บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันโลกมีกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ไมวาจะดาน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ทางดานสังคม
และวัฒนธรรมมีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น วัฒนธรรมมีลักษณะเปนวัฒนธรรมสากล หรือ
วัฒนธรรมรวม สิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้นในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็วมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร ขอมูลขาวสารและเครือ่ งมือเครือ่ งใชระบบอัตโนมัติ (Automation)
จะเปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของมนุษย
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะเปนไปอยางตอเนือ่ งในอนาคตจนถึงศตวรรษที่ 21
และมี ผ ลทํ าให ภ ายในประเทศทั้ งดานการเมือ ง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การสื่อสารคมนาคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปน
แรงผลักดันใหสภาพทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานปรัชญา
การศึกษา การบริหารและการจัดการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน บทบาทของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในดานการบริหารและการจัดการในทศวรรษหนาการบริหารการ
ศึกษาจะเปนไปในลักษณะเชนเดียวกับการบริหารธุรกิจ ผูบริหารจะลดบทบาทในการดําเนินงาน
แบบสัง่ การลง การบริหารจะกลายเปนลักษณะการประสานงาน ผูบ ริหารจะเปนผูป ระสานประโยชน
และเปนผูแ ทนของทุกฝายเปนผูแ นะนํา และอํานวยความสะดวก ใหแกผปู ฏิบตั งิ าน (วีระ บํารุงรักษ
2536: 26-27) ดังนั้นการที่ผบู ริหารจะเนนแตการใชอํานาจหนาที่ การบังคับบัญชาหรือสัง่ การใน
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนยอมไมเกิดผลดีในเชิงคุณภาพ
โรงเรียนยุคใหมจะเปนโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพในการจัดการศึกษา ผูบ ริหารจะตอง
เปนผูนํ าที่มีวิสัยทัศน เปนผูนํ าการเปลี่ยนแปลงสามารถนํ าโรงเรียนและบุคลากรไปสูทิศทาง
อนาคตที่ดีกวา เปนผูน าที
ํ ่ทําสิง่ ทีถ่ กู ตองเปนธรรม สรางและพัฒนาผูนาในทุ
ํ กระดับของโรงเรียน
สรางความรักความผูกพัน มีความเสียสละทุมเทใหกับงานและสรางสัมพันธระหวางครูและนักเรียน
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ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของโรงเรียน ตลอดจนสรางสรรคระบบทีจ่ ะทําใหครูไดสอน และนักเรียนได
เรียนดีที่สุด และใหทุกคนทํางานและอยูรวมกันอยางมีความสุข
ผูนําหรือผูบ ริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาผูเ รียนใหมคี วามรู ความ
สามารถทั้งทักษะ และวิชาการ มีคุณภาพเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาใหผูเรียน
ในระดับนี้มีความรับผิดชอบตอสังคม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรรม มีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ เห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดกาหนดให
ํ
มีเปาหมายในการ
ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหมีอัตราสวนนักเรียนตอประชากรกลุม
อายุ 12 – 14 ป และ 15 – 17 ป ไมนอยกวารอยละ 97 และ 70 ตามลําดับ ในป 2544 และมุงขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป เปนการศึกษาของปวงชนในแผนตอไปโดยเร็ว โดยกําหนดมาตรการ
เพื่อการบรรลุเปหมายที่สาคั
ํ ญคือ การเพิ่มรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาให
มีทางเลือกหลากหลาย เรงเสริมสรางโอกาสใหกลุมดอยโอกาสตางๆไดศึกษาและใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
2539: 61 – 63) และนอกจากนี้โรงเรียนมัธยมศึกษา ตองมีหนาที่ 3 ประการ คือ ประการแรก หนาที่
สอนและอบรมนักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถและ
ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอแกการดําเนินชีวติ ประการทีส่ อง ทําหนาที่สอนประชาชนใหมีความรู
ความสามารถตามความจําเปนของประชาชน และมีประโยชนตอ การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน และเปนการยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ประการที่สาม ทําหนาที่ในการ
บริการดานการศึกษาแกประชาชนในดานการอํานวยความสะดวกของการเรียนรู (กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2535: 9 – 10)
ความสําคัญของการจัดการศึกษาและภารกิจของผูบ ริหารโรงเรียนดังกลาวแลวผูบ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความสามารถมีความเปนผูนํ าในการ
ประสานกิจกรรมตางๆทั้งครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน อีกทั้งตองมีลักษณะของการเปน
นักพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศนที่กวางไกลมองอนาคตของโรงเรียนเปนสําคัญ เปนผูบ ริหาร
ที่เปนผูนําทางดานวิชาการควบคูการบริหาร ซึง่ ความเจริญกาวหนาหรือถอยหลังของโรงเรียนนัน้
ขึ้นกับผูบริหารโรงเรียนหรือผูน ําเปนสําคัญ โดยผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะให
ครูทุกคนปฏิบัติงานเต็มความสามารถดวยความพอใจ มีความสุขอยูกับหมูคณะและอาชีพของตน
ในจังหวัดนครราชสีมานัน้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 103
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โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนในวัย 12 – 17 ป ซึง่ หากผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัด
นครราชสีมา มีลักษณะพฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพหรืออยูในระดับดีแลว ยอมสงผล
ตอการพัฒนาเยาวชนไทย ทั้งนี้ผูวิจัยในฐานะผูชวยผูอานวยการโรงเรี
ํ
ยนมัธยมศึกษา สังกัดกองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ไดทบทวนเอกสารและรายงานวิจัย พบวา
ยังไมมีผูใดศึกษาลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา มากอน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา วามีลักษณะความเปนนักบริหารในระดับใด อันจะ
นําไปสูการพัฒนาผูบ ริหารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดนครราชสีมาตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปร ขนาดโรงเรียน ประสบการณในการบริหาร และวุฒิการศึกษา

3. กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดทาการศึ
ํ
กษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของถึงลักษณะของ
ผูบริหาร แลวนํามากําหนดเปนกรอบในการวิจยั โดยแบง ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน ออกเปน
4 ดาน ดังนี้
1.!ลักษณะดานบุคลิกภาพ
2.!ลักษณะดานภาวะผูนาํ
3.!ลักษณะดานทักษะการบริหาร
4.!ลักษณะดานวิชาชีพ
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ลักษณะของผูบริหาร

ขนาดโรงเรียน
ประสบการณในการบริหาร
วุฒิการศึกษา

ดานบุคลิกภาพ
ดานภาวะผูนาํ
ดานทักษะการบริหาร
ดานวิชาชีพ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจยั
1.! ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ทีอ่ ยูใ นโรงเรียนทีม่ ขี นาดตางกัน มีความแตกตางกัน
2. ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน มีความแตกตางกัน
3. ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน

5. ขอบเขตการวิจยั
1. การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ ศึกษา ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2542
2. การวิจัยครั้งนี้ มุง ศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนโดยครูเปนผูใ หขอ มูล 4 ดาน
ดังนี้
2.1 ลักษณะดานบุคลิกภาพ
2.2 ลักษณะดานภาวะผูนาํ
2.3 ลักษณะดานทักษะการบริหาร
2.4 ลักษณะดานวิชาชีพ
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6. ขอตกลงเบือ้ งตน
1. ขอมูลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลที่ครูผูใหขอมูลไดตอบตามสภาพ
ความเปนจริงและเชือ่ ถือได
2. ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ สําหรับ
ใหครูเปนผูใ หขอ มูล

7. นิยามศัพทเฉพาะ
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดงั นี้
ํ าแหนงหัวหนาสถานศึกษา ไดแก ผูอ านวยการ
ํ
7.1 ผูบ ริหารโรงเรียน หมายถึง ผูด ารงตํ
อาจารยใหญ ครูใหญ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
ํ
งเปนครู อาจารย ที่ทาหน
ํ าที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
7.2 ครู หมายถึง ผูที่มีตาแหน
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
7.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
7.3.1 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนทีม่ จี ํานวนนักเรียนตัง้ แต
2,500 คน ขึ้นไป
7.3.2 โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนทีม่ จี ํานวนนักเรียน ตัง้ แต 1,500 คน
ถึง 2,499 คน
7.3.3 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนทีม่ จี ํานวนนักเรียน ตัง้ แต 500 คน
ถึง 1,449 คน
7.3.4 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนทีม่ จี ํานวนนักเรียน นอยกวา 500 คน
7.4 ลักษณะของผูบ ริหาร หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะที่ชี้ใหเห็นลักษณะประจําตัวของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ทาให
ํ ผบู ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แสดงพฤติกรรมตางๆ ตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน และเอือ้ ตอการบริหารงาน จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ
7.4.1 ลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง คุณสมบัตทิ แ่ี สดงออก เปนพฤติกรรม
ทางรางกาย ทางอารมณ ทางจิตใจ เชน ลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา การแตงกาย กิรยิ ามารยาท
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การวางตน การรูจักปรับตัว ความกระตือรือรน ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ความสามารถในการควบคุมอารมณ การเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของคนอื่น เปนตน
7.4.2 ลักษณะดานภาวะผูนาํ หมายถึง ความสามารถในการจูงใจใหผอู นื่ ปฏิบตั ิงาน
เขาใจสภาพและความแตกตางของมนุษย สามารถเขากับผูอื่นไดดี ความสามารถในการตัดสินใจ
สั่งการ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอสื่อสาร ความสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรมทางการบริหารไดเหมาะสมกับสถานการณ เปนตน
7.4.3 ลักษณะดานทักษะการบริหาร หมายถึง ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาททางการบริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เชน การใชความคิดและสติปญญา การมี
มนุษยสัมพันธ การใชเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน การแกปญหาและความขัดแยง การจัดการ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร การแสวงหาและการใชทรัพยากร ความสามารถในการนําความรูไปประยุกต
ใชอยางเหมาะสม การพูดและการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม เปนตน
7.4.4 ลักษณะดานวิชาชีพ หมายถึง ความเปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณเกีย่ วกับงานในหนาทีข่ องผูบ ริหารโรงเรียน เชน ความรูทางวิชาการ ความสามารถ
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การกํากับติดตาม การประเมินผล การประสานงาน การจัด
องคการ การประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร การสอนและนิเทศงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน
การใชความรูและเครื่องมือในการบริหาร เปนตน
7.5 ประสบการณในการบริหาร หมายถึง จํานวนปที่ผูบริหารปฏิบัติงานในหนาที่
ผูบริหารโรงเรียน

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา จะทําใหทราบถึงลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา วาเปนอยางไรและจะกอใหเกิดประโยชน คือ
1.! ผูบริหารโรงเรียนไดทราบภาพรวมลักษณะผูบ ริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
2.! ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา ลักษณะ
ผูบริหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้นได
3.! เปนขอมูลเพือ่ หนวยงานตนสังกัดของผูบ ริหารโรงเรียน ไดนาไปพิ
ํ
จารณาปรับปรุง
ลักษณะผูบ ริหารโรงเรียนใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิง่ ขึน้

