับสุดท้าย พิจารณา 

รายด้าน ดังน้ี 

1.1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวม  
อยู่ใน ระดับความคิดเห็นมาก และเม่ือพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก ดังน้ี มีการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ คณะครู 

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ มาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน
โดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน 

1.2 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการจัดการองค์กร โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารมอบหมายงานตามความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ีหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูเป็น ผู้รับผิดชอบการ

ดำเนินงานเพ่ือให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผู้บริหารเป็นผู้ประสานงาน ภายในโรงเรียนและข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียต่ำสุดคือมีบุคลากรในการดำเนินงานตามภาระงาน 
1.3 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเป็นผู้นำ โดยภาพรวม  

อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และเม่ือพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารมี

การจูงใจทางบวกในการทำงานเป็นอันดับแรกรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้ริเร่ิม การเปล่ียนแปลง  
และผู้บริหารเป็นผู้ลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจภายในองค์กร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารมี

การจูงใจทางลบในการทำงาน 
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1.4 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการควบคุม โดยภาพรวม  

อยู่ใน ระดับความคิดเห็นมาก โดยเรียงค่าเฉล่ีย 3 อันดับแรก คือ มีการนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 
เป็นอันดับท่ีหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการปฏิบัติงานมา

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีการรายงาน การปฏิบัติงาน ด้วยวาจา 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

กระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังน้ี 

2.1 ด้านการวางแผน 

1) ผู้บริหารควรกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติงาน 
2) ควรมีการติดตามทบทวนแผนให้เป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา 

3) นำผลการติดตามทบทวนแผนไปใช้ 

2.2 ด้านการจัดการองค์กร 

1) ควรมีบุคลากรในการดำเนินงานตามระยะงาน 
2) ควรกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

3) ควรมีการติดตามทบทวนแผน 

4) ควรมอบหมายงานตามความเหมาะสม 

2.3 ด้านการเป็นผู้นำ 
1) ผู้บริหารควรมีการจูงใจในการทำงาน 

2) ผู้บริหารมีความริเร่ิมในการเปล่ียนแปลง 

3) ผู้บริหารสร้างความเข้าใจในองค์กรท่ีดี 
2.4 ด้านการควบคุม 

1) ควรให้มีการรายงายการปฏิบัติงานด้วยวาจา 

2) ควรมีการรายงานเป็นรายลักษณ์อักษร 

3) ควรนำมาตรฐานการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ความคิดเห็นของครูท่ี มีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
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ความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินการ ในองค์ประกอบของกระบวนการบริหาร มีการวางแผน การจัดองค์กร 

การควบคุม และการเป็น ผู้นำอย่างได้ผล ซ่ึงผู้ศึกษามีความเห็นว่าในกระบวนการบริหารโรงเรียนให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบของกระบวน  

การบริหาร เพราะกระบวนการบริหารเป็นภารกิจท่ีสำคัญอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารจะต้องมีกลวิธีในการ

บริหารงาน ตามภารกิจอย่างมีข้ันตอนท่ีคล้องสัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นจนจบและครบวงจร เพ่ือให้การ

บริหารงาน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซ่ึงได้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์ วัฒนา (2545: 243) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการบริหารองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี

ประสิทธิผล แต่ละข้ันตอนจะต้องสัมพันธ์กันและมีความเท่าเทียมกัน โดยมีข้อสังเกตว่า ระดับความสัมพันธ์

ระหว่างกระบวนการบริหารด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม
อยู่ในระดับท่ีมาก เน่ืองจากกระบวนการบริหารท้ัง 5 ด้าน เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีความจำเป็น และ

สำคัญสำหรับผู้บริหารท่ีจะนำมาใช้ในการบริหารงานใน หน่วยงานหรือโรงเรียน จึงทำให้กระบวนการ

บริหารดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน เพราะเม่ือผู้บริหาร มีการวางแผนในการดำเนินงาน จำเป็นจะต้องมีการ

วางการจัดการองค์กร ให้ดีท่ีสุด การจะเป็นผู้นำ ท่ีดี ต้องมีการจูงใจ การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับ
ลูกน้องในทางบวกและลบ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานน้ันราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ี

กำหนดโดยการควบคุม ส่วนการนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและ

ผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินงานต่อไป และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทท่ีสำคัญท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นผู้มี

ส่วนรับผิดชอบใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทุกระดับ การท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้
เหมาะสมกับ ความสำคัญดังกล่าว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ซ่ึงวิจิตร ศรีสะอ้าน (อ้างถึงในอนันต์ พันนึก, 2541: 19) ได้กล่าวถึงบทบาทความ รับผิดชอบ

ของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 8 ด้าน คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องรับผิดชอบ
การพัฒนาจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบายของสถานศึกษา เพ่ือจะใช้เป็นแนวทาง ในการสอน 2) ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการวางตัวบุคคล เพ่ือให้สามารถทำหน้าท่ี บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการ จัดสรรเวลาและสถานท่ี เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง รับผิดชอบในการจัดหา จัดใช้วัสดุอุปกรณ์ 

และอาคารสถานท่ีเพ่ือประโยชน์ของการศึกษาสูงสุด 3) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบส่งเสริม การ

เรียนการสอน เพ่ือให้การสอนบรรลุเป้ามายของหลักสูตร 6) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษา 7) ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องรับผิดชอบการ จัดโปรแกรมอบรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 8) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบในการ ประเมินความต้องการของโรงเรียน นอกจากน้ีกระบวน การบริหารโรงเรียนจะอาศัยแต่

ผู้บริหาร เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้การบริหารจะต้องร่วมมือกันในการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย 

เช่น ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน ชุมชน เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริการทางการศึกษาแก่ สมาชิกของ
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สังคมให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปตามจุดหมาย ของหลักสูตร และ

เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสูงสุดในการ จัดกระบวนการบริหารและ

การจัดการท่ีดี โดยการบริหารตามขอบข่ายของงาน ให้บรรลุผลอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของสมพงษ์ เกษมสิน (2541: 6) ท่ีกล่าวว่าการบริหารคือการใช้ศาสตร์

และศิลป์ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความพอใจทุกอย่าง สอดคล้อง

กับความคิดเห็นของนพพงษ์ บุญจิตราศุล (2544: 34-35) ท่ีว่าผู้บริหารการศึกษาทุกระดับท่ีปฏิบัติงานจะ 

ต้องยุ่งอยู่กับกระบวนการ บริหารอยู่ตลอดเวลา และมีความจำเป็นจะต้องทราบกระบวนการในการบริหาร
ไว้ให้ม่ังคง แม่นยำ และให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่าน้ันเพ่ือจะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และ

สอดคล้อง กับความเห็นของวิโรจน์ สารรัตนะ (2542: 11) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการ ดำเนินงาน

เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าท่ีผู้บริหารท่ีประสบความสำเร็จในการ บริหารมักมี
ความสามารถในการบริหาร ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน ทุกคนใน องค์กรเข้าใจกระบวนการ

บริหารตรงกัน ผู้ศึกษาขออธิบายผลกระบวนการบริหารแต่ละด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการวางแผน 
อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการวางแผนเป็นปัจจัยท่ีสำคัญเบ้ืองต้นของกระบวนการบริหาร มี

ลักษณะเป็นการใช้พลังร่วมกันของกลุ่มเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมยศ นาวีการ (2542: 6) 

กล่าวว่า การวางแผนเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารต้องคำนึงถึงการกระทำต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นการล่วงหน้า 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2541: 17) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนเป็นการตัดสินใจพิจารณา
เอาข้อยุติท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดจากส่ิงของหรือเหตุการณ์ต้ังแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป โดยการเปรียบเทียบข้อดีและ

ข้อเสียต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจกำหนดแนวทางปฏิบัติ และ สอดคล้องแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2542: 

52) ท่ีว่าการวางแผนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และการบริหาร
ท่ีเป็นระบบ การวางแผนจะพยายามค้นหาและกำหนดวิธีการทำงานในอนาคต กำหนดส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะ

ปฏิบัติในอนาคต นอกจากน้ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานยังให้ความสำคัญในเร่ือง

การวาง แผนการปฏิบัติงาน เพราะการวางแผนการปฏิบัติงานจะนำไปสู่ความสำเร็จใน การบริหาร ทำให้ 

ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องยึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ดังน้ัน ถ้าสามารถวางแผนได้ถูกต้อง มีแผนงานดีต้ังแต่เร่ิมต้นการปฏิบัติ ตามแผนจะ

ช่วยให้เกิดการประหยัดท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา และทรัพยากรอ่ืน ๆ ช่วยให้การดำเนินงาน

เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วน ใหญ่มีการกำหนดภาพอนาคต

ของโรงเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีแผนกลยุทธ์ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาประจำปี นอกจากน้ีผู้บริหารยังมีการติดตาม ทบทวน และ

ประเมินผลของแผนปฏิบั ติการ ซ่ึ งสอดคล้องผลการศึกษาของชูศรี อุดมกุศลศรี (2541: 123)  

ซ่ึงทำการศึกษาเร่ืองการศึกษากระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึกงาน 
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การประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้จัดทำ

แผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว และ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา คู่วิรัตน์ (2549) ซ่ึงทำการศึกษาเร่ือง

การศึกษาปัญหา เก่ียวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า 
มีการทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกโรงเรียน นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า โรงเรียนมีปัญหาขาดบุคลากร 

ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

จัดทำแผนระยะปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี ไม่ได้มีการจัดทำแผนระยะยาว แต่โดย หลักการแล้ว

โรงเรียนควรมีการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว เพ่ือวางเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงจะทำให้ โรงเรียน ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนมาเพ่ิมกว่าเดิม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในการติดตามทบทวนแผนของ

โรงเรียนน้ัน โรงเรียนมีการนำผลการติดตามทบทวนแผนไปใช้ใน การวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขในระหว่าง

ดำเนินการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนในคร้ังต่อไป ซ่ึงใน เร่ืองการติดตามทบทวนแผนมักจะเป็นจุดอ่อน
ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาเหล่าน้ีกลับสามารถดำเนินการได้ดี  

ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้โรงเรียน เหล่าน้ีประสบความสำเร็จ 

 2. ด้านการจัดองค์กร พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้านการจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการจัดองค์กรเป็นอีกข้ันตอนหน่ึงใน กระบวนการ

บริหารท่ีมีความสำคัญท่ีผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง ซ่ึงหลักและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการจัด

องค์การท่ีผู้บริหารต้องมี ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objectives of goals) หมายถึง

จุดมุ่งหมายปลายทางของการดำเนินงาน ก่อนการทำงานธุรกิจจะต้องทำการคิด พิจารณา และตัดสินใจ
เลือกวัตถุประสงค์เสียก่อน ธุรกิจน้ันต้องการจะทำอะไร อยู่ในธุรกิจประเภท ไหน และเม่ือการดำเนินงานได้

ส้ินสุดลง ต้องการท่ีจะให้ได้ผลสำเร็จถึงข้ันไหน เป็นต้น 2) อำนาจหน้าท่ี (Authority) และความรับผิดชอบ 

(Responsibility) อำนาจหน้าท่ี หมายถึง อำนาจท่ีจะส่ังให้ บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามได้ ความรับผิดชอบ 
หมายถึง ข้อผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อ ผู้บังคับบัญชา 3) การมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง 

การกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าท่ี (assignment of responsibility and authority) โดยตัว

ผู้บังคับบัญชาท่ีให้แก่ผู้อยู่ได้บังคับ บัญชา ผู้บริหารท่ีเป็นผู้รับมอบหมายงานมา จะได้รับอำนาจสิทธ์ิขาดใน

การวางแผนและส่ังการ รวมท้ังทำการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ภายในส่วนงานหรือท่ีเก่ียวกับหน่วยงานของตน 
4) การรวมอำนาจ (Centralization)และการกระจายอำนาจ (Decentralization) การรวมอำนาจหมาย 

สงวนหรือรักษาอำนาจไว้ท่ีส่วนกลางขององค์การอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ การตัดสินใจส่วนใหญ่ท่ี

เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ มิได้กระทำโดยผู้ปฏิบัติงานจริง ๆ แต่จะข้ึนอยู่กับผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่ ในระดับสูง

กว่าข้ึนไป จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง การกระจายอำนาจหมายถึง ความพยายามท่ีจะ มอบหมายอำนาจหน้าท่ี
ท้ังหมดไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆท่ีรองลงมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ยกเว้น อำนาจบางอย่าง ซ่ึงต้องสงวนไว้ 

5) สายการบังคับบัญชา (Chain of command) คือ สายแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาการ

ยึดถือปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาจะก่อให้เกิด ประโยชน์ 6) ช่วงการบังคับบัญชา (Span of control) 
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คือ การพิจารณากำหนดจำนวนผู้ใต้บังคับ บัญชาท่ีผู้บริหารคนหน่ึงสามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด  

7) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเป็นฝ่ายริเร่ิมใช้วิธีการ

ติดต่อแบบข้ามข้ันไปยังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในระดับต่ำ โดยไม่ผ่านผู้บริหารท่ีอยู่ระหว่างกลางตามสายการ
บังคับบัญชาการ ผิดหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีรับคำส่ังจะรู้สึกอึดอัด

ใจและ สับสนท่ีจะต้องคอยรับคำส่ังจากท้ังผู้บริหารระดับกลางกับท่ีอยู่สูงปี ฉันพร้อมกันในเวลาเดียวกันท่ี 

ท้ังสองฝ่ายข้างต้น ต่างก็ออกคำส่ังไว้ ถ้าหากคำส่ังของผู้อยู่ในระดับกลางและสูงสอดคล้องกัน ปัญหาอาจมี

ไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่แล้วการข้ามข้ันและต่างคนต่างส่ังเช่นน้ี การหวังให้คำส่ังท่ี ออกไปตรงกันน้ันจะเป็น
เร่ืองท่ีกระทำได้ยากมาก 8) การจัดแผนงาน (Departmentation) หมายถึง การพิจารณารวมกลุ่มกิจกรรม

ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การรวมกลุ่มกิจกรรมน้ีเป็นภายใต้หลักเกณฑ์ของ การแบ่งแยกแรงงานกันทำ หรือการ

แบ่งงานกันทำตามความถนัด (Specialization) น่ันเอง เหตุผล ของการท่ีจะต้องแบ่งงานกันทำเพราะใน
ขณะท่ีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ข้ึนกิจกรรมต่าง ๆ จะมีมากข้ึนและเกินกว่ากำลังความสามารถของคน ๆ 

เดียวท่ีจะทำได้ จะเห็นได้ว่าการจัดองค์กรเป็นกระบวนการหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีสำคัญ 

หากผู้บริหารไม่รู้จักจัดองค์กรให้ดีจะทำให้การ บริหารภายองค์กรไม่ได้ไปด้วย นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น

แล้วกระบวนการจัดองค์กรยังมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ อีกท่ีต้องใช้ในการจัดองค์กร เช่น ผังโครงสร้างองค์กร  
คำบรรยายงาน คู่มือองค์กร เป็นต้น ส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดองค์กร ท่ีช่วยให้

ผู้บริหารองค์กรสามารถมีกระบวนการบริหารท่ีประสบความสำเร็จ ดังเช่นแนวคิดของอุทัย หิรัญโต  

(2543: 57) ท่ีว่าการจัดองค์กรเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อำนาจหน้าท่ีและทรัพยากร

การบริหาร เพ่ือก่อให้เกิดการกระทำอันนำไปสู่เป้าหมายวินัย อีกท้ังสุมน บริสุทธ์ิ (2541: 23) ได้กล่าวว่า 
การจัดองค์กรเป็นกระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานและกลุ่มย่อยต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ใน ท่ีสุด 

ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถสัมพันธ์และรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ ทำงานมุ่งสู่

เป้าหมายร่วมกันจนสำเร็จผลลงได้และพนัส หินนาคินทร์ (2541: 33) ได้กล่าวว่า การจัดองค์กรเป็นการ
กำหนดความสัมพันธ์การบริหารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้งานในหน่วยงานน้ัน ๆ ดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (2541: 1) ท่ีกล่าวว่าการจัดองค์กร คือ ความ

พยายามของผู้บริหารท่ีจะให้มีหนทางสำหรับการ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้ เช่นเดียวกับ

สมศักด์ิ คงเท่ียง (2545: 141) กล่าวว่า กระบวนการจัดระบบงานท้ังหมดภายในองค์การหรือหน่วยงาน 
โดยการกำหนดลักษณะของ ตำแหน่งงาน วิธีปฏิบัติชอบเขตของอำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

การประสานงานหรือการ ติดต่อส่ือสารระหว่างตำแหน่งต่างให้แน่นอน ท้ังน้ีเพ่ือให้หน่วยงานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการเป็นผู้นำ พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการเป็นผู้นำ 

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารของโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มี ภาวการณ์เป็นผู้นำสูง ดังท่ี 

Robbins (อ้างถึงในเกษม พงษ์เหล้า, 2550: 27) กล่าวว่า การเป็นผู้น้ันต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Guide) 
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และนิเทศ (Supervise) ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามท่ีวางแผนไว้ โดยพ้ืนฐานการเป็นผู้นำ

ประกอบด้วย การนิเทศ การจูงใจ การนำไปสู่การ เปล่ียนแปลง การติดต่อส่ือสาร และการขจัดความ

ขัดแย้ง แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้มีการนิเทศงานเพ่ือให้โรงเรียนได้มาตรฐาน  
ซ่ึงการนิเทศงานของผู้บริหารเป็นการ นิเทศแบบฝึกอบรมและแนะนำ ซ่ึงการนิเทศจะนิเทศเป็นกลุ่มและผู้ท่ี

นิเทศงานจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าสาย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของจำเริญ จิตรหลังและพงษ์พันธ์ เอียดส้น (2542) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาใน

การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึกงานการประถมศึกษาอำเภอย่านตาขาว 
พบว่า สภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเรียนคือผู้บริหาร ครูฝ่ายวิชาการ ครูประจำปีช้ัน และครูประจำปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหตุผลในการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้ครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครู ผู้ดำเนินการนิเทศ ภายในโรงเรียน คือ คณะกรรมการ

นิเทศท่ีได้รับการแต่งต้ังมีจำนวน 6-10 คน วิธีการท่ีโรงเรียนใช้ ในการนิเทศคือ นิเทศโดยการฝึกอบรมและ

ให้คำแนะนำ นิเทศแบบการทำงานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม พงศ์ย่ีหล้า (2550: 28) ท่ีกล่าว

ว่า การนิเทศท่ีเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นการนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศท่ีเน้นการทำงานเป็น
กลุ่ม มีมติข้อตกลงจากกลุ่ม เคารพนับถือคนอ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ดำเนินการแก้ปัญหา

ตามหลักการและเหตุผล การนิเทศงานก็คือ การตรวจตราดูแล และการส่ังการ เพ่ือบุคลากรท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานได้ดำเนินไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และอาจมีการช้ีแนะปรับปรุงแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลักพ้ืนฐานท่ีจะทำให้โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานดำเนินการดีย่ิงข้ึนไปเร่ือย ๆ  

ส่วนเร่ืองการเป็นผู้นำในด้านการจูงใจน้ัน โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีการจูงใจท้ังในทางด้านบวก และ

ด้านลบ การจูงใจเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำงานหรืองดเว้นการกระทำตามท่ี หน่วยงาน
ต้องการ การจูงใจเป็นเสมือนแรงขับภายในท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้ ปฏิบัติงานได้ด้วย

ความสุข สนุกกับการได้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงต้องมีการจูงใจท้ังในด้านบวก เช่น การให้คำยกย่องชมเชย 

การให้การยอมรับผลงาน การให้กำลังใจต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น และด้านลบ เช่น การเรียกมาตำหนิเป็น

การส่วนตัว การลดรับบทบาทหน้าท่ี เป็นต้น การจูงใจทางด้านบวก ดีกว่าด้านลบ เพราะการจูงใจด้านบวก
เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการทำงานตามท่ี องค์กรต้องการและคาดหวัง ด้านการติดต่อส่ือสาร

ของผู้บริหาร การติดต่อส่ือสารท่ีดีต้องเป็นการ ติดต่อส่ือสารจากบนลงสู่ล่างและจากล่างข้ึนสู่บน เป็นท้ัง

การติดต่อส่ือสารทางการและไม่ทางการ การติดต่อส่ือสารแบบทางการเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมีระเบียบ

แบบแผน ข้อกำหนดวางไว้โดยชัดแจ้ง ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงมีความล่าช้า ส่วนการติดต่อส่ือสาร
แบบไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีมิได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดไว้ ส่วนใหญ่

คำนึงถึงความรู้ จักชอบพอคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว การติดต่อส่ือสารแบบน้ีจะมีความรวดเร็วทันใจ

มากกว่า นอกจากน้ีผู้บริหารท่ีดีต้องสามารถขจัดความขัดแย้งในองค์กร ได้เป็นเย่ียม เพราะการดำเนินงาน
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ใน องค์กรเป็นการปฏิบัติงาน โดยคนจำนวนมาก ย่อมต้องมีการกระทบกระท้ังเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

แน่นอน ดังน้ันผู้บริหารท่ีดีควรบริหารความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเกษม 

พงศ์ย่ีหล้า (2550: 35) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งในองค์กรเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่เป็นส่ิงท่ีควบคุมและ
จำกัดให้มีน้อยท่ีสุดได้ ความพยายามในอันท่ีขจัดความขัดแย้งในองค์กรย่อม หมายถึงการรักษาสภาวะ

สมดุลขององค์กร เพ่ือให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวังไว้

 4. ด้านการควบคุม พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการควบคุม อยู่ใน
ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้อำนาจของตนในการ บังคับบัญชาและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของงานหรือองค์กร และให้เป็นไป

ตามทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ภายใต้ความถูกต้องในอำนาจ หน้าท่ีของตน โดยใช้อำนาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนด มีภาวะผู้นำ มีการจูงใจเพ่ือให้งานท่ี ปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

ท่ีต้ังไว้สอดคล้องกับพนัส หันนาคินทร์ (2541: 55-56) ท่ีกล่าวว่า การควบคุมเป็นการตรวจสอบและแก้ไข 

การปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีได้วางไว้ เป็นการตรวจดูว่าส่ิงท่ีส่ังไปแล้วน้ัน

ได้ กระทำไปโดยถูกต้องเรียบร้อย และทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ การควบคุมเป็นวิธีการท่ีทำให้ 

ผู้บังคับบัญชาทราบได้ว่าควรมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขตรงไหนหรือไม่ ผู้ท่ีจะควบคุมงานน้ันจะต้อง เป็นผู้ท่ีมี

อำนาจในการบริหาร ซ่ึงอาจจะได้มาจากกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีนิยม หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก็ตามท่ี 

การควบคุมมักจะตามมาด้วยการแนะนำแก้ไข และการประเมินผลงานน้ัน ในการควบคุมถ้าผู้ควบคุมงานไม่

มีอำนาจหน้าท่ีจะส่ังการอะไรได้ ผู้ควบคุมก็จะกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ ไปในบางกรณีการควบคุมงาน
อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา เพ่ือให้การดำเนินงานอยู่ในวัตถุประสงค์ท่ี

ปรารถนาด้วย นอกจากน้ีโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษายังมีการควบคุมหรือกระบวนการ

ตรวจสอบในเร่ืองการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และการบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Robbins (อ้างถึงใน สุมน บริสุทธ์ิ, 2541: 161) ท่ีกล่าวว่า การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบความ

ถูกต้องของกิจกรรมเพ่ือให้ได้ ข้อสรุปแต่ละหน่วยงาน แสดงท้ังการได้มา และการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลการศึกษายังพบว่า กระบวนการควบคุมมีการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานและประเมินผลโดยผู้บริหาร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบเป็นทางการหรือลายลักษณ์
อักษร และรายงานผลการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการหรือด้วยวาจาตลอดระยะเวลาท่ีมีการปฏิบัติงาน

อยู่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกระดับช้ันให้ความสำคัญต่อกระบวนการควบคุม เม่ือพิจารณาด้านการควบคุม

เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีระดับ การปฏิบัติในระดับมากทุกเร่ืองซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อนันต์ พันนึก (2541) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนึก
งานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดทำ

แผนการควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากซ่ึง

จะเห็นได้ว่าในการควบคุมน้ันผู้บริหาร โรงเรียนจะต้องมีการวางแผนหรือจัดทำแผนในการปฏิบัติงานก่อน 



 
 
66 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

เม่ือวางแผนแล้วก็มีการปฏิบัติ ตามแผนและขณะเดียวกันก็จะมีการรายงานการปฏิบัติงาน ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ เพ่ือทิศทางในการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ควรดำเนินการ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารให้ทุกองค์ประกอบโดยเน้นในเร่ือง 

การวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นำ และการควบคุม 
2. ด้านการวางแผน โรงเรียนควรทำแผนพัฒนาระยะยาวนอกเหนือจากแผนพัฒนาระยะปานกลาง

และพัฒนาประจำปี ในลักษณะของแผนกลยุทธ์ 

3. ด้านการจัดองค์กร โรงเรียนควรมีการมอบหมายงานโดยมีการประชุมและกำหนด ตามมติท่ี
ประชุม ควบคู่ไปกับความพร้อมด้านทรัพยากรขององค์กร การประสานงาน โรงเรียนควรมีการประสานงาน

ท้ังภายในและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้แหล่ง

ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม 

4. ด้านการเป็นผู้นำ ผู้บริหารควรมีการจูงใจบุคลากรในทางบวกและลบควบคู่กันไปเพ่ือเป็นการให้
กำลังใจ และสร้างสัมพันธภาพท่ีดี เม่ือพบข้อขัดแย้งควรใช้มาตรฐานเชิงรุกในการ แก้ปัญหา ควรจัดให้มี

การนิเทศโดยการทำงานเป็นกลุ่ม 

5. ด้านการควบคุม ผู้บริหารควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมีการ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เพ่ือนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผน การปฏิบัติงานต่อไป 
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