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คุณวฒุทิางการศึกษา 
 

 คุณวฒุิ วิชาเอก ชื่อสถาบัน ปท่ีจบ 
การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)       การบริหาร

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๒ 

การศึกษาบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๒๘ 
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ปก.ศ.สูง) เกษตรศาสตร วิทยาลัยครูอุดรธานี ๒๕๒๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรมศิลป วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ๒๕๒๓ 
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.๓) - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒๕๑๙ 
 
หนาท่ีรับผิดชอบและวิทยฐานะ         
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน    สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 
 ตั้งแต  วันท่ี ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗  จนถึง ปจจุบัน 

 
ผลงานดีเดนการบริหารโรงเรียน 

ตั้งแตป ๒๕๕๕-ปจจุบัน 
 

ป ผลงานดีเดน หนวยงานผูจัด 
๒๕๕๕ โรงเรียนบุงคลานคร  รวมเปนพลังสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมวันรณรงคสถานศึกษาปลอดยาเสพติด : รวม
พลังเด็กไทย เอาชนะภัยยาเสพติด 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธกิาร 

๒๕๕๕ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการตานยาเสพติด (QAD) 

สภากาชาดไทย 

๒๕๕๖ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองไดรับรางวัลโรงเรียน 
ระดับเพชร  โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบ
การตานยาเสพติด 

สภากาชาดไทย 

๒๕๕๖ จัดทํา “ดาวคนองโมเดล” การบริหารงานกิจการ
นักเรียนโดยใชนักเรียนเปนฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

 
   



 
  
ขาพเจานายจักรี ทุ มเกิด ไดรับการบรรจุและแตงตั ้งเปนครูผู ชวย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง         

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สอนวิชากิจกรรมแนะแนว ตั้งแตรับราชการมาเปนเวลา ๓ เดือน ไดเรียนรูในหลายๆ
เรื่องท่ีเก่ียวของกับสายงานครูผูสอน ทราบเลยวาตนเองนัน้ยังตองใชเวลาในการพัฒนาตนเองอีกมากกวาทีจ่ะเปน
ครูผูสอนที่สมบูรณแบบได บางครัง้เปนกังวลใจวาจะปฏิบัติหนาที่ไดไมดีมากนัก แตดวยมีพี่ นอง เพือ่นครู รวมไป
ถึงคณะผูบริหารทีค่อยใหการชวยเหลือ แนะนํา สัง่สอน จึงเกิดเปนการเรียนรูเกิดข้ึน ทุกครัง้ทีท่างโรงเรียนไดจัด
ประชุม อบรม ขาพเจาก็มักจะไดรับฟงวิสัยทัศนจากผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ทีมี่ตอการพัฒนา
โรงเรียน ผูอํานวยการเปนผูที่เปดประตูรับฟงความคิดเห็นจากทุกคนและพรอมทีจ่ะสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาจนเปนครูมืออาชีพ เชน การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน การอนุญาต
ใหครูไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ตางๆและการสนับสนุนใหครูไดใชสื่อ เทคโนโลยีที่เปนประโยชนในดานการสอน 
เปนตน ผูอํานวยการมีประสบการณดานบริหารตั้งแต ป ๒๕๓๖ รวมเปนระยะเวลา ๒๒ ป เปนผูที่มีความคิดทีจ่ะ
พัฒนาโรงเรียนอยูตลอดเวลาอยางตอเนือ่ง เห็นไดจากการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู ถึงแมวาทางโรงเรียนจะไมได
เปนโรงเรียนแกนนําก็ตาม แตผู อํานวยการก็สนับสนุนใหโรงเรียนไดมีการปรับโครงสรางการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับนโยบาย เพื่อประโยชนในการเรียนรูของนักเรียน อีกทั้งผูอํานวยการเปนแบบอยางทีด่ีใหกับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ทัง้ในดานครองตน ครองคนและครองงาน ขาพเจาจึงเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในความ
เปนมืออาชีพของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ในการสัมภาษณเก่ียวกับประเด็นคําถามดังตอไปนี้ 
        

๑.การริเริ่มคิดใหมทําใหมในฐานะผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา ๒ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑.๑ เรื่องท่ี ๑ ปรับแผนการเรียนใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน     

  จากการทีข่าพเจาไดสัมภาษณผูอํานวยการ ทานไดปรับและเพิ่มแผนการเรียนใหมใหมีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เปนเชนนี้เพราะ มุงท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหไดรับการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลาย สอดคลองกับ
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน ซ่ึงตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๒๔ วาดวย



การจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหา สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ( วิทยากร บัวแสงใส, คูมือสอบบรรจุครูผูชวย ๒๕๕๘,.

  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

หนา ๗ ) โดยมี

แผนการเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ดังตอไปนี้ 

  -แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 

  -แผนการเรียนภาษาจีน 

  -แผนการเรียนภาษาญี่ปุน 

  -แผนการเรียนไทย-สงัคม 

  -แผนการเรียนศิลปหัตถกรรม 

  -แผนการเรียนพลศึกษา 

  -แผนการเรียนธุรกิจคาปลีก 

ซ่ึงแผนการเรียนศิลปหัตถกรรม,พลศึกษาและธุรกิจคาปลีก เปนแผนการเรียนที่เพิ่มขึ้นมาในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

เปนปการศึกษาแรก โดยมีผูอํานวยการเปนผูจัดตั้งคิดริเริม่ขึ้น โดยแผนการเรียนธุรกิจคาปลีก เปนแผนการเรียน

แบบทวิภาคีกับสถาบันปญญาภิวัฒน คือ การจัดการศึกษาโดยอาศัยความรวมมือกันของสองฝาย โดยสถาน

ประกอบการ (เนนในการฝกทักษะ) และในสถานศึกษา (เนนในการเรียนดานทฤษฎี) เพือ่ทําใหสองวัตถุประสงค 

ไดฝกงานที่เกี่ยวของกับทักษะ ดังนั้น นักเรียนทวิภาคี จึงหมายถึงนักเรียนที่ไดรับความรู ทฤษฎี ทางดานการ

ฝกงานโดยตรงพรอมกับมีความเชีย่วชาญ ทีทักษะในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอยางมีคุณภาพโดยเมือ่

สําเร็จการศึกษาแลวจะไดประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ควบคูกันไป ๒ ใบ ( สถาบันปญญาภิวัฒน (๒๕๕๘).เรียนแบบทวิภาคี.

 ๑.๒ เรื่องท่ี ๒ การเพ่ิมบทบาทใหผูปกครองเครือขายของโรงเรียน         

    ทุกโรงเรียนจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจะตองมีตัวแทนจากบุคคลตางๆและหนึ่งใน

นั้นตองมีกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง ๑ คน เขามารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาดวย  (วิทยากร บัวแสง

ใส, 

 คนเมื่อ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘, จาก  

http://www.panyapiwat.ac.th/) นักเรียนยังไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนระหวางเรียนอีกดวย       

คูมือสอบบรรจุครูผูชวย ๒๕๕๘,.หนา ๑๑ ) ในการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สมาคม

ผูปกครองก็เชนเดียวกัน กอนหนานี้เครือขายผูปกครองยังไมคอยมีบทบาทกับทางโรงเรียนมากนัก จากการที่

ขาพเจาไดรวมฟงการแชรประสบการณของผูปกครองเครือขายในการประชุมของโรงเรียน โดยมีผูอํานวยการ



เปดทางใหผูปกครองเครือขายไดพูดถึงความรูสึกและบทบาทของตนเองเม่ือครั้งอดีตท่ีผานมา ปจจุบันทางโรงเรียน

ไดมีโครงการ “โอบอุนรัก” ไดจัดขึ้นเปนครั้งแรกของโรงเรียน โดยผูปกครองเครือขายจะมายืนตอนรับนักเรียน    

ณ ประตูทางเขาโรงเรียนทุกเชา พรอมทั้งสวมกอดนักเรียน เปนการแสดงความรักและความอบอุน ขาพเจามี

ความคิดเห็นวาเปนโครงการที่ดี เพราะ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางหลายๆคนมาจากครอบครัวที่ไม

อบอุนมากนัก ถึงแมวาผูปกครองเครือขายจะไมใชพอแมที่แทจริงก็ตาม แตการแสดงออกดวยการกอดที่มาจาก

จิตใจอันบริสุทธิ์ หวังดีตอนักเรียนก็สามารถเติมเต็มสวนทีข่าดหายไปของนักเรียนได สอดคลองกับท่ี มาสโลว 

กลาววา มนุษยมีความตองการพื้นฐาน ๕ ขั้น โดยขั้นที่ ๓ คือ การตองการความรัก  วาดวยเรื่องของมนุษยท่ี

ตองการความรกัจากคนในครอบครัวและจากคนอื่น ถาขาดความตองการเรือ่งนี้ไป หลายๆคนกลายเปนคนขีเ้หงา 

มีปญหาการเขาสังคมและเปนโรคซึมเศรา และข้ันท่ี ๔ ความตองการการยอมรับยกยองจากคนในสังคม วาดวย

เรื่องท่ีมนุษยทุกคนตองการที่จะไดรับการนับถือและเคารพใหเกียรติ ความเคารพนับถือแสดงถึงความตองการของ

มนุษยท่ี    จะไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาโดยคนอืน่ คนตองการที่จะทําอะไรจริงจังเพือ่จะไดรับการยอมรับ

นับถือและตองการจะมีกิจกรรมที่ทําใหรูสึกวาเขาไดมีสวนทําประโยชน เพือ่จะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา ( วิกิพีเดีย 

สารานุกรมไทย,  (๒๕๕๘).ลําดับขั ้นความตองการของมาสโลว. คนเมื ่อ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ , 

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว) โครงการนี้เริ่มเปนที่รูจักและยอมรับ

ของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพิม่มากขึน้เรื่อยๆนอกจากนีผู้อํานวยการยังเปดโอกาสใหผูปกครอง

เครือขายไดเขามามีบทบาทกับทางโรงเรียนในภารกิจอ่ืนๆอีกดวย  

๒.การแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีพบในท่ีทํางาน ๓ เรื่อง 
  ๒.๑ เรื่องท่ี๑ เรื่องครูเกา-ใหม 

                 ขณะนี้ทางโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางไดมีการผลัดเปลีย่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมากดวยประสบการณไปหลายคน อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการและการยายของรองผูอํานวยการ เพื่อ
ไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ณ โรงเรียนแหงอื่น ครูใหมเริ่มเขามาบรรจุมากขึ้นหรือเรียกไดวาเปนการถาย
โอนครูผูใหญกับครูสายเลือดใหม แตก็ยังมีครูผูใหญท่ีมากประสบการณอีกหลายทานและในความตางของอายุนี้ จึง
เกิดเปนปญหาข้ึนในดานความคิด ทัศนคติในการทํางานทีไ่มตรงกัน  ผูอํานวยการกลาววา ในบางครัง้ก็จะสัง่ใหครู
ผูใหญทํางานใดงานหนึ่งนั้นก็ยาก ถาครูผูใหญนั้นไมเห็นดวย แตครั้งท่ีจะใหงานกับครูบรรจุรับราชการใหมก็ยังขาด
ประสบการณเทาที ่ควร ผู อํานวยจากจึงแกไขปญหาโดยการสรางสัมพันธภาพใหกับครูใหมและครูเกาใหมี
สัมพันธภาพมากขึ้น โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ใหมีทิศทางในการทํางานเดียวกัน เพ่ือมุง
ความสําเร็จทีเ่กิดขึน้ตามมา ซึง่สอดคลองกับ  ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค กลาววา การมีความสัมพันธอันดี     
กับผูอ่ืนเปนสิ่งจําเปนในการมีชีวิตอยูของมนุษย พัฒนาการทางสังคมและความคิดความเขาใจของบุคคล พัฒนาข้ึน
จากการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น เอกลักษณของแตละบุคคล ความสําเร็จในอาชีพ การคนพบความหมายของชีวิต
และสุขภาพจิต ลวนไดรับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหวางบุคคลมนุษยแตละคนถูกหลอหลอมจากประสบการณ
ใหมีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเชื่อม ความสัมพันธระหวางคน 2 คน จึงตอง
อาศัยความเขาใจถึงปจจัยที ่สําคัญที ่สงผลตอสัมพันธภาพที ่มีระหวางกัน เพื ่อบุคคลทั ้งสองฝาย จะได          

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2�
https://th.wikipedia.org/wiki/ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์�


ประสบความสําเร็จในการสรางสัมพันธภาพที ่ดีตอกัน ( เอมอร กฤษณะรังสรรค , (๒๕๕๘). ทักษะการ              
ส ร า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ภ า พ ที ่ดี กั บ ผู อื ่น . ค น เ มื ่อ  ๑ ๒  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๘ , 
จากhttp://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm )  พรอมทั้งผู อํานวยการยังไดจัดอบรม
ใหกับครูผูชวยที่บรรจุใหม เพื่อใหไดมีความรู ทักษะเพิ่มมากขึน้ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน รวมไป
ถึงการทํางานในหนาที ่อื ่นๆที่ไดรับมอบหมาย ซึ ่งผู อํานวยการไดมอบหมายใหรองผู อํานวยการฝายบุคคล
ดําเนินการจัด   อบรมดังกลาว เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่ีผานมา 
   ๒.๒ เรื่องที่๒ บุคลากรไมเพยีงพอกับการทาํงาน                 

  ขณะนี้ผู อํานวยการกําลังวางโครงสรางระบบงานใหม เชน จัดตั้งสํานักงานผู อํานวยการ 

เพือ่ใหการทํางานมีขัน้ตอนและเปนระบบมากยิ่งขึ้นกวาเดิม พรอมทัง้เทรนครูรุนใหมใหมีประสบการณในการ

ทํางานมากย่ิงขึ้น    ซึ่งเปนผลกระทบจากบุคลากรในโรงเรียนเกษียณและยายออกไปจํานวนมาก จึงทําใหงาน

เกิดการสะดุดและกระจุกตัวอยูกับอาจารยบางทานที่ชํานาญการในการทํางาน จนกอใหเกิดเปนภาระงานกับ

อาจารยทานนั้นๆมากเกินไป  ผูอํานวยการจึงมีแนวคิดใหมีการกระจายงานมากขึ้น เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม

ในการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๓๙ ให

กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

โดยตรง( วิรัตน  ผดุงชีพ, สอบบรรจุครูผูชวย ๒๕๕๖,.

 ๒.๓ เรื่องท่ี๓ การปรับเกณฑการวัดและประเมินผลสําหรับนักเรียนเรียนรวม    

       โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมีนักเรียนเรียนรวม เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาและ

จํานวน ๒ หองเรียนดวยกัน ซ่ึงบุคคลทีมี่ความบกพรองทางสติปญญา ไดแก บุคคลทีมี่ความจํากัดอยางชัดเจนใน

การปฏิบัติตน (Functioning) ในปจจุบัน ซึง่มีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย

อยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ไดแก  การสื่อ

ความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตภายในบานทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธกับผู อืน่ การรู จักใช

ทรัพยากรในชุมชน การรูจักดูแลควบคุมตนเอง การนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใชเวลาวาง 

การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ ๑๘ ป (ออนไลน, (๒๕๕๘ ) 

หนา ๘๑ )   

ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า

https://www.gotoknow.org/posts/393293

 ค น เ มื ่อ  ๑ ๔  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๘ ,  จ า ก

)  และยังกระจายตัวไปอยูตามหองเรียนตางๆอีกบางสวนพบวา

นักเรียนกลุมนี้ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ทีผ่านมา นักเรียนเรียนรวมสอบตกเปนจํานวน

มาก เหตุอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนที่ต่ําและชากวานักเรียนทัว่ไป ผูอํานวยการจึงเรียก

ประชุมคณะครูและผูที่เกี่ยวของ เพื่อมาทําการชี้แจงเกณฑการใหคะแนนใหมสําหรับนักเรียนกลุมนี้ โดยจะยึด

http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm�
https://www.gotoknow.org/posts/393293�


เกณฑการใหคะแนนเดียวกันกับนักเรียนทั่วๆไปไมได ผูอํานวยการกลาววา ทุนคนตองการเปนคนสําคัญและมี

เกียรติอยู ในสังคม นักเรียนกลุ มนี ้ก็เชนกัน ตองการใหสังคมยอมรับและมองวาเปนนักเรียนปกติทั ่วๆไป 

ผูอํานวยการมีความตองการใหปรับเกณฑการประเมินและวัดผลนักเรียนกลุมนีใ้หวัดตามพัฒนาการของนักเรียน

เปนหลัก ซึ่งนักเรียนกลุมนี้ก็จะสามารถสอบไดเกรด ๔ ถาหากวามีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น และผูอํานวยการย้ําเปน

อยางยิ่งวาจะตองจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนกลุมนี้ใหนักเรียนรูสึกวาตัวของนักเรียนเอง

ไมไดแปลกและแตกตางไปจากนักเรียนทัว่ไปคนอื่นๆ ผูอํานวยการยังกลาวอีกวา เราไมสามารถจะไลหรือบังคับให

นักเรียนกลุมนี้ออกไปจากโรงเรียนได เราตองเปดโอกาสใหกับพวกนักเรียนไดเรียนรู พรอมทั้งอาศัยอยูในสังคม

อยางมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง             

๓.ใชศาสตรและศิลปบริหารงานในความรับผิดชอบจนประสบความสําเร็จ    

 ผูอํานวยการกลาววา ผูบริหารตองมีความรู คือ ศาสตร และเขาใจในเรื่องของงาน คือ ศิลป พรอมทั้ง

สามารถนําความรูทีไ่ดมาใชในการทํางานใหเกิดความสําเร็จประสบความสําเร็จ โดยผูอํานวยการจะใชทฤษฏีใน

การบริหารงานที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับปญหาวาจะนําทฤษฎีไหนเขามายึดเพื่อจัดการและแกไขปญหานั้นๆ ซึ่ง

ผูอํานวยการไดเสนอทฤษฏีดังตอนี้เอาไว         

 ทฤษฎี ๕ ส. คือ 5ส เปนกิจกรรมปรับปรุงการทํางานของพนักงานดวยตนเองอยางหนึ่งไดแกการดําเนิน 

การตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสรางนิสัย” ในสถานทีทํ่างานของตนเองทําใหบริษัทมี

พนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสํานึกของเขาเอง ทําใหสถานที่ทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความ

สวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปลาในการทํางาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินคาดีขึ้น  (ออนไลน,  

(๒๕๕๘ ) กิจกรรม ๕ ส คนเม่ือ ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘, จาก http://www.tpif.or.th ) ผูอํานวยการจะใชทฤษฎี

นี้ตอเม่ือเห็นวาเกิดความไมมีระเบียบ ไมสะอาด ที่ทํางานมองแลวไมสบายตา แตผูอํานวยการแนะวา จะใชทฤษฎี 

๕ ส. ไดนั้นผูบริหารตองมีศิลปะในการพูด จะพูดอยางไรใหผูใตบังคับบัญชาทําตามและทําอยางเต็มใจตองใชศิลปะ

อยางมาก และถาตองการใหบุคลากรเขาใจเปาหมายขององคกรมากยิ่งข้ึนก็ตองใชทฤษฎี TQM     

 ทฤษฎี TQM ( Total Quality Management) คือ เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมทีมุ่งเปลีย่นแปลงคน

ท้ังหมดในองคการ เพือ่ใหหันมาสนใจปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ง โดยมีเปาหมายสูงสุด TQM สามารถนําไปใช

ไดกับทุกองคกร ประสิทธิภาพของการจัดองคกรในระบบนี้ข้ึนอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของทุกคนในการ

นําองคกรไปสูเปาหมาย  (ออนไลน,  (๒๕๕๘ ) การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM  ( Total Quality 

Management คนเม่ือ ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘, จาก http://www.kroobannok.com/blog/32307) 

 ผูอํานวยการ กลาววา เราไมสามารถยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใชในการบริหารไดเพียงทฤษฎีเดียว เรา

ตองบูรณาการนําขอดีของแตละทฤษฎีมาปรับใช จึงเกิดเปนทฤษฎีใหมในแบบฉบับของตนเองทีไ่มเหมือนใคร เปน

ความสามารถของผูบริหาร เปาหมายหนึ่งของผูอํานวยการ คือ ทําอยางไรใหผูอยูใตบังคับบัญชามีความสุข ทํางาน

http://www.kroobannok.com/blog/32307�


อยางสนุกไปกับการทํางาน นั่นเปนสิง่สําคัญ ผูอํานวยการเปรียบเทียบวา กระบีไ่มไดอยูที่ความแหลมคม แตอยูท่ี

ใจผูใช วาจะนําไปใชอยางไร ใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีสามารถนําพาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว   

 จาการที่ขาพเจาไดสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รูสึกซาบซ้ึงกับความเปนกันเองของ

ผู บริหาร  ทําใหขาพเจาไดรับความรู มากมาย พรอมทั้งฉุกคิดขึ้นไดวา ไมวาจะทํางานใดๆก็ตามจะประสบ

ความสําเร็จไดนั ้น จะตองเขาใจธรรมชาติของงานและธรรมชาติของคน ในการทํางานมักจะมีปญหาเขามา

เก่ียวของเสมออยางหนีไมได แตในทุกๆปญหาลวนมีทางแกเสมอ เราสามารถนําทฤษฎีตางๆที่ผูมีความรูไดจัดทําไว

มาปรับใชในการแกปญหาหรือจะนําประสบการณในการแกไขปญหาของตนเองมาปรับใชในการแกไขปญหาใหมๆ

ทีเ่กิดขึน้ก็ได ขึ้นอยู กับแตละบุคคลวาจะเลือกใชวิธีใด แตทีเ่หมือนหรือคลายกัน คือ เปาหมายที่ชัดเจนและ

ความสําเร็จท่ีทุกคนคาดหวังใหเกิดข้ึน ทายนี้ขาพเจาเปนเพียงครูตัวเล็กๆคนหนึ่งท่ียังไมมีประสบการณใดๆมากนัก 

หวังเพียงวาจะไดรับการอบรม สั่งสอน แนะนําจากผูมีประสบการณและในอนาคตจะเปนครูที่สมบูรณแบบใหกับ

ลกูศิษยใหได  

  

  

           


