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บทที่  1 

 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
  
 การศึกษาของประชาชาติเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ   อันเนื่องมาจากการศึกษา
เปนรากฐานอันสําคัญที่จะสรางสรรคความเจริญกาวหนาทั้งทางดานเทคโนโลยีและจริยธรรม   
เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ  
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  ทําคนใหมีความสามารถอยางสมดุล  สอดคลอง   
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  ใหความรูที่ทําใหประชากรของประเทศสามารถปรับตัว  แกไข
ปญหาอันหลากหลายในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความสามารถที่จะริเร่ิม
พัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน  ตลอดจนประเทศชาติใหกาวหนา (ไพศาล  ไกรสิทธิ์, 2541 : 1)  และ
ชวยใหหลุดพนจากความยากจนขนแคน ความโงเขลาเบาปญญาและเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปน และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยเยาวชน  ซ่ึงเปนความหวังของชาติ (เสนห  จามริก, 2533 : 1) ในการพัฒนา
ทรัพยากรของมนุษยการศึกษาจะทําหนาที่ฝกฝนคนใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอ

การประกอบอาชีพ  ทั้งในระดับที่ใชสมองและกําลังกายใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(วิโรจน  สารรัตนะ, 2532 : 31) ดังจะเห็นไดจากความมุงหมายและหลักการตามมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   บัญญัติไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรมจริยธรรม  
ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา
, 2542 : 5) ดังนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนจะตองเปนแหลงเรียนรู  แหลงถายทอดความรูดาน
ตาง ๆ ควบคูไปกับการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองดีงาม  (ดารา  ทีปะปาล, 2538 : 1- 2) 
  นอกจากนี้วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ยังไดกลาวถึงการจัดการศึกษา 
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวดังนี้  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  สุขภาพแข็งแรง  คิด
เปน  ทําเปน  มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย   
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ซ่ือสัตยสุจริต และมีความรับผ ิดชอบตอสวนรวม  รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  มาผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนา              การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544 : 38) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ           ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของ การพัฒนา และการจัดการศึกษาตามกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ขึ้น โดยกําหนดแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหสถาบันตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง   และเสมอภาค   มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มีการพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส  
สามารถตรวจสอบไดทั้งดานคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาครู  ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาเขาสูระบบใหม   ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาเยาวชน  และ
ประชาชนไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันระดับนานาชาติบนเวทีโลกและสังคมไทยใหเปนสังคม

ความรู (Knowledge – Based  Society)  และสังคมแหงการเรียนรู (Learning  Society)  แตถึงอยางไร
ก็ตาม ในปจจุบันสถานศึกษาหรือโรงเรียนของรัฐยังมีความแตกตางกันมากในหลายประการ ซ่ึงมีทั้ง
นโยบายการบริหาร และพฤติกรรม     การบริหาร  คุณภาพของครูและบุคลากร เปนตน  ซ่ึงปจจัยดังกลาว
ยอมสงผลใหโรงเรียนเหลานั้น        มีประสิทธิผลตางกัน 
            โรงเรียนในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  มีจํานวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ  55 โรงเรียน  
4  สาขา  ผูบริหาร  55  คน โดยแบงเปนกลุมโรงเรียนจํานวน  8  กลุมโรงเรียน  ซ่ึงมีพื้นที่หลากหลาย    
ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ทุรกันดาร รวมทั้งชุมชนชาวเขาเผาตาง ๆ ซ่ึงการบริหารงานโดยใชนโยบาย    
และเกณฑเดียวกัน    ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับรางวัลดีเดนในระดับกลุม   และระดับอําเภอ   จํานวน  
20  โรงเรียน  ระหวางปการศึกษา  2543 - 2545   นาจะเปนผูที่มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไดผลสําเร็จดี   สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลไดตรงตาม
เปาหมายจนเปนที่เชื่อถือของชุมชนได 
          จากเหตุผลดังกลาว    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร 
โรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  และผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารและโรงเรียน ตลอดจนเปนการขยาย
ขอบเขตการศึกษาภาวะผูนําทางการศึกษาอันจะเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนที่จะนําไปพฒันา 
ตนเอง ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเพื่อใหการบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ตอไป   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
               การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
              1.  ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม 
                 2.  ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม  ที่มีตอประสิทธิผลการจัดการศึกษา               

3.  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน

ดีเดน 
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
              ผลการวิจยัประสิทธิผลการจดัการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนดเีดน   สามารถนําไป

ประยกุตใชกับการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรยีนตามความเหมาะสม และเปนประโยชนแกผูบรหิาร

ในการพัฒนาตนเองและโรงเรียน   เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 
             สมมุติฐานการวิจัยมีดังนี้ 
             1.  ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อยูในระดับปานกลาง 

2.  ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  จําแนกตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครู ไมแตกตางกัน 
       3.  ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานครูมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผล 
การจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 
                  ขอบเขตการวิจัยประกอบดวย 
                  ขอบเขตเนื้อหา   
                  1.  ศึกษาเฉพาะประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม   ปการศึกษา  2543 – 2545  
                  2.  ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   ปการศึกษา  2543 – 2545   
                  3.  ประสิทธิผลการจัดการศึกษา  จะศึกษาองคประกอบดังตอไปนี้ 
                       3.1  ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3.2 ความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียน 
   สําหรับการวิจยัคร้ังนี ้ จะใชการประเมนิประสิทธิผลการจัดการศกึษาของผูบริหารโรงเรียน

ดีเดน  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  จะใชตัวบงชี้หลายตัว และจะอาศัยตัวแบบของเบนนิส  ดวย
ตัวบงชี้  ซ่ึงมีแนวการวจิัยวาประสิทธิผลขององคการสามารถวัดดวยตัวบงชี้  2  ประการ  คือ
ความสามารถในการปรับปรงุการจัดการศกึษาของโรงเรียน  และความสามารถในการบูรณาการ

ภายในโรงเรียน 
                   
 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
               การศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนคร้ังนี้  ศึกษาจากผูบริหาร  
และครูโรงเรียนดีเดน อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ในปการศึกษา  2543 – 2545  โดยแบงกลุม
ประชากรออกเปน  2  กลุม  คือ  

1.  ผูบริหารโรงเรียนดีเดนไดแก   ผูอํานวยการ  อาจารยใหญ  และผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ดีเดน 

ในระหวางปการศึกษา  2543 – 2545  จํานวน  40  คน   
                   2.  ครูผูสอนไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติการสอนรวมกับผูบริหารโรงเรยีนดเีดน  ในระหวาง 
ปการศึกษา  2543 – 2545  จํานวน  250  คน 

         

 กลุมตัวอยาง 
      1.  ผูบริหารในการวิจัยคร้ังนี้  จะใชประชากรทั้งหมด  จํานวน  40  คน 
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     2.  ครูผูสอน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage  Random  Sampling)  
จากครูผูสอนในโรงเรียนของผูบริหารดีเดนจํานวน  152  คน โดยอาศัยเกณฑการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง  ของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 – 610) 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  ตั้งแตวันที่  1  มีนาคม  2546 – 30  กันยายน  2546  รวม
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทั้งส้ินจํานวน  6  เดือน 
                

 ตัวแปรที่ศึกษา 
                   1.   ตัวแปรตน ประกอบดวย 
                       1.1  ปจจัยดานโรงเรียน   ไดแก  ขนาดโรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน  
และประเภทของโรงเรียน 
                        1.2   ปจจัยดานผูบริหาร   ไดแก   ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  
ประสบการณการบริหาร  และภาวะ ผูนํ าการบริหาร  คือภาวะผู นํ าแบบเปลี่ ยนสภาพ 
(Transformational  Leadership)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership) 
                       1.3   ปจจัยดานครูผูสอน   ไดแก ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ความพึง
พอใจของครู  ความสามัคคีของครู  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
                2.  ตัวแปรตาม   คือประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนดีเดน  อําเภอแม
แตง  จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา 2543 - 2545 ประกอบดวย  

                2.1  ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                        2.2  ความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียน 
                   
 ขอบเขตพื้นที่   
                   พื้นที่ศึกษา  คือ  โรงเรียนอําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนสถานที่ปฏิบัติงานของ 
ผูบริหารดีเดน  ระหวางปการศึกษา  2543 – 2545  จํานวน  20  โรงเรียน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ประสิทธิผลการจัดการศึกษา  หมายถึง   ความสามารถในการปรับปรงุการจัดการศกึษา
ของโรงเรียน  และความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก
และสนองตอบตอสภาพการณใหม ๆ  
 ความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน   หมายถึง   ความสามารถ
ของผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนที่รวมกันปรับปรุงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม 
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ภายนอกโดยการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานภายในโรงเรียนใหสนองตอบตอสภาพการณใหม ๆ 
ทั้งในดานนวัตกรรม  ความเจริญเติบโต  และการพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนนี้  โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ   รวมทั้งความรวดเร็ว
และความกระตือรือรนของครูที่จะพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของครูที่ไดรับจาก

การปรับปรุงหรือพัฒนาดานการบริหารโรงเรียน 
 ความสามารถในการบูรณาการภายในโรงเรียน  หมายถึง   ความสามารถของผูบริหารและ
คณะครู ในการประสานพลังความรูความสามารถและน้ําใจ  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน       
มีบรรยากาศในการสื่อความหมายและการแกไขความขัดแยงที่เปนรูปธรรม  สามารถปฏิบัติภารกิจ
ไดราบรื่นจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
 ผูบริหารโรงเรียนดีเดน หมายถึง  ผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ  อาจารยใหญ  และ    
ผูชวยผูบริหาร ที่ไดรับการประเมินจากกลุมโรงเรียน และจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเปน
ผูบริหารโรงเรียนดีเดน   ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   อําเภอแมแตง    จังหวัดเชียงใหม   
ระหวางปการศึกษา  2543 – 2545  
 ครู  หมายถึง  ครูผูสอนที่ปฏิบัติการสอนรวมกับผูบริหารโรงเรียนดีเดน ระหวางป
การศึกษา  2543 – 2545   
 ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา  หมายถึง  ปจจัยดานโรงเรียน  ปจจัย
ดานผูบริหารและปจจัยดานตัวครู ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนดีเดน 
 1.  ปจจัยดานโรงเรียน  ไดแก  ขนาดโรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน  และ
ประเภทของโรงเรียน 
 1.1  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของโรงเรียน  ที่กําหนดตามจํานวน
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน  ปการศึกษา  2543 – 2545  โดยใชเกณฑแบงขนาดโรงเรียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงกําหนดดังนี้ 
 ขนาดเล็ก        60     –  120   คน 
 ขนาดกลาง    121    –  300   คน 
 ขนาดใหญ    301    –  720   คน 
 1.2   อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน   หมายถึง  จํานวนนักเรียนหารดวยจํานวนครู  
โดยคิดอัตราสวนจํานวนนักเรียนตอครูหนึง่คน 
 1.3   ประเภทโรงเรียน     หมายถึง   โรงเรียนในอําเภอแมแตง  ซ่ึงแบงเปน  2 ประเภท    
ตามเกณฑการแบงของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม ดังนี ้
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 ประเภทที่  1 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษา  และระดับประถม
ศึกษา 
 ประเภทที่  2  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
 

 2.  ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ประสบการณ 
การบริหาร  และภาวะผูนําการบริหาร 
 2.1  ระดับการศึกษา  หมายถึง   วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ผูบริหารไดรับ   แบงเปน  ผูบริหารที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และอื่น ๆ 
 2.2  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาที่บรรจุเขาทํางานเปนครู 
                        2.3  ประสบการณการบริหาร     หมายถึง     ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารนับตั้งแต
เร่ิมเปนผูชวยผูบริหาร  ครูใหญ  อาจารยใหญ  และผูอํานวยการโรงเรียน 
 2.4  ภาวะผูนําของผูบริหาร  หมายถึง   ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational  
Leadership)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional  Leadership)  
                                2.4.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational  Leadership)  หมายถึง  
ภาวะผูนํา  ที่มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ   ความเสนหา   การดลใจ   การมุงความสัมพันธเปนรายคน  
และการกระตุนการใชปญญา   
                                2.4.2  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   (Transactional  Leadership)    หมายถึง  ภาวะผูนํา     
ที่มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ  การใหรางวัลตามสถานการณ  การบริหารแบบวางเฉย  และการบริหาร
แบบปลอยตามสบาย   
 3.  ปจจัยดานครู  ไดแก  ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ความพึงพอใจของครู   
ความสามัคคีของครู    และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  
 3.1  ระดับการศึกษา    หมายถึง      วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ครูไดรับ   แบงเปนครูที่มีวฒุิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และอื่น ๆ  
 3.2  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง    ระยะเวลาบรรจุการทํางานเปนครูคร้ังแรก 
 3.3  ความพึงพอใจของครู หมายถึง  ความรูสึกของครูที่อยากทํางาน  ในโรงเรียน   
มีความสุขกับรายได  สวัสดิการและสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป   
 3.4  ความสามัคคีของครู  หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครูในโรงเรียน ทํา
ใหเกิดความรวมมือในการทํางาน  เกิดขวัญกําลังใจที่จะทํางานและรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น 
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 3.5 การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู  หมายถึง  การที่ครูในโรงเรียนไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือในดานตาง ๆ  ทั้งทางอารมณ  วัตถุ  ส่ิงของ  ขาวสาร  โดยไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชาและโรงเรียน (ผูบริหาร)   
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