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3 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือพฒันาและประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยมีวิธีดาํเนินการ   4 ขนัตอน  กบักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 35 คน ใช้

ระยะเวลาทดลอง 5 วนั โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึงกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปใช้

สถิติพืนฐาน และขอ้มูลคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้การทดสอบค่าที One 

Sample t-test  และการทดสอบค่าที t- test for Dependent Sample ผลการวิจยัพบว่า  

1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  พบว่า ผูเ้กียวขอ้งตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิง 

จริยธรรมสําหรับครูผูช่้วย ระดบัมาก โดยตอ้งการให้พฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความไวว้างใจ การ

ใหบ้ริการ และการติดต่อสือสาร  

       2.  ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั

มาก โดยแต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั   

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม พบวา่ ดา้นความรู้ครูผูช่้วย มีค่าเฉลียความรู้ภาวะผูน้าํ 

เชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ดา้นความพึงพอใจต่อการใช้

หลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเฉลียโดยรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียระดบัความพึงพอใจแตกต่างจากค่าเฉลียทีเป็นค่าเกณฑ์ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05และพบวา่ดา้นพฤติกรรม ครูผูช้่วยมีค่าเฉลียพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑ์ทีกาํหนด

ทุกคน  โดยมีค่าเฉลียพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลียทีเป็นค่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

        4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า  ไดป้รับปรุงแกไ้ขภาษาทีใช้ ในการเขียนหลกัสูตร 

ปรับแกเ้วลาจดักิจกรรมหน่วยที 6 จาก 12 ชวัโมงเป็น 16 ชวัโมง และนาํวิทยากรมาเสริม รวมทงัจดัเพิมสือประกอบการฝึก 
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อบรม ปรับปรุงสือคลิปวีดีโอหน่วยที 4  และหน่วยที 5 ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการประเมินใหมี้การประเมินผลแบบยอ้นกลบั 

โดยใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมนาํเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล และปรับแกแ้บบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะภาวะผูน้ํา เชิง

จริยธรรมของครูผูช่้วย ก่อนนาํไปใช้ให้เหมาะสมมากขึน  

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม, หลกัสูตรฝึกอบรม, ครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

Abstract 

The purposes of this research were to develop and evaluate the efficacy of a training  curriculum in order to 

strengthen ethical leadership for assistant teachers in secondary schools. This study consisted of four steps methodology. The 

target group of 35 persons with 5 days trial period by using one-group pretest - posttest design. The general information was 

analyzed by basic statistics. Qualitative data was analyzed though content analysis. The statistics used to test hypotheses 

included  a one sample t-test  and t- test for Dependent Sample. 

 The research results were as follows; 

1. The survey and synthesis of basic information found that the persons involved need to develop  the ethical   

leadership characteristics of assistant teachers at a high level. The areas  which needed  to be developed  included  five 

aspects: responsibility, justice, trust, service and communications. 

2. The design and creation of a training curriculum found that every element of the course was appropriated at a 

high level. Each of the individual components were consistent. 

3.The results of evaluating the efficacy of training curriculum found that knowledge aspect, assistant teachers had a  

higher mean score of ethical leadership knowledge after the trial compared to the pre-trial training at .05 level of statistical 

significance. The satisfaction toward the implementation of the training curriculum as a whole was at a high level. The mean  

satisfaction level of assistant teachers towards training curriculum implementation differed from the standard mean at a .05 

level of statistical significance. In addition, behavior aspect, the mean scores on the ethical leadership behavior of every 

assistant teacher met the standard requirements. The mean scores of ethical leadership behavior differed from the standard 

mean at a .05 level of statistical significance. 

4.The evaluation and improvement of the training found that the language used in writing the curriculum and  

curriculum manuals had been revised. Also, adjusting the time for activities in the sixth unit from twelve to sixteen hours. 

Other options include bringing speakers for support including increased media training as well as improved video clips in the 

fourth and the fifth units. Further more, backward assessment was improved by providing trainees to propose the ways and 

means to expand the result and editing the behavioral observation form related to the ethical leadership characteristics of 

assistant teachers before implementation.  

Keywords: ethical leadership, training curriculum, teacher assistants in secondary schools 
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บทนํา 

ผูป้ฏิบติัหนา้ทีครูจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์กิจกรรม และการทํางาน อนันาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียน

ใหค้รบทุกดา้น ทงัทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคม ทางสติปัญญา รวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณดว้ย  ซึงลกัษณะ

งานสายงานสอนโดยทวัไป  เป็นงานทีปฏิบติัเกียวกบัการทาํหน้าทีหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพือพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ความสําคญัทงัความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมทีดีงาม  ดงันนัครูจึงตอ้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี ทงักาย วาจา และจิตใจ  ตอ้งมีวินยัในตนเอง 

พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง[1]การ

ปฏิบติัและการแสดงออกทางพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของครู  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนและพฤติกรรมอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รียน  อาชีพครูจึงจดัไดว้า่เป็นกลุ่มผูน้าํทางสังคมทีมีความสําคญัอาชีพหนึง 

ครูซึงเป็นผูน้ําบุคลากรของสังคมในอนาคต  จึงจาํเป็นจะตอ้งเป็นผูน้าํทีมีจริยธรรมเป็นพืนฐานของการนํา โดยมีภาวะ

ของผูน้าํทีมีจริยธรรม หรือเป็นผูมี้ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรม  หมายความวา่ เป็นผูน้ําทีสามารถเป็นตน้แบบในการทาํงานไดเ้ป็น

อย่างดี  โดยภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมนนัจะเนน้การพฒันาจรรยาบรรณ  จิตวิญญาณ  คุณภาพของอารมณ์  พฒันาไตรสิกขาสู่การ

เสริมสร้างทางปัญญา [2]  ครูผูช่้วยคือบุคคลซึงไดรั้บการบรรจุแต่งตงัใหป้ฏิบติัการสอน สองปีแรกของการรับราชการตอ้งผ่าน

การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ก่อนแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งครูโดยการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันา

อย่างเขม้นัน จะตอ้งประเมินครูผูช่้วยเป็นระยะ ๆ  ทุกสามเดือน เมือครบเวลาสองปีโรงเรียนจึงสรุปผลการประเมินเสนอขอให้

ดาํรงตาํแหน่งครูต่อไป [3] ดงันนัครูผูช่้วยจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนือง โดยมีโรงเรียนเป็นผูส่้งเสริม

สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ของครูผูช่้วย 

การฝึกอบรมครูผูช่้วยจึงเป็นวิธีการหนึงทีจะช่วยพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถของบุคลากรเป็นการช่วยปรับปรุง

ใหบุ้คลากรมีคุณสมบติัทีจาํเป็นต่อการทาํงานดีขึนกว่าเดิม ซึงจะส่งให้ผลผลิตเพิมสูงขึนทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพการ

ฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพือพฒันาเปลียนแปลงแกไ้ขทศันคติ ความรู้ หรือความชํานาญงานให้ดี

ขึน  โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรืองใดเรืองหนึงจนถึงสามารถเปลียนพฤติกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวก้ารฝึกอบรมเป็นสิงทีสําคญัและเป็นการพฒันาบุคลากรอย่างหนึง  ทีจะช่วยใหบุ้คลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดดี้ยิงขึน [4]ในการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมมีการกาํหนดรูปแบบการฝึกอบรมให้เกิด

ประสิทธิผลเป็นขนัตอน คือ  กําหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมใหช้ัดเจนกําหนดเนือหาและกิจกรรมทีชดัเจน  

การจดัลาํดบัเนือหาและกิจกรรมทีเหมาะสมการผสมผสานวิธีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมประเมินผลการฝึกอบรมทีเหมาะสม

กบัเวลาการเพิมความมนัใจในตวัเองใหก้ับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและมีกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ติดตามผลอยา่งเหมาะสม

[5]ทงันีความมุ่งหมายของการพฒันาครูผูช้่วย กเ็พือใหก้ารปฏิบัติหน้าทีของครูผูช่้วยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัการประพฤติและการปฏิบติังานวิชาชีพและเป็นแบบอยา่งสําหรับนกัเรียนได้ 
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จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูเป็นสิงจาํเป็นทีผูป้ระกอบวิชาชีพ

ครูตอ้งมี  เนืองดว้ยระบบการศึกษาทีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีทงัความรู้ความสามารถ และจิตสํานึกทีดี

ไดโ้ดยมีครูผูซึ้งเป็นตน้แบบทีดีทงัด้านความรู้และพฤติกรรมดงันันจึงควรส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ มีภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรม  ดว้ยกระบวนการฝึกอบรมทีเนน้กิจกรรมและการสร้างประสบการณ์  เพือพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งจริงจงัใน

ผูค้นทุกระดบัชันผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาและพฒันาประสิทธิผลของหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม

สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  โดยพฒันาหลกัสูตรทีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลไดจ้ริง  

เพือใชเ้ป็นเครืองมือพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์้านภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยซึงจะส่งผลดีต่อไปยงัผูเ้รียนทีเป็น

ประชากรของประเทศในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี 

 1.  เพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

 2.  เพือประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วยโรงเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัโดยใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) การดาํเนินการวิจยัมี4 

ขนัตอน ดังนี คือขันตอนที 1 การศึกษา สํารวจ และสังเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน ขนัตอนนีเป็นการศึกษา สํารวจ ความตอ้งการใน

การฝึกอบรม และสังเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยเพือกาํหนดขอ้มูลพืนฐานทีตอ้งการ  ผูว้ิจยั

สังเคราะห์ขอ้มูลทีเกียวกบัภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ไดคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 

จาํนวน 16 ดา้นต่อจากนันนาํคุณลักษณะทีได ้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูเ้กียวขอ้งจาํนวน 200 คน ไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 50 คน รองผูอ้ํานวยการโรงเรียน จาํนวน50 คน และครูผูช้่วย จาํนวน 100 คน   ขันตอนที 2  

ออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยันําขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 1  มาใชร่้างหลกัสูตรฝึกอบรมพร้อมทงัจดัทาํเครืองมือ

วิจยั   ผูว้ิจยัจดัทาํโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมและเครืองมือการวิจยัต่อจากนันดาํเนินการตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม

โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน12คน  ดว้ยวิธีการจดักลุ่มสนทนา(Focus GroupDicussion) และใชแ้บบประเมินโครงร่างหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรขันตอนที 3ผูว้ิจยันาํหลกัสูตรไปทดลองใชก้บั

กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ครูผูช่้วยโรงเรียนบางกะปิ จาํนวน 35คนใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design  วดั

ความรู้ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยทงั 5 ดา้น ก่อนการทดลองดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้ ช่วงระหวา่งและหลงัการ

ทดลองมีการสังเกตพฤติกรรมภาวะผูเ้ชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม และมีการวดัความรู้หลงัการทดลอง

ดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้พร้อมทงัประเมินความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีมีต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม ดว้ยแบบสอบถามความ

พึงพอใจและขันตอนที 4  การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม  ผูว้ิจยัประเมินภาพรวมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมโดย
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ประมวลผลขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองรวมกบัขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตและสัมภาษณ์ของผูว้ิจยัขณะดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร 

มาใชป้ระกอบในการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรฝึกอบรม ใหมี้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ยิงขึน สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพืนฐาน ได้แก่     ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียใชก้ารทดสอบค่าที One Sample t-test  และการทดสอบค่าที t- test for Dependent Sample  

ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis)  รายละเอียดขนัตอนการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน พบว่าผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

และครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน มีความตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช้่วยโรงเรียนระดับ

มธัยมศึกษาในระดบัมากตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วย 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความ

ยติุธรรม ความไวว้างใจ การใหบ้ริการและการติดต่อสือสาร  

2.   ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่ ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยแต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั   

3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า 

     3.1 ดา้นความรู้ ครูผูช่้วยมีค่าเฉลียคะแนนความรู้ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองใช้สูงกวา่ก่อนการ

ทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

    3.2 ดา้นความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเฉลียโดยรวมระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่ามี

ค่าเฉลียในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ยดงันี  ด้านวิธีการอบรมดา้นเนือหาของการฝึกอบรม ดา้น

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมดา้นสถานทีการฝึกอบรม ดา้นระยะเวลาทีใช้ในการฝึกอบรมด้านวิทยากร ดา้นโสตทศันูปกรณ์ 

และดา้นเอกสารการอบรม  โดยมีค่าเฉลียระดบัความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีมีต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม แตกต่างจากค่าเฉลีย

ทีเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 

    3.3 ดา้นพฤติกรรม ครูผูช้่วยมีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดทุกคน

โดยมีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลียทีเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 

4.   ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าไดป้รับปรุงแกไ้ขภาษาทีใชใ้นการเขียนหลกัสูตรและคู่มือ

การใชห้ลกัสูตร  ปรับแกเ้วลาการจดักิจกรรมในหน่วยที 6 จาก 12 ชัวโมงเป็น 16 ชวัโมง  นําวิทยากรมาเสริมในหน่วยที6 ไดแ้ก่ 

กิจกรรมสานสัมพนัธ์ทีมงาน กิจกรรม walk rally  ให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน  ปรับปรุงสือคลิปวีดีโอในหน่วยที 4  การ
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ใหบ้ริการ และหน่วยที 5 การติดต่อสือสาร  จดัเพิมสือประกอบการฝึกในหน่วยที 6   ปรับปรุงแกไ้ขใหม้ีการประเมินผลแบบ

ยอ้นกลบั โดยใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมนาํเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล ปรับแกแ้บบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ

เชิงจริยธรรมของครูผูช่้วย ก่อนนําไปใช้ให้เหมาะสมมากขึน  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

1. จากผลการวิจยัทีพบวา่ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดบัมาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคลอ้งกนั ทงันีอาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัใชก้ารพฒันาหลกัสูตรซึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์และอเล็กเซนเดอร์ [6] ทีไดก้าํหนดกระบวนการพฒันา 4 ขนัตอน คือ ขนัที 1 กาํหนด

เป้าหมาย จุดประสงคแ์ละขอบเขตความรู้  โดยสํารวจขอ้มูลพืนฐานทีเกียวขอ้ง ขนัที 2  การออกแบบหลกัสูตร โดยขนัตอน 

ต่าง ๆ  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  จุดประสงค์และขอบเขตของความรู้ขนัที 3  การนําหลกัสูตรไปใช้และขนัที 4  การ

ประเมินหลกัสูตร  เป็นการตดัสินใจเลือกเทคนิควิธีการประเมินผล  เพือเป็นการตดัสินใจในคุณภาพและความสําเร็จของ

หลกัสูตร ผูว้ิจยัใชห้ลกัการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมทีสอดคลอ้งกบัพิล[7] ซึงกล่าวถึงการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมวา่ 

ตอ้งกาํหนดกรอบแนวคิดการพฒันาใหช้ัดเจนสอดคลอ้งกับความจาํเป็นมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ในการ

พฒันา กาํหนดหวัขอ้ในการสัมมนา อภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้เปิดใจในการปรับปรุงพฒันาจริยธรรมนาํแนวทางในการส่งเสริม

ไปปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทงัมีการกาํหนดบทบาทให้ชดัเจนในการลงมือปฏิบติัและติดตามผลด้านการจดัหลกัสูตรได้

ออกแบบและจดัหลกัสูตรสอดคลอ้งกับ ธาํรง บวัศรี[8]  ทีกล่าวถึงการออกแบบและจดัหลกัสูตรวา่ การกาํหนดเนือหาวิชา

จะตอ้งเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก จากสิงทีเป็นรูปธรรมไปสู่สิงทีเป็นนามธรรมควรจดัระเบียบหรือโครงสร้างให้เป็นหมวดหมู่

มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนั ประสบการณ์ทีจดัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเนือง  และใหเ้ป็นประสบการณ์ทีสร้างความพึงพอใจแก่

ผูเ้รียนและตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางปัญญาของผูเ้รียน โดยจดัเนือหาวิชาและประสบการณ์ทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น

กลุ่มย่อย ๆ มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถสร้างมโนทศัน์เกียวกบัสิงทีเรียนเป็นเรือง ๆ ไป  การจดัประสบการณ์ในหลกัสูตรควรใหผู้เ้รียน

ประสบความสําเร็จดว้ยตนเองเป็นขนั ๆ ไปสามารถนาํเอาประสบการณ์ทีเคยไดรั้บมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป

ดว้ย ซึงเป็นการเสริมแรงให้ผูเ้รียนเปลียนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้ไดดี้ขึน 

2. จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 

สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทีพบวา่ 

        2.1 ครูผูช่้วยมีค่าเฉลียคะแนนความรู้ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองใช ้ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้

หลกัสูตรฝึกอบรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .05เป็นไปตามสมมติฐาน ทงันีเนืองดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูวิ้จยัเน้น

การเรียนรู้ทีเกิดจากการปฏิบติัเป็นหลกั ซึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้เพือจดัหลกัสูตรของ จอห์นดิวอี [9]  ทีสรุปว่า การเรียนรู้เกิด
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จากการทีผู้เรียนไดล้งมือปฏิบติัและฝึกฝนดว้ยตนเองขึนอยูก่บัการฝึกสติปัญญาให้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ผูเ้รียนจะไดจ้าก

ประสบการณ์ของตวัเองมากกวา่จากภายนอกและเมือผูเ้รียนฝึกสติปัญญาเพือเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จะไดรั้บความคิดใหม่  ซึง

จะเป็นพืนฐานในการเอาชนะอุปสรรคอืน ๆ ต่อไป  ทาํให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ในแต่ละแขนงวิชา  และสามารถ

ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางขึน 

   2.2 ครูผูช่้วยมีความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนีจากผลการวิจยัยงัพบวา่

ค่าเฉลียระดบัความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีมีต่อการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม แตกต่างจากค่าเฉลียทีเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05ทงันีอาจเนืองมาจาก การจดัฝึกอบรมมีกระบวนการดาํเนินการชดัเจน มีการประเมินความจาํเป็น 

กาํหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรม มีเทคนิคการฝึกอบรมทีเหมาะสมและมีโปรแกรมการดาํเนินงานประกอบอยา่งชัดเจน รวมทงั

การประเมินผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรียนรู้ พฤติกรรม หรือผลทีเกิดขึน [10]  อีกทงัการจดักิจกรรมฝึกอบรมจะคาํนึงถึง

หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ เนืองดว้ยครูผูช่้วยมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตอ้งการให้จดัประสบการณ์ตรง

กบัความตอ้งการ บรรยากาศในการเรียนและสถานการณ์การเรียนรู้ทีเป็นกนัเอง สภาพการณ์ทางกายภาพทวัไปควรเป็นทีพึง

พอใจสําหรับผูเ้ขา้รับการอบรม การไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมทงัไดเ้รียนรู้ตามระดบัความสามารถของตนเอง โดยผูใ้หก้าร

ฝึกอบรมควรรู้เนือหาวิชาทีสอนเป็นอย่างดีและมีแผนงานทียืดหยุ่นได ้[11]   

   2.3  ครูผูช่้วยมีค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดทุกคนโดยมีค่าเฉลีย

คะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลียทีเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีน่าจะ

มีสาเหตุมาจากการฝึกอบรมทีครูผูช่้วยไดรั้บ เนืองดว้ยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการเปลียนแปลงพฤติกรรม การให้

ความรู้ทีเป็นระบบรวมถึงการจูงใจพนกังานทีมีอยู่ในปัจจุบนั เพือทีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึนและมีคุณสมบติัตามทีต้องการใน

งาน[12]   สาเหตุอีกประการหนึงน่าจะเป็นเพราะว่าครูผูช่้วยมีระดบัวยัทีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือนักศึกษาผูใ้หญ่ส่วนมากจะมีสิง

เหล่านีติดตวัมาดว้ยคือ ประสบการณ์ต่าง ๆ  ความเขา้ใจต่อสถานการณ์การเรียนรู้ และความตอ้งการในการเรียนรู้  ดงันนัเมือ

ไดรั้บวิธีการจดัการสอนทีเหมาะสมคือ  ผูใ้หค้วามรู้ใชป้ระสบการณ์ของผูรั้บการฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์ในการสอน  โดย

สร้างระบบความเขา้ใจทีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ขึน ด้วยการบูรณาการความรู้เขา้ดว้ยกนั และใช้วิธีการช่วยเหลือผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมใน

การเรียนเพือการประยุกต์มากกว่าการสอน กจ็ะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากขึน [13]   

ข้อเสนอแนะ 

 จากการดาํเนินการวิจยัทงัสองขนัตอนทีผา่นมาควรมีการศึกษาและดาํเนินการเพิมเติมดงันี 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรฝึกอบรมเพือเสริมสร้างภาวะผูน้าํ 

เชิงจริยธรรม ควรมีกิจกรรมครอบคลุมทุกดา้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

1.2 ครูสามารถนําหลกัสูตรนีไปปรับใช้ ในการอบรมคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 

สําหรับนกัเรียนได ้

1.3 ผูเ้กียวขอ้งกบัการผลิตครูและพฒันาครู สามารถนําผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลพืนฐาน 
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ในการวิจยัและพฒันาคุณลกัษณะด้านอืน ๆ สําหรับครูหรือนกัศึกษาได ้

1.4 หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาครู สามารถนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลพืนฐาน 

ในการกําหนดนโยบายดา้นการพฒันาครูผูช่้วย   

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป 

2.1 ควรมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโดยเพิม 

คุณลกัษณะอืนเช่น ความซือสัตย ์ความมีวินยั ความมีเหตุผล ฯลฯ  

2.2 ควรมีการวิจยัพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม กบัครูกลุ่มอืนหรือ  

นกัเรียนในระดับชนัต่าง ๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะดา้นอืนให้แก่ครูผูช่้วย 
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บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็นทีมทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน  

ในสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือ1) ศึกษาระดบับรรยากาศองคก์าร การทาํงานเป็นทีมและคุณภาพการบริการ

ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศ

องคก์ารและการทาํงานเป็นทีม กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 3) ศึกษาบรรยากาศองคก์าร และการทาํงานเป็นทีม ทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํนวน 357 คน ซึงไดม้าจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 

เครจซีและมอร์แกน  (Krecie & Morgan. 1970: 608-609)  สุ่มจาํนวนโรงเรียน 30% จากโรงเรียนทงัหมด 67 โรงเรียน 

ยกเวน้โรงเรียนขนาดเลก็ทีมีจาํนวน 4 โรงเรียน ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified 

Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชนั หน่วยการสุ่มคือโรงเรียน และใชว้ิธีจบัสลาก เครืองมือทีใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าความเทียงตรงเท่ากบั 

.80-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ของบรรยากาศองคก์าร เท่ากบั.93 การทาํงานเป็นทีม เท่ากบั .96 และคุณภาพการบริการ 

เท่ากบั .94 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการ

ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
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 ผลการวิจยั พบว่า 

 1. ระดบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน 

 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสือสาร 

 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นความเชือถือและไวว้างใจได ้ดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ

ตอบสนอง 

 4. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

(r) =.152 และ .331  แสดงว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัตาํ และการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัปานกลาง 

 5. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีม

ทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ได้

ร้อยละ 13.20 โดยการทาํงานเป็นทีมมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร 

คาํสําคญั: บรรยากาศองคก์าร การทาํงานเป็นทีม คุณภาพการบริการ 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the level of organizational climate, teamwork and the quality 

of service provided by schools under the Secondary Educational Service Area Office One; study the relationship 

between organizational climate and teamwork in terms of school service quality under the authority of the Secondary 

Educational Service Area Office One; and to investigate whether or not the organizational climate and teamwork 

affecting quality of service of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office One. 

The samples consisted of three hundred and fifty seven teachers from schools under the authority of the Secondary 

Educational Service Area, Office One. The sample size was acquired using the work of Krejcie & Morgan 

(1970:608-609). It was derived by determining the number of schools, thirty percent of all of sixty seven schools, 

with the exception four small schools. The stratified random sampling was conducted using the size of the school 

size as a strata to use to calculate the sample size and simple random sampling was done by lottery. The instruments 

used for data collection were questionnaires with a five point-rating scale. The questionnaires were distributed to 

five experts to check for  content validity. IOC (Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.80-1.00, the 
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reliability of the organizational climate was .93, teamwork was .96 and quality of service was .94. The data analysis 

employed both mean and standard deviation. The testing of the hypothesis was conducted with by using Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient as well as the multiple correlation and the multiple regression analysis-

enter method.The results of the research were as follows; 

 1. The level of the organizational climate of schools under the authority of the Secondary Educational 

Service Area, Office One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found 

it to be at a high level in all aspects, by descending order of the average as follows; organization structure, 

compensation and working relationship.  

 2. The level of teamwork of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 

One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found it to be at a high level 

in all aspects, by descending order by average as follows; collaboration, the common goal and communication. 

 3. The level of service quality of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 

Office One as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found it to be at a 

high level in all aspects by descending order and by average as follows; physical appearance, people, reliability, 

service process and response.  

 4. There was a statistically significant and positive relationship at a level of .01 between organizational 

climate, teamwork and quality of service at schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 

Office One. Pearson's correlation coefficient (r) = .152 and .331 showed that the organizational climate had a direct 

relationship with the quality of service of schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, 

Office One at a low level whereas teamwork had a relationship with the quality of service provided by schools under 

the authority of the Secondary Educational Service Area, Office One at a moderate level. 

 5. Organizational climate and teamwork affected the quality of service at schools under the authority of 

the Secondary Educational Service Area Office One at the level of .01. All aspects of organizational climate and 

teamwork mutually predicted quality of service at schools under the authority of the Secondary Educational Service 

Area, Office One with a predictive power of 13.20 percent. The factor of teamwork had the highest predictive 

power, followed by organizational climate. 

Keywords : Organizational Climate, Teamwork, Quality of Service. 

 

บทนํา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พุทธศกัราช 2553 

กาํหนดใหมี้การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยอยา่งมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความ

หลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาดงัปรากฏในมาตรา 37 ความว่า 

“การบริหารและการจดัการศึกษาขนัพืนฐานและอุดมศึกษาระดบัตาํกว่าปริญญาใหย้ดึเขตพืนทีการศึกษา โดยคาํนึงถึง

ปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอืนดว้ย เพือใหเ้ป็นไปตามความในมาตรา 37 
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แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 จึงไดมี้การออกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 ซึงแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2553 และไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรืองกาํหนดเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเมือวนัที17 สิงหาคม 2553 โดยมีการแบ่งเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

จาํนวน 42 เขต เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ประกอบดว้ยทอ้งที เขตพญาไท บางซือ ดุสิต สัมพนัธวงศ ์ปทุม

วนั ราชเวที พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขนุเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน 

ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิงชนั ทวีวฒันา บางพลดั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่และหนองแขม  

 การจัดการศึกษาขันพืนฐานเพือให้คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็นคนดี มี

ความสามารถ และดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

จาํเป็นตอ้งมีการกระจายอาํนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 39 ทีกาํหนดไวว้่าให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทงั

ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไป ไปยงัคณะกรรมการและสํานักงานเขตพืนที

การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง  เพือใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั มีความอิสระ และมีความ

เขม้แขง็[1] 

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐทีใหบ้ริการทางดา้นการศึกษา มีหน้าทีจัดการดา้นการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ผลการประเมินพบว่ามีโรงเรียนทีไม่ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาํนวน 2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09 ซึงเรืองทีตอ้ง

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัและการส่งเสริมเพือพฒันา

สถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิรูปการศึกษา [2]  โดยเฉพาะ

ปัญหาคุณภาพการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัภาครัฐทียงัไม่เป็นทีพอใจแก่สังคม สาเหตุประการหนึง

เนืองมาจากการบริการทางการศึกษาของสถาบนัทางการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงั ความตอ้งการของ

นกัเรียนและผูป้กครองไดดี้พอ จากขอ้มูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2558 พบว่า จาํนวนสถานศึกษาทงัเอกชนและ

นานาชาติเพิมขึนทุกปี และมีอตัราเพิมขึนอย่างรวดเร็ว เนืองจากผูป้กครองทีมีรายไดสู้งนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน 

เพราะเชือมนัในมาตรฐานคุณภาพและการบริการทางการศึกษาของเอกชนและต่างประเทศ [3]  

 จากปัญหาทีกล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงเรียน ซึง

สอดคลอ้งตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 

2555) ทีกาํหนดใหห้น่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนสาํรวจความพึงพอใจในการใหบ้ริการ เพือพฒันาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการบริการใหเ้ป็นทียอมรับแก่ผูม้ารับบริการ[4] ดงันันโรงเรียนจึงตอ้งดาํเนินการสํารวจคุณภาพการ

บริการของโรงเรียนอยา่งต่อเนือง 

 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาบรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน

ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ดว้ยเหตุผลทีว่า โรงเรียนเป็นหน่วยงานทีให้บริการทางดา้น

การศึกษา การยกระดบัการบริหารจดัการของโรงเรียนจึงมีความสําคญั ซึงจะสามารถส่งมอบคุณค่าทีดีในการบริการ 

ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ดงันนั ผูว้ิจยัจึงไดน้าํโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มาทาํการวิจัย 

โดยใชเ้ครืองมือวดัทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริการ รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ของบรรยากาศ
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องคก์ารและการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลเพือใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษานีไปใชใ้น

การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของโรงเรียน เพือยกระดบัและพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาของประเทศ

ไทยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษาระดบัคุณภาพการบริการ บรรยากาศองค์การ และการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 2. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีม กบัคุณภาพการบริการของ

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  

 3. เพือศึกษาบรรยากาศองค์การ และการทาํงานเป็นทีม ทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ใน

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

วิธีดําเนินการวิจัย   

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 จาก 67 โรงเรียน จํานวน 4,750 คนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จาํนวน 357 คน ไดม้าจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและ

มอร์แกนจากนนัทาํการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยให้ขนาดโรงเรียนเป็นชนั  และทาํการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  ผ่านการหาคุณภาพของเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ

ทงั 5 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .80-1.00 ค่าความเชือมนั (Reliability) ของบรรยากาศองค์การ เท่ากบั.93 

การทาํงานเป็นทีม เท่ากบั .96 และคุณภาพการบริการ เท่ากบั .94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน

มาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ การทาํงานเป็นทีม และคุณภาพการบริการของ

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1โดยการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter 

ผลการวิจัย 

 1. ระดบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น

โครงสร้างองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน 

 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น

ความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสือสาร 

 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นความเชือถือและไวว้างใจได ้ดา้นกระบวนการบริการและดา้นการ

ตอบสนอง 
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 4. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

(r) =.152 และ .331  แสดงว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัตาํ และการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของ

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ในระดบัปานกลาง 

 5. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีม

ทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียน ในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1ได้

ร้อยละ 13.20 โดยการทาํงานเป็นทีมมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร  ดงัตารางดา้นล่าง 

 

ตวัพยากรณ์ B Β SEb t P 

1. บรรยากาศองคก์าร(X1) .160 .151 .054 2.955** .003 

2. การทาํงานเป็นทีม(X2) .300 .330 .046 6.463** .000 

R= .363 

R2 =.132 

SEest = .399 

a   = 2.444 

 

 

F = 25.321**   

  

        **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 6. สมการพยากรณ์ไดด้งันี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 መܼ  = .330 (Z2) + .151 (Z1) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 ܻ= 2.444 + .300 (X2) + .160 (X1) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจัยเกียวกบับรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อ

คุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1ผูว้ิจัยไดน้าํประเด็นต่างๆที

สาํคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายดา้นดงันี 

 1. ระดบับรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้น

โครงสร้างองคก์าร ดา้นค่าตอบแทนและดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงานทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากสภาพแวดลอ้มมี

ผลต่อการปฏิบติังานซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติค่านิยมของคนในองคก์ารทีแสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้

ทงัทางตรงและทางอ้อมของมวลสมาชิกในองค์การทีมีต่อองค์การพฤติกรรมของเพือนร่วมงานและผู ้บริหารที

ปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะหรือมิติต่างๆซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล[5] รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยทวัไป

และความสําคญัโดยรอบตวังานทีทาํและผูป้ฏิบติังานซึงรวมกนัแลว้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์การโครงสร้าง
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องคก์ารและกระบวนการขององคก์ารทงัทางตรงและทางออ้ม[6] สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสุชานุช พนัธนียะ[7] ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเรืองบรรยากาศองคก์ารทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูพบว่าระดบัความคิดเห็น

ของขา้ราชการครูต่อบรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของอภิชาต

เชียงสง[8] ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนคาทอลิกอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 4 ผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียน

คาทอลิกอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 4 ทงั 6 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้น

ความร่วมมือ ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนัและดา้นการติดต่อสือสารทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นการ

ทีบุคคลตังแต่ 2 คนขึนไปมาปฏิบัติงานร่วมกันเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การโดยอาศัย

ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัมีการติดต่อสือสาร ประสานงาน ตดัสินใจการดาํเนินการต่างๆร่วมกนัเพือให้งานนันบรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ การทาํงานเป็นทีมนบัว่ามีความสําคญั เพราะคนเรามีความรู้ความสามารถแตกต่าง

กนัเราควรนาํจุดเด่นจุดดีของแต่ละบุคคลในทีมมาช่วยใหง้านทีทาํบรรลุเป้าหมายการทาํงานเป็นส่วนๆย่อมไดผ้ลดีไม่

เท่ากบัการทาํงานทีร่วมมือกนัและความสาํเร็จของการทาํงานเป็นทีมขึนอยู่กบัสมาชิกในทีมเป็นสําคญั[9] สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพชัราภรณ์ เยน็มนสั[10] ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํงานเป็นทีมกบั

การบริหารงานทัวไปของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 

ผลการวิจัยพบว่าการทํางานเป็นทีมของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยาเขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยเรียงลาํดบัแต่ละดา้นจากมากไปน้อยดงันี  ดา้นการ

กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการสือสารและดา้นการสร้างความไวว้างใจ 

 3. ระดบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่

ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือดา้น

ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านความเชือถือและไว้วางใจได้ ด้านกระบวนการบริการและด้านการ

ตอบสนอง ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากการบริการของบุคลากรในโรงเรียนทีตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ

จนเกิดความพึงพอใจต่อบริการทีไดรั้บเป็นระดบัความสามารถของการบริการในการบาํบดัความตอ้งการของลูกคา้

และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้[11] คุณภาพการบริการเป็นการรับรู้ของลูกคา้เกียวกบั

คุณภาพการบริการทีขึนอยูก่บัความคาดหวงัของลูกคา้เองแมว้่าลูกคา้จะไม่เคยรับบริการมาก่อน ต่อมาเมือธุรกิจเชิญ

ชวนลูกคา้ใหม้ารับบริการ ลูกคา้จะทบทวนการรับรู้คุณภาพการบริการใหม่และทุกครังทีลูกคา้เขา้มารับบริการและเกิด

การทบทวนการรับรู้เกียวกบัคุณภาพการบริการไปเรือยๆการทบทวนการรับรู้คุณภาพของการบริการจะพฒันาไปสู่การ

ตงัใจซือบริการของลูกคา้ในอนาคตได[้12] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวดัตรัง[13] 

ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใหบ้ริการดา้นการจัดการศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัตรังผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้บริการดา้น

การจดัการศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัตรังนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมีความ

พึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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 4. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์(r) 

=.152 และ.331  แสดงว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1 ในระดบัตาํและการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการบริการของโรงเรียน

ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1ในระดบัปานกลางทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากบรรยากาศองค์การ

จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรมและทศันคติของผูป้ฏิบติังานทงัทางตรงทางออ้มบรรยากาศทีพึงประสงค์ย่อม

ส่งผลดีต่อการทาํงานของบุคลากรในองค์การและจะเป็นการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน[14] สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอจัฉรา เฉลยสุข[15] กล่าวถึงองค์การทีมีบรรยากาศในการ

ทาํงานทีดีจะส่งผลให้พนักงานในองค์การส่งมอบการบริการทีมีคุณภาพจนผูรั้บบริการรู้สึกไดต้ลอดจนการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมมีการสร้างทีมงานอนัแขง็แกร่งเพือเนน้ใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมซึงจะ

ส่งผลให้การทาํงานนันบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ[16] สอดคล้องกับ

แนวคิดของวีระชยัทองภู[17] กล่าวถึงการทาํงานเป็นทีมจะสร้างความไว้ใจช่วยเหลือกนัก่อให้เกิดบรรยากาศการ

ทาํงานทีดีทาํใหส้มาชิกมีความรู้สึกสบายใจพอใจและเพลิดเพลินกบัการทาํงานก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน

ช่วยใหเ้กิดผลงานทีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 5. บรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01โดยบรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีม

ทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพการบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต1ไดร้้อย

ละ13.20 โดยการทาํงานเป็นทีมมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ารผลวิจยัทีเป็นเช่นนีอาจ

เนืองจากบรรยากาศองคก์ารจะช่วยให้เขา้ใจถึงผลกระทบต่อหน้าทีต่างๆของคนในองค์การทงัความสามารถในการ

ผลิตและความผูกพนัองคก์ารช่วยใหมี้การศึกษากระบวนการบริหารโดยเฉพาะอยา่งยงิรูปแบบต่างๆของการบริการทีมี

ต่อคน พฤติกรรมองคก์ารและสุขภาพองคก์าร[14] บรรยากาศองคก์ารเป็นตวัแปรสําคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของ

สมาชิกทุกคนในองคก์ารเพราะความสาํเร็จขององคก์ารส่วนหนึงยอ่มขึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์ารซึงมีส่วนในการ

สนบัสนุนทีสาํคญัเป็นอยา่งยิงทีจะทาํให้องค์การมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบังานวิจัยของสุชานุช พนัธนียะ [7] ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเรืองบรรยากาศองคก์ารทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูจากการศึกษาวิจัยพบว่า

ปัจจยับรรยากาศองค์การดา้นโครงสร้างองค์การ ดา้นการสนับสนุนและดา้นความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูตลอดจนการทาํงานเป็นทีมคือการรวมตวัของคนหลายคนซึงปฏิสัมพนัธ์ต่อ

กนัอยา่งสมาํเสมอในช่วงเวลาใดเวลาหนึงเพียงแต่ตอ้งการจะเน้นให้เห็นเด่นชดัว่าเป็นกลุ่มทาํงานซึงสมาชิกทุกคนมี

ภารกิจทีตอ้งทาํงานประสานกนัตามบทบาทของตนและบรรลุเป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม[18] เป็นการทีบุคคลมา

รวมกลุ่มกนัเพือร่วมมือกนัในการกระทาํสิงหนึงสิงใดให้สําเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยการร่วมมือกนัประสานงานกนัมุ่งดึง

ศกัยภาพทีมีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย[9] สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของขวญัชยั พูลวิวฒัน์ชยัการ[19]ไดท้าํการศึกษาวิจัยเรืองระบบการทาํงานและการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการทาํงานของพนักงานระดบัปฎิบติัการ (ย่านสีลม) ผลการศึกษาพบว่าระบบการทาํงานและการ

ทาํงานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงานของพนกังานระดบัปฎิบติัการ (ยา่นสีลม)  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

  1.1 สมควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การของโรงเรียนดา้นสัมพนัธภาพภายในหน่วยงานให้ดี

ยงิขึนโดยการสร้างสภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อการปฏิบติังานซึงสะทอ้นให้เห็นถึงทศันคติค่านิยมของคนในองค์การที

แสดงออกมาจากความรู้สึกหรือการรับรู้ทงัทางตรงและทางออ้มเพราะบรรยากาศองค์การเป็นตวัแปรสําคญัในการ

กาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองคก์ารเพราะความสาํเร็จขององค์การส่วนหนึงย่อมขึนอยู่กบับรรยากาศของ

องคก์ารซึงมีส่วนในการสนบัสนุนทีสาํคญัเป็นอยา่งยงิทีจะทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 

  1.2 สมควรมีการเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนดา้นการติดต่อสือสารให้ดียิ งขึนโดย

ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจเพือสร้างความไวว้างใจกนั สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูร่้วมงาน ทาํใหส้ามารถทาํงานบรรลุ

ความสาํเร็จไดโ้ดยอาศยัหลกัธรรมชาติของมนุษยใ์นการทาํงานร่วมกนัทาํให้การทาํงานประสบผลสําเร็จไดโ้ดยใช้

หลกัการติดต่อสือสารกระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูลขอ้เทจ็จริงขอ้คิดเห็นความรู้สึกหรือทัศนคติ

เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและนาํมาซึงการปฏิบติังานของบุคคลทีเกียวขอ้ง 

  1.3 สมควรมีการเสริมสร้างคุณภาพการบริการของโรงเรียนดา้นการตอบสนองให้ดียิ งขึนโดยมุ่งเน้น

การใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีครูและผูบ้ริหารดว้ยความเตม็ใจถูกตอ้งพร้อมทีจะเสียสละเวลาเพือให้รับบริการดว้ยความ

รวดเร็วปฏิบติัต่อผูรั้บบริการเป็นอยา่งดีและตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัทีทนัใดทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความ

ประทบัใจในการบริการมากกว่าคู่แข่งขนัทีมีอยูไ่ด ้

  1.4 สมควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารและการทาํงานเป็นทีมเพราะมีผลต่อคุณภาพการบริการ

ของโรงเรียน 

 2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาบรรยากาศองค์การและการทาํงานเป็นทีมทีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน

จากกลุ่มตวัอย่างในระดับอืนๆและเขตพืนทีการศึกษาอืนๆ เพือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

โอกาสต่อไป 

  2.2 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 

  2.3 ควรใชต้วัแปรอืนในการศึกษา เช่น นโยบายการบริหาร ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ 
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ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทมีของครู  

สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษาเขต4. 

The Transformational Leadership of School Administrators  Affecting Working as a Team of Teachers 

under the Secondary Education Service Area Office 4. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  2) ศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4        

3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกับการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4   4) ศึกษาภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผู ้บริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัด

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จาํนวน 346 คน ซึงไดม้าจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน

จากนันทาํการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน (Strata) แล้วทาํการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าความเทียงตรงตงัแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ของภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

เท่ากบั .962 และค่าความเชือมัน (α) ของการทาํงานเป็นทีมของครูเท่ากบั .956 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่าเฉลีย  

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- 

Enter Method) 

ผลการวิจยั พบวา่ 

1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่าง
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มีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจและดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา  

2. ระดับการทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน ดา้นภาวะผูน้ําในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  

3. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

4. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 4 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทุกดา้นร่วมกนัการพยากรณ์การทํางาน

เป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ไดร้้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญามีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั 

คําสําคญั : ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง การทาํงานเป็นทีม 

Abstract 

The purposes of this research were to study the level of the transformational leadership among  school 

administrators under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4; study to the effectiveness of the 

teachers working as a team under the authority of the Secondary Education Service Area Office 4; to study the relationship 

between the transformational leadership of school administrators and teachers working as a team under the authority of the 

Secondary Education Service Area Office, 4; and to study the effect of transformational leadership by school on teachers 

working as a team under the Secondary Education Service Area, Office 4. The samples consisted of three hundred and fourty 

six teachers under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4 in the 2016 academic year by using 

Krejcie & Morgan(1970: 608). Stratified random sampling was conducted  using school size as a strata to calculate the sample 

size. Simple random sampling was then done thereafter by lottery. The instruments used for data collection included a five 5 

point-rating scale questionnaire. The questionnaires were distributed to five experts to check the content validity. The IOC 

(Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.60-1.00 The reliability of the transformational leadership of school 

administrators was.96 and the reliability of teachers working as a team was .95. The data analysis was conducted by mean and 

standard deviation. The tests of hypothesis were conducted by using Pearson product-moment correlation coefficient, multiple 

correlation and the multiple regression analysis enter method. 

The results of the research as follows; 
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1. The level of the transformational leadership of school administrators under the authority of  Secondary Education 

Service Area, Office 4 and as a whole was at a high level. When considering each individual aspect, the research was found to 

be at a high level in all aspects by average and in descending order; idealized influence,  being a good role model, individual 

consideration, inspiration and  

intellectual stimulation.  

2. The level of success in teams of teachers  working as a team the authority of the Secondary Education Service Area, 

Office 4 as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research was found to be at high level in 

all aspects by average and in descending order as follows; participation in operation, working as leadership, work adaptation 

and work motivation. 

3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between the transformational leadership of school  

administrators and teachers working as a team under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4. 

Pearson's correlation coefficient (r) = .85 showed that the two variables had a relationship at a high level.  

4. The transformational leadership of school administrators affected teachers working as a team under the authority of  

the Secondary Education Service Area, Office 4 at a level of .01. All aspects of the transformational leadership of school 

administrators mutually predicted the results of teachers working under the Secondary Education Service Area, Office 4 with 

a predictive power of at 73.90 percent. The aspect of intellectual stimulation had the highest predictive power followed by 

inspiration, idealized influence,  being a good role model and individual consideration respectively. 

Keywords : The transformational leadership, Teamwork 

 

บทนํา 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ.2555 - 2559)ซึงได้วางกรอบและยุทธศาสตร์การดาํเนินงานที

สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ทีกําหนดวตัถุประสงค์หลักไว ้3 ประเด็น คือ การพฒันา

คนอย่างรอบดา้นและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทงัพฒันาสภาพแวดล้อมของสังคม เพือให้การ

จดัการศึกษาครอบคลุมและพฒันาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นใหมี้การปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ ทงัในเรืองโครงสร้างการบริหารจัดการ 

และระดมทรัพยากรเพือการปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษา ตงัแต่ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา การพฒันา

ครู ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอํานาจให้ทุกภาคส่วนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพือนําไปสู่เป้าหมายคุณภาพ

การศึกษา[1] 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ให้ความสําคัญต่อครู เพราะ

เชือวา่ครูเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ซึงไดก้ําหนดผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบติังานทีสําคญัด้านหนึงคือ การร่วมมือกับผู ้อืนในสถานศึกษาอย่างสร้างส รรค์ โดยการ

ตระหนกัถึงความสําคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของ

เพือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา [2]ในดา้นสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการ
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จดัการศึกษาให้กับประชาชนโดยตรง จะต้องมีการพฒันาองค์การให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลียนแปลง สามารถบริหารการ

เปลียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อบริบทในสังคม ซึงการบริหารงานวิชาการถือไดว้่าเป็นภาระงานสําคญัทีสุดในการ

บริหารสถานศึกษา เนืองจากงานวิชาการเป็นงานทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาและเป็นงานทีสร้างทักษะให้

นักเรียนไดค้วามรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและปรับตวัอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข [3]การบริหารงานต่าง ๆ 

เหล่านีนับวา่มีความยุง่ยากและซับซ้อน ดงันันรูปแบบการทาํงานเป็นทีม (Teamwork)จึงเป็นเรืองสําคัญมากทีควรนํามาปฏิบัติ

ในการพฒันาโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพสามารถช่วยตนเองให้เจริญกา้วหน้าท่ามกลางข้อจาํกดัต่าง ๆ ได ้จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้อง

ระดมสรรพกําลงัและอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกนัในลักษณะการ

ทาํงานเป็นทีมเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนกฎระเบียบทีมีการปรับปรุง 

ตลอดเวลามีผลทาํให้โรงเรียนตอ้งอาศัยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญของบุคลากรต่าง ๆ มาช่วยกัน

ทาํงานจึงจะประสบความสําเร็จ [4] 

 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภายใตก้ารบริหารของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 4 มีการบริหารจดัการศึกษาขนัพืนฐานทีมีความแตกต่างกนัทางด้านการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบว่า 

มีจุดอ่อนอยูที่ครูขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และในโรงเรียนไม่มีการสร้างค่านิยมในการทํางานร่วมกนัให้แก่บุคลากร  

[5] นอกจากนียงัพบปัญหาจากการทาํงานร่วมกนัของครูในโรงเรียน คือ การทาํงานในโรงเรียนเป็นลกัษณะทีต่างคนต่างทํา ขาด

การยอมรับความสามารถ และบุคลากรมีทศันคติไม่ดีต่อการทาํงานเป็นทีม การทาํงานในทีมทีจัดตงัไวมี้สมาชิกเพียงจํานวน

หนึงเท่านนัทีมีบทบาทในการทาํงาน อีกส่วนหนึงเป็นสมาชิกทีอยู่ในทีมแต่ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานของทีมนัน ๆ ความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในทัศนะคติและความรู้ความสามารถ ทําให้เกิดปัญหาในการทํางานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ จาก

ปัญหาการทาํงานเป็นทีมของโรงเรียนขา้งตน้ ส่งผลใหเ้กิดความล่าช้าต่อการพฒันาโรงเรียน เนืองจากการทาํงานเป็นทีมของครู

มีความสําคญัทีส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายทีตงัไว ้ 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ

การเป็นผูน้าํทีคอยสนับสนุนส่งเสริมและกระตุน้การทาํงานเป็นทีม ยิงในยุคสมยัทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทีมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจึงมีความสําคญัอยา่งยิงต่อการบริหารจดัการการศึกษา เพือให้สถานศึกษามีการพฒันา 

แต่การจะกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนเกิดความรู้สึกอยากเปลียนแปลง เป็นการกระทาํทียากยิง เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราทุกคน 

มกัจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุขสบายของตนเอง (Comfort Zone) ดงันัน ผูบ้ริหารทีจะทาํการเปลียนแปลงได้นัน นอกจากจะตอ้ง

ศึกษาสภาพแวดลอ้มทีจะเปลียนแปลงและหาทางกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

ทาํงานเป็นทีมแลว้ ยงัตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะครูจึงมีความสนใจทีจะศึกษา ภาวะ

ผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  5 ดา้น คือ1. การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม 2. การกระตุน้ทางปัญญา 3. การมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ ทีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 4 ดา้น 

คือ 1. การมีส่วนร่วมในการทํางาน 2. การปรับตวัในการทาํงาน 3. ภาวะผูน้ําในการทํางาน และ 4. แรงจูงใจในการทาํงาน ของ

ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ตามความคิดเห็นของครู เพือเป็นขอ้มูลในการพฒันาภาวะผูน้ําแห่งการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการทาํงานของครู ใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

2. เพือศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผู้บริหารกับการทํางานเป็นทีมของครูสังกัด

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

4. เพือศึกษาภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กับการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

2. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์การทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  จาก 42 โรงเรียน จํานวน 

3,069 คน  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครังนี คือ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต4จาํนวน 346 คนโดยการ

กาํหนดตามตารางเครจซีและมอร์แกน [6] จากนันทําการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียน

เป็นชัน (Strata) แล้วทําการสุ่มแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจับฉลาก เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale ผ่านการหาคุณภาพเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ

จาํนวน 5 คนดว้ยการตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC)เท่ากบั0.80-

1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร เท่ากบั .962 และค่าความเชือมัน

ของการทาํงานเป็นทีมของครู เท่ากบั .956 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเข้า (Multiple 

Regression Analysis- Enter Method) 

ผลการวิจัย 

 1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่น 

ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม ดา้นการคํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  
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 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน ดา้นภาวะผูน้ําในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  

 3. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที 

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทงั

สองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 4. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การ

ทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอํานาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั   

 

ตวัพยากรณ์ B Β SEb t p 

1. การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม(X1) .127 .176 .032 3.984** .000 

2 การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .218 .266 .049 4.493** .000 

3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .143 .216 .029 4.953** .000 

4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล(X4) .090 .114 .035 2.583** .010 

5. การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .165 .219 .034 4.921** .000 

         R=    .860 

         R2 = .739 

SEest= .19143 

a   = 1.037 

 

 

F = 186.76**   

** มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม  ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา เป็นเช่นนี อาจเนืองจากการทีจะบริหารองค์การไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายนัน ผูบ้ริหารควรมี

ภาวะผูน้ํา เป็นผูที้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถใช้สติปัญญาคิดหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาองค์การ
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และแกไ้ขปัญหา บริหารทรัพยากรทีมีอย่างจาํกดัภายใต้สภาวะการณ์ทีเปลียนแปลงไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภาวะผูน้ําการ

เปลียนแปลงมีความสําคัญต่อองค์การโดยจะปลุกจิตสํานึกให้มีอุดมการณ์ ค่านิยมทีมีคุณธรรม[7] กระตุ ้นให้ผูต้ามมีความ

ตอ้งการทีสูงขึน สํานึกในความสําคญั คุณค่าของจุดหมายและวิธีทีจะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของทีม 

องค์การ นโยบายมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและยกระดับความต้องการให้สูงขึน  [8]ตลอดจนนําพาให้ผูร่้วมงานมี

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มความสามารถมากกว่าทีตังใจไวแ้ต่ต้น ส่งผลให้องค์การได้รับการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลาทันตามการเปลียนแปลงของสังคม ประเทศและโลก  [9]สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกิจ สานุสัตย ์   [10] ได้

ศึกษาวิจัยเรืองภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของครูผู ้สอน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับคํานึง ผุดผ่อง[11] ได้ศึกษาวิจ ัยเรือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีพฒันาชายฝังทะเลตะวนัออก พบว่า ระดบัภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีพฒันาชายฝังทะเลตะวนัออก โดยภาพรวม

และรายดา้นอยู่ในระดับมากและงานวิจยัของธวัชชัย หอมยามเย็น  [12] ได้ศึกษาวิจ ัยเรืองภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะ

ผูน้ําการเปลียนแปลงอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงตาม

ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 

2.  ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน  ดา้นภาวะผูน้าํในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นเช่นนี อาจเนืองจากการ

ดาํเนินงานทุกอยา่งตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกทุกคน มีการประสานงานกนั ร่วมมือร่วมใจกนัดว้ยความสามคัคี มี

เป้าหมายร่วมกนั ไวว้างใจกนั [13] สร้างทีมงาน กระบวนการตดัสินใจในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และการผสมผสานสมาชิกกลุ่ม [14] การทาํงานเป็นทีม การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัจะเป็นพลงัสร้างสรรค์แห่งความสําเร็จ

ในภารกิจต่าง ๆ ขององคก์ารโดยส่วนรวมเพือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การสอดคลอ้งกับงานวิจัยของพรชัย 

คาํรพ  [15] ได้ศึกษาวิจัยเรืองลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาทีมี

ต่อลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกับนพภสัสร โกสินทรจิตต์  [16] 

ได้ศึกษาวิจยัเรือง ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีม โดยรวมและรายดา้นคือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ การกาํหนดกลยุทธ์ ภาวะ

ผูน้ํา การตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั งการ การเสริมความไวว้างใจ การติดต่อสือสารทีสมบูรณ์แบบ ทักษะในการทาํงานเป็นทีม 

การแกไ้ขความขดัแยง้ อาํนาจอิสระของทีมงาน การพฒันาสมาชิกทีมงาน และการประเมินตนเอง อยูใ่นระดบัมากและงานวิจัยนี

ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของประพนัธ์ คําสามารถ  [17]ได้ศึกษาวิจัยเรืองการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
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สํานกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจยัของอภิชาติ ไตรธิเลน  

[18]ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค์ของ

ทีม ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศของทีม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสือสารแบบเปิด ดา้นการสร้างความไวว้างใจและการ

ยอมรับนับถือ ดา้นการกาํหนดบทบาทหน้าที ดา้นภาวะผูน้ํา ด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการประเมินตนเอง ทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก 

3.  ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทํางานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทัง

สองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงทีเป็นเช่นนี อาจเนืองจากการเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลงทีสําคญั ให้เกิดขึนกบัองค์การ เป็นการ

ผลักดันให้องค์การเกิดการเปลียนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย โดยการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายไปสู่การ

ปฏิบติั ทงัการสือสารวิสยัทศัน์ จดัทาํแผนงานต่าง ๆ และแผนปฏิบติัการ ตลอดจนผลักดนัให้เกิดการทาํงานเป็นทีม เพือทาํให้

เกิดการเปลียนแปลงทีมีพลงัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงส่งเสริมใหก้ารทาํงานเป็นทีมเกิดประสิทธิภาพ โดยผูน้ําจะเป็นผูก้าํหนด

เป้าหมายของทีมงาน  [19] ผูน้ําทีมีบทบาทจะต้องมีภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง รู้ถึงบทบาทของสมาชิก มีทกัษะในการสือสาร 

ผูน้ําจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพของทีมงาน  [20]สอดคล้องกบังานวิจัยรุ่งฤดี อปัมาตย ์ [21] ได้

ศึกษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนในจังหวดั

อุดรธานี หนองคายและหนองบวัลําภู ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และส่วน

ใหญ่มีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนข้างสูงมีบางส่วนเท่านันทีมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลางและงานวิจยัของธนัณฎา 

ประจงใจ  [22]ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงกับการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 

4. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การ

ทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอํานาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดับ ผลวิจัยทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากภาวะ

ผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผลทงัดา้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ส่งผลต่อการปรับเปลียนและพฒันา

โรงเรียน สามารถแกปั้ญหาการทาํงานเป็นทีมภายในโรงเรียนได ้[23] หลักการทํางานเป็นทีม เป็นสิงสําคญั ซึงเป็นการบริหาร

จดัการโดยใหส้มาชิกในทีมมีส่วนร่วม ยึดหลกัความร่วมมือ สมาชิกทุกคนของทีมรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ใน

การทาํงานอย่างทวัถึงดว้ยความเขา้ใจตรงกนั [24]สอดคลอ้งกบังานวิจัยของเรียมใจ คูณสมบัติ  [25] ได้ศึกษาวิจยัเรืองภาวะผูน้ํา
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การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การทีพึงประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อวฒันธรรม

องค์การทีพึงประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แก่ ด้านการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ดา้นสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการ

กระตุน้การใชปั้ญญาและงานวิจยัของธนิต ทองอาจ  [26] ได้ศึกษาวิจยัเรือง ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามุกดาหาร ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กันเชิงบวก องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .01 มี 

3 ดา้น คือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างบารมีของผูบ้ริหาร และดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.1 จากข้อค้นพบของการวิจัย ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญาในข้อ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีการตงัคาํถามกบัผูร่้วมงานเพือนาํไปสู่การแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลียตําสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียน

ตอ้งคาํนึงการกระตุน้และสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานใชค้วามคิดสร้างสรรค ์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ จูงใจให้ผูร่้วมงานคิดวิธีใหม่ๆ ใน

การแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยใช้วิธีการตงัคาํถามกบัผูร่้วมงานเพือกระตุ้นการใช้ปัญญา ยัวยุให้ผูต้ามแกปั้ญหาด้วยวิธีการแบบ

ใหม่ๆ กระตุ ้นการสร้างระบบความคิดเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู ้ตามรู้จักคิดและวิเคราะห์ปัญหา 

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

1.2 จากขอ้คน้พบของการวิจยั ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารด้านการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสมใน

ขอ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูที้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลียตาํสุด ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

กระตุ้นและจูงใจให้ผูร่้วมงานยอมรับเชือถือศรัทธาและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ผูบ้ริหารเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มี

บุคลิกภาพดี สง่างาม เป็นบุคคลทีน่านับถือ น่ายกย่อง 

1.3 จากขอ้คน้พบของการวิจยั ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน

ขอ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหอิ้สระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงานมากกวา่ยึดกฎระเบียบมีค่าเฉลียตาํสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนต้อง

มีวิสัยทศัน์ทีมีเป้าหมายชัดเจนในการปฏิบติังาน กลา้ทีจะทาํในสิงใหม่ๆ โดยมีความเป็นมิตร จริงใจ มีจริยธรรมในการทํางาน

โดยหลีกเลียงการใช้อาํนาจเพือประโยชน์ส่วนตน กระทาํตนเพือให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นแบบอย่างทีดีของครูผูส้อนใน

เรืองค่านิยม สร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัเพือบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ ให้อิสระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงานมากกว่า

ยึดกฎระเบียบ 

1.4 จากขอ้คน้พบของการวิจยั ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารด้านการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล

ในขอ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลมีค่าเฉลียตาํสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนต้องสามารถทําความ

เขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้มอบหมายงานให้ผูร่้วมงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูร่้วมงานแต่ละคน รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล และมุ่งสร้างความสัมพนัธ์กบัผูร้่วมงานเป็น

รายบุคคล 
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1.5 จากข้อค้นพบของการวิจยั ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารด้านการสร้างแรงบันดาลใจในข้อ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้กาํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงานอยา่งสมาํเสมอมีค่าเฉลียตําสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนต้องให้กําลังใจ 

ยกย่อง ชมเชยผูร่้วมงานอย่างสมําเสมอ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก 

สนับสนุนความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการทาํงาน ทุ่มเทความพยายามในการทํางาน อย่างเต็มศักยภาพ คอยให้กําลังใจแก่

ผูร่้วมงาน เมือต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคสร้างความเชือมนัแก่ผูร่้วมงานทีอุทิศตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนที

เหมาะสม 

 2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูจากกลุ่มตวัอย่าง

ในระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 

2.2 ควรหาตวัแปรภาวะผูน้ํารูปแบบอืนเช่น ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครู 

2.3 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ศึกษาระดบัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการทีดีของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และศึกษาการ

บริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 351 คน ซึงไดม้าจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan. 1970: 608-609) นําไปสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดให้รุ่นของโรงเรียน

มาตรฐานสากลเป็นชนั (Strata) จากนนันาํไปสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจับสลาก  เครืองมือทีใช้

ในการรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าความเทียงตรงเท่ากับ 

0.60-1.00 มีค่าความเชือมนัของการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล เท่ากบั .88  และมีค่าความเชือมนัของการ

บริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .96  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)ค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis-Enter 

Method) 
 

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ระดบัการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย

คือ ดา้นการนาํองคก์ร ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

ดา้นผลลพัธ์ ดา้นการมุ่งเนน้การดาํเนินการ และดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรตามลาํดบั 
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 2. ระดบัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความคุม้ค่าและดา้นหลกัความโปร่งใสตามลาํดบั 

3. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) 

=.77 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 4. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ74.30 โดยการบริหารกิจการทีดีของผู ้บริหารสถานศึกษาดา้นหลักนิติธรรมมีอาํนาจการ

พยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 
 

คาํสําคญั: การบริหารกิจการทีดี  การบริหารจดัการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to (1) study the level of management in world- class standard schools  

under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1; (2) to study the level of good governance 

among school administrators in world-class standard schools under the authority of the Secondary Educational Service 

Area, Office 1; (3) to study the relationship between the good governance of school administrators and the level of 

management in world-class standard schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1; 

and (4) to study good governance among school administrators affecting management in world-class standard schools 

under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1. The samples consisted of three hundred and 

fifty one teachers in world-class standard schools under the authority of the  Secondary Educational Service Area, Office 

1, by using Krejcie and Morgan’s table (1970: 608-609). The stratified random sampling was conducted by using the 

world-class standard school model as a strata to calculate the sample size. Simple random sampling was done thereafter 

by lottery. The instruments used for data collection was a five point-rating scale questionnaire. The questionnaires were 

distributed  to  five experts to check for the content validity and the IOC (Item-Objective Congruence Index)  was valued 

at 0.60-1.00 and the reliability of management in world-class standard schools was .88 and the reliability of good 

governance among school administrators was .96. The data analysis was performed by mean and standard deviation. The 

hypothesis testing were conducted using Pearson product moment correlation coefficient, multiple correlation and  multiple 

regression analysis - Enter method. 

 

The results of the research were as follows; 

             1. The level of management in world - class standard schools under the authority of the Secondary Educational 

Service Area, Office 1 was at high level as a whole.  When considering each individual aspect, the research was found to 
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be at a high level in all aspects, by average and descending order as follows; leadership, student focus, strategic planning, 

measurement, analysis and knowledge management, result, operations focus, and workforce focus. 

2. The level of good governance among school administrators in world-class standard schools under the 

authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1, was at high level as a whole. When considering each 

individual aspect, the research found all aspects to be at a high level by average and in descending order as follows; 

morality, rule of law, accountability, participation, cost-effectiveness and transparency.  

 3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between good governance of school 

administrators and management in world-class standard schools under the authority of the  Secondary Educational 

Service Area, Office 1. The use of Pearson's correlation coefficient (r) = .77 indicated that the two variables had 

relationship at high level.  

 4. Good governance among school administrators effecting management in world- class standard schools under 

the authority of the  Secondary Educational Service Area, Office 1 at a level of .05 level. All aspects of good governance 

among school administrators mutually predicted management in world-class standard schools under the authority of 

the Secondary Educational Service Area, Office 1, with predictive power, was at 74.30 percent. The aspect of rule of law 

had the highest predictive power followed by morality, transparency and participation, respectively. 
 

Keywords: Good Governance, School Management, World-Class Standard School. 

 

ภูมหิลงั 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเห็นความจาํเป็นทีต้องพฒันาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของ

นกัเรียน  เพือใหเ้ป็นพืนฐานในการจะเติบโตเป็นคนไทยทีมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถทาํงานแข่งขนักบันานาชาติได้

ช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถดาํรงอยูใ่นเวทีนานาชาติไดอ้ย่างรู้เท่าทนั สมศกัดิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มี

คุณภาพชีวิตทีดี ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ สันติ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และช่วยเหลือซึงกนัและกนั ดงันัน เมือปีการศึกษา 

2553 จึงไดริ้เริมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Project) ขึนมา    โดยคดัเลือกโรงเรียนทีมีความ

พร้อมสูงทงัในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาให้เขา้ร่วมโครงการจาํนวน 500 โรงเรียน [1] ต่อมาเมือปีการศึกษา 

2555 กาํหนดใหมี้รุ่นที 2 อีกจาํนวน 150 โรงเรียน รวมทงัสิ น 650 โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งบริหารจดัการศึกษา

เพือยกระดับคุณภาพให้สูงขึน  มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 

Management: QMS)โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเอืออาํนวยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  มี

นิสัยใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา  การคิดริเริมสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 

และมีความสามารถกา้วไกลในระดบัสากล[2]ซึงสอดคลอ้งกบัเสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ [3]  ทีอธิบายไวว้่าการจดัการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที 21 ตอ้งเปลียนแปลงทศันะจากกระบวนทศัน์แบบดงัเดิม (Tradition Paradigm)ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (New 

Paradigm) ทีให้โลกของนักเรียนและโลกของความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบง่าย ๆพฒันา

ตนเองดา้นทกัษะและทศันคติเชิงบวก และมีความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

นอกจากนี การจดัการศึกษาในอนาคตยงัตอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลดว้ย ทีตอ้งการให้มีการพฒันาและ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เทียบเท่ากบันานาประเทศ และรองรับการพฒันาประเทศภายใน 3-5 ปีปรับเปลียน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม เปลียนการผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่
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สินคา้เชิงนวตักรรม เปลียนจากการขบัเคลือนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรมเนน้ภาคการผลิตสินคา้ไปสู่ภาคบริการใหม้ากขึนบนพืนฐานความเชือทีว่า จาํเป็นตอ้งจัดการศึกษาเพือพฒันาขีด

ความสามารถของคนไทย[4]  อยา่งไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ยึดหลกัการบริหารกิจการทีดี 

(Good Governance) ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  กาํหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบติั  ซึง สพฐ.

มอบหมายใหทุ้กสถานศึกษาในสังกดัยดึถือปฏิบติัโดยยดึหลกัการบริหารกิจการทีดี ประกอบดว้ย  6  ประการ ไดแ้ก่  

1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส  4) หลกัการมีส่วนร่วม5) หลกัความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้และ       

6) หลกัความคุม้ค่า[1] ซึงหลกัการบริหารกิจการทีดีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัการทีมีประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน  [5], 

และเป็นปัจจัยสําคญัทาํให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [6] ซึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน

กาํหนดใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพซึงปรับปรุงมาจากระบบการบริหารจดัการภาครัฐแนว

ใหม่ (PMQA) และไดก้าํหนดเป็นเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน(Office of Basic 

Education Commission Quality Award: OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพือองค์กรทีเป็นเลิศ โดย

พิจารณาจาก1) การนาํองคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้  5) การมุ่งเนน้บุคลากร 6) การมุ่งเนน้การดาํเนินการ 7) ผลลพัธ์ โดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ 4 มิติ คือ มิติดา้นประสิทธิผล 

มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ และมิติดา้นการพฒันาองค์กร ทงันีเพือมุ่งพฒันา

นกัเรียนใหมี้คุณภาพในระดบัสากล บนพืนฐานความเป็นไทย [7] 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดให้มีการประเมินคุณภาพในระดบัสถานศึกษา  (ScQA) 

แลว้ใหพ้ฒันาคุณภาพสู่ระดบั OBECQA และพฒันาสู่คุณภาพระดบั TQA ตามลาํดบั   โดยเมือปี พ.ศ.2558 พบว่าผลการ

ประเมินคุณภาพโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาจาํนวน 529 โรงเรียน พบว่า  ผ่าน

การประเมินระดับ OBECQA เพียง 62 โรงเรียนเท่านัน และยงัไม่มีโรงเรียนใดผ่านการประเมินรางวัลระดับชาติ 

(TQA)[8]นอกจากนีผลการนิเทศติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานโรงเรียนในโครงการในหวัขอ้สาํคญัคือ1) การพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้ 3) การบริหารระบบคุณภาพ และ 4) คุณภาพนักเรียนโดยใชแ้บบ Tracking 

System ไดแ้ก่ A1- A4 คือ A1 หมายถึงขนัตระหนกั (Awareness)  สร้างความรู้ความเขา้ใจ A2 หมายถึง กาํลงัมุ่งมนัปฏิบติั 

(Attempt) A3 หมายถึง ประสบผลสาํเร็จ (Achievement) และ A4 หมายถึง มีความต่อเนืองและยงัยนื (Accredited  System)

พบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนมากมีความกา้วหน้าในระดบั A1 - A2 เท่านัน[9]ซึงบ่งชีให้เห็นว่าการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัไม่ประสบผลสาํเร็จตามทีคาดหวงัไว ้ดงันนัสภาพปัญหาคือโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ

ยงัไม่ผ่านการประเมินระดบั OBECQA มีจาํนวนมากถึง 467 โรงเรียนซึงไม่สอดรับกบัยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขนั

พืนฐาน พ.ศ. 2558-2563 ในยทุธศาสตร์ที 3 คือ ปฏิรูปการเรียนการสอน [10]อีกด้วย ดงันันผูว้ิจัยจึงสนใจวิจัยการบริหาร

กิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล เพือนาํผลมาพฒันาการบริหารงานใน

สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 

 2. เพือศึกษาระดบัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารจัดการในโรงเรียน
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มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

4. เพือศึกษาการบริหารกิจการทีดีของผู ้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

มธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที 1 จาํนวน 28 โรงเรียนและรุ่นที 2 จาํนวน 11 โรงเรียน รวม 39 โรงเรียน จาํแนก

เป็นครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที 1 จาํนวน 2,918 คน และรุ่นที 2 จาํนวน 824 คน รวมประชากร จาํนวน 3,742 คน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 จาํนวน 351 คน ซึงได้มาจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน นําไปสุ่มแบบแบ่งชัน 

(Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดใหรุ่้นของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นชนั (Strata) หลงัจากนันนาํไปสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลาก เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  มีค่าความเทียงตรงดา้นเนือหา (IOC) เท่ากบั 0.60 - 1.00 ค่าความ

เชือมนัของการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่ากบั .88และมีค่าความเชือมนัของการบริหารกิจการทีดีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่ากบั .96 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย

พหุคูณดว้ยวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis - Enter Method) 

สรุปผลการวจิยั 

1. ระดบัการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย

คือ ดา้นการนาํองค์กร ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้  ดา้นผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเนน้การดาํเนินการ  และดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรตามลาํดบั 

 2. ระดบัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความคุม้ค่า และดา้นหลกัความโปร่งใสตามลาํดบั 

 3. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

(r) = .77 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 4. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยการบริหารกิจการทีดีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดร้้อยละ 74.30 ซึงการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นหลกันิติธรรม มีอาํนาจ

การพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 
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 ผูว้ิจยัไดน้าํประเดน็ต่าง ๆ ทีสาํคญัมาอภิปรายดงันี 

 1. ระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล   สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 

คือ ดา้นการนาํองค์กร  ดา้นการมุ่งเน้นนักเรียน  ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ดา้นการวดัการวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ดา้นผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเน้นการดาํเนินการ และดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลาํดบั อาจเนืองมาจากผูบ้ริหารมี

เป้าหมายเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รทีเป็นเลิศ  ซึงตอ้งใชก้ารบริหารจัดการดว้ยวิธี

พิเศษทีเรียกว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมในการทาํงานในโรงเรียน ตามบริบทของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละแห่ง  มีการกระตุน้การพฒันาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการกระจายอาํนาจ  และ

เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพือลดขนัตอนการปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงควรมีการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ และ

การบริหารระบบคุณภาพเป็นการดาํเนินการตามวงจร PDCA ประกอบดว้ยการวางแผนระบบ  การดาํเนินการตามระบบ  

การประเมินทบทวน  และการปรับปรุงพฒันาระบบ   การบริหารคุณภาพเป็นแนวทางทีใชใ้นการสร้างคุณภาพซึงเขา้ไปอยู่

ในทุกๆ กระบวนการขององคก์ร  โดยเกียวขอ้งกบัวงจรคุณภาพ และทีมงานปรับปรุงคุณภาพ[11] สอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของปาณิสรา  สิงหพงษ์ [12]  ทีศึกษาวิจัยเรืองการบริหารตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติทีส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า ทงัการบริหาร

ตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติและการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

เช่นเดียวกนักบั  ปทิตตา  ทนนัไชย  [13] ทีไดท้าํการศึกษาวิจัยเรืองการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ซึงผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า การบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 อยูใ่นระดบัมาก 

 2. ระดบัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้ 

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความคุม้ค่า  และดา้นหลกัความโปร่งใส ตามลาํดบั  อาจเนืองจากการบริหารกิจการทีดี

เป็นแนวทางในการจดัระเบียบเพือใหส้ังคมสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข และตงัอยู่ในความถูกตอ้งเป็นธรรม  เป็น

เครืองมือหรือกลไกในการบริหารจัดการเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพฒันา อีกทงัการบริหารกิจการทีดีเป็นความ

โปร่งใส  ความเป็นธรรม   ความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน นาํมาซึงการตรวจสอบได[้14]  นอกจากนียงัเป็นกลยุทธ์สําคญัที

ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองเพือใหก้ารพฒันาสามารถบรรลุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลกัของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 

และการมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ เพือป้องกันการประพฤติมิชอบตลอดจนช่วยกาํกับทิศทางการพัฒนาให้เอือ

ประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตอีกดว้ย [15]การบริหารกิจการทีดี เป็นสิงทีสําคญัทีโรงเรียนมาตรฐานสากลตอ้ง

ตระหนกัและยดึถือเป็นหลกัในการบริหารจดัการเพือมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างสง่างามและยงัยืน โดยการบริหารกิจการทีดี

ส่งผลในทางบวกต่อการบริหารสถานศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นิกร  นวโชติรส [16] ทีศึกษาวิจัยเรืองการ

บริหารงานตามหลกัการบริหารกิจการทีดีของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  พบว่าความคิดเห็นต่อการ

บริหารดว้ยหลกัการบริหารกิจการทีดี ของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ตามนโยบายคณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร

ขอนแก่น ไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากในทุกองคป์ระกอบ  เช่นเดียวกนักบั  ยทุธนา  ชุดทองมว้น [17] ทีไดศ้ึกษาวิจัยเรือง

การใชห้ลกัการบริหารกิจการทีดีในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ผลจาก
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การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชห้ลกัการบริหารกิจการทีดีของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลิเทคนิคลานนา

เชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 3. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธก์บัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.77 

แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  อาจเนืองจากทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดี เป็นการสะทอ้นถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทีทาํใหม้นัใจว่าโรงเรียนมีการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและทาํหนา้ทีพลเมืองดี  นับเป็นประเด็นสําคญั เพราะว่า

การนาํหลักการบริหารกิจการทีดีซึงเป็นหลกัการบริหารองคก์รสมยัใหม่ทีเชือว่ามีประโยชน์มาใชใ้นการบริหารจัดการ

องคก์ร ทาํใหมี้การออกกฎระเบียบในการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ มีการติดตาม ควบคุม ดูแล และเมือเกิดความขดัแยง้ขึนก็

สามารถระงบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเทียงธรรม  [18] ส่วนหลกัการมีส่วนร่วม มีการเนน้การมีส่วนร่วม ปฏิบติั

หนา้ทีร่วมกนั มีการจดัประชุมเป็นประจาํและยงัเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นในการดาํเนินงานต่างๆ อนัจะทาํให้การ

ปฏิบติังานต่างๆ เกิดประสิทธิผลมากขึน มีการบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบต่อหน้าที  มีการวางแผนการดาํเนินงาน

โครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสนใจและใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี และมีการจัดการด้าน

สภาพแวดลอ้มทีดี  เช่น จดัใหมี้สาธารณูปโภคขนัพืนฐาน  การติดตงัระบบความปลอดภยัภายในอย่างทวัถึง และมีการนาํ

หลกัความคุม้ค่ามาบริหารจดัการดว้ย โดยให้มีการใชท้รัพยากรและงบประมาณทีมีอยู่อย่างจาํกดัแต่ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด [19] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชาญชยั  พิงขนุทด [20]  ทีไดศ้ึกษาวิจยั เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน

ตามหลกัการบริหารกิจการทีดีในสถานศึกษากบัความพึงพอใจทีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะของครู  ซึงผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลกัการ

บริหารกิจการทีดีในสถานศึกษา กบัความพึงพอใจทีมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา   มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งสูง และงานวิจยัของ มีชยั โสกนัทตั[21] ทีไดศ้ึกษาวิจยั เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชห้ลกัการบริหารกิจการ

ทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อสถานศึกษาของขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1 

ซึงผลการวิจัยพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชห้ลกัการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา   มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัความผูกพนัของครูต่อสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 4. การบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05  โดยการบริหารกิจการทีดีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้นร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดร้้อยละ 74.30 โดยการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นหลกันิติธรรมมี

อาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  และหลกัการมีส่วนร่วมตามลาํดบั ทงันีอาจ

เนืองมาจากการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ทีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ตอ้งดาํเนินการในเรืองการกาํกบัดูแลโรงเรียนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ดงันนัการบริหารกิจการที

ดีจึงนบัเป็นปัจจยัทีสาํคญัโดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คณะบุคคลมีความยุติธรรม 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึนอย่างต่อเนือง การมีส่วนร่วมจะ

นาํไปสู่การตดัสินใจอย่างมีคุณค่าและชอบธรรม [22]  โดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอ

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารและให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และใหข้อ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของโรงเรียน [23]ซึงทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเพือยกระดบัคุณภาพ
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การจดัการศึกษา โดยผลจากการเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลทาํให้การจัดการศึกษาดีขึน  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  ปริญญา  สมคัรการ [24] ทีไดศ้ึกษาวิจยัเรืองการบริหารโดยใชห้ลกัการบริหารกิจการทีดี ซึงส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขา้ราชการครู และประธานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 

2 โดยผลการวิจัยพบว่า อาํนาจการพยากรณ์ระดบัการบริหารสถานศึกษา โดยใชห้ลกัการบริหารกิจการทีดีทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  พบว่า มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม  หลกั

ความโปร่งใส  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า 

โดยเฉพาะการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นหลกันิติธรรม นบัว่ามีความสาํคญัส่งผล 

ต่อการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดบัสูงสามารถพยากรณ์ไดใ้นระดบัสูงสุด อาจเนืองมาจากผูบ้ริหาร

ใชอ้าํนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ในการบริหารอยา่งเคร่งครัดดว้ยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั  โดยมี

การทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกระบวนการให้ทนักบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอย่างรัดกุมและรวดเร็ว  

สอดคลอ้งกบั ปิติเทพ  อยูย่นืยง [25] ทีสรุปว่า หลกันิติธรรมเป็นการใชก้ฎหมายต่าง ๆ อยา่งเทียงตรงและยติุธรรม สามารถ

บงัคบัใชก้ฎหมายกบัทุกคนไดเ้สมอกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั     ซึงสอดคลอ้งกบั ชนะศกัดิ  ยวุบูรณ์ [26] ทีสรุปไวว้่า หลกันิติ

ธรรมเป็นการตรากฎหมายและขอ้บงัคบัใหท้นัสมยัเป็นธรรมเป็นทียอมรับของสังคม อนัจะทาํใหส้ังคมยนิยอมพร้อมใจกนั

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัเหล่านนั 

  ดา้นหลกัคุณธรรม ก็นับว่าเป็นการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการบริหาร

จดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไดบ้ริหารจดัการอยา่งตรงไปตรงมาบนพืนฐานของ

ศีลธรรมและจริยธรรม  ยดึมนัในความถูกตอ้งดีงาม  มีความซือสัตยสุ์จริต  เป็นพลเมืองดี  มุ่งมนักลา้หาญทีจะกระทาํความ

ดีทงักายและใจ   ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการกระทาํผิดวินัย โดยเลือกกระทาํแต่สิงทีดีงาม เพือนาํไปสู่การเกิด

แรงจูงใจในการทาํงานภายในองคก์ร  สอดคลอ้งกบั  พระปรเมศวร์  ป ฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง) [27] ทีสรุปว่าหลกัคุณธรรม

เป็นหลกัปฏิบติัในการทาํในสิงทีถูกตอ้ง  ดว้ยความซือสัตย ์จริงใจ ยึดมนัในความถูกตอ้ง ดีงาม  บนพืนฐานของศีลธรรม 

จริยธรรม ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

  ดา้นหลกัความโปร่งใส  นบัว่าเป็นการบริหารกิจการทีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหาร

จัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารบริหารจัดการโดยใชก้ระบวนการเปิดเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ผูเ้กียวขอ้งไดท้ราบความเคลือนไหว เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถตรวจสอบได ้มีความ

โปร่งใสในการตดัสินใจ ในการบริหารงาน เงินและคน สอดคลอ้งกบั พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) [28] 

ทีสรุปว่าความโปร่งใสมีกติกาตรงไปตรงมา ไม่มีทุจริตคอรัปชนั จ่ายอะไรตรวจสอบไดห้มด 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร

กิจการทีดี มุ่งเน้นดา้นหลกันิติธรรมโดยบริหารจดัการดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม 

 1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร

กิจการทีดีดา้นหลกัคุณธรรม ตอ้งบริหารจดัการอยา่งตรงไปตรงมาบนพืนฐานของศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งมนัปฏิบติัใน

สิงทีถูกตอ้ง ดว้ยความซือสัตยแ์ละจริงใจ 
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 1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร

กิจการทีดีดา้นหลักความโปร่งใส คุม้ค่า และมีความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ ตอ้งใช้กระบวนการทีเปิดเผย รวมทัง

บริหารทรัพยากรอยา่งประหยดั โปร่งใส และคุม้ค่า 

 1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร

กิจการทีดีดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้กียวขอ้งมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความเห็น และมีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาวิจยัประเดน็สาํคญัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน

ระดบัอืนๆ และหรือเขตพืนทีการศึกษาอืน 

  2.2 ควรทาํวิจยัในรูปแบบอืนๆ เช่น การวิจยัและพฒันา และวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาปัจจัยระดับผู ้บริหาร ระดับครูผู ้สอนและระดับนักเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและ 3) สร้างโมเดลพหุระดบัของปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อน

และระดับนักเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 นกัเรียนในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และ

ชันมัธยมศึกษาปีที  6 โรงเ รียนมัธยมศึกษ าในสังกัดองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดชัย ภู มิ  จ ํานวน 26 โรงเ รียน  ปี

การศึกษา 2555 จาํนวน 1,797 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครูผูส้อน 416 คน และนกัเรียน 1,326 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบ

หลายขันตอน (Multi-Stage Sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที 1 

แบบสอบถามผู ้บริหาร มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจําแนกระหว่าง.45 - .84 ค่าความเชือมัน

ระหว่าง .86 - .95 ฉบบัที 2 แบบสอบถามครูผูส้อน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจาํแนกระหว่าง .50 -

 .82 ค่าความเชือมนัระหว่าง .85 - .91ฉบบัที 3 แบบสอบถามนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 มี

ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจาํแนกระหว่าง .53 - .79 ค่าความเชือมนัระหว่าง.81 - .87 สถิติทีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดบั 

ผลการวิจยัพบว่า 

1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมินักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรียน โดยรวมมีคะแนนเฉลียตาํกว่าร้อยละ 50 รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามี

คะแนนเฉลียร้อยละสูงทีสุด ร้อยละ 52.64และ 54.67 ตามลาํดบั ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลียร้อยละตาํทีสุด ร้อย

ละ 20.65 และ15.04 ตามลาํดบั และครูมีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร พบว่าความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของ

โรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงกบัพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สาํหรับ
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อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและวฒันธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียน 

3. ปัจจัยระดบัครูผูส้อน พบว่า คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนราย

หอ้งเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวก

ต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับการไดรั้บการสนับสนุนทาง

สังคมของครูไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 

4. ปัจจยัระดบันกัเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน กบัส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองส่งผลทางบวกต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

5. โมเดลพหุระดบั พบว่า ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ปัจจัยระดับครูผู ้สอนและปัจจัยระดบันักเรียนสามารถอธิบาย

ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมิ ดงันี ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ร้อยละ 

48.7 ระดบัครูผูส้อนร้อยละ 54.3 และระดบันกัเรียนร้อยละ 60.3  

 คาํสําคญั : ประสิทธิผลของโรงเรียน  ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร  ปัจจยัระดบัครูผูส้อน ปัจจยัระดบันกัเรียน  

ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the effectiveness level of secondary schools under Chaiyaphum 

Provincial Administrative Organization, 2) study the factors at School administrator level, Teacher level, and Student level 

affecting the effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization, 3) build a 

multi-level model of the factors at School administrator level, Teacher level, and Student level affecting the effectiveness of 

secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. The samples consisted of 55 school 

administrators, 416 teachers of Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 level, and 1,326 Matayomsuksa 3 and 

Matayomsuksa 6 students, totally 1,797 samples, from 26 secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative 

Organization, academic year 2012. They were acquired by multi-stage sampling technique. The tools used in the research 

were 3 versions of questionnaires:  Version 1 for School administrators having IOC values between 0.60-1.00, 

discrimination values between .45 -.84, and reliability values between .8-.95; Version 2 for Teachers having IOC values 

between 0.60-1.00, discrimination values between .50 -.82, and reliability values between .85-.91; Version 3 for 

Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 students having IOC values between 0.60-1.00, discrimination values between .53 -

.79, and reliability values between .81-.87. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

and multi-level analysis. 

The research findings were as follows. 

1. The effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization in terms of 

Matayomsuksa 3 and Matayomsuksa 6 students’ learning achievement by overall was below 50% and found had highest 

mean scores in Health and Physical Education subjects of 52.64 % and 54.67% respectively, and had lowest mean scores in 

Mathematics subject of  20.65 % and 15.04%  respectively. and teachers’ work satisfaction by overall was at the high level.  
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2. The Student level factors found that Students’ learning behaviors affecting positively 

the school effectiveness at .01 level of significance, and Student attitudes toward learning and Parent learning support 

affecting positively the school effectiveness at .05 level of significance. Parent education level and Parent economic status 

did not affect the school effectiveness. 

3. The Teacher level factors found that Teachers’ teaching quality affecting positively the school effectiveness at 

classroom level at .01 level of significance, and Teachers’ teaching behaviors and Teacher work motivation affecting 

positively the mean scores of school effectiveness at classroom level at .05 level of significance. Teacher social support did 

not affect the school effectiveness at classroom level. 

4. The School administrator level factors found that School administrators’ academic leadership affecting 

positively the mean scores of school effectiveness at school level at .01 level of significance, and School administrators’ 

change management behaviors and leader behavior affecting positively the mean scores of school effectiveness at school 

level at .05 level of significance. Age, Education level, Administrative experience, and School cultures did not affect school 

effectiveness of secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization at school level. 

5. The multi-level model found that the School administrator level factors affecting school effectiveness of 

secondary schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization at 48.7%, Teacher level factors were at 

54.3%, and Student level factors were at 60.3%. 

Keywords : School effectiveness, School administrator level factors,Teacher level factors, Student level factors  

บทนํา 

 การศึกษาเป็นเครืองมือสําคญัในการพฒันา ความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของ

บุคคล เพือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึงจะเป็นกาํลังสําคญัในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ตรา

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 

[1] ขึนเพือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลย ีและกาํหนดใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิทีจะจดัการศึกษาและเขา้ไปมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  

จากกฎหมายการกระจายอาํนาจและการประเมินความพร้อมขององค์การปกครองส่วนทอ้งถินทีมีความพร้อมในการจัด

การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิจึงรับถ่ายโอนสถานศึกษาโดยความสมคัรใจ จากโรงเรียนทีสังกดัเขตพืนที

การศึกษาชยัภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จาํนวน 26 โรงเรียน ซึงการบริหารงานโรงเรียนประสบปัญหาและมีขอ้จาํกดัจาํนวน

มาก ทาํใหคุ้ณภาพนกัเรียนอยูใ่นระดบัทีไม่เป็นทีน่าพอใจ รายงานของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา[2] พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้และทกัษะในการเป็นผูน้าํการใชห้ลกัสูตรไม่กลา้ตดัสินใจเปลียนแปลงหรือทาํสิงใหม่ๆ ขาด

ความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการจัดทาํหลกัสูตรและขาด

ทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การใชสื้อเทคโนโลยีเพือการศึกษา ขาดแคลนสืออุปกรณ์การเรียนการสอนและ

เทคโนโลยเีพือการศึกษาทีเหมาะสม นอกจากนียงัขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ ทวัถึงและต่อเนือง ดา้นนักเรียนส่วนใหญ่มี

ความรู้ ทกัษะไม่เพียงพอและไม่อาจตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเหตุผลทีดีเพียงพอ จากการประเมินผลสัมฤทธิดา้นความรู้

ความสามารถของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2554 คะแนนส่วนใหญ่จะตาํกว่าครึงหนึงของคะแนนเต็ม 

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ตาํกว่าปีการศึกษา 2553 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเวน้ วิชา

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี[3] 
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โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร ห รื อ ส ถ า บัน ที มี บ ท บ า ท ห น้ า ที ใ น ก า ร อ บ ร ม สั ง ส อ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ ป็ น ค น มี

ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและปรับเปลียนพฤติกรรมให้เหมาะสม นับว่าเป็นประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึง

ปัจจยัทีเกียวขอ้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ประสิทธิผลอยู่ในระดบัทีสามารถตอบสนองต่อจุดประสงค์หรือความตอ้งการและ

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัโรงเรียนไดคื้อการทีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนสูงและสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวกและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและ

ภายนอก รวมทงัสามารถแกไ้ขปัญหาภายในโรงเรียนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน [4] ประกอบกบัแนวคิดโครงสร้างขอ้มูล

ทางการศึกษา ทีมีโครงสร้างเป็นแบบพหุระดบั ทีนงลกัษณ์  วิรัชชยั[5] สรุปว่าขอ้มูลระดบันักเรียนเป็นขอ้มูลระดบับุคคลที

เป็นหน่วยเลก็ทีสุด จะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะตวัแปรในระดบัครูหรือชนัเรียนซึงเป็นระดบัชนัของขอ้มูลทีสูงกว่าและ

เป็นหน่วยวดัทีใหญ่กว่า ขณะเดียวกันขอ้มูลระดบัครูก็จะไดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะตัวแปรเกียวกบัผูบ้ริหาร ซึงเป็น

ระดบัชนัขอ้มูลทีสูงกว่าระดบัครูและสูงกว่าระดบันกัเรียน นอกจากนี พบว่า ปัจจยัดา้นชีวสังคมของครู พฤติกรรมการบริหาร 

พฤติกรรมการสอนของครูประสบการณ์ ความสามัคคีของครู การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมดา้นการเรียน

การศึกษา และฐานะเศรษฐกิจของผูป้กครอง วฒันธรรมองคก์าร ความจงรักภกัดี แรงจูงใจ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี มีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทงัทางตรงและทางออ้ม และยงัเป็นปัจจยัทีใชพ้ยากรณ์ประสิทธิผลได ้[6] 

ซึ งตร ง แ น ว คิ ด ข อ งฮ อ ย แ ล ะ มิ ส เ ก ล [4] ที ส รุ ป ว่ า  ตัว บ่ ง ชีป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ ค ว า มสํา เ ร็ จ ใ น

สถานศึกษา ประกอบดว้ยพฤติกรรมทางการเรียนของนกัเรียน สถานศึกษาทีมีชือเสียงและครูมีความพึงพอใจในงาน  โดยที

ปัจจยัดงักล่าว สามารถทีจะจาํแนกเป็นกลุ่มของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ กลุ่มปัจจยัดา้นนกัเรียน ดา้น

ครูและปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร 

การศึกษาครังนี จึงเป็นการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชยัภูมิ เพือประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนให้

มีประสิทธิภาพสูงขึนเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพและจดัการศึกษาไดบ้รรลุเป้าหมาย   

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือศึกษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

2. เพือศึกษาปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อนและระดบันกัเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

3. เพือสร้างโมเดลพหุระดบัของปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อน และระดบันกัเรียน ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 และนกัเรียนระดบัชนั

มธัยมศึกษาปีที 3 และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน 26 

โรงเรียน ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 4,996 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครู 751 คน และนกัเรียน 4,190 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 และ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และชนั

มธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  จาํนวน 26 โรงเรียน ปีการศึกษา 2555

จาํนวน 1,797 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 55 คน ครู 416 คนและนกัเรียน 1,326 คน สุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคแบบหลาย

ขนัตอน (Multi-Stage Sampling)  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน 3 ฉบบั ฉบบัที 1 แบบสอบถาม

ผูบ้ริหาร มีทงัหมด 5 ตอน มีค่าความเชือมนัระหว่าง .86 - .95 ฉบบัที 2 แบบสอบถามครู มีทงัหมด 6 ตอน มี ค่าความเชือมนั
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ระหว่าง .85 - .91 ฉบบัที 3 มีทงัหมด 4 ตอน แบบสอบถามนกัเรียน มีค่าความเชือมนัระหว่าง.81 - .87 สถิติทีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดบั 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชยัภูมิ สรุป

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงันี 

 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

  1.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน โดยใชค้ะแนนเฉลียจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 พบว่าภาพรวม คะแนนเฉลียตาํกว่าร้อยละ 50  

เมือพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉลียร้อยละสูงทีสุด ร้อยละ 52.64 และ  

54.67 ตามลาํดบั ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลียร้อยละตาํทีสุด ร้อยละ 20.65 และ 15.04 ตามลาํดบั 

  1.2 ความพึงพอใจในงานของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจกับ

เพือนครูหลงัจากทีไดท้าํงานร่วมกนัมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา พึงพอใจในวิธีการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน และความ

พึงพอใจทีมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในโรงเรียนมีค่าเฉลียตาํสุด 

 2. ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครูผูส้อนและระดบันักเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

  2.1 ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของ

โรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงกบัพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดบั .05 สําหรับ

อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การบริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียน นอกจากนียงัพบว่าความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

ส่งผลทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิการส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนราย

หอ้งเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สาํหรับอายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร พฤติกรรมผูน้าํ ความ

เป็นผูน้าํทางวิชาการ วฒันธรรมโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ

การส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 

  2.2 ปัจจยัระดบัครู คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวกต่อ

ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สาํหรับการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม

ของครูไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน นอกจากนียงัพบว่า คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวก

ต่อค่าสัมประสิทธิการส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั .05 สาํหรับแรงจูงใจในการทาํงาน การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อค่า

สัมประสิทธิการส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.3 ปัจจยัระดบันกัเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนกบัการส่งเสริมการเรียนของผูป้กครองส่งผลทางบวกต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบัฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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 3. โมเดลพหุระดบั พบว่า ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร ปัจจัยระดบัครูและปัจจัยระดบันักเรียน สามารถอธิบายค่าเฉลีย

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดงันี ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ร้อยละ 48.7 ระดบั

ครูร้อยละ 54.3 และระดบันกัเรียนร้อยละ 60.3 ดงัภาพที 1 

EFF

EFF class

2 
2

EFFQUA slopeclass/ _


2

2

EFFBEL slope/ _EFF class

 
 

ภาพที 1 โมเดลพหุระดบัของปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ปัจจยัระดบัครู ปัจจยัระดบั นกัเรียน ทีส่งผลต่อ 

               ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

จากโมเดลสรุปไดด้งันี ปัจจัยระดบันักเรียนพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนของผูป้กครอง



                                                                                                              วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                         

ปีที 13 ฉบบัที 25 กรกฎาคม–ธนัวาคม  2559 

50 
 

 

ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับระดบัการศึกษาของผูป้กครองกบั

ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และยงัพบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแปรปรวนมากพอทีจะสามารถนาํไปเป็นตวัแปรตามในการวิเคราะห์ระดบัทีสองได ้

ดงันันตัวแปรตามระดบัทีสองจึงมี 2 ตวัแปรได้แก่ ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน  และค่า

สัมประสิทธิการส่งผลของพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ปัจจัย

ระดบัครู พบว่าคุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการสอนของครูกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของ

โรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมของครูไม่ส่งผลต่อ

ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนและคุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิการส่งผลของ

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับแรงจูงใจใน

การทาํงาน การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการสอนของครูไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิการส่งผลของ

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และยงัพบว่าคุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลีย

ประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียนมีความแปรปรวนมากพอทีจะสามารถนาํไปเป็นตวัแปรตามในการวิเคราะห์ระดบัที

สามได ้ดงันันตวัแปรตามระดบัทีสามจึงมี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียน  

และค่าสัมประสิทธิการส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน 

 และปัจจัยระดับผู ้บริหาร พบว่า ความเป็นผู ้นาํทางวิชาการของผู ้บริหารส่งผลทางบวกต่อ

ค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และพฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลง

กบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั .05 สาํหรับอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร และวฒันธรรมโรงเรียนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิรายโรงเรียนและความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผล

ทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิการส่งผลของคุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สาํหรับอายรุะดบัการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร พฤติกรรมผูน้าํ ความเป็นผูน้าํทาง

วิชาการ วฒันธรรมโรงเรียนและพฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ การส่งผลของ

คุณภาพการสอนของครูทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายหอ้งเรียน 
 

อภิปรายผล 

1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีเกณฑ์ในการประเมิน 2 

ประการ ดงันี 

 1.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โดยดูจากคะแนนเฉลียร้อยละจากการสอบ O-NET ของนักเรียนชนั

มธัยมศึกษาปีที 3 และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 พบว่า คะแนนเฉลียร้อยละทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาํกว่า ร้อยละ 50 ทงันี

เนืองจาก ผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ทีนกัเรียนไดรั้บเกิดจากการสอนของครูทีมุ่งเน้นดา้นความจาํ โดยละเลยการพัฒนา

ดา้นอืนๆ ของนกัเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ความเชือมนัในตนเอง ซึงในการออกขอ้สอบ O-NET ไม่ไดอ้อกดา้นความจาํ

อย่างเดียว แต่เป็นการออกขอ้สอบทีวัดทกัษะทีหลากหลายกอปรกบัวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีจัดลาํดบัขนัตอนการสอน

เนือหาจากง่ายไปหายาก แต่ละเนือหามีความสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ ความรู้ทีไดรั้บจากการเรียนครังทีผ่านมาแลว้ตอ้งนาํมาใช้

เป็นส่วนหนึงในกระบวนการเรียนรู้ของปัจจุบัน เมือนักเรียนมีความรู้พืนฐานเดิมด้านคณิตศาสตร์ไม่ดีก็จะส่งผลให้
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ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ตาํไปดว้ย ส่วนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาทีมีค่าเฉลียร้อยละสูงสุด เนืองจากเป็นวิชาที

เนน้ปฏิบติัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยตรงอยูต่ลอดเวลาจึงทาํให้นักเรียนซึมซับ จนเกิดความเคยชินและเรียนรู้ไดเ้อง

โดยอตัโนมติั นอกจากนีเนือหาวิชากไ็ม่ไดย้ากจนเกินไปจึงส่งผลใหน้กัเรียนทาํขอ้สอบ O-NET ไดดี้และผลสัมฤทธิทางการ

เรียนสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล[4] และ ฐิญตา คาํภูแกว้[7] ทีพบว่าความรู้พืนฐานเดิม เจตคติต่อการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์และความตงัใจเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน 

 1.2 ความพึงพอใจในงานของครู พบว่า มีความพึงพอใจในงานของครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้ ทุกขอ้มีความพึงพอใจในงานของครูอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจกับเพือนครูหลงัจากทีไดท้าํงานร่วมกนั มี

ค่าเฉลียสูงสุด ทงันีเนืองจาก การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนครูตอ้งมีปฏิสัมพันธ์กบัเพือนครูดว้ยกนัและได้รับการ

ยอมรับจากเพือนครูเพือสร้างกิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจกและบริทต์ [8] ทีว่าบุคคลมี

ความพึงพอใจเมือรู้สึกว่าไดรั้บความสาํเร็จในผลงาน รู้สึกว่าไดรั้บการยกยอ่งและรู้สึกว่ามีโอกาสกา้วหนา้ในงาน  

2. ปัจจัยระดับผู้บริหาร ระดับครูและระดับนักเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 2.1 ปัจจัยระดับผู้บริหาร  

       2.1.1 ความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงันีเนืองจากผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรม

ในโรงเรียน เพือการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนจึงตอ้งมีความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะทางดา้น

เทคนิค ทกัษะทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ โดยเฉพาะอยา่งยงิทกัษะและความรู้ดา้นการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนนัน จะ

ทาํให้ผู ้บริหารจะเป็นผู ้นําทางวิชาการแก่ครูได้เป็นอย่างดี ซึงจะนําไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ ง

ประสิทธิผลในดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนและยงัเป็นปัจจยัทีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวกต่อ

การเรียนไดอ้ีกและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บลมัเบิร์กและกรีนฟิลด[์9] ทีสรุปว่า ความเป็นผูน้าํทางวิชาการ เป็นการกระทาํที

ผูบ้ริหารปฏิบัติดว้ยความตังใจ เพือให้เกิดสภาพทีเอือต่อการทาํงานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนอันจะส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน สอดคลอ้งกบัจาํเนียร แจ่มอาํพร[10] ทีพบว่า ปัจจัยระดบัโรงเรียนความเป็นผูน้าํทาง

วิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู้พืนฐานเดิมของนกัเรียน 

  2.1.2 พฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลง ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 ทังนีเนืองจากผู ้บริหารเป็นผู ้นําในการ

ปรับเปลียนสิงต่างๆ ในโรงเรียน นาํวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุงการบริหารงานเพือความกา้วหนา้ของโรงเรียน ถ่ายทอดความคิด

ในการปรับปรุงเปลียนแปลงใหค้รูและผูเ้กียวขอ้งทราบ ส่งเสริมครูและกระตุน้ ให้คิดคน้วิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเพือ

จะนาํไปสู่การเปลียนแปลงสู่สิงใหม่ทีแตกต่างจากเดิม  แต่ยงัคงรักษาสิงเดิมทีดีอยู่ให้คงไว ้นาํสิงใหม่มาแกไ้ขจุดบกพร่อง 

เพือใหโ้รงเรียนเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อมัพวนั ภทัรลิขิต[11] สรุปว่า ทกัษะการบริหารการเปลียนแปลง

เป็นสิงทีจาํเป็นสําหรับยุทธศาสตร์การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ให้บงัเกิดผลและสอดคลอ้งกบัสุวฒัน์ วิวฒันานนท์[12] พบว่า  

พฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของครู 

  2.1.3 พฤติกรรมผู้นํา ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีเนืองจากผูน้าํมีความหมายและความสาํคญัต่อองคก์ารมากเพราะจะนาํ

องคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ ตามสนบัสนุนและสร้างขวญักาํลงัใจแก่ครูและบุคลากรทีเกียวขอ้ง กาํกบัติดตามการปฏิบติังานและ
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ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา เพือแกไ้ขขอ้บกพร่องทีจะทาํให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมายทีตงัไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรเทพ 

ทศันสุวรรณ[13] ทีสรุปว่า พฤติกรรมผูน้าํเป็นผูที้มีหลกัการบริหารทีดี มีความสามารถในการบริหาร จดัระบบบริหาร มีความ

รอบรู้ มีความยติุธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี เป็นแบบอย่างทีดี เป็นผูใ้ห้คุณ และให้โทษ ช่วยลดสิงผิดพลาดทีเกิดขึนเพือให้

โรงเรียนมีประสิทธิผลตามเป้าหมายทีได้วางไว้ สอดคล้องกับมนูญ เชือชาติ [14] ทีวิจัยพบว่าปัจจัยระดับโรงเรียน               

พฤติกรรมการบริหารดา้นการเป็นผูน้าํ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 2.2  ปัจจัยระดับครู 

  2.2.1 คุณภาพการสอนของครูส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงันีเนืองจากการทีครูไดแ้สดงความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการ

อธิบาย การกระตุน้ใหคิ้ด การเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม การชีแนะ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนดว้ยการกระทาํ

ดว้ยตนเองในขณะทาํการสอนมีการเสริมแรงใหก้บันกัเรียนโดยมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและแกไ้ขขอ้บกพร่อง สอดคลอ้งกบั

สมจิต อุดม[15] ทีอธิบายว่าถา้ให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ ควรคาํนึงถึงคุณภาพการสอนของครู และพบว่า ปัจจัยระดับ

หอ้งเรียน ไดแ้ก่ คุณภาพการสอนของครู เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั.01 สอดคลอ้งกบัราชนัย ์บุญธิมา[16] สรุปว่าคุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพลต่อความสนใจในการเรียนของนักเรียน

และมีอิทธิพลส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน 

              2.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีเนืองจากพฤติกรรมการเรียนเป็นการกระทาํทีเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพือ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการใหค้วามรัก ความเมตตา ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ดูแล อยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

เพือช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละคน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิมพ์อร สดเอียม[6] ที

สรุปว่า การสอนทีช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จ คือ การเตรียมการสอน กาํหนดจุดประสงค ์เลือกเนือหา  เลือกกิจกรรม ที

เนน้การสอนจริงตามแผนทีวางไว ้และมีเครืองมือทีเหมาะสมในการวดัประเมินผล และสอดคลอ้งกบัสุวฒัน์ วิวฒันานนท[์12] 

ทีพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อ

คุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน  

  2.2.3 แรงจูงใจในการทํางานของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิทธิผลของโรงเรียนรายห้องเรียนอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีเนืองจากแรงจูงใจในการทาํงานของครู เป็นพลงักระตุน้ให้ครูในการปฏิบติังาน ซึงได้

จากผูบ้ริหารและเพือนร่วมงานโดยเฉพาะผู ้บริหารทีมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กับครูได้ จะ

ก่อใหเ้กิดการทาํงานทีประสบผลสาํเร็จอยา่งสูง เมือครูไดรั้บแรงจูงใจในการทาํงานแลว้ จะทาํให้ครูสามารถทีจะปฏิบติัการ

สอนไดดี้ มีความตงัใจในการปฏิบติัการสอนอยา่งเตม็ที เพือก่อใหเ้กิดผลต่อนกัเรียนอยา่งสูงสุด ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ

ทีสูงขึน โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารีรัตน์ หิรัญโร[17] ทีสรุปว่า แรงจูงใจในการทาํงานเป็น

พลงักระตุน้ให้บุคคลทาํงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และสอดคลอ้งกบัสมจิต อุดม[15] ทีพบว่า ความพึงพอใจในการ

ทาํงานของครูส่งผลต่อความสาํเร็จในการบริหาร 

 2.3  ปัจจัยระดับนักเรียน 

  2.3.1 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 ทงันีเนืองจากพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เป็นความสนใจใฝ่รู้และการเอาใจใส่ต่อบทเรียน เชือฟังครูผูส้อน 
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ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือนนักเรียน แสดงออกเป็นพฤติกรรมให้เห็นถึงความ

กระตือรือร้น ความสนใจ ความตงัใจ ความรับผิดชอบและสามารถรู้จกัวางแผนการเรียนตลอดจนวิธีการเรียน สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ราชันย ์บุญธิมา[16] ทีสรุปว่าพฤติกรรมของนักเรียน คือความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น ตงัใจในการ

เรียน เชือฟังคาํสังสอนของครู อาจารย ์รู้จกัวางแผนการเรียนและใหค้วามร่วมมือกบัการจดักิจกรรมและพบว่า พฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นปัจจัยทีเอือต่อการนําหลักสูตรไปใชใ้ห้ประสบ

ผลสาํเร็จโดยตรง 

  2.3.2 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 ทงันีเนืองจากเจตคติเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อเนือหาวิชา การเรียนรู้ของนักเรียน การ

สอนของครูและประโยชน์ทีนักเรียนไดรั้บจากโรงเรียน หากนักเรียนมีเจตคติทีดีต่อการเรียนก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความ

สนใจ ความรู้สึกทีดีต่อการเรียนวิชานนั ชอบวิธีการสอนของครูทาํให้นักเรียนมีความตงัใจเรียน ขยนั มีความรับผิดชอบต่อ

วิชาเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจาํเนียร แจ่มอาํพร[10] พบว่า เจตคติ

ต่อการเรียนของนกัเรียน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน 

  2.3.3 การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 ทงันีเนืองจากการทีบิดามารดา หรือผูป้กครอง ใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนซึงจะช่วยให้นักเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน การทีบิดามารดาให้การส่งเสริม ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํในการเรียนของนักเรียน ทาํให้

นกัเรียนมีกาํลงัใจในการเรียน และผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล[18] ที

สรุปว่า การทีผูป้กครองจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเอาใจใส่ ติดตามผลการเรียน ให้กาํลงัใจแก่

นกัเรียน จะช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน สอดคลอ้งกบัรุ่งทิพย ์พรหมศิริ[19] ทีพบว่าการส่งเสริมการเรียน

ของผูป้กครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสาร  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย 

 1.ควรมีนโยบายทีใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างภาวะความเป็นผูน้าํทางวิชาการและพฒันาคุณภาพการสอนของ

ครู โดยกาํหนดมาตรการในการพฒันาภาวะความเป็นผู ้นําทางวิชาการให้กับผูบ้ริหารและพฒันาคุณภาพการสอนหรือ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูดว้ยวิธีการทีหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมพฒันา การศึกษาดูงาน การ

สร้างเครือข่ายการพฒันาสถานศึกษาทงัในสังกดัและระหว่างสังกัด เป็นตน้ เพือแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์และเพิม

ศกัยภาพใหส้ถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

  2.ควรส่งเสริมใหโ้รงเรียนใหค้วามสนใจ กาํกบัดูแลพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและจริงจงั 

 ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยในครังต่อไป 

 1. การวิจัยนีศึกษาเฉพาะโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเท่านัน ดงันันควรมี

การศึกษาในเขตอืนๆ หรือทาํการศึกษาในโรงเรียนอืน  

 2. การวิจัยครังต่อไปน่าจะศึกษาปัจจัยอืนเพิม เช่น ขนาดโรงเรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้าน

งบประมาณ เป็นตน้  
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 3. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบประเด็นเดียวกนั โดยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของสังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิกบัโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เพือนาํขอ้คน้พบทีไดม้าพฒันา ปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้ตรง

กบัหน่วยงานและเพือเป็นขอ้มูลในการจดัการศึกษาระดบันโยบาย 
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ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
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The Transformational Leadership affecting Academic Administration Competencies of School 

Administrators under the Secondary  Education Service Area Office 2. 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2  ศึกษาระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงกบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 และศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 357 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก

ตารางสาํเร็จรูปของศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข  ทีระดบัความเชือมนั 95%  และค่าความ

คลาดเคลือน  5% แลว้ดาํเนินการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของโรงเรียนเป็นชนั 

แลว้จึงทาํการสุ่มอยา่งง่าย เครืองมือ  ทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

เท่ากบั .95  และค่าความเชือมนั (α)  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .95  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ 

(Multiple Regression Analysis- Enter Method) 

  ผลการวิจยั พบว่า 

1.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมาก

ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสร้างบารมี และดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจ  

2.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
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ค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  

3.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

4.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทุก

ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจการ

พยากรณ์สูงสุด  รองลงมา ไดแ้ก่  การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั 
 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the level of the transformational leadership of school 

administrators under the Authority of the Secondary Education Service Area Office 2; to study  the Academic 

competency levels of school administrators under the Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2; 

to study the relationship between transformational leadership and the academic administration competency of school 

administrators under the Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2; to study the way in which 

transformational leadership affecting the academic administration competency of school administrators under the 

Authority of the Secondary  Education Service Area, Office 2. The samples consisted of than hundred and fifty 

seven teachers in the Secondary Education Service Area, Office 2 in the 2016 academic year  by using Sirichai 

Kanjanawasee,Taweewat Pitayanon and Direk Srisuko.(2008:150-151) at 95% confidence level with an allowable 

error rate of  5%. The proportional stratified random sampling was conducted by using school size as a strata to use 

calculate the sample size. Simple random sampling was used thereafter. The instruments used for data collection 

included a five  point-rating scale questionnaire. The questionnaire were distributed to five experts to check  the 

content validity. The IOC (Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.60-1.00, the reliability of 

transformational leadership was .95 and the reliability of academic administration competencies was .95. The data 

analysis was performed by mean and standard deviation. The hypothesis testing was conducted by using the Pearson 

product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 

 The  results of the research were as follows 

 1. The level of the transformational leadership among school administrators under the Secondary 

Education Service Area, Office 2 was at a high level as a whole. When considering each individual aspect, the 

research found they were at  high levels in all aspects. In descending order and by average as follows; individual 

consideration, intellectual stimulation,  power expertise and inspiration.  
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 2. The level of competency among academic administration school administrators under the Authority of 

the Secondary Education Service Area, Office 2, was at high level on the whole. When considering each individual 

aspect, the research found that all aspects were at a high level. In descending order, those aspects included; learning 

supervision, learning management, curriculum development and promote research to improve the quality of learning 

management.  

 3. There was a statistically significant and positive relationship, rated at .01, between the aspect of 

transformational leadership and the competencies of  academic  administration school administrators under the 

Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2. Pearson's correlation coefficient  (r)  = .64 showed 

that the two variables had a relationship at moderate level.  

 4. The aspects of the transformational leadership that affected competencies among academic school 

administrators under the Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2 at.01 a level of. All aspects of 

transformational leadership mutually predicted the academic administration competencies of school administrators 

under the Authority of the Secondary Education Service Area, Office 2, with a predictive power of 44.20 percent. 

The aspect of individual consideration had the highest predictive power, followed by inspiration and intellectual 

stimulation, respectively. 
 

Keywords : The transformational leadership, Academic administration competencies 
 

บทนํา 

 ปัจจุบนัโลกมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี    อนัเป็นผลมา

จากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองมีผลทาํให้ประเทศต่างๆ ตอ้ง

พึงพาอาศัยซึงกันและกัน และมีความเชือมโยงระหว่างกนัมากขึน อีกทังยงัต้องพยายามปรับเปลียน และดาํเ นิน

นโยบายใหเ้ท่าทนักระแสของการเปลียนแปลง เพือใหป้ระเทศของตนสามารถยืนหยดัอยู่ในสังคมโลกอย่างมีศกัดิศรี  

คุณภาพของประชากรเป็นปัจจยัสาํคญัทีจะสนบัสนุนการขบัเคลือนนโยบายไปสู่ความสําเร็จ และสามารถแข่งขนักบั

นานาชาติได ้[1]  

 สภาพทีเป็นจริงจะเห็นว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถบริหารสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานทีกาํหนดไวไ้ด้

อยา่งชดัเจน  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความสามารถหรือสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ไดแ้ก่  การบริหารการจดัการการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การนิเทศภายในสถานศึกษา และ

การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพือนาํโรงเรียนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว [2]    อีกทงัการที

สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารจะประสบผลสําเร็จไดน้ันจาํเป็นทีผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง เพราะภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงเป็นกระบวนการ ทีผู ้นาํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผู ้ตาม พัฒนา

ความสามารถของผูร่้วมงานหรือผูต้ามสู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึน โดยพฤติกรรมสําคญัของภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงมี 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้ทางปัญญา และการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
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 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ซึงเป็นองค์การทีมีอาํนาจหน้าทีและรับผิดชอบจัด

การศึกษาในระบบให้เป็นไปตามสาระบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิมเติม

(ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2544 รวมทงัการจดัการศึกษาตามนโยบายและการกาํกบัดูแล

ของสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ไดริ้เริมใหโ้รงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการดว้ย

ตนเองมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนือง 

ซึงปัจจยัต่างๆ ทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จดงัทีกล่าวนนั ประกอบดว้ยสถานทีมีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ เอือต่อการ

จดัการเรียนรู้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีวสัดุอุปกรณ์การเรียนทีมีคุณภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัเรียน มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถทงัดา้นการจดัการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการทีดีมีคุณภาพในการ

จดัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

 สภาพปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ใหค้วามสนใจและขาดความเอาใจใส่ ไม่มีการถ่ายทอดใหบุ้คลากรใน

สถานศึกษาของตนใหรั้บทราบถึงเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของ

นกัเรียนยงัไม่บรรลุเป้าหมาย การช่วยเหลือ ระบบดูแลนกัเรียน ปรับไม่ทนักระแสความเปลียนแปลงทางสังคมทาํให้

เกิดช่องว่างระหว่างครูและนกัเรียนอยา่งรวดเร็วและมีแนวโนม้เพิมมากขึน ขาดสือนวตักรรมทีทนัสมยั ขาดงานวิจยั

เพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  [3]   

 จากเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยในฐานะทีเป็นขา้ราชการครู ในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต  2 จึงมีความสนใจภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ซึงผลจากการวิจัยหวงัว่าจะนาํไปใชเ้พือเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มี

ความสามารถและสมรรถนะบริหารงานวิชาการ จนเกิดการเปลียนแปลงในองคก์ารทุกแห่งในยุคปฏิรูปการศึกษาและ

ปฏิรูปการเรียนรู้ เพือรองรับการเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การพฒันาการศึกษาของประเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพและสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพือศึกษาระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  

 2. เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา  เขต 2  

 3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

 4. เพือศึกษาภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร

สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 2 จาก 52 โรงเรียน จํานวน 4,938 คน กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จาํนวน 357 คน สุ่มจาํนวนโรงเรียน 50% จากโรงเรียนทงัหมด 52 

โรงเรียน  ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยใหข้นาดโรงเรียนเป็นชนั (Strata) และใช้

วิธีจบัสลากโรงเรียนใหไ้ดจ้าํนวนครูผูส้อนตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง เครืองมือทีใชใ้นการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ผ่านการหาคุณภาพเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญทงั 5 

ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงดา้นเนือหา (Content Validity) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .60-1.00 ค่าความเชือมนั 

(α) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเท่ากบั .95  และค่าความเชือมนั (α) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .95  

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation) และการสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter 

ผลการวิจัย 

 1.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  

2.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมาก

ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการสร้างบารมี และดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจ  

3.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

4.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทุก

ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจการ

พยากรณ์สูงสุด  รองลงมา ไดแ้ก่  การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั ปรากฏดงัตาราง  
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ตาราง  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจยัทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  เป็นตวัแปรเกณฑ ์โดยวิธี Enter      

  

ตวัพยากรณ ์               b Β SEb t p 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์(X1) -.056 -.058 .054 -1.037 .300 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) .254 .262 .070 3.648** .000 

3. การกระตุน้ทางปัญญา (X3) .123 .156 .043 2.846** .005 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .297 .371 .051 5.775** .000 

         R=    .665 

         R2 =  .442 

SEest= .24097 

a=1.642 

 

 

F= 63.432**   

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

อภิปรายผลการวิจัย 

           จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผูว้ิจยัไดน้าํประเด็น

ต่างๆทีสาํคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายดา้นดงันี 

1.  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  มธัยมศึกษา 

เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมาก

ไปหานอ้ย คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นเช่นนี อาจเนืองจากสภาพแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขนั

เพือชิงความเป็นเลิศ ดงันนั วิธีทีจะทาํใหผู้บ้ริหารประสบความสาํเร็จสูงสุด คือ ผูบ้ริหารตอ้งเปลียนแปลงตนเอง ทาํให้

ผูร่้วมงานสามารถปฏิบติัหน้าทีอย่างเต็มความสามารถมากกว่าทีตงัใจไวต้งัแต่ตน้ ส่งผลให้องค์การมีการพฒันาทนั

ความเปลียนแปลงของสังคมโลก [4]  มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถ

แสดงพลงัแห่งความมุ่งมนั จริงจงั จริงใจ เต็มศกัยภาพของแต่ละคน มุ่งหวงัให้ไดผ้ลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในระดบัสูง [4]  เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจ และวิสัยทศัน์ขององค์การ จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้าม

มองใหไ้กลเกินกว่าความสนใจของตน ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองคก์ารหรือสังคม [5]  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ

จินตนา  คาํกอ้น [6]   ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามทรรศนะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  ผลการวิจัยพบว่า  ภาพรวมและราย

ดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ  หอมทวีโชค [7] ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

กบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของนิรันดร์ ตนัจอ้ย[8]  ไดศ้ึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษานครนายก  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก   
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 2.  ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดา้นบริหารจดัการการเรียนรู้ ดา้นพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิจยั  เพือพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็นเช่นนี อาจเนืองจาก

ผูบ้ริหารเป็นเสาหลกัทีมีความสาํคญัยงิ ต่อหน่วยงาน  ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานอนัเป็นส่วนรวม คุณภาพและ

บทบาทของผูบ้ริหาร  มีความสําคญัอย่างใกลชิ้ดกบัคุณภาพของสถานศึกษา รวมทงัมีผลสะทอ้นต่อผลงานและวิธี

ปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอนัมาก  [9]  ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทัศนคติ ซึงเป็นสิงที

เชือมโยงจากวิสัยทศัน์ ภารกิจเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ  [10]  สมรรถนะของผูบ้ริหารวิชาการเป็นดชันีบ่งชี

ความสาํเร็จของการบริหาร การทีผูบ้ริหารไดมี้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิงที

ช่วยใหก้ารจดัการศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน   ทีองค์การ

ไดก้าํหนดไวส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของตอ้งตา  กรวดนอก [11] ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง การศึกษาความคิดเห็นของครูทีมีต่อ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพืนทีกรุงเทพฯ สํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขต

พืนทีกรุงเทพฯ สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบั

มากทุกดา้น เช่นเดียวกบัวิเชียร ควรประกอบกิจ [12]  ไดศ้ึกษาวิจัยเรือง สมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารงาน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู จาํแนก

ตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทาํงานมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 

โดยส่วนรวม 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะด้านความคิดรวบยอดของ

หน่วยงานอยูใ่นระดบัสูง 

 3. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ (r) = .64 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองจากภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงใหค้วามสาํคญัต่อการเปลียนแปลง  ดงันนัผูน้าํตอ้งสามารถทาํใหอ้งคก์ารเกิดการเปลียนแปลงในทางทีดี  

ผูบ้ริหารคือผูที้ทาํงานประจาํใหถู้กตอ้ง ในขณะทีผูน้าํ คือ ผูที้ทาํใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมโดยการตดัสินใจเลือกในสิง

ทีควรก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงและจุดประกายสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูต้าม ใหเ้กิดการเริมตน้และยนืหยดัมุ่งทุ่มเท

ความพยายามปฏิบติังาน[13]  ผูน้าํแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมในการทาํงานเป็นกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน

และผูต้าม โดยเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งกว่าความพยายามทีคาดหวงั พฒันา

ความสามารถของผูร่้วมงานหรือผูต้ามไล่สู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึน ซึงตอ้งใชส้มรรถนะในการบริหาร

จดัการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิวิมล  สุขทนารักษ ์[14] ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตคลองหลวง สังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เช่น

เดียวกบัณัฐพงศ ์บุณยารมย ์ [15]  ไดศ้ึกษาวิจยัเรืองภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนทีส่งผลต่อ ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีเปิดสอนช่วงชนัที 3–4 สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบว่า

ความสัมพนัธ์ อาํนาจพยากรณ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของ
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โรงเรียนทีเปิดสอนช่วงชนัที 3–4 สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครพนม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ  เชือบา้นเกาะ  [16]  ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  พบว่า  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ทงั 12 ดา้น  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

 4.  ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทุก

ดา้นร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 ไดร้้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอาํนาจ

พยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบัผลวิจัยทีเป็นเช่นนีอาจ

เนืองจากสมรรถนะ หรือความสามารถและคุณลกัษณะของบุคคลเป็นสิงสาํคญัทีแสดงออกเป็นวิธีคิดและพฤติกรรมใน

การทาํงานอนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง อันจะส่งผลให้เกิด

ความสาํเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานทีองค์การกาํหนดไว ้เป็นคุณลกัษณะหรือความสามารถของบุคคลที

ส่งผลต่อการปฏิบติังานใดงานหนึงให้บรรลุเป้าหมายในระดบัทีแตกต่างกนั ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ทกัษะ

และทศันคติของบุคคลทีมีผลทาํใหเ้กิดความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน  [17] โดยสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารวิชาการเป็นดชันีบ่งชีความสาํเร็จของการบริหาร การทีผูบ้ริหารไดมี้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของการ

บริหารสถานศึกษา จะเป็นสิงทีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา เกือกูล

รัฐ  [18] ไดศ้ึกษา ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ในภาพรวม  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

               โดยเฉพาะดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลนบัว่าเป็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีสาํคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะผูบ้ริหารคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดูแล เอา

ใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล อยา่งใกลชิ้ด ส่งเสริมสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ เป็นทีปรึกษาใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพ

ของตนเองใหสู้งขึนตามความตอ้งการความสนใจ โดยใชส้มรรถนะและคุณลกัษณะของบุคคลโดยการแสดงออกเป็น

วิธีคิดและพฤติกรรมในการทาํงานทีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลสอดคลอ้งกบัปราชญา กลา้ผจญั และ

พอตา บุตรสุทธิวงศ ์ [19]  สรุปว่า คุณลกัษณะทีเป็นพืนฐานของปัจเจกบุคคลทีมีส่วนในการทาํนายผลการปฏิบติังานที

ดี และ/หรือตามเกณฑที์กาํหนดไวใ้นงาน ขีดความสามารถดงักล่าวประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ การรับรู้ตนเอง บทบาท

ทางสังคมและแรงจูงใจในการประเมินขีดความสามารถ มุ่งประเมินเพือใหท้ราบว่า จะตอ้งทาํอยา่งไรทีจะใหก้บั

พนกังานบรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัปัทมา เพชรไพรินทร์  [17]  สรุปว่าความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ทกัษะและ

ทศันคติของบุคคลทีมีผลทาํใหเ้กิดความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน  

 อีกทงัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจนับว่าเป็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีสําคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะผูบ้ริหารกระตุน้จูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ  



                                               วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         

 ปีที 13 ฉบบัที 25 กรกฎาคม–ธนัวาคม  2559 

64 

 

ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างเจตคติทีดีการคิดในแง่บวก  และสร้างสือความหวงัทีตอ้งการอย่าง

ชดัเจน โดยใชก้ารบูรณาการความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  และคุณลกัษณะส่วนบุคคลมาใชไ้ดดี้ในบทบาทนัน ๆ จนกระทงั

เกิดผลงานทีมีคุณค่าสูงสุด หรือมีประสิทธิภาพมากทีสุด สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ  [5]  สรุปว่า การสร้างแรง

บนัดาลใจ เป็นการทีผูน้าํประพฤติในทางจูงใจ ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูร่้วมงานโดยการสร้างแรงบนัดาลใจ การให้

ความหมายและทา้ทายในเรืองงานต่อผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกับประนอม  แมนมาศวิหค  [20]  สรุปว่าการสร้างแรง

บนัดาลใจว่าเป็นพฤติกรรมทีผูน้าํประพฤติในการจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้าม  โดยการสร้างแรงบนัดาลใจ

ภายใน การทา้ทายในงานของผูต้าม และผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานใหป้ฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 

 รวมถึงดา้นการกระตุน้ทางปัญญานับว่าเป็นภาวะผู ้นาํการเปลียนแปลงทีสําคญัส่งผลต่อสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะผูบ้ริหารกระตุน้ ให้ผูร่้วมงานตระหนักรู้ เขา้ใจ 

ปัญหาทีเกิดขึน และทาํใหผู้ร่้วมงานมีความตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแกปั้ญหา ตลอดจนส่งเสริม 

สนบัสนุน  ใหก้าํลงัใจผูร่้วมงานในการแกปั้ญหาในแง่มุมต่างๆ ดว้ยการคิดวิเคราะห์  และเหตุผลต่างๆ ร่วมกนั โดยใช้

ความสามารถทีประกอบดว้ยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบติัทีบุคคลพึงมีในการทีจะปฏิบติั หรือจัดทาํสิงใดสิง

หนึงใหป้ระสบผลสาํเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ทีกาํหนด สอดคลอ้งกบัขวญัชยั จะเกรง [21]  สรุปว่า การกระตุน้ทาง

ปัญญาเป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริหารกระตุน้ ให้ผูร่้วมงานตระหนักรู้  เขา้ใจปัญหาทีเกิดขึน และทาํให้ผูร่้วมงานมีความ

ตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแกปั้ญหา  

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1.1  การวจิยัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในขอ้ผูบ้ริหารสร้าง

บรรยากาศในองคก์ารใหค้รูมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ไดแ้ก่ จดัสัมมนานอกสถานที ศึกษาดูงานมีค่าเฉลียตาํสุด ดงันนั

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งคาํนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดว้ยความสัมพนัธ์ เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคลอยา่งใกลชิ้ด 

ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงานเพือใหค้รูไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งขึนตามความตอ้งการความสนใจ ให้

ประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ๆดว้ยบรรยากาศการสนบัสนุนครูแต่ละคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2  การวิจยัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ในขอ้ผูบ้ริหารเน้นให้ครูเห็นถึง

ความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั มีค่าเฉลียตาํสุด  ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งกระตุน้จูงใจให้ครูเกิด

แรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย    สร้างความเชือมนั ความเขา้ใจ ให้กาํลงัใจ 

ทาํใหค้รูเห็นถึงความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจร่วมกนั 

     1.3  การวิจยัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญาในขอ้ ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจแก่ครูเสมอ

ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาของสถานศึกษามีค่าเฉลียตาํสุด ดังนันผู ้บริหารโรงเรียนต้องกระตุน้ให้ค รู

ตระหนักรู้ เขา้ใจปัญหาทีเกิดขึน และทาํให้ครูมีความตอ้งการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการแก้ปัญหา ให ้

กาํลงัใจแก่ครูในการแกปั้ญหาในแง่มุมต่างๆ ดว้ยการคิดวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ ร่วมกนั 

 2.  ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโอกาสต่อไป 
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2.2  ควรหาตัวแปรภาวะผู ้นํารูปแบบอืน เช่น ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ ทีส่งผลต่อสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.3  ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขันพนืฐาน          

The  Development  of  a  Model  for  Learning  Management  towards  ASEAN Community of  

Schools under Office  of  Basic    Education  Commission                                      

ศรัณ  แสบงบาน1    รองศาสตราจารยนิ์ภา ศรีไพโรจน์2   อาจารย ์ดร. มารศรี  สุธานิธิ3                                                                                  
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นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัปทุมธานี       

ทีปรึกษาหลกั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัปทุมธานี                          

ทีปรึกษาร่วม อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

บทคดัย่อ 

             การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และเพือตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานดา้นความเหมาะสมและดา้นความ

เป็นไปได ้วิธีการดาํเนินการวิจยัมี 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัตอนที 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารการ

จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยการวเิคราะห์

เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน ขนัตอนที 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการ

จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และตรวจสอบความ

เทียงตรงเชิงเนือหาของรูปแบบ โดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ขนัตอนที  3 การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาโดยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของรูปแบบ โดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน และขนัตอนที 4 การประเมินความ

เป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน โดยใชแ้บบสอบถามรองผูอ้าํนวยการสถานศกึษาฝ่ายวิชาการและครูวิชาการ จาํนวน 94 คน สถิติที

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนือหา (Content 

Analysis)                                                                                                                                                                    

ผลการวิจยัพบวา่                                                                                                                                                                         

           1. รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการ
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จดักิจกรรมของสถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ 6) ดา้นการวดัและประเมินผล  โดยมี

รายละเอียดทงัหมด 62 ขอ้ จาํแนกในแต่ละดา้นดงันี 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร 11 ขอ้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

12 ขอ้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 12 ขอ้ 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 9 ขอ้ 5) ดา้นการนิเทศ 10 ขอ้ และ      

6) ดา้นการวดัและประเมินผล 8 ขอ้ 

 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 

  2.1 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขนัพืนฐาน มีความเหมาะสมโดยมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการแนวคิด ทฤษฎี มีความสมบูรณ์และเชือเถือได ้ 

2.2 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขนัพืนฐาน มีความเป็นไปไดท้งัโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี ดา้นการ

จดักิจกรรมของสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวางแผนหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการ

นิเทศ และดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ โดยมีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั สามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้นสถานการณ์จริง 

คาํสําคญั : การพฒันารูปแบบ ;การบริหารการจดัการเรียนรู้ ; ประชาคมอาเซียน                                                                  

Abstract 

              This research, namely, the development of a model for learning management towards ASEAN Community of 

schools under Office of Basic Education Commission had the objectives: to develop a model for learning management 

towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission and examine the model for 

learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission in terms of 

appropriateness and feasibility.The research was conducted in 4 stages. Stage 1: Studying guidelines on building the 

model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission. 

This was done through the analysis of related document and research and interview of 5 experts. Stage 2: Building a 

model for learning management towards ASEAN Community and having it examined in terms of the content validity of 

the model by 5 experts.Stage 3: Developing the model for learning management towards ASEAN Community of  

schools under Office of Basic Education Commission and examining its appropriateness.  This was done through a 

focus group discussion in which 10 experts participated. Stage 4: Evaluating the feasibility of the model for learning 

management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission. This was done 

through a questionnaire distributed to 94 school deputy directors and academic affairs teachers. Data used in this 

research were mean, standard deviation and content analysis. 
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 The research results found as follows. 

 1. The model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic 

Education Commission consisted of 6 aspects having 62 items in total as follows: 1) Curriculum planning, 11 items; 2) 

Learning and teaching management, 12 items; 3) School activity management, 12 items; 4) Relative activity 

management, 9 items; 5) Supervision, 10 items; 6) Measurement and evaluation, 8 items.  

                 2. The results of the examination on the appropriateness  and  feasibility of the model for learning 

management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic Education Commission found.  

                      2.1 The model for learning management  towards ASEAN Community of  schools under Office  of  Basic 

Education Commission was  appropriate  by  a  properly aligned  with  the principles of  the  theory  is  complete  and  

reliable. 

                      2.2 The  model for learning management towards ASEAN Community of schools under Office of Basic 

Education Commission had an overall mean of feasibility.  When considered each aspects found that all aspects were at 

the high level. They were arranged in descending order of mean as follows: School activity management, Learning and 

teaching management, Curriculum planning,  Measurement and evaluation, Supervision and Relative activity  

management by aligned  with  the  guidelines  can  be  implemented  in  real  situation. 

Keywords :The Development of a Model; Learning Management ; ASEAN Community 

บทนํา 

การศึกษานบัเป็นเครืองมือทีสาํคญัทีสุดในการสร้างคนใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

ไดก้าํหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมีวิสัยทศัน์ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอด

ชีวิตภายในปี พ.ศ. 2561 จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และมีการกาํหนดกรอบแนวทางใน

การปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่และการพฒันาคุณภาพบริหารจดัการยคุใหม่ จะเห็นไดว้่า การปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษทีสองนีใหค้วามสาํคญักบัการสร้างคนโดยทีผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผูข้บัเคลือนกระบวนการ

ทางการศึกษา  [1] จากกระแสโลกาภวิตัน์ทาํใหเ้กิดการตืนตวัครังใหญ่สู่โลกตะวนัออก เกิดการรวมตวัของกลุ่มประเทศ

ในซีกโลกตะวนัออกกา้วสู่ยคุของบูรพาภิวตัน์ จนมีการประกาศปฏญิญาอาเซียนทีกรุงเทพ เมือวนัที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510  
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โดยประกาศใหก้่อตงัสมาคมเพือความร่วมมือแห่งภูมิภาคสาํหรับประเทศแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใชชื้อว่า 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และคาํว่า ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) การเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน10 ประเทศ ทีมีการ

พฒันาความร่วมมือกนัใหม้ากขึน เพือใหเ้กิดการรวมตวัและความร่วมมือกนัอยา่งรอบดา้น ประกอบดว้ย 3 ประชาคม 

เปรียบเสมือน 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: 

APSC) [2] ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)) [2] 

             ปัจจุบนัความสามารถการแข่งขนัในดา้นการศึกษาของประเทศไทยนนัถูกสะทอ้นภาพของคุณภาพการจดั

การศึกษาทีตกตาํลงทุกปี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียนในงานเวิลดอ์ีคอนอมิกฟอรัม (World  

Economic  Forum : WEF)  ทีเจนีวาพบว่าการศึกษาขนัพนืฐานของไทยอยูล่าํดบัที 6 ตามหลงัสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน

อินโดนีเซียและเวียตนามส่วนระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูล่าํดบัที 8  ตามหลงัฟิลิปปินส์ และกมัพูชา สถาบนัวิจยั

ของสาํนกัพิมพต์ารา Pearson ไดจ้ดัอนัดบัการศึกษาของไทยอยูใ่นกลุ่มสุดทา้ยซึงเป็นกลุ่มทีมีคะแนนตาํทีสุดทีอยูใ่นภาวะ

วิกฤติและตาํกว่าเกณฑม์าตรฐานแทบทุกตวั [3]   อีกทงัจากการปฏรูิปการศึกษา ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ของไทยส่วนใหญ่ยงัขาดความขา้ใจการปฏิรูปการศึกษาทีแทจ้ริง เพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงทีดีขึนและแตกต่างไปจาก

เดิมทงัการเปลียนแปลงวิธีคิด แต่การศึกษาของไทยในรอบ 7-8 ปีทีผ่านมากลบัเป็นการเปลียนแปลงโครงสร้างการบริหาร 

และวิธีการทาํงานของครูอาจารย ์ตามกฎหมาย นโยบาย คาํสัง และคาํชีแนะต่าง ๆ จากบนลงล่าง   [4] 

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน เพือใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนทีสมบูรณ์ เพือนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นสถานศึกษาทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา พฒันาครูใหมี้คุณภาพ

เพือทีจะยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนในยคุประชาคมอาเซียนใหสู้งขึน อีกทงัยงัทาํใหผู้บ้ริหารเห็นความสาํคญัและ

บริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งยงัยนืต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

 2. เพือตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานดา้นความเหมาะสม และความเป็นไปได ้

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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 การวิจยัครังนีเป็นการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีขนัตอนการดาํเนินการวิจยั 4 

ขนัตอน ดงันี ขนัตอนที 1 การศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษา

และวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการจดัการเรียนรู้ รวมทงัแนวคิด

ของการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เพือนาํมากาํหนดเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการ

บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิทีมีความรู้เกียวกบัการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ประกอบดว้ย นกัวิชาการ และผูบ้ริหารในกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 5 คน  และผูว้ิจยันาํผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์

เอกสารและการสัมภาษณ์มาสรุปผลและไดแ้นวทางในการร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  ขนัตอนที 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยการตรวจสอบความ

เทียงตรงเชิงเนือหาของร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา   (Content 

Validity Index: CVI)  พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง  ขอ้คาํถามของร่างรูปแบบกบันิยามปฏิบติัการและเนือหาสาระ 

ต่อจากนนันาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยงิขึน ขนัตอนที 3 การพฒันารูปแบบการ

บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดย

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน เพือตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของ

รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน โดยวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  ผูว้ิจยัทาํการบนัทึกเทปและจดบนัทึก หลงัจากนนัผูว้ิจยันาํขอ้เสนอแนะ

จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) การรายงานคน้พบ (Descriptive Methodology) การ

ตีความหมาย (Interpretative Methodology) และการวิเคราะห์วจิารณ์ (Critical Methodology) พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 

10 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมทุกดา้น และขนัตอนที 4 การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการจดัการ

เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยใชแ้บบสอบถามกบั

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการและครูวิชาการ จาํนวน  94 คน  และนาํผลทีไดม้าหาค่าเฉลีย (Mean :X) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพือทีจะทาํใหรู้ปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ใหมี้ความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการนาํรูปแบบการบริหาร

การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนไปใชใ้นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
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 การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ไดผ้ลการวิจยั ดงันี 

 1.การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน มี 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซียน 2) การสร้างรูปแบบจาํลองการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 3) การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 4) การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการ

จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า รูปแบบการ

บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน

ประกอบดว้ย  6 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร  2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  3) ดา้นการจดักิจกรรมของ

สถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ 6) ดา้นการวดัและประเมินผล 

 ผลจากการสร้างรูปแบบดว้ยการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 

คน พบว่า ร่างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (3) ดา้น

การจดักิจกรรมของสถานศึกษา(4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ (5) ดา้นการนิเทศ (6) ดา้นการวดัและประเมินผล โดยมี

รายละเอียดทงัหมด 62 ขอ้  จาํแนกในแต่ละดา้น ดงันี 1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร มี 11 ขอ้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการ

สอน มี 12 ขอ้ 3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา มี 12 ขอ้ 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ มี 9 ขอ้ 5) ดา้นการนิเทศ มี 

10 ขอ้ 7) ดา้นการวดัและประเมินผล มี 8 ขอ้    

  2.การตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปได ้พบว่า  

                     2.1  ดา้นความเหมาะสม รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 

ท่าน พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมีความเหมาะสมทุกดา้น 

                     2.2  ดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียมากไปนอ้ย ดงันี ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น

การวางแผนหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการนิเทศ และดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 
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การอภิปรายผล 

            ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยั ดงัต่อไปนี 

                 1.การพฒันารูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า รูปแบบนนัประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นการวางแผนหลกัสูตร   2) ดา้น

การจดัการเรียนการสอน    3) ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา 4) ดา้นการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ 5) ดา้นการนิเทศ และ6) 

ดา้นการวดัและประเมินผล ผลจากการสร้างรูปแบบโดยพิจารณาจากรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของสถานสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานโดยการศึกษาแนวคิด  หลกัการ  และ องคป์ระกอบ

ของการบริหารการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนจากนกัวิชาการ นาํมาสังเคราะห์พบว่า 

องคป์ระกอบทีนกัวิชาการใหค้วามสาํคญัสอดคลอ้งกนั ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเป็นบุคคลทีสาํคญัในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีการส่งเสริมทางดา้นการวางแผนหลกัสูตรอาเซียนโดยจดัตงัคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาและสร้างความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่าย ตงัแต่รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ ครู นกัเรียน ซึงผูบ้ริหารสามารถสร้างความตระหนกัไดห้ลายวิธี เช่น การจดัเวทีสนทนา การเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย และเสือเกียวกบัอาเซียน การจดันิทรรศการ [5] 

  2.การตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ปรากฏดงันี 

       2.1 รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน มีความเหมาะสมทงันีอาจเป็นเพราะการสร้างรูปแบบตามแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชียวชาญ และ

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา   ซึงถือว่าเป็นการจดัทาํมาตรฐานสาํหรับการตดัสินคุณภาพการ

ประเมินทางการศึกษา โดยเฉพาะดา้นมาตรฐาน ดา้นความเหมาะสม (Appropriate standard) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม

มีจุดเนน้เกียวขอ้งกบัจริยธรรมทางดา้นการประเมิน เพือเป็นหลกัประกนัว่าการดาํเนินกิจกรรมการประเมินจะเห็นไดว้า่ 

รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทีไดจ้ากการวิจยัครังนี มีองคป์ระกอบทีสาํคญั คือ การวางแผน

หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมของสถานศึกษา การจดักิจกรรมสัมพนัธ์ การนิเทศ  การวดัและ

ประเมินผล นบัว่าเป็นองคป์ระกอบทีครบถว้นและเหมาะสมอยา่งยงิ ซึงไดม้าจากกระบวนการและขนัตอนการวจิยั มี

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group  Discussion) กบัผูท้รงคุณวุฒิ เพือกาํหนด

กรอบแนวคิดการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ จนทาํให้

ไดรู้ปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐานทีเหมาะสมกบัการนาํไปประยกุตใ์ชเ้พือพฒันาการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป 

     2.2  รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน มีความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบไปประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
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การศึกษาขนัพืนฐาน   มีค่าเฉลียโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ดงันี การจดักิจกรรมของสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน 

การวางแผนหลกัสูตร การวดัและประเมินผล  การนิเทศ และการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะ การ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทีเนน้การปฏิบติัจริง  ตอบสนองความ

ถนดัและความสนใจของเดก็    การสร้างองคค์วามรู้และคน้พบความสามารถของตนเองโดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้

ตามความถนดัและตามความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการปฏิบติัสร้างความตระหนกัและเกิดองคค์วามรู้ตลอดจน

สร้างสรรคผ์ลงานทีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ืนรวมทงัการเรียนรู้ทกัษะอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืนในสังคมอยา่งมีความสุข 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเดลลา [6] ไดศ้ึกษาพฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษารัฐนิวเจอร์ซี   ทีเรียน

โปรแกรมนาํร่อง ภายหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยเขา้ใจสมอง ผลการวจิยั

พบว่า นกัเรียนทีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเขา้ใจสมองมีพฒันาการในการเรียนรู้ทีดีขึน  ดา้นการจดัการเรียนการ

สอนมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากในการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะ   

ผูบ้ริหารสถานศึกษา   เป็นบุคคลสาํคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเนน้สถานศึกษาใหค้รูเริมจากการ

วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนจดัการเรียนรู้ทีพฒันานกัเรียนใหมี้ความตระหนกั 

ความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติทีดี    พร้อมทีจะปรับเปลียน  โดยการจดัรูปแบบการเรียนการสอนสู่อาเซียนทีหลากหลาย 

ทงัวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบทกัษะ

กระบวนการคิด การสอนแบบ Active Learning (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน.2554:19) [7],[8]  ซึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ    กฤษณา  คิดดี [9] ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการประเมินการจดัการเรียนการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ผลการวิจยั  พบว่า   1) ตวับ่งชีการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัประกอบ ดว้ย   4   องคป์ระกอบ  

คือ  สภาพแวดลอ้ม   ปัจจยัเบืองตน้ของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้และ ผลผลิตของการเรียนรู้ 2) รูปแบบการประเมิน

การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัประกอบดว้ยเป้าหมายของการประเมิน สิงทีประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการ

ตดัสิน ดา้นการวางแผนหลกัสูตรมีความเป็นไดใ้นระดบัมาก ในการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพราะการ

วางแผนหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ  เช่น  ฝ่ายบริหาร  ครูผูส้อน  

ผูป้กครอง  ชุมชน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลสาํคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือครู โดยเนน้ใหค้รูเริมจาก

การวิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรอาเซียน  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนจดัการเรียนรู้ทีพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติทีดี ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปรารีด  ไชยพนัธ์ [10]  ไดศ้ึกษา

การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถินโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

เขต 22 จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถินโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  เขต 22 จงัหวดันครพนม  ประกอบดว้ย  3  ขนัตอน  ไดแ้ก่  1) การวางแผนการบริหาร

การจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถินในโรงเรียน 2)การปฏิบติัการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถินในโรงเรียน และ

3)การประเมินผลการบริหารการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถินในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
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 1. ขอ้เสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใช ้

                             1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ควรนาํรูปแบบการ 

บริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานไปใชใ้น

การกาํหนดรูปแบบการบริหารการจดัการของสถานศึกษาและเป็นแนวในการบริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 

  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ควรนาํรูปแบบทีผูว้ิจยัได้

สร้างขึนไปประยกุตใ์ชก้บัการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

  1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และผูบ้ริหารสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

ควรมีการขยายรูปแบบการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบกระจายอาํนาจการบริหารการจดัการเรียนรู้

ใหมี้รูปแบบและวิธีการทีหลากหลายเพือใหส้อดคลอ้งกบัความถนดัความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน เพือใหก้าร

จดัการศึกษามีคุณภาพ 

                  2. ขอ้เสนอแนะการวิจยัในครังต่อไป 

  2.1 ควรมีการพฒันาตวับ่งชีรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานแต่ละองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ อยา่งลึกซึง  

  2.2 ควรสร้างรูปแบบการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกดัอืน ๆ 

  2.3 ควรศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี  1) เพือศึกษาสมรรถนะหลกัของครู  โรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  จังหวดันนทบุรี  2) เพือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จงัหวดันนทบุรี  3) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะ

หลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จังหวดั

นนทบุรี  4) เพือศึกษาค่านําหนักความสําคัญของสมรรถนะหลักของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานจังหวดันนทบุรี  โดยกลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่  ครูสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานจังหวดันนทบุรี ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 346 คน เครืองมือทีใชใ้น

การวิจยัคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วดัสมรรถนะหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิใน

การปฏิบติังาน  การบริการทีดี  การพฒันาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยึดมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  มีค่าความเชือมนั  .76 , .85, .80 , .90 , .86  ตามลาํดบั  และวดัประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  มีค่าความ

เชือมนั  .70 , .91, .78 , .62  ตามลาํดบั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR)  และการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression Analysis : MR)   

ผลการวิจัยพบว่า 

                 1. สมรรถนะหลักของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

จงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากในสมรรถนะการทาํงาน

เป็นทีม การบริการทีดี การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเอง ตามลาํดบั ส่วนการยึดมนัใน

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จังหวัด

นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา

ทศันคติทางบวก  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นการปรับตวั และดา้นผลผลิต ตามลาํดบั 

 3. สมรรถนะหลกัของครู  ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน การบริการทีดี  การพฒันาตนเอง  

การทาํงานเป็นทีมและการยดึมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู กบัประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้น

ผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าวิลค์แลมป์ดา ( ) เท่ากบั .420  และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

พหุคูณระหว่างสมรรถนะหลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิต ดา้นการพฒันา

ทศันคติทางบวก ดา้นการปรับตวั และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีค่าเท่ากบั .438, .431, .387 และ .363 

ตามลาํดบั ซึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

                    4.  ค่านาํหนกัความสาํคญัของสมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  พบดงันี 

  4.1 สมรรถนะหลักของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านผลผลิตในทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สูงทีสุด ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง และมีค่านาํหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.219 

รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน และการทาํงานเป็นทีมมีค่านาํหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั 

.208  และ.134 ตามลาํดบั ส่วนดา้นการบริการทีดี และการยึดมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ดา้นผลผลิต โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครูสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน

ของประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นผลผลิต ไดร้้อยละ 19.2  

                           4.2 สมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก ใน

ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 สูงทีสุด ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีมมีค่านาํหนักความสําคญัมาตรฐาน

เท่ากบั.279 รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานมีค่านาํหนกัความสาํคญัมาตรฐานเท่ากบั .260 ส่วน การ

บริการทีดี การพฒันาตนเอง และการยึดมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครู  สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน

ของประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก ไดร้้อยละ 18.6 

                           4.3 สมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั ในทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ไดแ้ก่ การทาํงานเป็นทีม มีค่านาํหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.123 ส่วน การมุ่ง

ผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน การบริการทีดี การพฒันาตนเอง และการยึดมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั โดยสมรรถนะหลกัของครูสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการปรับตวั ไดร้้อยละ 15.0  

                           4.4 สมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา

ในทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สูงทีสุดไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานมีค่านาํหนัก

ความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั.184 รองลงมาคือ การทาํงานเป็นทีม มีค่านาํหนักความสําคญัมาตรฐานเท่ากบั .133 

ส่วนการบริการทีดี การพัฒนาตนเอง และการยึดมันในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา โดยตวัแปรสมรรถนะหลกัของครูสามารถร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถใน การแกปั้ญหาไดร้้อยละ 13.2 

คาํสําคญั : สมรรถนะหลกัของครู  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract 

  This study had the following objectives: 1) To study teacher core competencies in primary schools 

under the Office of Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 2) To study school effectiveness of 

primary schools under the Office of Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 3) To study the 

relationships between teacher core competencies and school effectiveness of primary schools under the Office of 

Basic Education Commission Changwat Nonthaburi, 4) To study the beta weights of teacher core competencies 

affecting school effectiveness of primary schools under the Office of Basic Education Commission Changwat 

Nonthaburi. The samples consisted of 346 teachers in schools under the Office of Basic Education Commission 

District 1, academic year 2015. The instrument used in this study was a 5-level rating scale questionnaire. It 

assessed teachers’ 5 core competencies, i.e. Working achievement motivation, Service mind, Self-development, 

Team work, and Teacher’s ethics and integrity with the alpha reliabilities of .76, .85, .80, .90, .86 respectively; and 

assessed 4 aspects of school effectiveness, i.e. Productivity, Positive attitude development, Adaptability, and 

Problem solving ability with the alpha reliabilities of .70, .91, .78, .62 respectively. The data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) and Univariate Multiple 

Regression Analysis : MR).  

      The research results revealed as follows. 

  1. The teacher core competencies in primary schools under the Office of Basic Education Commission 

Changwat Nonthaburi as a whole was at the high level. When considered individual aspects it was found that the 

aspects at the high level were Team work, Service mind, Working achievement motivation, and Self-development 

respectively while the aspect of Teacher’s ethics and integrity was at the highest level.   

  2. The school effectiveness of primary schools under the Office of Basic Education Commission 

Changwat Nonthaburi as a whole was at the high level. When considered individual aspects it was found that 

every aspect was at the high level. They were Positive attitude development, Problem solving ability, Adaptability, 

and Productivity respectively. 

  3. The teacher core competencies, i.e. Working achievement motivation, Service mind, Self-

development, Team work, and Teacher’s ethics and integrity and the school effectiveness Productivity, Positive 

attitude development, Adaptability, and Problem solving ability were significantly correlated at .01 level with the 

value of Wilks' lambda (Λ) of .420. The multiple correlation coefficients between the teacher core competency 

variables and each aspect of school effectiveness, i.e. Productivity; Positive attitude development, Adaptability, 

and Problem solving ability were .438, .431, .387, and .363 respectively; the correlations were positive and 

significant at .01 level. 

  4. The beta weights of teacher core competencies affecting the school effectiveness were found as 

follows. 



                                                วารสารบริหารการศึกษา มศว                              

 ปีที 13 ฉบบัที 25 กรกฎาคม–ธนัวาคม  2559 
 

 

80

   4.1 The teacher core competencies affecting the school effectiveness in the aspect of Productivity 

positively at .05 level of significance were Self-development, Working achievement motivation, and Team work 

with the beta weights of .219, .208 and .134 respectively. The teacher core competency variables could together 

explain 19.2% of the variance of Productivity aspect of the school effectiveness. 

   4.2 The teacher core competencies affecting the school effectiveness in the aspect of Positive 

attitude development positively at .05 level of significance were Team work and Working achievement motivation 

with the beta weights of .279 and .260 respectively. The teacher core competencies could together explain 18.6% 

of the variance of Positive attitude development of the school effectiveness. 

   4.3 The teacher core competencies affected the school effectiveness in the aspect of Team work 

positively at .05 level of significance with the beta weight of .123. The teacher core competencies could together 

explain 15.0 % of the variance of Adaptability of the school effectiveness. 

   4.4 The  teacher core competencies affected the school effectiveness in the aspect of Problem 

solving ability positively at .05 level of significance including Working achievement motivation and Team work 

with the beta weights of .184 and .133 respectively. The teacher core competencies could together explain 13.2% 

of the variance of the Problem solving ability of the school effectiveness. 

Keyword :  Teacher Core Competencies ;  Effectiveness of Primary School  

 

บทนํา 

การส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้มีทกัษะการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหลกัของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ทีจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ คือ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้ักษะ

ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีหลักสูตรกาํหนด โดยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี

พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริงตอบสนอง

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั  การสร้างองค์ความรู้ การ

สร้างสรรคผ์ลงานทีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ืน รวมทงัการเรียนรู้ทกัษะ  การอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืน[1] เพือให้สอดคลอ้ง

กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน หลายองค์การจึงไดใ้ห้ความสําคญัและนาํแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใชใ้น

การเพิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศกัยภาพของ

บุคลากรเพือใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร [2] 

สมรรถนะเป็นเครืองมือทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคลากรใน

องคก์าร [3] ครู คือ บุคลากรทางการศึกษาทีจะตอ้งอยูก่บัผูเ้รียนตลอดเวลา เพือให้มีคุณภาพ มีความสามารถเหมาะ

กบัเป็นครูยคุใหม่ [4] สมรรถนะของครูอนัแสดงถึงความรู้ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะทีจาํเป็นของครู  ใน

การจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จได้ [5]  และปัจจัยทีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลขององคก์ารมากทีสุดอยา่งหนึงกคื็อ ตอ้งมีผูน้าํสมรรถนะสูงรับผิดชอบการทาํงานต่างๆ จนประสบ

ความสาํเร็จดว้ยดี มีความสามารถ สติปัญญาดีและมีประสบการณ์ในการทาํงาน เพือให้การทาํงานเป็นไปดว้ยความ

ราบรืน เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถว้น  [6]  โดยเฉพาะอย่างยิง ปัจจุบนัมีความเคลือนไหวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
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เกิดขึนแทบทวัทุกมุมโลก และพฒันาคนเพือสามารถพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าทนัต่อการเปลียนแปลงใน

ประชาคมโลกได ้ [7]   

สภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัในการศึกษาสมรรถนะหลกัของครูและประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จงัหวดันนทบุรีว่าเกิดประสิทธิผลใน

การเรียนรู้เป็นอย่างไร และสมรรถนะหลักของครูส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนหรือไม่ จึงทาํการวิจัยเรือง 

สมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน จังหวัดนนทบุรีเพือเป็นแนวทางไปกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั มีดงันี 

1.  เพือศึกษาสมรรถนะหลกัของครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน จงัหวดันนทบุรี  

2.  เพือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

จงัหวดันนทบุรี  

3.  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัของครูไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน  การ

บริการทีดี  การพัฒนาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยึดมันในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้นผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก  ดา้นการปรับตวั  และความสามารถ

ในการแกปั้ญหา 

4. เพือศึกษาค่านาํหนกัความสําคญัของสมรรถนะหลกัของครูไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน  

การบริการทีดี  การพฒันาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม และการยดึมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ทีส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลผลิต  ดา้นการพฒันาทศันคติทางบวก   ดา้นการปรับตวั  และดา้น

ความสามารถในการแกปั้ญหา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  

2. สร้างแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิเคราะห์คาํนิยามเชิงปฏิบติัการ  

3. นาํแบบสอบถามทีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญจาํนวน  5 ท่านเพือตรวจสอบความเทียงตรง 

(Validity)  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามและตรงกบัประเดน็ทีตอ้งการวดั  แกไ้ขปรับปรุง 

4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้เพือหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยคาํนวณจากสูตรสัมประสิทธิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) [9] 

5. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะหลกัของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากใน

สมรรถนะการทาํงานเป็นทีม การบริการทีดี การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน และการพฒันาตนเอง ตามลาํดบั 

ส่วนการยดึมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จังหวดั

นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา

ทศันคติทางบวก  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นการปรับตวั และดา้นผลผลิต ตามลาํดบั 

 3. สมรรถนะหลกัของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั .01 โดยมีค่าวิลคแ์ลมป์ดา ( ) เท่ากบั .420  และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างสมรรถนะหลกั

ของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละด้าน ไดแ้ก่ ด้านผลผลิต ด้านการพัฒนาทศันคติทางบวก ด้านการ

ปรับตวั และดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา มีค่าเท่ากบั .438, .431, .387 และ .363 ตามลาํดบั ซึงมีความสัมพนัธ์

ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

          4.  การศึกษาสมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน การ

พฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ส่วนการบริการทีดี และการยดึมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  สามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญัไดด้งันี 

1. สมรรถนะหลกัของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

จงัหวดันนทบุรี  อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะครูตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบติังาน

ใหไ้ดผ้ลงานทีมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายทีโรงเรียนตอ้งการ ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของเชาวนี นาโควงศ์

[10]  พบว่าสมรรถนะการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีสมรรถนะดา้นการบริการทีดีอยู่ในระดบั

มาก 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นผลผลิต ดา้นการพัฒนาทศันคติทางบวก ดา้นการปรับตวั และด้าน

ความสามารถในการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัมาก   ทงันีเพราะโรงเรียนไดใ้ห้ความสําคญักบัการผลิตนักเรียนให้มี

คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัวิภา เทียน

ขาว สิทธิพร นิยมศรีสมศกัดิ และสมโภชน์ อเนกสุข [11]  พบว่า   ผลการปรับตวัของสถานศึกษา มีผลต่อทศันคติ

ของครูทีตอ้งเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอน และผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทีเชือมโยงกบัสภาพชีวิตจริงได ้

3. สมรรถนะหลกัของครูสัมพนัธก์บัประสิทธิผลของโรงเรียน ทงันีเพราะสมรรถนะหลกัของครู เป็นตวั

ขบัเคลือนทีจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการบริหารโรงเรียนซึงมีความสาํคญัอยา่งยงิสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเทเรซา 

[12] ทีสรุปว่าสมรรถนะของครูช่วยพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียน 

4.สมรรถนะหลกัของครูทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05 ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน การ

พฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ทีเป็นเช่นนีเพราะสมรรถนะหลกัของครูทงัสามดา้นเป็นสมรรถนะทีสําคญั

โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิช่วยทาํใหง้านประสบผลสําเร็จ การพฒันาตนเองทาํให้ครูปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ อีก

ทงัการทาํงานเป็นทีมทาํใหร้ะดมความคิดมาปรับปรุงประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอลัเบิร์ต 

[13] ยทุธศกัดิ  ประเสริฐ [14]  ทีสรุปว่าสมรรถนะหลกัของครู โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีมช่วยทาํให้งานประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.1 จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนคือ การมุ่งผลสัมฤทธิใน

การปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง และการทาํงานเป็นทีม ควรจะพฒันาสมรรถนะทงั  3 สมรรถนะนีให้โดดเด่น คือ

การพฒันาการทาํงานทีเป็นทีม ใหค้รูตระหนกัถึงความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม ใหมี้การช่วยเหลือซึงกนัและกนั  

ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองและควรตงัเป้าของผลสัมฤทธิ เพือประสิทธิผลของโรงเรียน ถ้าสมรรถนะหลกัทงั 3 

สมรรถนะนีถูกพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้มากขึน ประสิทธิผลทงั 4 ดา้นก็จะไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยงิขึน 

1.2 สาํหรับสมรรถนะการบริการทีดี และการยดึมนัในจริยธรรมและจรรยาบรรณของครู ทีไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในผลงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยัเห็นว่า    สมรรถนะทงั 2 สมรรถนะนีอาจจะเป็นตวัแปรทีช่วย

ส่งเสริมใหส้มรรถนะทงั 3 สมรรถนะไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน  การพฒันาตนเอง และการทาํงาน

เป็นทีม ควรปรับปรุงใหเ้หมาะสม  เพือใหมี้ความเป็นเลิศมากยงิขึน  

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรทีเกียวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนในลักษณะของการศึกษา

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling : SEM)  

     2.2 ควรมีการศึกษาคุณภาพของเครืองมือทีใชว้ดัปัจจัยสมรรถนะหลกัของครูทีมีต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA: Confirmatory Factor Analysis) เพือตรวจสอบคุณภาพของ

เครืองมือว่าวดัไดต้รงตามทฤษฎีและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

     2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกบัตวัแปรอืน ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเพือจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนั

พืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยแบบการ

วิจยัและพฒันา 4 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานมีวิธีการวิจยั ไดแ้ก ่สัมภาษณ์เพือสํารวจความคิดเห็นเรืองความ

ตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยทีเกียวขอ้ง ขนัตอนที 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมมีวิธีการศึกษาไดแ้ก่ การเขียนโครงร่างหลกัสูตร และการประเมิน

โครงร่างหลกัสูตร ขนัตอนที 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมมีวิธีการดาํเนินการวิจัย ไดแ้ก่ การทดลองใช้

หลกัสูตร  การประเมินความรู้ พฤติกรรม และเจตคติและขนัตอนที 4 การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

    ผลการวิจยั พบว่า 

 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษ

เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่าครูมีความตอ้งการและจาํเป็นในการฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หลกัสูตร

ฝึกอบรมทีผูว้ิจัยสร้างขึนมีองค์ประกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมาของหลกัสูตรฝึกอบรม แนวคิดพืนฐานในการ

พฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม โครงสร้างของหลกัสูตร เนือหาวิชา 

และแผนการฝึกอบรม และโครงร่างของหลกัสูตรฝึกอบรมโดยการพิจารณาความสอดคลอ้งในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่าง

หลกัสูตร ผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.60-1.00  รวมทงัผลการประเมินความเหมาะสม

ถูกตอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมพบว่า โครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมถูกตอ้งสมควรทีจะนาํไปทดลองใช้

ในการฝึกอบรมครู   

 2.ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  

สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ พบว่าคะแนนหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติทีระดบั .01  รวมทงัผลการประเมินพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเจตคติต่อหลกัสูตรการฝึกอบรมของครู มี

คะแนนค่าเฉลียแตกต่างกบัเกณฑที์ตงัไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

คาํสําคญั:หลกัสูตรฝึกอบรมบุคคลแห่งการเรียนรู้และเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a teacher training curriculum to acquire personal mastery in the 

basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of The 

Basic Education Commission and to evaluate the efficacy of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in 

the basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of 

The Basic Education Commission by using four steps of the research and development methodology. Step 1 Study of 

basic information, the research methods included interviewing to survey the opinions toward the want and need for 

teacher training to acquire personal mastery in the basic education as well as study the documents and related research. 

Step 2 The development of a teacher training curriculum, the research methods included writing the course outlines and 

assessment the course outlines. Step 3 investigating the efficacy of a teacher training curriculum, the research methods 

included curriculum try out, assess knowledge, attitudes and behavior. Step4 Program evaluation and improvement, the 

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, One Sample t-test and t- test for independent 

Sample. The research results found as following; 

 1. The result of the development of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in the basic 

education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of The Basic 

Education Commission found that the teachers had want and need for training to acquire personal mastery and training 

curriculum the researchers created properly and correctly deserved to be brought for trial in teacher training. 

                 2. The results of the evaluation of the efficacy of a teacher training curriculum to acquire personal mastery in 

the basic education under Bureau of Educational Development for Special Administration Zone in The South Office of 

The Basic Education Commission found that knowledge and understanding about personal mastery, the post test score 

was higher than pre test score at .01 level of statistical significance. The teachers’ behavior to acquire personal mastery 

had mean higher than standard criteria at .01 level of statistical significance. The teachers’ attitudes toward a training 

curriculum to acquire personal mastery had mean higher than standard criteria at .01 level of statistical significance. 

 

บทนํา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545(ฉบบัที 3)พ.ศ.2553

มาตรา 52ได้มีบทบญัญัติให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารยแ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชนัสูงโดยการกาํกบัและประสานให้สถาบนัทีทาํ

หน้าทีผลิตและพฒันาครูคณาจารย ์รวมทงับุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเนืองโดยรัฐพึงจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอ[1]และมาตรา 80  

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ยงัไดร้ะบุให้มีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก่อนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบางวิทยฐานะเพือเพิมพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติทีดี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพทีเหมาะสมในอนัทีจะทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ทีราชการเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและความกา้วหนา้แก่ราชการ[2] 

 นอกจากนนัในสังคมยคุโลกาภิวตัน์สิงทีตอ้งคาํนึงถึงคือการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก

องค์การโดยทีการบริหารงานในองค์การต่างๆทีตอ้งมีความมุ่งเน้น ความรู้ทกัษะความชาํนาญและความสามารถในกา ร

ปฏิบติังานของบุคลากรเป็นสําคญัในการปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงการนาํเทคโนโลยีหรือวิทยากร

สมยัใหม่ๆเขา้มาปรับใชเ้พือเพิมประสิทธิภาพ การจะนาํความรู้ใหม่ๆเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานไดน้ันจาํเป็นตอ้งพฒันา

บุคลากรในองคก์ารใหมี้ความพร้อมรับความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ การทีองค์การจะสามารถอยู่

รอดและสามารถแข่งขนักบัองค์การอืนๆไดอ้งค์การจะตอ้งเห็นความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอนัดบัแรก
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เพราะเป็นกระบวนการเพิมพูนความรู้ทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การ[3]ซึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของการพฒันาองค์การของสเวียริงและเวียสมา (Swieringaand Wierdsma) [4] ในการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้พบว่าทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะทีเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าของหน่วยงานโดยเนน้ทีการพฒันาศกัยภาพของบุคคลซึงเป็น

พืนฐานในการพฒันาองคก์ารและถือว่าการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสําคญัของการพฒันาองค์การแห่งการ

เรียนรู้ 

 จากแนวคิดเกียวกบั“องคก์ารแห่งการเรียนรู้” เป็นแนวคิดการบริหารทีนาํไปใชเ้ป็นพืนฐานให้กา้วไปสู่ความสําเร็จ

ขององคก์ารไดทุ้กประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างนาํมาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการบริหารรูปแบบอืนๆ 

เพือพฒันาองคก์ารให้กา้วหน้าอย่างไม่หยุดยงัและบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมขององค์การ[5]โดยเฉพาะแนวคิดของ ฮอยและ          

มิสเกล (Hoy and Miskel)[6]ไดก้ล่าวถึง องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์ารทีสมาชิกไดข้ยายขีดความสามารถของตนเพอืการสร้าง

งาน และการบรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเนือง ในฐานะทีโรงเรียนเป็นองค์การทีผูกพนักบัเรืองการสอนและการเรียนรู้เป็น

หลกั ดงันนัในบรรดาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ โรงเรียนจึงควรเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากกว่าองคก์ารประเภทใด  ๆ

และยงัไดส้รุปว่า องคป์ระกอบทีสาํคญัทีจะพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้นนั โรงเรียนตอ้งจัดโครงสร้างขององค์การให้

ส่งเสริมต่อการสอน การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง พฒันาวฒันธรรมและบรรยากาศองคก์ารใหเ้ป็นแบบเปิด แบบมีส่วนร่วม เปิดกวา้ง

ยอมรับการเปลียนแปลง มีภาวะเป็นผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง มีการสือสารทีเปิดกวา้ง และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ นอกจากนี

องค์ประกอบสําคญัทีจะทาํให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดน้ัน ผูบ้ริหารตอ้งมองโรงเรียนเป็นระบบขององค์การ 

(Organizational System) ซึงส่วนต่างๆ ตอ้งเชือมโยงและส่งผลซึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเรืองของขนาดหรือความซับซ้อนของ

องคก์าร การตดัสินใจ วฒันธรรมในองคก์าร การติดต่อสือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน 

 จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ เมือวนัที 4 มกราคม พ.ศ.2547 ส่งผลกระทบในหลายๆดา้น  

โดยเฉพาะการศึกษาขนัพืนฐาน  การแกปั้ญหาของความไม่สงบนันทวัโลกต่างก็ให้ความสําคญัและพยายามคน้หาวิธีทีดีทีสุด

สาํหรับการจดัการกบัความไม่สงบเหล่านีมีอีกวิธีหนึงทีสามารถสร้างความเขา้ใจและลดความไม่สงบไดโ้ดยอาจจะถือไดว้่าเป็น

การแกปั้ญหาทีตน้เหตุนนัคือการศึกษา ซึงในปีพทุธศกัราช 2549 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ัดทาํแผนพฒันาการศึกษาจังหวดั

ชายแดนภาคใต ้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถินในพืนทีจังหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยมีแนวทางการดาํเนินงานทีมุ่ง

พฒันาสถานศึกษาของรัฐใหมี้มาตรฐานคุณภาพสูง ซึงนโยบายดงักล่าวมีเป้าหมายเพือพฒันาการศึกษาในสามจังหวดัชายแดน

ภาคใตใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และในปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ไดร้ะบุถึง ปัญหา

การศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 3 เรือง ไดแ้ก่ 1) เรืองของคุณภาพการศึกษา 2) เรืองโอกาสทางการศึกษา และ 3) เรืองปัญหา

สวสัดิภาพ สวสัดิการครู โดยสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที ทาํใหค้รูไม่สามารถปฏิบติัการเรียนการสอนไดเ้ตม็ทีเนืองจากมี

การลอบทาํร้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายวนั สถานศึกษาตอ้งปิดการเรียนการสอนบ่อยครัง ขาดความต่อเนืองในการ

เรียนการสอนมีผลใหน้กัเรียนมีเวลาเรียนนอ้ยกว่าปกติ นกัเรียนขาดโอกาสการพฒันาทางการศึกษาให้ทดัเทียมกบันักเรียนภาค

อืนๆ และในการให้บริการด้านสวัสดิการครู ควรจะมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานของครูให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน[7] 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ เพือใหข้า้ราชการครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน

ภาคใตมี้ความรู้ความเขา้ใจทกัษะเจตคติคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม จึงสมควรทีจะฝึกอบรมให้ครูเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ (Personal Mastery)   ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด  “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ของเซงเก ้ (Senge) [8]ลกัษณะการเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้เป็นวินัยหนึงทีจาํเป็นในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้โดยอยู่บนพืนฐานของการเรียนรู้ระดบับุคคลเพราะ

องคก์ารจะไม่เกิดการเรียนรู้จนกว่าสมาชิกในองค์การเริมตน้ทีจะเรียนรู้องค์ประกอบหลกัของลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้คือบุคลากรทุกคนจะตอ้งพยายามกาํหนดวิสัยทศัน์ทีตอ้งการของแต่ละคนและทุกคนตอ้งยอมรับความเป็นจริงเพือหา

หนทางทีจะทาํใหบ้รรลุวิสัยทศัน์นนัๆ บุคลากรทีสามารถฝึกฝนตนใหมี้ลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จะมีความสามารถ

ในการคิดอยา่งเป็นระบบโดยนาํเหตุผลและการนาํจิตสาํนึกของตนมาประยกุตใ์ชร่้วมกนัสามารถคิดอย่างเป็นระบบระหว่างสิง

รอบๆตวัใหมี้ความสัมพนัธ์กนัและมองเห็นความสําคญัของตนต่อสิงแวดลอ้มนันจึงทาํให้ระบุไดช้ดัเจนว่าในทุกระดบัของ
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องคก์ารจาํเป็นตอ้งเกิดการเรียนรู้ในทุกระดบั ซึงองคก์ารจะเกิดการเรียนรู้ไดต้อ้งอาศยัพลงัจากการเรียนรู้ระดบับุคคลของทุกคน

ในองคก์ารและแนวคิดของ ฮองและเยฮูดะ (Hong and Yehuda) [9]ไดอ้ธิบายรูปแบบทีเหมาะสมของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ว่าจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะดงันี  ไดแ้ก่  1. บุคคลทีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน2. บุคคลทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีมีแรงบนัดาลใจ  

4. บุคคลทีพฒันาตนรอบดา้น และ5. บุคคลทีปรับตวัเขา้กบัสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน

ภาคใต ้ 

 ดว้ยเหตุผล ดังกล่าวนี ผู ้วิจัยมีความสนใจทีจะพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใน

สถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือเป็นแนวทางในการพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้และเพือนาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 2. เพือประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัมีการดาํเนินการวิจยัโดยดาํเนินการแบ่งเป็น 4 ขนัตอนดงันี 

 ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน 

  เพือศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ และศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบับุคคลแห่งการเรียนรู้  หลกัสูตรและการฝึกอบรม มีการดาํเนินการ 2 ขนั ดงันี 

  ขนัที 1  ศึกษาความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูรั้บผิดชอบงานวิชาการ 16 คน 

  ขนัที 2. ศึกษาแนวคิดเกียวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง 

  ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

  ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 8 คน   และ ครูผูรั้บผิดชอบงานวิชาการ จาํนวน 8 คน ของ

โรงเรียนสังกดัเครือข่ายตลิงชันสะกอม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 8โรงเรียน โดยใช้การเลือก

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาํนวนทงัสิ น 16 คน 

 ขันตอนที 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  มีขนัดาํเนินการ 2 ขนั ดงันี 

  ขนัที 1 การเขียนโครงร่างของหลกัสูตร 

  ขนัที 2  การประเมินโครงร่างหลกัสูตร   

  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 

 ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

   ผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  10 คน  ซึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

 ขันตอนที 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 

 เพือตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยมีการทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้

หลกัสูตร  ประเมินพฤติกรรมและเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ขนั ดงันี 

  ขันที 1 การทดสอบวดัความรู้ 

   เครืองมือทีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ แบบวดัความรู้เกียวกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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    กลุ่มตวัอย่างการวิจัยทีใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิงชัน

สะกอม สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต  3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

  ขันที 2 การประเมินพฤติกรรมของครู 

   เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู 

   กลุ่มตัวอย่างการวิจัยทีใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิงชนัสะกอม 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   ขันที 3การประเมินเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม  

   เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ แบบประเมินเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

   กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัทีใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูสังกดัเครือข่ายตลิงชนัสะกอม 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จาํนวน  36 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ขันตอนที 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 เป็นการนําผลทีได้จากการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูมาประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพือให้หลักสูตรมีความ

สมบูรณ์มากยิงขึนใน 3 ระยะ คือ ขนัก่อนการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม ขนัการนาํไปใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมและขนัหลงัการใชห้ลกัสูตร

ฝึกอบรม ผูว้ิจยัใชก้ารสังเกต การสอบถามจากผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินการฝึกอบรม  ทงัผูบ้ริหารโรงเรียน ครู  เพือนาํปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้มีประสิทธิภาพยิงขึน และเหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นสถานศึกษาต่าง  ๆตลอดจนประยุกต์ใชใ้นหน่วยงาน

สถานศึกษาอืนๆต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 

 1.ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่าความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและครู

พบว่าครูมีความตอ้งการและความจาํเป็นในฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทงั 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1. บุคคลทีมีความใฝ่รู้

ใฝ่เรียน 2. บุคคลทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีมีแรงบนัดาลใจ 4. บุคคลทีพฒันาตนรอบดา้น 5. บุคคลทีปรับตวัเขา้กบั

สังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึงแนวคิดเกียวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมจากตาํรา 

หนงัสือและงานวิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัร่างหลกัสูตรฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมาของหลกัสูตร

ฝึกอบรม แนวคิดพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 

โครงสร้างของหลกัสูตร เนือหาวิชา  กิจกรรมการอบรม สือการอบรม  วิธีการวดัและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม

พบว่า การประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตงัแต่ 0.60-1.00 และผลการประเมินความเหมาะสมถูกตอ้งของโครงร่าง

หลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการสนทนากลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิพบว่าโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การ

พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมถูกตอ้ง สมควรทีจะนาํไปทดลองใชใ้นการ

ฝึกอบรมครู   

 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า 

  2.1 ค่าเฉลียของคะแนนหลงัการอบรม สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

2.2 ค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกบัเกณฑที์ตงัไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติทีระดบั .01 

2.3  ค่าเฉลียของคะแนนเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกบัเกณฑที์ตงั 
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ไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  

อภิปรายผล 

 1. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษ

เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่า 

  การศึกษาขอ้มูลพืนฐานเพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกับความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรม

หลกัสูตรการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้

พบว่าครูมีความตอ้งการและความจาํเป็นในการฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทงั 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1. บุคคลทีมีความ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2. บุคคลทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 3. บุคคลทีมีแรงบนัดาลใจ 4. บุคคลทีพฒันาตนรอบดา้น 5. บุคคลทีปรับตวัเขา้

กบัสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จะ

มีทัศนคติทีดีต่อการแสวงหาความรู้ รู้จักควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตน เรียนรู้อยู่เสมอ ยอมรับความเป็นจริงที

เปลียนไปตามกระแสโลก ใชค้วามรู้นําการกระทาํและการตัดสินใจ รู้วิธีเข้าหาความรู้และประมวลความรู้ มีความ

กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ชอบศึกษาคน้ควา้ใฝ่รู้ มีความรู้ดีทนัสมยัทนัเหตุการณ์เป็นสากล มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลหมนั

ทบทวนวิสัยทศัน์ของตนเองเป็นประจาํสมาํเสมอส่งเสริมการพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ  [10]   อีกทงัช่วยใหค้รูมีวิสัยทศัน์

กวา้งไกลเป็นพลงัแห่งอาํนาจเพือให้เกิดแรงบันดาลใจไปสู่การทาํงานทีดีกว่าในอนาคตและจากการวิจัยของ ไคเซอร์ 

(Kaiser) [11]ไดท้าํการวิจยัเรือง การกาํหนดแผนการสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ตอ้ง

ประกอบดว้ยการสนบัสนุนต่อเนืองจากผูน้าํวฒันธรรมองคก์าร พนัธกิจ และกลยุทธ์และโครงสร้างทีอธิบายให้สมาชิกเขา้ใจ

การเรียนรู้ วิธีการบริหาร บรรยากาศ และแรงจูงใจเป็นปัจจยัรองลงมา ระบบบริหารองค์การมีความสําคญัน้อยทีสุด การเรียนรู้

ส่งผลสาํคญัต่อนวตักรรม และการประสานกบัภายนอกองคก์าร 

  การศึกษาแนวคิดเกียวกบัการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่ามีองคป์ระกอบของหลกัสูตรไดแ้ก่ ความเป็นมา

ของหลกัสูตรฝึกอบรม แนวคิดพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม เป้าหมายของหลกัสูตร

ฝึกอบรม โครงสร้างของหลกัสูตร เนือหาวิชา  กิจกรรมการอบรม สือการอบรม  วิธีการวดัและประเมินผล และแผนการ

ฝึกอบรม องค์ประกอบของหลกัสูตรช่วยให้การฝึกอบรมประสบผลสําเร็จ เพราะมีแนวทางในการอบรมอย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาของหลกัสูตร โครงร่างของหลกัสูตรตลอดจนแผนการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัโอลิวา ( Oliva) [12]สรุป

ความสาํคญัขององคป์ระกอบของหลกัสูตร ว่ามีการออกแบบหลากหลาย   มีเป้าหมาย  มีจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจง  ช่วยทาํใหเ้ป็น

แนวทางในการเลือกและจัดระบบเนือหา  รูปแบบการเรียนการสอน  สือการสอน  รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัโซเวลล ์(Sowell ) [13]ไดส้รุปว่า  องคป์ระกอบของหลกัสูตรทีครบถว้นเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์  

เป็นแผนการจดัการเรียนรู้  ทาํใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนด 

  การประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ย ดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) พบว่าผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเกียวกบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรกบัเนือหาสาระในทุกหัวขอ้  

โดยมีค่าIOC ตงัแต่ .60-1.00  ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะผู ้วิจัยศึกษาแนวทางในการสร้างหลกัสูตรจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยอย่าง

ครบถว้น มีการร่างและทบทวนประเด็นหัวขอ้ต่างๆ ให้เป็นตามหลักวิชาการ  และปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูเพือใหส้อดคลอ้งกบัตอ้งการและความจาํเป็นของผูรั้บการอบรม 

  การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการสนทนากลุ่ม 

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน พบว่าโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเหมาะสมทีจะนาํไป

ทดลองใชใ้นการฝึกอบรมครู  ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนั
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พืนฐาน สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าเป็นหลกัสูตรทีเป็น

ประโยชน์และมีคุณค่าเหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นการฝึกอบรมครู  อีกทงัครูในเขตจังหวดัชายแดนภาคใตข้าดโอกาสในการอบรม

เพราะมีปัญหาความไม่สงบอยา่งต่อเนืองจึงทาํใหผู้ท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าหวัขอ้หรือประเด็นต่างๆในองค์ประกอบของ

หลกัสูตรเป็นส่วนเติมเตม็และยกระดบัคุณภาพของครู 

 2.การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  

สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า 

  2.1 ดา้นความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พบว่าคะแนนหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

ฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจและกระตือรือร้น

ในการอบรมสมาํเสมอ   ทุกคนตงัใจในการอบรมเป็นอยา่งดี และกิจกรรมการฝึกอบรมมีการผสมผสานทงัภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัโดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมทีหลากหลายและการไดรั้บความรู้โดยตรงจากวิทยากร นอกจากนี ผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมีการเปลียนเรียนรู้กบักลุ่มเพือนจึงทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหา

อย่างแทจ้ริงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของเทวี  กลีสัน [14]ไดศ้ึกษาการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศสอน

ภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพของ

องค์ประกอบครูชาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพือสร้าง

หลกัสูตรฝึกอบรมและเพือประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครูทีกาํหนดพบว่ามีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.05 โดยทีหลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลียสูงกว่า 

                      2.2 ดา้นพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แตกต่างกบัเกณฑที์ตงัไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีผูว้ิจัยตงัไว ้ ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองมาจาก

สาเหตุต่างๆ เช่น ก่อนการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูว้ิจยัไดท้าํการสอบถามขอ้มูลพืนฐานทีจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร ซึงผลของการ

เกบ็รวมรวมขอ้มูลนีมีประโยชน์ในการออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะทาํ

ใหท้ราบถึงความจาํเป็นและความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูที้ตอ้งเขา้รับการอบรม ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถกาํหนดจุดประสงค ์

เป้าหมาย และวิธีการดาํเนินกิจกรรมในหลักสูตรได้อย่างชัดเจน อีกทังกิจกรรมทีดาํเนินในหลักสูตรฝึกอบรมครู 

ประกอบดว้ยการบรรยาย (Lecture) การศึกษาดว้ยตนเอง (Self – Study) การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Discussion) การระดม

สมอง (Brain Storming) ทีเนน้การทาํกิจกรรมในบรรยากาศทีผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเหมือนบรรยากาศในห้องเรียน มีการ

ใชเ้พลง เกม และกิจกรรมเพือนนัทนาการต่างๆ เพือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และกระบวนการฝึกอบรมครูมีความคลา้ยคลึงกบั

กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือพึงพาส่งผลใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนรู้  ซึงสอดคล้องกบัแนวคิด

ของคลาร์ก [15] ทีกล่าวถึง การฝึกอบรมครูควรพิจารณาหรือเริมตน้จากปัญหาและความตอ้งการของครูเอง โดยเฉพาะอย่าง

ยงิปัญหาและความตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานประจาํวนัของครู เพือครูจะไดน้าํความรู้ความสามารถทีไดรั้บจาก

การฝึกอบรมไปใชใ้นการแกปั้ญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

        2.3 ดา้นเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู  พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนเจตคติ 

ต่อหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกบัเกณฑที์ตงัไว ้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทีเป็น

เช่นนีอาจเป็นเพราะ หลกัสูตรฝึกอบรมทีสร้างขึนมีจุดมุ่งหมายชดัเจนและมีเนือหาทีเกียวขอ้งและมีความจาํเป็นต่อครูผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรม มีกิจกรรมการฝึกอบรมทีเป็นรูปธรรม ไดศ้ึกษาเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงและมีการจุดประกายให้ครูผูเ้ขา้

รับการอบรมมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดทาํหลกัสูตรฝึกอบรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทาํให้เกิด

ความรู้สึกเชิงบวกซึงเป็นไปตามกระบวนการเปลียนแปลงเจตคติ ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การยินยอม การเปลียนแปลงอนั

เนืองจากความตอ้งการอยากเปลียนแปลง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ เดวิส (Davis)[16] ทีกล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ในบรรยากาศทีเป็นกนัเอง มีการปรึกษาหารือแลกเปลียนความคิดเห็น และความรู้สึกซึงกนัและกนั มีการให้คาํชีแนะ

จะช่วยเสริมสร้างเจตคติทีดี ซึงหลกัสูตฝึกอบรมครูการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เน้นความสําคญัของการปฏิบติัจริง การ
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แลกเปลียนเรียนรู้ การช่วยเหลือซึงกนัและกนั และปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึง คือ ครูสมคัรใจเขา้รับการอบรมทาํให้เกิด

ความกระตือรือร้น สนใจ ตงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม จนทาํให้เกิดการเปลียนแปลง

เจตคติไดง่้าย 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

  1. สถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถนาํผลการวิจัยไป

กาํหนดเป็นแนวนโยบายเพือส่งเสริมการพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

  2. ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรมีการเตรียม

ความพร้อมดา้นเวลาและสถานทีและเขา้ใจรายละเอียดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก่อนทาํการฝึกอบรมทุกครัง 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป 

  1. ควรทาํการศึกษาวิจยัถึงปัจจัยทีส่งเสริมให้บุคคลเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆทงัภาครัฐ

และเอกชนเพือเป็นการส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

  2. ควรทาํการศึกษาบทบาทของผู ้บริหารในการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน

พืนฐาน  สังกดัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ในเชิงลึกตามแนวคิดการพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการ
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์  เพือสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพือวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเพือทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์

โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์    ผูวิ้จยัดาํเนินการวิจยัสามขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนที 1สร้างองค์ประกอบและ

ตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขนัตอนที 2 เพือ

วิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

เอกชน และขนัตอนที 3 ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิง

บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง ตังแต่ .60-1.00  และค่าความเชือมนัเท่ากบั 92.30  การวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยค่าเฉลีย (Mean)  ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation)วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis :CFA) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปผลวิจยัสรุปได ้ดงันี 

1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน พบวา่ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
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เอกชน มี 4 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชีได้แก่ องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีจ ํานวน  11 ตวับ่งชี องค์ประกอบด้าน

ความสัมพนัธ์เชิงบวกมีจาํนวน  11 ตวับ่งชี  องค์ประกอบด้านการสือสารเชิงบวก มีจาํนวน  11 ตวับ่งชี และองค์ประกอบดา้น

ความหมายเชิงบวกมีจาํนวน  12 ตวับ่งชี    

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบวา่  ตวับ่งชีจาํนวน 45 ตวับ่งชีทุกตวัมีค่านําหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่านําหนักตงัแต่ .642  - .948  โดย

องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีจํานวน  12 ตัวบ่งชี  องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีจํานวน  11 ตัวบ่งชี 

องคป์ระกอบดา้นการสือสารเชิงบวก มีจาํนวน  12 ตวับ่งชี   และองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีจาํนวน  10 ตวับ่งชี   

3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชี ภาวะผูน้ําเชิง

บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์   พบว่า 

โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์มีความสอดคลอ้งกัน โดยมีค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ (0.178)  

ค่าดชันี  ผ่านเกณฑ์ (1.05)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ ์

(1.00) ค่าดชันี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดชันี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00)  ค่าดชันี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00)  ค่าดชันี NFI ผ่านเกณฑ์ 

(0.99)  ค่าดชันี SRMR  ผา่นเกณฑ(์0.04) ค่าดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.013) 

คําสําคัญ  องค์ประกอบตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

Abstract 

The purposes of this research were to create positive leadership factors and indicators  of school administrators under the 

office of the private education commission; to analyze the factor and indicators of positive leadership of school administrators under 

the office of the private education commission; and to test the consistency of developed model and the empirical data with linear 

structural relationship model on the factor and indicators of positive leadership of school administrators under the office of the private 

education commission. The researchers conducted three research steps. Step 1 Creating positive leadership factor and indicators  of 

school administrators under the office of the private education commission. Step 2 Analyzing the elements and indicators of 

positive leadership of school administrators under the office of the private education commission. Step 3 Testing the consistency of 

developed model and the empirical data with linear structural relationship model on the factors and indicators of positive leadership 

of school administrators under the office of the private education commission. The instruments used for data collection were open-

ended interviews and 5 point-rating scale questionnaires. IOC )IndexofItem - ObjectiveCongruence(  was valued since 0.60-1.00 

and reliability was 92.30. The data analysis was done by mean, standard  deviation, exploratory factor analysis  :EFA and 

confirmatory factor analysis :CFA.   

The research results were as follows; 

1. The results of creating positive leadership factors and indicators of school administrators  

df/2
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under the office of the private education commission found that positive leadership of school administrators under the office of the 

private education commission had 4 factors, 45 indicators as follows; 11 indicators of positive environment factors, 11 indicators of 

positive relationship factors, 11 indicators of positive communication factors and 12 indicators of positive meaning factors 

2. The results of analyzing the factors and indicators of positive leadership of school  

administrators under the office of the private education commission found that all the weight of 45 indicators passed the criterion by 

having weight value since.642  - .948.   The positive meaning factors had 12 indicators, positive environment factors had 11 

indicators, positive communication factors had 12 indicators and positive relationship factors had 10 indicators. 

3. The results of testing the consistency of a linear structural relationship model of the and indicators of  

positive leadership of school administrators under the office of the private education commission developed with the empirical data 

found that a linear structural relationship model of the factors and indicators of positive leadership of school administrators under the 

office of the private education commission developed have consistency with the empirical data. Chi-Square (            ) passing criteria 

(0.178), relative chi-square ( ) passing criteria (1.05), goodness of fit index (GFI) passing criteria (0.94), adjusted 

goodness of fit index (AGFI) passing criteria (0.87), incremental fit index( IFI ) passing criteria  (1.00), relative fit index (RFI) 

passing criteria (0.98), comparative fit index(CFI) passing criteria (1.00), non norm fit index (NNFI) passing criteria (1.00), 

normed fit index (NFI) passing criteria (0.99),Standard Root Mean Square Residual (SRMR) passing criteria(0.04) and root mean 

square error of approximation (RMSEA) passing criteria (0.013). 

Keywords ; Factors ,  Indicators,   Positive Leadership ,  The Office  of The Private Education Commission 

 

บทนํา 

 การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยงัคงยึดหลกัการ

ปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคลือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัทีชดัเจนยิงขึนในทุกภาคส่วน  ทุกระดบั ยึด

แนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมทีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา มีการเชือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่าง 

บูรณาการ  ทงัมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้มและการเมือง เพือสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ร้อมเผชิญการเปลียนแปลงทีเกิดขึน

ทงัในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกนัใหค้วามสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

สังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ การกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพือใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความมนัคงและยงัยืน โดยนาํทุนของประเทศทีมี

ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อย่างบูรณาการและเกือกูลกนั  พร้อมทงัเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพือเป็นรากฐานการพฒันาประเทศที

สําคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความสําคญักบัการพฒันาคน และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ ด้านยุทธศาสตร์การพฒันา

ประเทศเพือใหค้นในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่าและยงัยืน ภายใตก้ระแสการเปลียนแปลง

ทงัภายในและภายนอกประเทศทีปรับเปลียนอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ไดย้ากและซบัซอ้นมากยิงขึน  การพฒันาในระยะ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 ทีมนัคงและยงัยืน ยทุธศาสตร์การพฒันาทีสําคญัคือการพฒันาทรัพยากร

บุคคลของชาติ  สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชน การพฒันาบุคลากรมุ่ง

df/2

2
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ใหเ้กิดการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจยัทีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมและเสริมสร้างความเขม้แข็ง[1]  

 จากแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ไดร้ายงานถึงผลการจดัการศึกษาทีผา่นมา พบวา่ 

คุณภาพทางการศึกษาเอกชนทีผา่นมายงัไม่เป็นทีพอใจของสังคม โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขาดการพฒันา

อย่างต่อเนือง ความสัมพนัธ์กบับุคลากรยงัขาดความใกลชิ้ด  ผูน้ําส่วนใหญ่ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ  และเป็นเจา้ของกิจการ

จึงมีอาํนาจในการบริหารจดัการไดอ้ย่างเดด็ขาด ทาํใหบุ้คลากรเกิดความเกรงกลวัในการทาํงาน ศกัยภาพของบุคลากรจึงไม่

สามารถนํามาใชไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ  เป็นผลทาํใหส้ถานศึกษาเอกชนขนัพืนฐานยงัไม่ไดเ้กณฑม์าตรฐานตามเกณฑก์ารประเมินของ

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) [2] 

 จากปัญหาทีกล่าวมาแล้ว  ผูว้ิจยัจึงศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership)  โดยใชแ้นวคิดของแคมเมรอน [3]  

โดยภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership) มีองค์ประกอบอยู่ดว้ยกนั 4 ดา้น ดงันี คือ ด้านบรรยากาศเชิงบวก  ด้าน

ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดา้นการสือสารเชิงบวก และด้านความหมายเชิงบวก  ซึงภาวะผูน้ําเชิงบวกเป็นลักษณะของผูน้าํทีมีการ

บริหารเพือการพฒันาอย่างยงัยืน  เหมาะสมกบัสภาวะทีมีการแข่งขนัทางดา้นการศึกษา บุคลากรมีความผูกพนักบัองค์การ มี

บทบาทสําคญัในคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรยงัใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นโคช้ใหก้บับุคลากร  เป็นผลทาํให้การ

ทาํงานเกิดผลสัมฤทธิสูง [4] นอกจากนีภาวะผูน้าํเชิงบวกช่วยให้บุคลากรรู้สึกสะดวกสบาย สามารถพูดคุยเกียวกบัเรืองใดๆได ้

ไม่วา่จะเกียวขอ้งกบัการทาํงานหรือส่วนบุคคล สร้างสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยั มีความสัมพนัธ์ทีแทจ้ริงกบับุคลากร มีการ

ทาํงานกบัวฒันธรรมแนวใหม่  [5]   

ผูว้ิจยัเห็นวา่การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัตอ้งใช้ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา  หากผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูน้าํทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสมแลว้  โอกาสทีจะประสบความสําเร็จกจ็ะสูงขึน และการทีผูว้ิจยัไดเ้ลือกภาวะ

ผูน้ําเชิงบวก (Positive Leadership) ของ แคมเมรอน [3] ยงัสอดคลอ้งกบั วิโรจน์ สารรัตนะ[6]  ทีกล่าวถึงผูบ้ริหารในยุคสมยั

ปัจจุบนัจะมีบทบาทหนา้ทีเกียวพนักบัการเสริมสร้างสิงต่าง ๆ ขึนในสถานศึกษา อยา่งน้อยในประเด็นต่าง ๆ ดงันี คือ การ

เสริมสร้างการติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างแรงจูงใจเพือการสร้างสรรค ์ การเสริมสร้างวฒันธรรมและ

บรรยากาศองคก์ารในทางบวก  การเสริมสร้างกระบวนการการบริหารเพือการเปลียนแปลงและนวตักรรม และการเสริมสร้าง

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ตม็ศกัยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   ดังนนั แนวคิดภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership) จึง

สามารถเป็นจุดเริมตน้ในการเปลียนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่การสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิทธิผลอยา่งมีคุณภาพและใน

ขณะเดียวกนักส็ามารถรักษามาตรฐานประสิทธิภาพทีเกิดขึนนันใหเ้กิดความยงัยืนต่อไปได ้ ทงันีแนวคิด ภาวะผูน้าํเชิงบวกไม่

เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กบัการบริหารงานสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว  แต่ยงัสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานหน่วยงาน

การศึกษาอืนๆได ้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือสร้างองค์ประกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  

2.เพือวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน  
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3. เพือทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัสามขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนที 1 สร้างองคป์ระกอบและตวับ่งชีองคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํ

เชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยั

เกียวกับภาวะผูน้าํเชิงบวก สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน และนาํขอ้มูลมาร่างองค์ประกอบภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ตลอดจนตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของร่างองคป์ระกอบภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขนัตอนที 2 เพือวิเคราะห์องคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน  360  คนการคดัเลือกจํานวนกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑข์องแฮร์และคณะ กลุ่มตวัอยา่งจํานวน 8 เท่าของตวับ่งชี   โดยทีตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีจาํนวน 45 ตวับ่งชี   จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  360  คน ต่อจากนันผูวิ้จยันาํไปสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก เครืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis  :EFA) และขนัตอนที 3 ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์

โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการ

เลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีเดียวกนักบักลุ่มขนัตอนทีสอง แต่กลุ่มตวัอย่างจะไม่ซํากนั  เครืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบัทีมีการปรับแกไ้ขตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ    และนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

(Confirmatory Factor Analysis :CFA) 

ผลสรุปของการวิจัย 

1.ผลการสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชีองค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้องกบั

ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาทงัในและต่างประเทศและสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จํานวน 5 คน  และนําข้อมูลจาก

การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มากาํหนดเป็นองคป์ระกอบและตวับ่งชี ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผลวิจยั

ในตอนนีพบวา่องคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีจ ํานวน 4 องค์ประกอบ   50 ตวับ่งชี  โดย

ทีองค์ประกอบดา้นบรรยากาศเชิงบวกมี 13 ตวับ่งชี  องค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมี 13 ตวับ่งชี  องค์ประกอบด้านการ

สือสารเชิงบวกมี 11 ตวับ่งชี  และองคป์ระกอบดา้นความหมายเชิงบวก มี 13 ตวับ่งชี  

 2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory factor analysis) พบว่า  ตวับ่งชีจาํนวน 45 ตวั

บ่งชีทุกตวัขององคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มีค่านําหนักผ่านเกณฑ ์โดยมีค่านําหนักตงัแต่ .50  ขึนไป  โดยตวับ่งชีส่วนใหญ่ยังจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบเดิม มีเพียงตัวบ่งชี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารงานการศึกษาทีมีความแข็งแกร่งกับบุคลากรภายในและภายนอก

สถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกได้เขา้ไปอยู่ในองค์ประกอบด้านการสือสารเชิงบวกเพียงตัวบ่งชีเดียวเท่านัน โดย

องคป์ระกอบแต่ละดา้นมีค่านาํหนกัของตวับ่งชี ดงันี        
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  2.1 องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีตัวบ่งชีจํานวน  12 ตัวบ่งชี  และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา มุ่งเนน้ความสําเร็จต่อส่วนรวม (0.948) มีค่านําหนัก

องคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน โดยใหข้องขวญั ของกาํนลั  รางวลัต่างๆ เป็นการสร้างแรง

กระตุ้น แรงขับเคลือนเพือการปฏิบติังานอย่างต่อเนืองและเต็มใจ (0.942)  มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนปฏิบติังานอย่างมีความสุข (0.698) มีค่านําหนักองคป์ระกอบตาํสุด 

  2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีตัวบ่งชีจํานวน  11 ตัวบ่งชี   และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมือพบกับปัญหาส่วนตัวทีไม่อาจแก้ไขได ้

(0.933) มีค่านําหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหโ้อกาสบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันคิดช่วยกนัทาํในทุกๆเรือง

ทีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน (0.920)  มีค่านําหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัสิงแวดล้อมในสถานศึกษา

ใหมี้ความปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร (0.800)  มีค่านําหนักองคป์ระกอบตาํสุด 

 2.3 องค์ประกอบด้านการสือสารเชิงบวก มีตัวบ่งชีจํานวน  12 ตัวบ่งชี  และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสือสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีชัดเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945) 

มีค่านําหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีสือสารทีมีความเหมาะสมกบัระดับของบุคลากรในสถานศึกษา 

(0.917)  มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานการศึกษาทีมี

ความแข็งแกร่งกบับุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (0.642)  มีค่านําหนักองคป์ระกอบตาํสุด 

  2.4 องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีตวับ่งชีจาํนวน  10 ตวับ่งชี  และเมือพิจารณาค่านาํหนกั

องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัใหบุ้คลากรทุกคนมีความกา้วหนา้โดยประสบความสําเร็จใน

การปฏิบติังาน (0.908) มีค่านาํหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใส่ใจในรายละเอียด ลกัษณะทีโดดเด่นของบุคลากร

แต่ละคนในสถานศึกษา (0.892)  มีค่านาํหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเป็นทีปรึกษาทงัพร้อมให้

ความช่วยเหลือ ในเรืองการปฏิบติังานและเรืองส่วนตวัตามโอกาสอนัสมควร (0.720) มีค่านําหนักองคป์ระกอบตาํสุด 

 3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   พบว่า โมเดล

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตวับ่งชี ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั โดยมีค่าดชันี ผา่นเกณฑ์ (0.178)  ค่าดชันี  

ผ่านเกณฑ์ (1.05)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (1.00) ค่าดชันี RFI 

ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.99)  ค่าดชันี 

SRMR  ผา่นเกณฑ(์0.04) ค่าดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ ์(0.013) 

อภิปรายผล 

1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีองค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน พบว่ามีจาํนวน 4 องคป์ระกอบ  45 ตวับ่งชี  จะเห็นว่าภาวะเชิง

บวกเป็นผูน้าํทีมีความสามารถพฒันาตนเองและบุคลากรเพือความเป็นเลิศใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทางทฤษฎีและ

2 df/2
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หลักการเหตุผลทีจะช่วยให้ผูน้ําเติบโตอย่างต่อเนือง เพิมผลผลิตและผลกําไรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานและช่วยการ

เจริญเติบโตใหอ้งค์การ [7] ช่วยให้บุคคลและให้องค์การบรรลุศกัยภาพสูงสุด มีความเจริญในการทาํงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ

และบรรลุเป้าหมาย[8]ส่งเสริมให้เกิดการปรับตวัในองค์การ และทาํให้เกิดการมุ่งเน้นความถูกต้อง และดีทีสุดของบุคลากร

[3]รวมทงัสร้างความสัมพนัธ์ใหที้มงานมีประสิทธิภาพสูงและช่วยในการเติบโตของบุคลากร หมายถึง การเลือกทีจะมุ่งเน้นใน

สิงทีทาํงานไดดี้และจุดแขง็มากกวา่การแกไ้ขจุดอ่อนของบุคลากร  [9]  

 2. ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) พบว่า  ตวับ่งชีจาํนวน 45 ตวั

บ่งชีทุกตวัขององคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมี

ค่านาํหนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีค่านาํหนกัตงัแต่ .50  ขึนไป  โดยตัวบ่งชีส่วนใหญ่ยงัจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบเดิม มีเพียง ตวับ่งชี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารงานการศึกษาทีมีความแข็งแกร่งกับบุคลากรภายในและภายนอก

สถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกไดเ้ข้าไปอยู่ในองค์ประกอบดา้นการสือสารเชิงบวกเพียงตัวบ่งชีเดียวเท่านัน    โดยมี

องคป์ระกอบและ ตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวก ดงันี 

  2.1 องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีตัวบ่งชีจํานวน  12 ตัวบ่งชี  และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นความสําเร็จต่อส่วนรวม (0.948) มีค่า

นาํหนกัองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน โดยให้ของขวญั ของกาํนัล  รางวลัต่างๆ เป็นการ

สร้างแรงกระตุน้ แรงขับเคลือนเพือการปฏิบติังานอย่างต่อเนืองและเต็มใจ (0.942)  มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีค่านําหนักองค์ประกอบตาํสุด  ทีเป็นอย่างนีอาจเป็น

เพราะองค์ประกอบดา้นความหมายเชิงบวกเป็นเรืองเกียวกบัความรู้สึก เป็นเรืองเกียวกบัจิตใจของผูบ้ริหารทีมีพฤติกรรมในการ

กระตุ้นให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อโรงเรียน สร้างความสุขและความพึงพอใจแก่บุคลากรทาํให้ทุ่มเทเสียสละในการทาํงาน

อย่างเตม็ความสามารถ โดยเฉพาะตวับ่งชีผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยให้ของขวญั ของกาํนัล  รางวลั

ต่างๆ เป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงขับเคลือนเพือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองและเต็มใจนับว่าเป็นภาวะผู ้นําทีสําคัญทีใช้

แรงจูงใจในการกระตุน้บุคลากรในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทพ เมืองแมน[10] ให้ความสําคัญของการสร้างความ

พึงพอใจในงานทาํใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวก ซึงเป็นส่วนสําคญัทีจะให้มีชีวิตอยู่รอด

หรือสมบูรณ์มากนอ้ยเท่าใดดว้ย   

  2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีตัวบ่งชีจํานวน  11 ตัวบ่งชี   และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมือพบกับปัญหาส่วนตัวทีไม่อาจแก้ไขได ้

(0.933) มีค่านําหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหโ้อกาสบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันคิดช่วยกนัทาํในทุกๆเรือง

ทีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน (0.920)  มีค่านําหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัสิงแวดล้อมในสถานศึกษา

ให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (0.800)  มีค่านําหนักองค์ประกอบตําสุด ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะ

องคป์ระกอบดา้นบรรยากาศเชิงบวกเป็นเรืองเกียวกบัผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการบริหารจัดการ 

เพือทําให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม  และปลอดภัย  โดยเฉพาะตัวบ่งชี ผู ้บริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจ
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บุคลากรในสถานศึกษาเมือพบกบัปัญหาส่วนตวัทีไม่อาจแกไ้ขได ้มีค่านาํหนกัองค์ประกอบสูงสุด  เป็นเพราะบุคลากรตระหนัก

ถึงความสําคญัของภาวะผูน้าํทีมีความใกลชิ้ดสนิทสนมแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่บุคลากรทาํให้บุคลากรเกิดกาํลังใจในการ

ทาํงาน  สอดคลอ้งกบัสุธรรม รัตนโชติ  [11] สรุปว่าผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ทีเป็นผูน้ํานันจะตอ้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่ง

ในการดาํเนินชีวิตจากประสบการณ์ทีผ่านมานัน หัวหน้าผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ นันจะตอ้งเขา้ใจความรู้สึกของบุคลากร และมี

ความเห็นอกเห็นใจบุคลากรในโรงเรียน 

  2.3 องคป์ระกอบดา้นการสือสารเชิงบวก มีตวับ่งชีจาํนวน  12 ตวับ่งชี  และเมือพิจารณาค่านําหนัก

องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสือสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีชัดเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945) 

มีค่านําหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีสือสารทีมีความเหมาะสมกบัระดับของบุคลากรในสถานศึกษา 

(0.917)  มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานการศึกษาทีมี

ความแข็งแกร่งกบับุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (0.642)  มีค่านําหนักองค์ประกอบตาํสุดเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะ

องคป์ระกอบดา้นการสือสารเชิงบวก เป็นเรืองทีมีความสําคญั การสือสารทําให้บุคลากรในองค์การสามารถติดต่อสือสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวบ่งชีผูบ้ริหารสถานศึกษาสือสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีชัดเจน เข้าใจง่าย 

ตรงไปตรงมามีค่านาํหนกัสูงสุด เป็นเพราะการสือสารกบับุคลากรดว้ยภาษาทีชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมาทาํให้บุคลากรรับรู้

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องตีความ ทําให้เข้าใจได้ทันที บุคลากรเกิดความมันใจในการปฏิบัติงาน  เป็นผลทําให้การ

ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดของนรินทร์ชัย พฒันาพงศา [12] กล่าวถึงการสือสารที

ตรงไปตรงมา เขา้ใจง่ายทาํใหเ้กิดผลในการรับรู้  หรือเปลียนทศันคติ หรือใหเ้ปลียนพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง  

   2.4 องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีตวับ่งชีจาํนวน  10 ตวับ่งชี  และเมือพิจารณาค่า 

นําหนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าโดยประส บ

ความสําเร็จในการปฏิบติังาน (0.908) มีค่านําหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใส่ใจในรายละเอียด ลักษณะทีโดด

เด่นของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา (0.892)  มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเป็นที

ปรึกษาทังพร้อมให้ความช่วยเหลือ ในเรืองการปฏิบัติงานและเรืองส่วนตัวตามโอกาสอันสมควร (0.720)  มี ค่านําหนัก

องคป์ระกอบตาํสุด  ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะองค์ประกอบความสัมพนัธ์เชิงบวก เป็นเรืองทีมีความสําคญัเพราะเป็นหลักการ

ของผูบ้ริหารทีสอดคลอ้งกบัหลกัของมนุษยสัมพนัธ์ มีผลดา้นจิตวิทยา เกิดความสนิทสนมใกล้ชิดกบับุคลากร โดยเฉพาะตัว

บ่งชีผูบ้ริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าโดยประสบความสําเร็จในการปฏิบติังาน 

นบัวา่เป็นพฤติกรรมของผูน้ําทีมีประสิทธิภาพเพราะความหวงัดีและปรารถนาดีเป็นสิงสําคญัเพราะทาํให้บุคลากรทํางานด้วย

ความสุข ไม่เคร่งเครียดกบังาน มีผูบ้ริหารใหค้วามช่วยเหลืออย่างต่อเนือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโอบี [13] สรุปว่าภาวะผูน้ํา

ในเชิงบวก มีความปรารถนาต่อผูอื้น แบ่งปันความเป็นผูน้ํา ยกระดบัทีมงานเพือประสิทธิภาพการทาํงานและมีความสุขทีมาก

ขึนและทาํให้เกิดความกา้วหน้าอย่างมันคง   สอดคล้องกบัเจนนิเฟอร์[14] ได้สรุปความสําคญัของภาวะผูน้ําเชิงบวกช่วยสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคลากร ตงัเป้าหมายใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความกา้วหน้าตามบทบาทหน้าทีของตน  สร้างความหวงัและ

ความปรารถนาให้บุคลากรทาํงานอยา่งมีเป้าหมายเพือใหเ้กิดการยอมรับและไดรั้บการยกย่อง   

3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิง

บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  พบว่า 
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โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชี ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั     ถึงแมว้่าภาวะผูน้าํเชิงบวกของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จะเป็นงานวิจยัทีจดัอยู่วา่เป็นงานวิจยัเชิงบุกเบิก 

เพราะเป็นงานวิจยัเล่มแรกในประเทศไทยทีตอ้งอาศยัการคน้ควา้แนวคิดจากต่างประเทศ แต่เนืองจากการทาํวิจยัมีวิธีการ

ดาํเนินงานวิจยัเพือสร้างความเชือมนัหลายขนัตอน มีทงัการศึกษาเอกสารจากต่างประเทศ การสนทนาแลกเปลียนความรู้กบั

เจา้ของแนวคิดโดยตรง  ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ รวมทงัการหาคุณภาพเครืองมือดว้ยวิธีการต่างๆ เป็นผลให้โมเดล

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชี ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีพฒันาขึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั   สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของวสันต์  

สัตยคุณ  [15] ไดพ้ฒันาตวับ่งชีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน  โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  จากกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาขนัพืนฐาน  จาํนวน 382 แห่ง    

ผลการวิจยั พบวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของนิกญัชลา  

ลน้เหลือ[16] ไดศ้ึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  958 

คน    ผลการวิจยัสรุปว่าโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน  ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเนน้ความสําเร็จต่อส่วนรวม 

  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรรู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมือพบกบัปัญหาส่วนตวัทีไม่อาจแกไ้ขได ้

              1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสือสารกบับุคลากรในสถานศึกษาดว้ยภาษาทีชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา 

              1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความปรารถนาดี ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกา้วหน้าโดยประสบความสําเร็จใน

การปฏิบติังาน 

              1.5 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรนําภาวะผูน้ําเชิงบวกไปวางแผนพัฒนาฝึกอบรมให้กับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีภาวะผูน้าํเชิงบวกในหน่วยงานอืน อาทิ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดักรุงเทพมหานคร หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

 2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้าํเชิงบวกในหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

เอกชน รวมทงัหน่วยงานอืนๆ อาทิ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

 2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบวกในรูปงานวิจยัอืนๆ อาทิ การหาความสัมพนัธ์ หรือการศึกษาเป็นรายกรณี เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเรืองกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี มีวตัถุประสงค์ของการ

วิจยัเพือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  2) สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ

โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหาร

จดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี วิธีการดาํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที 1 ศึกษาสภาพการ

บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที

เกียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 24 คน  ตอนที 2 สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis การกาํหนด

ทิศทางสถานศึกษา และการสร้างกลยุทธ์  ตรวจสอบกลยุทธ์โดยจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 14 คน ตอนที 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยใชแ้บบสอบถาม ซึงมีค่าความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.70 กลุ่มตวัอย่างเกียวกับ

ความเหมาะสม คือผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 21 คน กลุ่มตวัอย่างเกียวกบัความเป็นไปได ้คือครูทีสอนวิชาดนตรี 

จาํนวน 42 คน จากโรงเรียนทีมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีประจกัษ ์    

ผลการวิจัย สรุปไดด้งันี  

1. สภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์ 

สภาพแวดลอ้ม พบว่ามีจุดแขง็ 34 ขอ้ จุดอ่อน 36 ขอ้ โอกาส 20 ขอ้ อุปสรรค 26 ขอ้ 

2. กลยทุธ์ทีสร้างขึนประกอบดว้ย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และไดก้ลยทุธ์  6 กลยทุธ์ เพือนาํไปบริหารจดัการ 

โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  

3. ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ โดยภาพรวมพบว่ากลยทุธ์การบริหาร 

จัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี มีความเหมาะสม ส่วนความเป็นไปได ้โดยภาพรวมพบว่า มีความ

เป็นไปไดใ้นระดบัมาก     

คาํสําคญั : กลยทุธ์การบริหารโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  
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Abstract 

The research objectives were: 1) to find out the conditions for the administration of a  Musical Excellence 

School; 2) to create administration strategies for managing a Musical Excellence School; and 3) tools to evaluate the 

appropriateness and feasibility of the administration strategies of a Musical Excellence School. There were three 

research methodologies as follows. Part 1) to identify the administration strategies of a Musical Excellence School by 

studying, analyzing, the synthesis of documents , the related literatures and in depth interviews with twenty four 

experts; Part 2) to create administration strategies for a Musical Excellence School by venue analysis and SWOT 

Matrix Analysis, for setting future targets for the school and the creation of strategies. There were fourteen experts 

who examined the strategies by applying a Focus Group Discussion; Part 3) to study the appropriateness and 

feasibility of the strategies for a Musical Excellence School by using the questionnaires. The questionnaires had a 

reliability value of 0.70. The information provided regarding  appropriateness were a group comprised of twenty one 

school directors .The information about feasibility was given to forty two music teachers  from the schools with the 

best music students.  

The results of the study were as follows: 

1.The present administrative conditions of a Musical Excellence School when analyzed found that  

there were thirty four strengths, thirty six weaknesses, twenty opportunities, and twenty six threats. 

2.The strategies that were created, consisted of visions, missions, and six key strategies for the  

administration of a Musical Excellence School. 

3.The results of examining the appropriateness of the administration strategies for a Musical  

Excellence School found that it was appropriate and the feasibility of the administration strategies for a Musical 

Excellence School was at a high level. 

Keywords: School Management Strategies, Musical Excellence School  

  บทนํา  

การศึกษาเป็นเครืองมือและกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค ์เนืองจากการไดรั้บการศึกษาจะช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาตนเอง สามารถดาํรงชีวิต และประกอบอาชีพไดอ้ย่างมี

ความสุข รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีมีการพฒันาไม่หยดุยงั การจดัการศึกษาตอ้งพฒันาคนไทยให้

เป็นพลเมืองดีของชาติ ใหเ้ป็นบุคคลทีสมบูรณ์ทงัทางกาย วาจา จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ทีเหมาะสมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ยา่งมีความสุข แนวทางการจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียน

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุดในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

และมุ่งให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  และ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553กาํหนดไว ้ ซึงไดบ้ทบญัญติั

เกียวกบัหลกัในการจัดการศึกษาและความมุ่งหมาย เพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  

โดยยดึหลกัการการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การพฒันาสาระและ
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กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนือง  และในมาตรา 27 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  เพือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  

ตลอดจนเพือการศึกษาต่อ ใหส้ถานศึกษาขนัพืนฐานมีหนา้ทีจดัทาํสาระของหลกัสูตรในส่วนทีเกียวกบัสภาพปัญหาใน

ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทงัในดา้นความสามารถ ความสนใจ ความถนัด

และความในใจของผูเ้รียน [1]  

ดว้ยเหตุทีมนุษยมี์ความแตกต่างกนัเป็นธรรมชาติ ขณะทีคนส่วนใหญ่มีความสามารถในระดบัปกติ จะมีคน

ส่วนหนึงทีมีความสามารถสูงกว่าคนปกติทวัไป ดว้ยพรสวรรค์ทีติดตวัมาแต่กาํเนิด ถือว่าเป็นบุคคลทีมีความสามารถ

พิเศษ ซึงความสามารถพิเศษนันจะคงอยู่เจริญงอกงามและนาํไปสู่ความเจริญกา้วหน้าของสังคมไดอ้ย่างมหาศาล ถา้

บุคคลนนัๆไดรั้บการอบรมเลียงดูและไดรั้บการศึกษาทีถูกตอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพของเขาเหล่านัน และสนับสนุนให้

นาํความสามารถไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวม [2] ดว้ยเหตุผลดังกล่าว สิทธิของบุคคลทีมี

ความสามารถพิเศษ จึงถูกระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัที 3) พ.ศ.

2553 ในหลายมาตรา ทงัรูปแบบการจดัการศึกษา หลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ 

ทงันีเพอืใหเ้กิดความเสมอภาค เป็นธรรมและทวัถึง ทุกกลุ่มประชากรของประเทศ [3] อย่างไรก็ตามสังคมไทยยงัไม่ได้

ส่งเสริมบุคคลทีมีความสามารถพิเศษดา้นต่าง ๆ ให้แสดงศกัยภาพและได้รับการส่งเสริมศกัยภาพให้ถึงขีดสุดของ

ความสามารถเหล่านนั และระบบการศึกษาไทยยงัไม่สามารถพฒันาศกัยภาพของผูที้มีความสามารถพิเศษไดเ้ท่าทีควร 

เดก็และเยาวชนทีมีความสามารถพิเศษซึงมีอยู่จาํนวนไม่น้อย ประมาณร้อยละ 3 ของแต่ละดา้น/สาขา ไดห้ายไปจาก

ระบบ รวมทงัเดก็ทีมีความสามารถพิเศษสูงกว่าคนทวัไปอยา่งมาก [4]  

  บุคคลทีมีความสามารถทางดนตรี เป็นผูที้มีความสามารถพิเศษและแสดงออกถึงพฤติกรรมและสะทอ้นตาม

คุณลกัษณะดงันีคือ  ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ กระตือรือร้นทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรี ชอบศึกษาติดตามประวติัและ

ผลงานของนกัดนตรีทีมีชือเสียง ชอบใชเ้วลาว่างใหก้บัดนตรี (อาจเป็นการร้อง การเล่นดนตรีหรือแต่งเพลง)  อยากแสดง

ดนตรีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครืองดนตรี ติดตามรายการแสดงดนตรีและเขา้ร่วมฟังทุกครังทีมีโอกาส ชอบ

คบหาพูดคุยกบัคนทีมีความสนใจทางดนตรี สนใจทีจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้เกียวกบัดนตรีเพิมขึนดว้ยตนเอง ฝึกซ้อม

เล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นประจาํ  สนใจทีจะประกอบอาชีพทางดนตรี เช่น เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ฯลฯ 

รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีไดอ้ยา่งละเอียดทงัระดบัเสียง ความดงัและจงัหวะ รู้ว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรี

ดา้นใดเป็นพิเศษ [5] ซึงบุคคลทีมีความสามารถพิเศษทางดนตรีเหล่านีบางส่วนจะไดรั้บการส่งเสริมผ่านการเรียนการ

สอนในโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษทางดนตรี ในโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เพือให้นักเรียนไดรั้บการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสูงสุด ซึงเป็นโรงเรียนมัธยมดนตรีของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

นอกจากนีแลว้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์เพือพฒันาเดก็และเยาวชนทีมีความสามารถ

พิเศษด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือง [6] โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนผูมี้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ เป็นอีกกลุ่มที

กาํหนดแนวทางการส่งเสริมพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์เพือพฒันาเด็กและเยาวชนทีมีความสามารถ

พิเศษ  เพือให้ผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อทางดนตรีในระดบัทีสูงขึน หรือประกอบอาชีพในวงการดนตรี 

ธุรกิจดนตรี ครูอาจารยผ์ูส้อนดนตรี และอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีบนัเทิง สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัทาง

ดนตรีและการแสดง ดังนันผู ้ทีมีความรู้ ความสามารถทางดนตรีเมือได้รับการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดแล้วจะมี

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพและดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษทีส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 

ซึงจัดตงัตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีตอ้งการส่งเสริม ฟืนฟู และ

อนุรักษก์ารดนตรี ซึงกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจัดตงัเมือวนัที 7 เมษายน พ.ศ. 2536 [7] เพือสนองพระราชดาํริ

ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ดนตรีไทย  เปิดหลกัสูตร

การเรียนการสอนสายสามญั ทีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางดนตรีโดยเฉพาะ  นบัเป็นโรงเรียนมธัยมแห่งแรกในประเทศไทย 

ทีเปิดสอนหลกัสูตรทีมุ่งเนน้ทางดนตรีไปพร้อม ๆ กบัเขม้งวดในวิชาสามญั  รับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาทงัชายและหญิง 

ไม่จาํกดัพืนทีจากทวัประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตงัโรงเรียนดังนี 1) เพือสนองพระราชดาํริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงฟืนฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย 2) เพือส่งเสริมทกัษะและความเป็นเลิศ

ทางดนตรีของนักเรียนในระดับชันมธัยมศึกษา และ 3) เพือให้ไดต้น้แบบของการจัดการโรงเรียนมธัยมศึกษาเพือ

ส่งเสริมศกัยภาพทางดนตรี ทงันีมีแนวคิดใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาศกัยภาพทางดนตรี ทงัทางดา้นวิชาการและทกัษะ

ทางดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยไม่ลดความรู้ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาเพือเป็นพืนฐานในการประกอบอาชีพและ

ศึกษาต่อ อยา่งไรกต็ามจากการดาํเนินงานทีผ่านมา พบว่ายงัมีขอ้จาํกดัหลายดา้น และอุปสรรคการดาํเนินงานทีส่งผลให้

การพฒันาโรงเรียนยงัไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้[8] การสร้างความตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมของ

ผูที้เกียวขอ้ง การพฒันาระบบการศึกษา การผลิตและพฒันาบุคลากร การสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้  การพฒันา

ผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษระดบัสูง และการสร้างความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ใหก้บันกัเรียนของโรงเรียนมธัยมสังคีต

วิทยา กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นทียอมรับและมีชือเสียงทางดนตรีใหก้บัประเทศชาติมากทีสุดต่อไป ซึงตอ้งอาศยักลยุทธ์

การบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพต่อการขับเคลือนภารกิจ  ไปใช้ในการบริหารจัดการภายใต้บริบทและความ

เปลียนแปลงทีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบนั ซึงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมต่อการ

บริหารจดัการดงักล่าว [9]  

  ปัจจุบนัเป็นยคุการเปลียนแปลงของศตวรรษที 21 ซึงส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในทุกระดบั [10] และ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไดเ้พิมบทบาทและมีความสําคญัต่อการบริหารองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคก์รทีไม่แสวงหากาํไร หากจะตอ้งบริหารองคก์รเหล่านีท่ามกลางความเปลียนแปลงอยู่เสมอ 

การบริหารดงัเดิมทีไม่คาํนึงถึงสภาวะแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิงสภาวะแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะทาํให้องค์กรไม่

สามารถอยู่รอดได ้ดงันันทุกองค์กรจะตอ้งนาํหลักการของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใชใ้นการบริหารจัดการ

องคก์ร เพือนาํพาองคก์รใหพ้น้ภาวะวิกฤติและประสบผลสําเร็จ [11] กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางดนตรี   จึงเป็นเครืองมือสาํคญัในการนาํไปสู่การแกปั้ญหาดงักล่าว ซึงจะตอ้งมีทิศทางดาํเนินการอย่างเป็น

ระบบ [12] และสามารถเป็นต้นแบบของการปฏิบติัตามกลยุทธ์ต่างๆ ทีไดรั้บคาํตอบจากการวิจัย เพือทีจะเป็นการ

นาํไปสู่กระบวนการสร้างบุคลากรของประเทศชาติทีมีประสิทธิภาพให้สมบูรณ์  ซึงแนวโน้มบริบทของการพฒันา

โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ตอ้งเพิมศกัยภาพทางการบริหารจดัการใหสู้งขึน  โดยตอ้งคาํนึงถึงกลยุทธ์การ

บริหารจดัการ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพแบบ 7S ของ McKinsey และกรอบการวางแผนแบบ 

C-PEST สําหรับใชเ้ป็นกรอบกลยุทธ์การพฒันาโรงเรียนดังกล่าวและสถานศึกษาอืน ทีมีบริบทพืนฐานในลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัใหป้ระสบผลสาํเร็จในการบริหารจดัการเพือส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี อีกทงัยงัเป็นกลวิธีในการมุ่งสู่

ความสาํเร็จและปรับปรุงการปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจในองคป์ระกอบหรือปัจจยัสาํคญัของการจดัการประสิทธิภาพองค์กร 

ดว้ยการกาํหนดวิธีการทีดีทีสุดเพือเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการออกแบบการพฒันาทีมุ่งเนน้คุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ
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การปฏิบติังานในปัจจุบนั ใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน  [13] ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของตน้สังกดั 

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมี้ความสามารถพิเศษ (พ.ศ.2560-2564) [14] สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ของประเทศ ซึงไดก้าํหนดความจาํเป็นว่าตอ้งเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั การจัดการภายในและการพฒันา

สังคม การยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างความมนัคง และเสริมสร้างการพฒันาทียงัยนื   

ดงันันผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการวิจัยครังนีว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ทีไดจ้ากการวิจัยในครังนี โดยผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูล สัมภาษณ์เชิงลึกจากครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ดนตรี ผูบ้ริหาร ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอน มีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียน ทีแตกต่างจากโรงเรียนทวัไป พิจารณาผลการวิจัยโดยผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนวิชาดนตรี จากโรงเรียนทีมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีประจกัษท์วัประเทศ ดงันันผลการวิจัยที

ได ้สามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกโรงเรียนในประเทศ เพราะทุกโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีเป็นสาระ

หนึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีกลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีทีพร้อมพฒันาศกัยภาพสู่ความเป็น

เลิศได ้ นอกจากนียงัสามารถเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใหก้บัโรงเรียน

หรือสถาบนัการศึกษาอืนโดยทวัไป ไดศ้ึกษาเป็นแนวทางเพือการพฒันาผูเ้รียน ดาํรงไวซึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 

รวมทงัเป็นขอ้มูลพืนฐานทีจะช่วยใหผู้เ้กียวขอ้งไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มองเห็นความสําคญัในการเอาใจใส่ดูแล และ

ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีอย่างเต็มที เป็นการเตรียมกาํลงัคนในการพฒันา

ประเทศ ตลอดจนเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกระดบั ให้เขา้ใจความแตกต่างของ

การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี เพือการส่งเสริม สนบัสนุนทีแตกต่างจากโรงเรียนทวัไป ซึง

จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตอยา่งยงัยนืต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   

2. เพือสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   

3. เพือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความ 

เป็นเลิศทางดนตรี   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเรืองกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี ผูว้ิจัยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยและ

พฒันา (Research And Development) แบ่งวิธีดาํเนินการวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงันี  

ตอนที 1 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  โดยการศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา การบริหารจัดการ

โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ตลอดจนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เกียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  กบัผูใ้ห้ขอ้มูลซึงเป็นฝ่ายบริหารและบุคลากรหลัก ของโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา 

กรุงเทพมหานคร  ซึงเป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

จดัตงัใหเ้ป็นโรงเรียนนาํร่องจดัการศึกษามุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางดนตรี  แยกเป็นฝ่ายบริหารจาํนวน 2 คน หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ จาํนวน 8 คน หวัหนา้ระดบั จาํนวน 6 คน หวัหนา้เครืองมือดนตรีไทย จาํนวน 4 คน หัวหน้าเครืองมือ
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ดนตรีสากล จาํนวน 4 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงัสิ น จาํนวน 24 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที

ผ่านการตรวจพิจารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity Index : CVI) จาก

ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่ามีค่า CVI เท่ากบั 0.95 ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลทีอยู่ใน

รูปแบบการบนัทึกเสียงและการจดบนัทึก รวมกบัผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แลว้

วิเคราะห์เนือหาขอ้มูล (Content Analysis) วิเคราะห์ความถีของขอ้มูล รวบรวมจัดหมวดหมู่ตามกรอบ C-PEST และ 7s 

ของ Mckinsey ซึงจะไดข้อ้มูลเกียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 

รวมทงัขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเกียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  

ตอนที 2 การสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยดาํเนินการออกเป็น 3 

ขนั ดงันี  

ขันที 1 การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัเกียวกบัแนวปฏิบติัทีดีในการสร้างกลยทุธ์ 

จากการบริหารกลยุทธ์ขององค์กรของนักกลยุทธ์และนักการศึกษา จาํนวน 19 ท่าน และเลือกใชแ้นวคิดของเซอร์โต 

และปีเตอร์ (Certo; & Peter) [15] ใน 3 ขนัตอนคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis 

2) การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษาขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 3) การสร้างกลยุทธ์ และการตรวจสอบ

กลยทุธ์ดว้ยการสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจัดการโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  

  ขันที 2 การสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ตามขนัตอนที 1-

3 ในขนัที 1 โดยบูรณาการกบัผลการวิจยัในตอนที 1 แลว้นาํเสนอคณะกรรมการทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพือพิจารณา

ตรวจแกไ้ข แลว้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทีปรึกษาปริญญานิพนธ์  จะไดร่้างกลยุทธ์การบริหาร

จดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   

  ขันที 3 จัดประชุมผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพือพิจารณาให้

ขอ้คิดเห็นเกียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจัดทาํ

กลยุทธ์ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผน ดา้นการส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมผู ้มี

ความสามารถพิเศษ และดา้นการบริหารจัดการสถานศึกษา จาํนวน 14 ท่าน โดยในขนันีจะไดร่้างกลยุทธ์การบริหาร

จัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ทีผ่านการพิจารณา แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิ  

ตอนที 3 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทางดนตรี โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 2 ฉบบั โดยดาํเนินการออกเป็น 2 ขนั ดงันี 

                      ขันที 1 การศึกษาความเหมาะสมของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใช้

แบบสอบถามฉบบัที 1 ซึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด ทีมีคาํตอบ 2 ทางเลือกคือ เหมาะสม กบั ไม่เหมาะสม ทังนี

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้

คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่าคาํถามทุกขอ้

มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 และหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [16] ได้ค่าความเชือมันเท่ากบั 0.70 สอบถามความคิดเห็น

เกียวกบัความเหมาะสม ของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้า
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จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทีมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็น

ทีประจกัษ ์โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขนัดนตรีโลก (World Music Contest : WMC) การประกวดแข่งขนัวง

ดนตรีระดบันานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถว้ยพระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 

การประกวดแข่งขนัทกัษะความสามารถดา้นดนตรี งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน 21 โรงเรียน (คน) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS : Express Mail 

Service) โดยก่อนส่งแบบสอบถามไดโ้ทรศพัทติ์ดต่อประสานแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 21 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

                     ขันที 2 การศึกษาความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใช้

แบบสอบถามฉบบัที 2 ซึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ทงันีแบบสอบถามผ่านการ

ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ 

(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่าคาํถามทุกขอ้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.80-1.00 และหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั 0.70 สอบถามความคิดเห็นเกียวกบัความเป็นไปได ้ของ        

กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเป็นครูผูส้อนวิชาดนตรี จาก

โรงเรียนทีมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีประจักษ์  โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขนัดนตรีโลก 

(World Music Contest : WMC) การประกวดแข่งขนัวงดนตรีระดับนานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วย

พระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา การประกวดแข่งขนัทกัษะความสามารถดา้นดนตรี 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน 42 คน  เก็บรวบรวม

ขอ้มูลดว้ยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS : Express Mail Service) โดยก่อนส่งแบบสอบถามไดโ้ทรศัพท์ติดต่อ

ประสานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป   

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี พบว่าปัจจยัทีมี 

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาทงัในดา้นบวกและดา้นลบ ในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายนอก จากการ 

วิเคราะห์ C-PEST ประกอบดว้ยปัจจัยดา้นผูรั้บบริการ (Customer : C) พบว่าเป็นโอกาส 3 ขอ้ อุปสรรค 3 ขอ้ ดา้น

การเมืองและกฎหมาย (Political : P) พบว่าเป็นโอกาส 2 ขอ้ อุปสรรค 2 ขอ้ ดา้นเศรษฐกิจ (Economic : E) พบว่าเป็น

โอกาส 5 ข้อ อุปสรรค 7 ขอ้ ดา้นสังคม และวฒันธรรมสิงแวดล้อม (Social-Cultural : S) พบว่าเป็นโอกาส 6 ข้อ 

อุปสรรค 9 ขอ้ ดา้นเทคโนโลย ี(Technological : T) พบว่าเป็นโอกาส 4 ขอ้ อุปสรรค 2 ขอ้ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม

ภายใน จากการวิเคราะห์ McKinsey 7S ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้างองค์กร (Structure : S1) พบว่าเป็นจุดแข็ง 2 ขอ้ 

จุดอ่อน 2 ขอ้ ดา้นระบบการดาํเนินงาน (System : S2) พบว่าเป็นจุดแข็ง 13 ขอ้ จุดอ่อน 3 ขอ้ ดา้นบุคลากร (Staff : S3) 

พบว่าเป็นจุดแขง็ 4 ขอ้ จุดอ่อน 7 ขอ้ ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill : S4) พบว่าเป็นจุดแขง็ 6 ขอ้ จุดอ่อน 11 ขอ้ 

ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy : S5) พบว่าเป็นจุดแข็ง 2 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ ดา้นแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหาร (Style : S6) พบว่าเป็นจุดแขง็ 5 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ ดา้นวิสัยทศัน์/ค่านิยมร่วมในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 

พบว่าเป็นจุดแขง็ 2 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ สรุปเมือพิจารณาการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในภาพรวมพบว่า เป็นโอกาส 20 ขอ้ 
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อุปสรรค 26 ขอ้ และเป็นจุดแข็ง 34 ข้อ จุดอ่อน 36 ข้อ หลังจากนันนาํผลทีได้ไปดาํเนินการจัดทาํ SWOT Matrix 

Analysis เพือสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ต่อไป  

ตอนที 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางสถานศึกษาขนัพืนฐาน ซึงประกอบดว้ย

การกาํหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ไดข้อ้มูลเพือจัดสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ดนตรี ยนืยนัโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 14 คน ไดผ้ลการวิจยัดงันี  

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนเฉพาะทางดา้นดนตรีทีมีศกัยภาพ เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา 

ดา้นดนตรีของประเทศและภูมิภาคอาเซียน   

พันธกิจ (Missions) : 

1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ 

มาตรฐานสากล  

2) พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  

3) เป็นศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและศนูยก์ารเรียนรู้ดา้นดนตรีใหบ้ริการแก่สังคมและชุมชน  

4) พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นนกัดนตรีทีมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศดา้นดนตรี  

กลยทุธ์ (STRATEGIES) : 

1) ปรับเปลียนระบบการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญั 

กบัโครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี   

2) ส่งเสริมการประกวดแข่งขนั และการแลกเปลียนศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี ทงัใน 

ระดบัประเทศและระดบัโลก 

3) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลใหมี้ 

คุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพืนฐานความเป็นไทย 

4) เปลียนแปลงสถานะโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนประจาํ และระบบการคดัเลือกนกัเรียนทีมี 

ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีจากทวัประเทศ 

5) สร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพือการศึกษาต่อ เพือการมีงานทาํ และเพือ 

ความเป็นเลิศทางดนตรี 

6) กาํหนดรูปแบบวิธีการพฒันาบุคลากรใหม่ ทงัการพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาทุกประเภท ให้เขา้ใจวตัถุประสงค์ของการจัดตงัโรงเรียนและธรรมชาติของผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษดา้น

ดนตรี   

ตอนที 3 ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทางดนตรี  

ผลการศึกษาความเหมาะสมของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 

ดนตรีในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม กลยทุธ์ทีมีความเหมาะสมมากทีสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ที 1 ปรับเปลียนระบบการ

จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญักบัโครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริม พฒันาศกัยภาพ
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ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี และกลยทุธ์ที 5 สร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพือการศึกษาต่อ เพือการ

มีงานทาํ และเพือความเป็นเลิศทางดนตรี กลยทุธ์ทีมีความเหมาะสมน้อยทีสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ที 2 ส่งเสริมการประกวด

แข่งขนั และการแลกเปลียนศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี ทงัในระดบัประเทศ และระดบัโลก  

 ผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 

ในภาพรวมพบว่า มีความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก กลยุทธ์ทีมีความเป็นไปไดม้ากทีสุด ได้แก่ กลยุทธ์ที 3 พฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลใหมี้คุณภาพ สู่มาตรฐานสากลบนพืนฐาน

ความเป็นไทย กลยุทธ์ทีมีความเป็นไปไดน้้อยทีสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ที 1 ปรับเปลียนระบบการจัดสรรงบประมาณตาม

แผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญักบัโครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริม พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางดนตรี  

อภิปรายผลการวิจัย 

1. กลยทุธ์ ปรับเปลียนระบบการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยให้ความสําคญักบั

โครงการ กิจกรรม ทีส่งเสริม พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคน คิดตรงกนั

ว่ามีความเหมาะสม ดว้ยการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพือการ

สร้างผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีใหมี้ความเป็นเลิศ อาทิ อาคารสถานที อาคารประกอบ ห้องปฏิบติัการทาง

ดนตรี ฯลฯ ทีแตกต่างจากโรงเรียนทวัไป เครืองมือดนตรี ทงัดนตรีไทยและดนตรีสากล ทีมีคุณภาพรองรับการฝึกซ้อม 

และรองรับการประกวดแข่งขนัในเวทีระดบัโลก ตลอดจนรองรับการแลกเปลียนศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 

ค่าตอบแทนศิลปินแห่งชาติ วิทยากรหรือนกัดนตรีทีมีความเชียวชาญเฉพาะเครืองมือทงัในประเทศและต่างประเทศ และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการงบประมาณแบบใหม่ตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน [17] และวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ ในศตวรรษที 21 [18] 

ทงันีโรงเรียนจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร ทงัจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืน และจาก

ต่างประเทศ ตลอดจนการเกบ็เงินบาํรุงการศึกษาเพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดการเรียนการสอน ซึงมุ่งเน้นหลกัสูตรทีมี

เนือหาสาระมากกว่าปกติ การสอนดว้ยบุคลากรพิเศษ การสอนดว้ยรูปแบบหรือวิธีการทีแตกต่างจากการเรียนการสอน

ปกติ ภายใตก้ฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติัทีกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐานกาํหนดใหส้ามารถดาํเนินการได ้[19] 

 2. กลยทุธ ์สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพือการศึกษาต่อ เพือการมีงานทาํ และเพือความเป็นเลิศ

ทางดนตรี ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนคิดตรงกนัว่ามีความเหมาะสม เป็นการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาทีดีทีสุด 

ดว้ยจะทาํใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และประชาชนทวัไปมองเห็นความมนัคงในอนาคต  เกิดความเชือมนัในการทีจะส่งบุตร

หลานเขา้มาเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [20] ทีกล่าวถึงการสร้างภาคีเครือข่าย เป็นส่วนหนึงของการบริหารเชิง

คุณภาพยคุใหม่ ทีเปิดโอกาสใหผู้ที้มีส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มาร่วมรับผิดชอบความเป็นไปของสถานศึกษา และหากไดมี้

การประชาสัมพนัธ์ใหม้องเห็นถึงเส้นทางในอนาคตทงัการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนประสานความ

ร่วมมือจากทุกระดบัเพือการส่งต่อผูเ้รียนทีมีศกัยภาพเหมาะสม [21] ย่อมเป็นประกนัคุณภาพของสถานศึกษาไดเ้ป็น

อยา่งดี   
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 3. กลยทุธ์ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ใหมี้คุณภาพสู่

มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็นไทย ซึงครูผูส้อนวิชาดนตรีมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปไดม้ากทีสุด ดว้ยเป็น

เรืองของการบริหารงานวิชาการ ซึงเป็นเรืองทีได้รับการกระจายอาํนาจจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม ทีเรียกว่าหลกัสูตรสถานศึกษา จึง

เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษา [22] สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ [23] ทีว่าการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร

และจดัการเรียนการสอนควรเนน้การบูรณาการ เชือมโยงองคค์วามรู้ ประยกุตใ์ชด้นตรีในกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ขันตอนทีเหมาะสม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทีส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี เพือตอบสนอง

คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ ทีมีลกัษณะของการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ชอบคน้หาความทา้ทาย มี

แรงจูงใจภายใน มีความมนัใจในตนเอง และมีการกาํกบัตนเองทีดี [24] 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ควรจดัเตรียมขอ้มูลใหค้รบถว้น รอบดา้น นาํเสนอกลยทุธ์ที 

ได ้เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพือใหต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการพฒันาความสามารถดา้น

ดนตรี อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ โดยมีขอ้เสนอเชิงนโยบายทีเร่งด่วน ดงันี  

1.1 ควรมีการเปลียนแปลงระบบการจดัสรรงบประมาณแบบเดิมจากตน้สังกดั ใหเ้หมาะสม เพียงพอ  

ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยการเสนอให้

เป็นมติคณะรัฐมนตรี    

1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ในฐานะตน้สังกดัที 

รับผิดชอบโดยตรง ควรกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัทีชดัเจน ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ดนตรี จดัตงัหน่วยงานกลาง/องคก์รระดบัชาติ เพือทาํหนา้ทีกาํหนดทิศทางหรือแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาสาํหรับ

ผูมี้ความสามารถพิเศษทางดนตรี และทาํหนา้ทีเป็นตวักลางในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐ

และเอกชนเพือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการกาํหนดนโยบาย มิใหเ้กิดความซาํซ้อน  

1.3 ควรมีการเปลียนแปลงระบบการสรรหาผูบ้ริหาร และการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัครูดา้นดนตรี 

ใหเ้หมาะสมต่อการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนวางแผนการผลติบุคลากรดา้นดนตรีทีตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของหน่วยงาน 

2. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี หรือโรงเรียนอืนทีมีความสนใจและมีความพร้อม สามารถนาํ 

กลยทุธ์การบริหารจดัการ จากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลือนตามนโยบายดา้นการศึกษาทีตน้สังกดักาํหนด  

ปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบท สภาพแวดลอ้ม โดยการจัดทาํแผนกลยุทธ์ หรือแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติั

การประจาํปี ทีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. ครูผูส้อนวิชาเฉพาะทางดนตรี หรือครูผูส้อนวิชาสามญัทวัไป ในโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 

ดนตรี หรือโรงเรียนทวัไป สามารถนาํขอ้คน้พบในงานวิจัยนี ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพฒันา

แหล่งเรียนรู้  โดยปรับใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเพือการติดตามและประเมินผลการนาํกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความ 
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เป็นเลิศทางดนตรี ไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 

2. ควรมีการวิจยัหรือศึกษาการสนบัสนุนเงินอุดหนุนรายหวัทีเหมาะสมกบัโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ทางดนตรี โรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษ และโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นอืนๆ  

3. ควรมีการวิจยัหรือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ทีประสบ 

ผลสาํเร็จจากโรงเรียนเฉพาะทางดา้นดนตรีในต่างประเทศ  
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ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรืองภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4   เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้กบั

การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 และเพือศึกษาภาวะ

ผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที

มธัยมศึกษา เขต 4  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 4 จาํนวน 312 คน ซึงไดม้าจากตารางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน

จากนนัทาํการสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชนั (Strata) แลว้ทาํการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก  เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนีเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าความเทียงตรงตงัแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ของ

การจดัการคุณภาพโดยรวม เท่ากบั .945 และค่าความเชือมนั (α) ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เท่ากบั .953 สถิติทีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression 

Analysis- Enter Method) ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 

1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  

2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ

ดา้นการสอนงาน  
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3.ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเชิงบวกกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) = .911   

 4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงาน

เขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั.01 โดยภาวะผู ้นาํแห่งการเรียนรู้ทุกด้านร่วมกัน

พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 

84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง

ผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั  

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ การจดัการคุณภาพโดยรวม สาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4   

Abstract 

The purposes of this research were to study the level of total quality management of school 

administrators under the Secondary Education Service Area Office 4; study the level of learning leadership of 

school administrators under the Secondary Education Service Area Office 4; study the relationship between 

learning leadership and total quality management of school administrators under the Secondary Education Service 

Area Office 4; and to study learning leadership affecting total quality management of school administrators under 

the Secondary Education Service Area Office 4. The samples consisted of 312 teachers under 

the Secondary Education Service Area Office 4by using Krejcie & Morgan. The stratified random sampling was 

done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random sampling was done 

thereafter by lottery.  The instruments used for data collection were 5 point-rating scale questionnaires.IOC (Index 

of Item- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00 and reliability of total quality management was .945 

and  reliability of learning leadership was .953. The data analysis was done by mean, standard deviation, pearson 

product moment correlation coefficient and multiple regression analysis- enter method.  

The research results were as follows; 

1.The level of total quality management of school administrators under the Secondary Education  

Service Area Office 4as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to 

be at high level in all aspects by descending order of the average as follows; student centered, educational 

quality assurance, strategic planning, human resource development, teamwork and  job empowerment. 

2.The level of learning leadership of school administrators under the Secondary Education Service  

Area Office 4as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found to be at 

high level in all aspects by descending order of the average as follows; academic environment promotion, 

achievement motivation, personal mastery and  coaching. 

3.There was a statistically significant positive relationship at .01 between learning leadership and  

total quality management of school administrators under the Secondary Education Service Area Office 4.Pearson's 

correlation coefficient (r) = .911 showed that the two variables had relationship at a high level.  

4.Learning leadership affecting total quality management of school administrators under  
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the Secondary Education Service Area Office 4 at .01 level of statistical significance. All aspect of learning 

leadership mutually predicted total quality management of school administrators under the Secondary 

Education Service Area Office 4with the predictive power was at 84.0 percent. The aspect of coaching had the 

highest predictive power followed by achievement motivation, personal mastery and academic environment 

promotion respectively. 

Keywords: Learning leadership, total quality management, the Secondary Education Service Area Office 4. 

บทนํา 

โลกปัจจุบนัเป็นยคุกระแสโลกาภิวตัน์  เป็นโลกไร้พรมแดน เนน้การติดต่อสือสารอยา่งรวดเร็วโดยใช้

เทคโนโลยทีางการสือสาร  ทาํใหอ้งคก์ารมีการปรับเปลียนกระบวนทศัน์ดา้นบริหารองคก์าร จากเดิมไปสู่กระบวน

ทศัน์ใหม่ เช่น จากแนวคิดแบบยคุอุตสาหกรรม ไปสู่ยคุสารสนเทศ จากเดิมองคก์ารเนน้ความมนัคงไปสู่มุ่งเนน้ให้

เกิดการเปลียนแปลง จากทีเคยใชว้ิธีควบคุมทีศูนยอ์าํนาจ ไปสู่การมุ่งกระจายอาํนาจความรับผิดชอบในการ

ตดัสินใจ จากแนวคิดขององคก์ารทีมุ่งการแข่งขนั ไปเป็นการมุ่งแสวงหาความร่วมมือ จากทีเคยใหค้วามสาํคญัของ

วตัถุเป็นหลกัไปเป็นการยดึความสาํคญัของคน และความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั เป็นตน้  [1] ดงันนัคนไทยและ

สังคมไทยเริมตืนตวักบัการเปลียนแปลงของประเทศชาติอยา่งใกลชิ้ด เห็นไดจ้ากมีเสียงเรียกร้องใหมี้การปรับปรุง

คุณภาพของการศึกษามากขึน และเร่งรีบใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทุกดา้น  โดยเฉพาะการพฒันา

กระบวนการจดัการใหมี้คุณภาพ  โดยเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเนืองเพือใหม้นุษยเ์ป็นบุคคลทีสมบูรณ์แบบและ

พร้อมจะไปเป็นพลเมืองดีของชาติในโอกาสต่อไป [2] 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดก้าํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การ

พฒันาประเทศ โดยแสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปลียนแปลง

ต่างๆ ทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียงทงัจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทาย

ของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุการเกิดภยัธรรมชาติทีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ทงั

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัทียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น 

เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหลือมลาํทางสังคม  ดา้นบุคลากรและการบริหาร

จดัการ ขาดความรู้ดา้นภาษา ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการเรียนรู้   ขณะทีคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัตาํ 

สะทอ้นไดจ้ากคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนขนัพืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลียตาํกว่าร้อย

ละ50  ทาํใหก้ารพฒันาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบบัที 12 จึงจาํเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิด

และหลกัการในการวางแผนทีสาํคญั คือ การนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้คน

เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพฒันา

สู่ความมนัคง มงัคงั  [3]  

จากการสํารวจปัญหาการบริหารจัดการในโรงเรียน พบว่าการบริหารยงัขาดความชดัเจนในดา้นการ

ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเท่าทีควร ครูยงัไม่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการและความจาํเป็น 

โดยเฉพาะอยา่งยงิขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทาํงาน  การบริการไม่ทนัใจและค่อนขา้งล่าชา้  ผูป้กครอง

ยงัไม่พึงพอใจเท่าทีควร จากปัญหาดงักล่าวนบัว่าจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งนาํระบบการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพมา

ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาในเรืองดงักล่าว ดงันันการจัดการคุณภาพโดยรวมจึงเป็นหลักการบริหารทีมี



วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                     

 ปีที 13 ฉบบัที 25 กรกฎาคม–ธนัวาคม  2559 

119 
 

 

ความหมายและสามารถบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนขององค์การ เพือแกปั้ญหา สร้างคุณค่าเพิม การควบคุมตน้ทุน 

การปรับโครงสร้างองคก์ารการจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบติัเพือช่วยให้องค์การ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและกา้วไปขา้งหนา้ เป็นการจดัระบบการทาํงานเพือป้องกนัความผิดพลาดเสียหาย และมุ่ง

สร้างคุณค่าในกระบวนการทาํงานทุก ๆ ขนัตอน โดยทีทุกคนในโรงเรียนตอ้งมีส่วนร่วม ซึงจะทาํให้เป็นปัจจัย

สาํคญัในการกา้วไปสู่ความเป็นเลิศ ทงัในดา้นการบริหารโรงเรียน การพฒันาและยกระดบัผลสัมฤทธิของนักเรียน  

วตัถุประสงคส์าํคญัทีสุดของการจดัการคุณภาพโดยรวม คือ การพฒันาบุคลากรให้สามารถใชศ้กัยภาพของตนเอง

ไดอ้ยา่งเตม็ทีดว้ยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพนักเรียน อนัจะเป็นผลให้คุณภาพชีวิต

ของบุคลากรทุกคนดีขึนอยา่งต่อเนือง  รวมทงัทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของผลผลิตและบริการเพือให้ลูกคา้พึง

พอใจสูงสุด เป็นการทาํใหโ้รงเรียนมีศกัยภาพในการแข่งขนั มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื [4],[5]   

ดงันันผูน้ ําจึงต้องใช้การจัดการคุณภาพโดยรวมในการดาํเนินงาน โดยสร้างวิสัยทศัน์และสามารถ

วางแผนกระจายวิสัยทศัน์ไปยงัคนอืนๆ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความ

ตอ้งการของบุคลากรในองค์การ สร้างบรรยากาศในองค์การแบบมิตรภาพ สร้างสรรค์ความคิดใหม่ และมีความ

มุ่งมนัในการทาํงาน [6] เป็นการจดัการทีมุ่งหวงัใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์โดยใชค้วามรู้ความสามารถในการ

สร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์การ สามารถปรับปรุงและเปลียนแปลงการทาํงานได้อย่างเหมาะสม [7] 

นอกจากนีการจดัการคุณภาพโดยรวมยงัเป็นทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการทีเนน้คุณภาพการศึกษา

เป็นสาํคญั อีกทงัยงัใชห้ลกัของการเพิมพลงัอาํนาจให้เกิดขึนกบับุคลากร กระตุน้ให้เกิดความร่วมมือและมีความ

จริงใจในการปฏิบติังาน สร้างทีมงาน และปรับปรุงคุณภาพการทาํงานอย่างต่อเนือง เน้นความสําคญัของลูกคา้

อยา่งทวัถึง [8]  

การจดัการคุณภาพโดยรวมนบัว่ามีความสาํคญัเพราะช่วยทาํใหก้ารสือสารในองคก์ารมีความชดัเจน และ

ประหยดังบประมาณ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานสูง ทาํใหง้านไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง ปรับปรุงทศันคติ

ในทางบวก ปรับปรุงยทุธศาสตร์ในการทาํงาน   สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทาํงานมากขึน ทาํให้เกิด

การระดมความคิด เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  รวมทงัใชว้ิธีการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกบับุคลากรในองคก์ารและชุมชน ซึงนบัว่าสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาทีเน้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษยเ์ป็นสําคญั  [9] ดงันันในการดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพือให้ไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างมีคุณภาพ จึง

สมควรสนับสนุนให้องค์การต่างๆ นาํการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใชใ้นการจัดการศึกษาทุกระดบั เพราะการ

จัดการคุณภาพโดยรวมจะครอบคลุมทงัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเน้น

นกัเรียนเป็นสาํคญั การทาํงานเป็นทีม การวางแผนกลยทุธ์และการเพิมพลงัอาํนาจในการทาํงาน 

การจดัการคุณภาพโดยรวมใหป้ระสบผลสาํเร็จในโรงเรียน บุคคลสาํคญัทีเป็นผูข้บัเคลือนกลไกไปสู่

เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูน้าํซึงตอ้งอาศยัการใชอ้ิทธิพลและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เพือใหก้ารบริหารงานไปสู่การ

บรรลุเป้าหมาย [10]  โดยเฉพาะผูน้าํทีมีภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้นบัว่ามีความสาํคญั โดยเฉพาะองคก์ารทีประสบ

ผลสาํเร็จในคริสตศ์ตวรรษที 21   จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํทีมีความสามารถเพือนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมาย และสามารถ

แข่งขนักบัองคก์ารอืนได ้ ภายใตโ้ลกข่าวสารทีไร้พรหมแดน กุญแจสาํคญัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ความมีชือเสียง ความคิด

เชิงระบบ เป็นผูเ้ปลียนแปลง  เนน้การบริการ เป็นผูน้าํเทคโนโลย ี ทีสาํคญัมุ่งมนัและเนน้การเรียนรู้   ภาวะผูน้าํ

แห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั  [11] และจาํเป็นตอ้งพฒันาผูน้าํใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้

ก่อนจะไปสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ [12]  ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จะเนน้การทาํงานทีมุ่งผลสัมฤทธิ  โดยเนน้

การวางแผนกลยทุธ์  การใชค้วามคิดกลยทุธ์เพือยกระดบัผลสัมฤทธิของนกัเรียนในการเรียนรู้ โดยมุ่งพฒันา
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โรงเรียนไปสู่โรงเรียนทีมีประสิทธิผลหรือคุณภาพ  มีการปรับปรุงเปลียนแปลงบทบาทของผูน้าํจากการกาํกบั

ควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การใหก้ารสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก เนน้การบริหารและการสอนงาน 

นิเทศงานแก่บุคลากร เพือแสวงหาความรู้มาพฒันางานอยูเ่สมอ [13]  เป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพภาวะ

ผูน้าํใหเ้ขม้แขง็ พฒันาการเรียนรู้อยา่งมืออาชีพ  ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและทรัพยากรอยา่งสร้างสรรค ์มีการ

พฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยทุธ์ในการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ทีสาํคญัมุ่งมนั

และเนน้การเรียนรู้   [14]  ดงันนัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั เกียวขอ้งกบัการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้  การสอนงาน  การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ   ผูว้ิจยัจึง

สนใจการทาํวจิยัเรืองภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา 

เขต 4   

2. เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา 

เขต 4   

3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้กบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหาร 

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4   

 4. เพือศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4   

วิธีการดําเนินงานวิจัย     

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 มีจาํนวน

ทงัสิ น 3,069 คน โดยแยกเป็นสถานศึกษาขนาดเลก็จาํนวน 194  คน ขนาดกลางจาํนวน 590  คน และสถานศึกษา

ขนาดใหญ่จาํนวน 1,249 คน  และขนาดใหญ่พิเศษจาํนวน 1,036 คน รวม 42 โรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั

ครังนี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 346 คน โดยการเปิดตารางการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนันทาํการสุ่มแบบแบ่งชนั  (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาด

สถานศึกษาเป็นชนัในการสุ่ม (Strata) และสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีจบัสลาก (Simple Random Sampling)   เครืองมือทีใช้

ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึงมีค่าความ

เทียงตรงตงัแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ของการจดัการคุณภาพโดยรวม เท่ากบั .945 และค่าความเชือมนั (α) 

ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เท่ากบั .953 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย

พหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 

สรุปผลวิจัย 

1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  
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2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ

ดา้นการสอนงาน  

3.ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเชิงบวกกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) = .911   

 4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงาน

เขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั.01 โดยภาวะผู ้นาํแห่งการเรียนรู้ทุกด้านร่วมกัน

พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 

84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง

ผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั ดงัตาราง

ดา้นล่าง 

ตวัพยากรณ์                  B β SEb  t P 

1. ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (X1) .178 .203 .031 5.764** .000 

2. ดา้นการสอนงาน  (X2) .321 .382 .034 9.433** .000 

3. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (X3) .275 .305 .035 7.855** .000 

4. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

(X4) 

.116 .136 .032 3.658** .000 

         R=   .916 

         R2 = .840 

SEest=. 238 

a =  .403 

    

 

F= 401.912** 

 

  

      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ผูว้ิจยันาํมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งันี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                  = .382(Z2) + .305 (Z3) + .203 (Z1) + .136 (Z4) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 = .403 + .321 (X2) + .275(X3) + .178 (X1) + .116 (X4) 

อภิปรายผล 

 1.ระดบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการทาํงานเป็นทีม และดา้นการเพิมพลงัอาํนาจในการทาํงาน  ทีเป็นเช่นนีอาจเป็น

เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมโรงเรียนใหจ้ดัการศึกษาเนน้ผลสัมฤทธิของ

นกัเรียน นบัวา่สอดคลอ้งกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมทีใชเ้ทคนิควิธีการในการจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ซึง

ยดึความตอ้งการของนกัเรียนเป็นสาํคญั โดยใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอ้ม
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อยา่งต่อเนือง เพือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้และมีผลประกอบการทีเป็นเลิศ โดยมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย อนัเป็นการสร้างคุณค่าแก่องคก์ารและสังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี[15] สรุปว่าการจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นระบบบริหารจดัการในทุกกระบวนการที

เนน้คุณภาพ โดยทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง  มีนโยบายการจดัการทีชดัเจน 

มีการกระจายนโยบาย มีกลยทุธ์ในการผลิต การบริการ มีแผนยทุธศาสตร์ทีติดตามผลได ้โดยบูรณาการจากผลลพัธ์

ของการจดัการในดา้นต่าง ๆ จากความพอใจของผูเ้กียวขอ้ง รวมทงัมีแผนในอนาคตดว้ย อีกทงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ วิลเลียม [16] นิยามว่าการจดัการคุณภาพโดยรวม เป็นความผูกพนัทงัหมดต่อคุณภาพและทศันคติที

แสดงออกมาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการปรับปรุงผลสัมฤทธิและบริการอยา่งต่อเนือง รวมทงั

การใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ทีเป็นนวตักรรมใหม่  โดยเฉพาะดา้นการเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญันบัว่าเป็นสิงสาํคญั

เพราะนกัเรียนถือว่าเป็นลูกคา้คนสาํคญัทีตอ้งดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพือตอบสนองความตอ้งการใหเ้กิดความพึง

พอใจและประทบัใจมากทีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกทชแ์ละเดวิด [17] การเนน้ลูกคา้ควรจดัระบบบริการใหดี้ 

พฒันากระบวนการขนัตอนใหร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพเนน้การอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

อีกทงัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นดา้นทีสาํคญัทีช่วยใหก้ารบริหารจดัการประสบผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย  มีความสาํคญัต่อการบริหารและการจดัการ เพราะช่วยลดปัญหาและขอ้ผิดพลาดและค่าใชจ่้าย ลดตน้ทุน

ไดโ้ดยทีผลผลิตและบริการยงัคงที  เป็นการดาํเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนือง มีการวางแผนการทาํงานและแกไ้ข

ปัญหาอยูต่ลอดเวลา จากจุดหนึงไปสู่อีกจุดหนึง โดยเน้นผลสัมฤทธิของงานให้สามารถดาํเนินงานกา้วหน้าอย่าง

ต่อเนือง [18]  มีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนืองเนน้การเปลียนแปลงการบริการหรือผลสัมฤทธิทีมีความหมาย 

และดีทีสุดเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมากทีสุด ทีสาํคญัเนน้การตรงต่อเวลา (just-in-time ; JIT) [19] นอกจากนีดา้น

การวางแผนกลยุทธ์ ช่วยตอบสนองโลกาภิว ัตน์ เพราะมีผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะการตอบสนองความ

ตอ้งการและความจาํเป็นของนกัเรียน การตระหนกัถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการวางแผน

กลยุทธ์ทาํให้องค์การประสบความสําเร็จ จึงตอ้งทาํความเขา้ใจกับสิงทีกาํลังเปลียนแปลง โดยเฉพาะปัญหาที

เกิดขึนเพือป้องกนัใหอ้งคก์ารมีความเขม้แข็งและอยู่รอดปลอดภยั [20]  โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ช่วยทาํใหบุ้คลากรมีความมนัใจต่อคุณภาพและการบริการทีดี    สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของชิป  [21]  ไดศ้ึกษาเกียวกบั

การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรียน ผลวิจัยสรุปว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกียวขอ้งกบัการวางแผน      

กลยทุธ์  โดยเนน้ระบบการประกนัคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของฟรานซ์ [22] ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ของการ

จดัการคุณภาพโดยรวมกบัการปรับปรุงคะแนนอยา่งต่อเนืองของนกัเรียนจากแบบทดสอบผลงานวิจัยสรุปว่า การ

จดัการคุณภาพโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัการปรับปรุงคะแนนอยา่งต่อเนืองของนกัเรียนจากแบบทดสอบ 

2. ระดบัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไป

หานอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ

ดา้นการสอนงาน ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะองคก์ารทีประสบผลสาํเร็จในคริสตศ์ตวรรษที 21 จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํทีมี

ความสามารถเพือนาํองคก์ารไปสู่เป้าหมาย และสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอืนได ้ ภายใตโ้ลกข่าวสารทีไร้พรหม

แดน กุญแจสาํคญัของผูน้าํ ไดแ้ก่ มุ่งผลสัมฤทธิของงาน การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนืองเพือนาํแนวคิดใหม่ๆมา

พฒันาองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้  ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้จึงนบัว่ามีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั  และจาํเป็นตอ้ง

พฒันาผูน้าํใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ก่อนจะไปสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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อีกทงัภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ใชก้ารสร้างแรงบนัดาลใจและจูงใจใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ 

ประสบการณ์และความสามารถเพือนาํโรงเรียนไปสู่คุณภาพ โดยมุ่งพฒันาใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

ตลอดชีวิต  และพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยทุธ์ในการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย    

โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการช่วยสนบัสนุนองคก์ารใหพ้ร้อมเพรียงทงัดา้นสิง

อาํนวยความสะดวก สภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ สวสัดิภาพใหบุ้คลากรมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี ปลอดภยัใน

โรงเรียน  รวมทงัเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ [23]  นอกจากนีดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิช่วยปรับปรุง

เปลียนแปลงบทบาทของผูน้าํจากการกาํกบัควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การใหก้ารสนบัสนุน อาํนวยความ

สะดวก เนน้การบริหารและการสอนงานนิเทศงานแก่บุคลากร เพือแสวงหาความรู้มาพฒันางานอยูเ่สมอ เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํใหเ้ขม้แขง็ พฒันาการเรียนรู้อยา่งมืออาชีพ  ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและ

ใชท้รัพยากรอยา่งสร้างสรรค ์[24]  ทีสาํคญัดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและจูงใจให้

บุคลากรพฒันาความรู้ ประสบการณ์และความสามารถเพือนาํโรงเรียนไปสู่คุณภาพ โดยมุ่งพฒันาใหบุ้คลากรมีการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนือง ตลอดชีวิต มีการพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยทุธใ์นการ

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย[25]  

3.ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงเชิงบวกกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทีเป็นเช่นนีอาจ

เป็นเพราะภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เป็นภาวะผูน้าํทีเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์ารเป็นสาํคญั   

เนน้การยกระดบัและพฒันาผลสัมฤทธิของนกัเรียนซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการคุณภาพโดยรวมทีเนน้การพฒันา

คุณภาพนกัเรียนเป็นสาํคญั  ตลอดจนเนน้การตอบสนองและบริการนกัเรียนใหเ้กิดความประทบัใจ สอดคลอ้งกบั

ผลวิจยัของ ฟโค แอนโทนิโอและลุยส์ [26]  ศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัการคุณภาพโดยรวมกบัการปฎิบติังาน

ของผูบ้ริหาร พบว่า พฤติกรรมของมุ่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กบัการจดัการคุณภาพโดยรวม  สอดคลอ้งกบั

ผลวิจยัของวิลเลียม [27] ไดศ้ึกษาการจดัการคุณภาพโดยรวม การปรับปรุงอยา่งต่อเนือง และการปฏิบติังาน 

ผลงานวิจยัสรุปวา่ ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  

4. ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน

เขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทุกดา้นร่วมกนั

พยากรณ์การจดัการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีมธัยมศึกษา เขต 4 ไดร้้อยละ 

84.0 โดยภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงานมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง

ผลสัมฤทธิของงาน ดา้นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตามลาํดบั  ทีเป็นเช่นนี

เพราะการสอนงานเป็นเทคนิคสาํคญัของผูน้าํทีช่วยใหบุ้คลากรเกิดการยอมรับและวางใจ เชือมนัศรัทธาในตวัผูน้าํ 

พร้อมทีจะปฏิบติังานตาม  บุคลากรมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูบ้ริหาร ทาํงานอยา่งมีทิศทาง เป็นผลทาํให้

ผูป้ฏบิติังานมีประสิทธิภาพเป็นทียอมรับทุกฝ่าย  การสอนงานนบัวา่มีความสาํคญัต่อการบริหารจดัการ ผูน้าํตอ้ง

แนะนาํใหบุ้คลากรพฒันาตนเองใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง  ผลวิจยัสอดคลอ้งกบั ฟาติส เมห์เมทและเทซ

แคน [28] ศึกษาการปฏิบติังานของการจดัการคุณภาพโดยรวมในประเทศตุรกี พบว่า ภาวะผูน้าํทีเนน้การมุ่ง

ผลสัมฤทธิของงานและการพฒันาบุคลากรโดยมุ่งการสอนงานช่วยใหก้ารปฏิบติังานของการจดัการคุณภาพ

โดยรวมประสบผลสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของไฮรทส์ [29] ศึกษาภาวะผูน้าํทีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพ

โดยรวมพบว่า ภาวะผูน้าํทีมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และเนน้การพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองส่งผลการปฏิบติังาน

ของการจดัการคุณภาพโดยรวมในองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการจดัการคุณภาพโดยรวมดา้นการเพิมพลงัอาํนาจในการทาํงานแก่

บุคลากร  โดยเนน้การสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ขององคก์ารแก่ครู 

1.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ดา้นการสอนงาน โดยการสร้างความเป็น

กนัเองกบับุคลากร ใหเ้กิดความอบอุ่น คุน้เคย และสนบัสนุนทรัพยากรและสิงอาํนวยความสะดวกอยา่งครบถว้น 

1.3 ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ทงัในโรงเรียน เขตพืนทีการศึกษา ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ

ควรจดัฝึกอบรมผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้เพือเป็นผูน้าํในการพฒันาคุณภาพการศึกษาสืบไป 

 2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมจากกลุ่มตวัอย่าง

ในระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 

2.2 ควรศึกษาภาวะผูน้าํแห่งการเรียนรู้ทีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนจากกลุ่มตวัอย่างใน

ระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 

2.3 ควรหาตวัแปรภาวะผูน้าํรูปแบบอืน เช่น ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํสมดุลทีส่งผลต่อ

ต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมในระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆ รวมทงัหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เช่น 

กรุงเทพมหานคร หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

2.4 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ หรือปัจจยัพหุระดบั เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษาฯพณฯ อาศิส 

พิทกัษคุ์มพล  เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยพหุวิธีและครอบคลุมเรืองการศึกษาประวติัชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษา

หลกัฐานหรือขอ้มูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์

เนือหา และการวิเคราะห์แบบสร้างขอ้สรุป แลว้นาํเสนอโดยวิธีพรรณนา ผลวจิยัพบว่า  

1.ทีมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี  เกิดจากการสังสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา

ในช่วงการดาํเนินชีวิต มีองคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบติัส่วนตวั 

รวมทงัการใหค้วามสาํคญัทางดา้นการศึกษา  

2.การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี   สรุปได ้5 ดา้น ดงัต่อไปนี 

2.1 บทบาทดา้นโรงเรียน  ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งเป็นทางการใหมี้คุณภาพและทวัถึง    มี

บทบาทสาํคญัในการบริหารโรงเรียนทงัโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา ท่านมีหนา้ที

บริหารและดูแลหลกัสูตรเพือใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอสิลาม  

2.2 บทบาทดา้นมุสลิม  เป็นผูที้นบัถือศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งแก่มุสลิมโดยทวัไป   

2.3 บทบาทดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม และมีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม  

2.4 บทบาทดา้นศาสนา  เป็นผูน้ ํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทาง

ราชการเกียวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิเพือใหค้าํปรึกษาเกียวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจนัทร์

เพือกาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกียวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงาน

เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย   

2.5 บทบาทดา้นเทคโนโลย ี ประยกุตน์วตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พือช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทงั

ดา้นการติดต่อสือสารเพือใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทงัสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยี

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั : จุฬาราชมนตรี   บทบาทในการบริหารการศึกษา 
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Abstract 

The purposes of this research were to acknowledge the chief of the muslim in Thailand role in educational 

administration :a case study of his excellency AZIZ PHITAKKUMPON. The information was collected by multiple methods 

and the study covered the life history, document analysis, studied on evidences or existing data under normal conditions, 

participant observation and interview. Data were analyzed by using content analysis and conclusions and presented by 

descriptive. The research results were shown as following; 

1. Source of the chief of the muslim in Thailand role in educational administration was born  

from the experience acquired over the period during the past of life. The key elements included knowledge, ability, behavior 

and personality as well as private properties and the importance of education. 

2. The implementation of the chief of the muslim in Thailand role in educational administration was  

concluded into five aspects as below; 

2.1 School aspect.  Promoted education management in the school system officially in order to get  

thoroughly quality. Played a key role in the management of schools both Tadika School and  Pono School by teaching 

religious alongside the general subjects. He was responsible for administration and curriculum monitoring to be in the 

teachings of Islam. 

2.2 Muslim aspect. He respected the religion of Islam strictly and acted as example to general Muslims. 

2.3 Ethics aspect. Conducted along with principles and presented ethical leadership. 

2.4Religionaspect.Be leader of Islamic Affairs in Thailand by consulting and commenting on 

the government about Islam, appointing a panel of experts to advise on Islamic law, announcement of the moon to determine 

the holy days, issuing on diagnose according to Islamic principle and be a president of events on Maulid central Thailand. 

2.5 Technology aspect. Innovative and technologies applications used to assist in the work and solve problems such 

as quick and easy communication included depictions of ethics for youth at all levels to use technology appropriately and 

effectively. 

 

Keywords : Chief of The Muslim in Thailand, Role in Educational Administration  
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บทนํา 

       “จุฬาราชมนตรี” เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตาํแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ขอ้ปรึกษาดา้นศาสนา

อิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวฒันธรรม มีประวติัมาแต่ครังกรุงศรีอยธุยา ในทาํเนียบ

ศกัดินาของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทาํเนียบตาํแหน่งขนุนาง ซึงในชนัหลงัเรียกว่า "กรมท่าขวา" มี "พระจุลาราชมนตรี" 

เป็นหวัหนา้ฝ่ายแขก คู่กบั "หลวงโชฎึกราชเศรษฐี" หวัหนา้ฝ่ายจีน   หลงัเปลียนแปลงการปกครองตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีไดมี้

การเปลียนแปลงไปจากเดิมทีเคยแต่งตงัโดยพระมหากษตัริยแ์ละเป็นคนในสายสกุลเฉกอะหมดัทีนบัถือนิกายชีอะหฺตามลาํดบั 

เปลียนมาเป็นการเลือกตงัโดยตวัแทนคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัและผูที้ไดรั้บเลือกเป็นผูน้บัถือนิกายสุหนีซึงเป็นชน

ส่วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทย เริมแรกในรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค ์ไดรื้อฟืนตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีเมือ พ.ศ. 2488 

โดยใหเ้ป็นทีปรึกษาราชการขององคพ์ระมหากษตัริย ์ในดา้นกิจการศาสนาอิสลาม จนกระทงั พ.ศ. 2491 รัฐบาลของจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม ไดเ้ปลียนใหจุ้ฬาราชมนตรีเป็นทีปรึกษากรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ดีหลงัจาก ทีการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไดมี้การระบุไวใ้นกฎหมายนีว่า จุฬาราชมนตรีเป็น

ผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึงมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 1. ใหค้าํปรึกษา และความเห็น ต่อทางราชการเกียวกบัศาสนา

อิสลาม 2. แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิเพือให้คาํปรึกษาเกียวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม 3. ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพือกาํหนดวนั

สาํคญัทางศาสนา 4. ออกประกาศเกียวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม และ 5. เป็นประธานอาํนวยการจัดงานเมาลิด

กลางแห่งประเทศไทย [1] 

กฎหมายฉบบันี ยงัใหมี้การจดัตงัคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นกิจลกัษณะ โดยมีจุฬาราชมนตรี

เป็นประธานและกรรมการอืนจากผูแ้ทนของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัและกรรมการทีจุฬาราชมนตรีเสนอชือ ซึงจะ

มีบทบาทในดา้นการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ขณะทีสาํนกัจุฬาราชมนตรีนนัเป็นหน่วยธุรการของจุฬาราชมนตรีหลงัจาก

ประกาศใชก้ฎหมายดงักล่าวไม่นาน นายประเสริฐ มะหะหมดัจุฬาราชมนตรีในขณะนนัไดถ้ึงแก่อนิจกรรม และผูที้ไดรั้บเลือก

ใหเ้ป็นจุฬาราชมนตรีคนต่อมาคือ นายสวาสดิ สุมาลยศกัดิ ขณะมีอายุได ้82 ปีเศษ ซึงเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกทีไดรั้บการ

เลือกตงัตามกฎหมายฉบบันี โดยดาํรงตาํแหน่งจนถึงแก่อนิจกรรมเมือวนัที 24 มีนาคม 2553 และวนัที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 

2553 ทีประชุมคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัทวัประเทศไดมี้มติให้นายอาศิส พิทกัษ์คุมพลเป็นผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง

จุฬาราชมนตรีต่อจากนายสวาสดิ สุมาลยศักดิ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตังให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที 18 เมือวันที 6 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 [2] 

ระบบการศึกษาในทศันะของอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือทกัษะจากชนรุ่นหนึงไปยงัชน

อีกรุ่นหนึง แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายทีกวา้งและครอบคลุมทุกดา้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีสําคญัในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพในทุกๆ ดา้น อีกทงัเป็นการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพือผลิตมนุษย์

ทีสมบูรณ์ [9]  การนาํหลกัคาํสอนของศาสนามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาจึงมีความสําคญัอย่างยิง การบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็นหลกัการทีสาํคญั ประเทศไทยซึงเป็นทีรวมของศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต ์ศาสนาพราหมณ์ ขงจือ เต๋า ซิกข ์หรือแมก้ระทงัความเชือดงัเดิมทีเกียวกบัการนบัถือผีสางเทวดา การบูชาบรรพ

บุรุษและความเชือเรืองไสยศาสตร์กต็าม ถึงอย่างไรก็ดีไม่ปรากฏว่าในระยะเวลายาวนานของการเป็นชาติ ความขดัแยง้ทาง

ศาสนาจะเกิดขึนและขยายตวัลุกลามจนเกินความสามารถในการแกไ้ขของคนในชาติ ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากการที

พระมหากษตัริยไ์ทยทรงเป็นเอกอคัรศาสนูปถมัภ ์ทีทรงเกือหนุนอุปถมัภ์ให้ความสงเคราะห์แก่ศาสนาและศาสนิกชนทวัไป

อยา่งเสมอภาค รวมทงัคนไทยเองกด็าํรงตนอยูใ่นความเป็นผูป้ราศจากวิหิงสาดว้ยการไม่เบียดเบียนซึงกนัและกนั ดงันันความ
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เชือและหลกัคาํสอนในศาสนาต่างๆ จึงสามารถเผยแพร่และไดรั้บการยอมรับจากประชาชนคนไทยอย่างเสรี จนมีการยอมรับ

กนัโดยทวัไป ถึงกระนนักค็งปฏิเสธไม่ไดว้่าคนไทยทงัหลายไม่ว่าจะนบัถือศาสนาใดก็ตามก็ยงัคงให้ความสําคญักบัโชคลาง 

เวทมนตค์าถาอยูไ่ม่นอ้ย ลกัษณะทีเป็นเช่นนีจึงทาํใหค้นไทยหลอมรวมกนัจนทาํใหมี้กระบวนการขดัเกลาทางสังคมจนมีโลก

ทศัน์ ชีวทศัน์และมโนทศัน์ตรงกนัอยา่งน่าประหลาด [3] 

“ศาสนาอิสลาม” เป็นคาํในภาษาอาหรับมีความหมายทางศาสนาว่า การยอมตายและจงรักภกัดีต่ออลัเลาะห์พระเจ้าองค์

เดียว แต่เนืองจากคาํว่าอิสลามมีทีมาจากคาํว่า สะลาม ซึงหมายความว่า สันติ ดงันนั จึงมีผูแ้ปลอิสลามว่า สันติ เพียงอย่างเดียว 

ซึงอนัทีจริงไม่ใช่คาํแปลทีสมบูรณ์ทีสุดนกั เพราะสันติเป็นเพียงจุดมุ่งหมายในบรรดาจุดมุ่งหมายทงัหลายของอิสลามเท่านัน 

ผูที้นบัถือศาสนาอิสลามเรียกว่า “มุสลิม” คือ ผูที้ยอมตายตามและจงรักภกัดีต่อพระเจา้องคเ์ดียว คือ พระอลัเลาะห์ อิสลามเป็น

ศาสนาของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นศาสนาของศาสดาใดศาสดาหนึง แมศ้าสดามูฮมัหมดัเองก็เป็นเพียงศาสนฑูตของพระเจ้าเท่านัน 

เฉกเช่นที อบัราฮีม (อิบรอฮีม) โมเซส (มูซา) และเยซูคริสต ์(อีซา) เคยเป็นมาก่อน ศาสดามูฮมัหมดั ประสูตรเมือวนัจนัทร์ที 12 

เดือนรอบีอุล้เอาวลั ราวปลายปี ค.ศ. 570 ทีนครเมกกะ เป็นบุตรคนเดียวของนายอบัดุลเลาะห์และนางอามีนะฮ์ในตระกูลฮาชีม 

บิดาเสียชีวิตเมือศาสดามูฮมัหมดัอยูใ่นครรภม์ารดา ครังมีอายุ 6 ขวบมารดาก็สิ นชีวิตไปอีก ศาสดามูฮัมหมดัจึงตกอยู่ในการ

ปกครองของปู่และอาบูตอเลบ็ผูเ้ป็นลุงตามลาํดบั แมท่้านศาสดามูฮมัหมดัจะเป็นเดก็กาํพร้าแต่ลุงก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีและ

ยติุธรรม จนศาสดามูฮัมหมดัเป็นเด็กทีแข็งแกร่งอดทนและสู้ชีวิต ศาสดามูฮัมหมดัมีชีวิตครอบครัวกบันางคอดียะฮ์ ธนบดี

หมา้ยผูมี้อายมุากกว่าท่านศาสดามูฮัมหมดัถึง 15 ปี และมีบุตรดว้ยกนั 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน แต่ลว้นเสียชีวิต

ตงัแต่เยาวว์ยัทงัสิ นเมืออายยุา่งเขา้ 40 ปี ศาสดามูฮมัหมดัเริมใคร่ครวญถึงสภาพสังคมทียาํแย่และเหตุการณ์ต่างๆ ทีทาํให้เศร้า

ใจและรันทดอยา่งลึกซึง รวมทงัปลีกเวลาไปใชชี้วิตในถาํเขาฮีรอตซึงอยู่ห่างจากเมกกะไปทางเมืองมาดีนะฮ์ประมาณ 3 ไมล ์

จวบจนศาสดามูฮมัหมดัไดรั้บการแจง้ใหรู้้ความจริงหรือ “วาฮี” (คาํสังของพระเจา้) ในวนัหนึงและเริมเผยแพร่ศาสนาอิสลาม

ของพระเจา้ ผ่านคมัภีร์อลักุรอานตงัแต่วนันนั ชีวิตของท่านศาสดามูฮมัหมดัอวสานลงดว้ยอาการประชวร  ในวนัจันทร์ที 12 

ค.ศ. 633 ปีฮิจเราะห์ที 11 สิริรวมอายไุด ้63 ปี [1]  สาํหรับหลกัการสําคญัของอิสลามนัน คือ การให้ความสําคญัอนัทดัเทียม

ระหว่างชีวิตในโลกปัจจุบนักบัชีวิตในโลกอนาคต แต่เนน้การสะสมความดีและห่างไกลความชวัทงัหลาย และสอนให้มนุษย์

มีความรับผิดชอบต่อสิทธิส่วนรวม อิสลาม เนน้หลกัการสําคญั คือ หลกัศรัทธา ประกอบดว้ยหลกั 6 ประการคือ ศรัทธาใน

เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาในเทวฑูตของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาในพระคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจ้า ศรัทธาในศาสนฑูตและ

ศาสดาต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาต่อวนัสุดทา้ยและวนัเกิดใหม่ และศรัทธาในพระลิขิตของพระผูเ้ป็นเจ้า   หลกัปฏิบติั 

ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ การปฏิญาณตนและประกาศศรัทธา การบาํเพ็ญนมสัการการถือศิลอด การบริจาคทาน (ซะ

กาต) ตามเกณฑ์ทีกาํหนด และการเดินทางไปบาํเพ็ญฮัจย์ หลกัคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ยวิธีทางดาํเนินชีวิต หลัก

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและแนวทางในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไวเ้ป็นแบบอย่างให้ยึดถือปฏิบติั เพือการเป็นมุสลิมทีดี

อีกหลายประการ [4] 

การพิจารณาเลือกสรรบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีนนั พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลามได้

กาํหนดทีมาของจุฬาราชมนตรีไวต้ามมาตรา 6 ซึงบญัญติัว่า “พระมหากษตัริยท์รงแต่งตงัจุฬาราชมนตรีคนหนึง เพือเป็นผูน้าํ

กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํชือผูที้จะดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึงไดรั้บความเห็นชอบจาก

กรรมการอิสลามจงัหวดัทวัประเทศขึนทูลเกลา้ฯ ถวายภายในกาํหนด 30 วนั เพือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงัเป็น

จุฬาราชมนตรี” [5]  

  ในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตซึ้งประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  ดงันนัการจดัการศึกษาจึงตอ้งเริมตน้ดว้ย

การเรียนรู้อลักุรอานเพือใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพราะการศึกษาในอิสลามเป็นการสร้างคน
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ใหมี้ความสมบูรณ์และมีความสาํเร็จตามความประสงคข์องอลัลอฮฺโดยให้ทุกคนสามารถปฏิบติัตนเพือทาํหน้าทีเป็นตวัแทน 

(เคาะลีฟะห์) ของอลัลอฮฺการศึกษาในอิสลามจึงเป็นการสร้างความงอกงามและความเจริญให้แก่มนุษยเ์พือให้เป็นมนุษยที์

สมบูรณ์ในทุกๆดา้นทงัร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  โดยปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นความพยายามทีจะให้

มนุษยมี์ความศรัทธาในปรัชญาชีวิตทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้โดยอาศยัสติปัญญาและสัญชาติญาณอนัดงัเดิมของมนุษยเ์ป็นเครืองมือใน

การตดัสินหรือกล่าวอีกนัยหนึงปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีสอนให้มนุษยรู้์จักตวัเองก่อนทีจะทาํ

ความเขา้ใจกบัสิงรอบขา้ง  เป็นทีน่าเสียดายอยา่งยงิว่าระบบการศึกษาปัจจุบนัมุ่งเพียงสังสอนให้มนุษยมี์ความเชียวชาญและ

เขา้ถึงในทุกสิงทุกอย่างยกเวน้ตวัมนุษย์เอง [6]   จุฬาราชมนตรีจึงมีบทบาทสําคญัในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้

เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา 

ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล เพือนาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาการบริหารสถานศึกษาต่อไป 

   วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพือทราบบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 

  วิธีดําเนินการวิจัย 

              ผูว้จิยัสัมภาษณ์จุฬาราชมนตรี ผูเ้ชียวชาญ รวมถึงผูมี้ส่วนเกยีวขอ้งกบับทบาทในการบริหารการศึกษาของ

จุฬาราชมนตรีจาํนวน  12 คน เครืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต  และใชว้ิธีการสังเกต จดบนัทึกการสัมภาษณ์และลง

ภาคสนามเพือนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ สังเกต มาสรุปดว้ยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํมาเขียนเป็น

ความเรียงประกอบการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที 1 ทีมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 

 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี 

                จากการศึกษาประวติัชีวิตของฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพลเกียวกบับทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี 

เห็นไดว้่าบทบาทในการบริหารต่างๆ ของฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลทงัทีอยูใ่นกรอบทฤษฎีของนาเดลและเฮอร์เซย ์

   &บลันชาร์ดและทีอยู่นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของนักวิชาการได้เริมพัฒนาขึนโดยลาํดับในลักษณะของการสั งสม

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาในช่วงชีวิต สรุปได ้4 ประการคือ  ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ 

และคุณสมบติัส่วนตวั องค์ประกอบทีสําคญัของบทบาทในการบริหารการศึกษา คือ การให้ความสําคญัทางดา้นการศึกษา

ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํให ้ฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลมีบทบาทในการบริหารการศึกษา และเพือให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป ทีมาของบทบาทในการบริหารการศึกษา มีดงันี  1) ดา้น

ความรู้  พบว่า ฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพลเป็นบุคคลทีมีความรู้ดี เฉลียวฉลาด  โดยท่านจะศึกษาสายสามัญและยงัศึกษา

ทางดา้นศาสนาในประเทศแลว้ท่านยงัไปศึกษาต่อทางดา้นศาสนาทีประเทศซาอุดิอารเบีย 2) ด้านความสามารถ  เป็นผู ้มี

ความสามารถหลากหลายทงัดา้นการพฒันาทางการศึกษา การศาสนา และการเมือง จนไดรั้บการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ  

เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผูน้าํศาสนาอิสลาม นอกจากนันแลว้ยงัเป็นทีปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทาํหลกัสูตร

อิสลามศึกษาเพือใชใ้นสถานศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระเพือความสมานฉันท์แห่งชาติ 

(กอส.) เพือศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และไดรั้บการ

คดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี   3)ดา้นความประพฤติ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นแบบอย่างแก่
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ประชาชนโดยทวัไป อยูใ่นกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีมาโดยตลอด อีกทงัช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อืนอีก

มากมาย จนเป็นทีประจักษ์กบับุคคลทัวไป  และ4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตวั เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน น่า

เลือมใสศรัทธา  และมีอธัยาศยัไมตรีดี 

ตอนที 2 การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล  สรุปได้

ดงัต่อไปนี 

การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพลไดรั้บการยอมรับจากชุมชนซึงเป็นผลมาจาก

การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ การสังเกต รวมทงัประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ หรือจากสือต่างๆ การเป็น

ผูน้าํแบบบอกทุกอยา่ง  ทงัผูน้าํแบบขายความคิด  ผูน้าํแบบเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วม  และผูน้าํแบบมอบหมายงานให้ทาํ 

นอกจากนีการใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาทีสาํคญัของจุฬาราชมนตรี สรุปได ้ดงันี 

 1) โรงเรียน   ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งเป็นทางการใหมี้คุณภาพและทวัถึง มีบทบาทสาํคญัใน

การบริหารโรงเรียนทงัโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา ท่านมีหนา้ทีบริหารและดูแล

หลกัสูตรเพือใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอิสลาม  

2) มุสลิม  เป็นผูที้นบัถือศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งแก่มุสลิมโดยทวัไป   

3) คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม มีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม โดยตระหนักรู้ถึงคุณค่าความเป็น

บุคคล และความเชือขนัพืนฐานเกียวกบัสิทธิหนา้ที และเป้าหมายของบุคคล  ยอมรับความคลุมเครือความไม่แน่นอนว่าจะตอ้ง

เป็นส่วนหนึงของการตดัสินใจเชิงจริยธรรม  ยอมรับผลทางดา้นลบทีเกิดขึนจากการตดัสินใจเชิงจริยธรรมถึงแมว้่าจะใช้

วิธีการคน้หาและแกปั้ญหา ตลอดจนการตดัสินใจสังการทีมีคุณภาพแลว้กต็าม แสดงให้เห็นถึงความเสียงในการตดัสินใจเชิง

จริยธรรม  เป็นแบบอยา่งทีดีในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม และมีการสือสารทีกระจ่าง โปร่งใส 

เป็นไปตามความคาดหวงัทางดา้นพฤติกรรมและจริยธรรม 

4) ศาสนา  เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทางราชการเกียวกบั

ศาสนาอิสลาม  แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิเพือใหค้าํปรึกษาเกียวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพือกาํหนดวนั

สาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกียวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจดังานเมาลิดกลางแห่ง

ประเทศไทย   

5) เทคโนโลยี  ประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พือช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทงัด้านการ

ติดต่อสือสารเพือใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทงัสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   อภิปรายผล 

1. ทีมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี 

              1. ด้านความรู้  พบว่า ฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลเป็นบุคคลทีมีความรู้ดี เฉลียวฉลาด  โดยท่านจะศึกษาสาย 

สามัญและยงัศึกษาทางด้านศาสนาในประเทศแล้วท่านยงัไปศึกษาต่อทางด้านศาสนาทีประเทศซาอุดิอารเบีย  2) ด้าน

ความสามารถ  เป็นผูมี้ความสามารถหลากหลายทงัดา้นการพฒันาทางการศึกษา ศาสนา และการเมือง จนไดรั้บการแต่งตงัให้

ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ  เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผูน้าํศาสนาอิสลาม นอกจากนนัแลว้ยงัเป็นทีปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการ

จัดทาํหลกัสูตรอิสลามศึกษาเพือใชใ้นสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดรั้บแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระเพือความ

สมานฉันทแ์ห่งชาติ (กอส.) เพือศึกษาปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

และได้รับการคัดเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี 3)ดา้นความประพฤติ เป็นผู ้มีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็น
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แบบอย่างแก่ประชาชนโดยทัวไป อยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีมาโดยตลอด อีกทังช่วยเหลืองานสาธารณะ

ประโยชน์อืนอีกมากมาย จนเป็นทีประจักษ์กบับุคคลทวัไป และ 4) บุคลิกภาพและคุณสมบติัส่วนตวั เป็นคนสุภาพเรียบร้อย

อ่อนโยน น่าเลือมใสศรัทธา  และมีอธัยาศยัไมตรีดี   โดยองคป์ระกอบของทีมาทงัสีดา้นเกิดจากการหล่อหลอม ปลูกฝังจากการ

อบรมเลยีงดูทางบา้นในสภาพแวดลอ้มทีดี  จากการใฝ่เรียนรู้ดว้ยตนเองสะสมเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความ

ประพฤติ และบุคลิกภาพ และคุณสมบติัส่วนตวันนั ค่อนขา้งจะสอดคลอ้งกบัความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ มีนักวิชาการ

หลายท่านไดเ้สนอเกียวปัจจยัในการเขา้สู่บทบาทการบริหารการศึกษา ไดแ้ก่ การบริหารจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลตามที

คาดหวงั  ยงัตอ้งอาศยัเงือนไขสาํคญั ทงัดา้นการปลูกฝังอบรม การเลียงดู  [7], [8]  

 2.  การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพล พบว่า มีการใชบ้ทบาท 5 ดา้น ดงันี 

1) บทบาทดา้นโรงเรียน   ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการให้มีคุณภาพและทวัถึง มี

บทบาทสาํคญัในการบริหารโรงเรียนทงัโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา รวมทงั

บริหารและดูแลหลกัสูตรเพือใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอิสลาม  

2) บทบาทดา้นมุสลิม  เป็นผูที้นบัถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างแก่ผูน้ับถือศาสนาอิสามและชาว

มุสลิมโดยทวัไป   

3) บทบาทดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม มีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม โดยตระหนักรู้ถึง

คุณค่าความเป็นบุคคล และความเชือขนัพนืฐานเกียวกบัสิทธิหนา้ที และเป้าหมายของบุคคล  ยอมรับความคลุมเครือความไม่

แน่นอนว่าจะตอ้งเป็นส่วนหนึงของการตดัสินใจเชิงจริยธรรม  ยอมรับผลทางดา้นลบทีเกิดขึนจากการตดัสินใจเชิงจริยธรรม

ถึงแมว้่าจะใชว้ิธีการคน้หาและแกปั้ญหา ตลอดจนการตดัสินใจสังการทีมีคุณภาพแลว้กต็าม แสดงใหเ้ห็นถึงความเสียงในการ

ตดัสินใจเชิงจริยธรรม  เป็นแบบอย่างทีดีในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม และมีการสือสารที

กระจ่าง โปร่งใส เป็นไปตามความคาดหวงัทางดา้นพฤติกรรมและจริยธรรม 

4) บทบาทดา้นศาสนา  เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใหค้าํปรึกษาและความเห็นต่อทางราชการ

เกียวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิเพือให้คาํปรึกษาเกียวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพือ

กาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกียวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงานเมา

ลิดกลางแห่งประเทศไทย   

5) บทบาทดา้นเทคโนโลย ี ประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พือช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทงั

ดา้นการติดต่อสือสารเพือใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทงัสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยี

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โดยทีบทบาทดา้นโรงเรียนเป็นบทบาทสาํคญัเพราะเป็นการสร้างคนและพฒันาสังคมทีสาํคญัยงิ “อิสลาม” ไดใ้ห้

ความสาํคญัต่อการศึกษาโดยตระหนกัว่าการจดัการศึกษาทีถูกตอ้งนนัจะตอ้งเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของมนุษยไ์ป

พร้อมกบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามยาํเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็นหนา้ทีของมนุษยทุ์กคน และเป็น

กระบวนการทีตอ้งดาํเนินไปตลอดชีวิต ดงัฮะดีษของท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) กล่าวว่า “การศึกษาเป็นหนา้ทีของมุสลิมทุกคน” 

และท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) ไดเ้สนอแนะอีกว่า “จงศึกษาตงัแต่อยูใ่นเปลจนถึงหลุมฝังศพ” รายงานโดยตรัมีซี และใชห้ลกั

ปฏิบติัตามคาํสังของท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) ทีกล่าวไวว้า่ “ใหศ้ึกษาทงัทางโลกและทางธรรม” โรงเรียนคือ สถานทีสาํหรับ

ฝึกสอนนกัเรียนภายใตก้ารดูแลของครูหรืออาจารย ์มีระบบการศึกษาอยา่งเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบงัคบั

หลกัธรรม“โรงเรียน” นบัเป็นสถาบนัทีทาํหนา้ทีในการสร้างคนและพฒันาสังคมทีสาํคญัยงิ “อิสลาม” ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

การศึกษาโดยตระหนกัว่า การจดัการศึกษาทีถูกตอ้งนนัจะตอ้งเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของมนุษยไ์ปพร้อมกบัการ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามยาํเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็นหนา้ทีของมนุษยทุ์กคน และเป็นกระบวนการที
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ตอ้งดาํเนินไปตลอดชีวิต และท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.)ไดก้ล่าวอีกว่า “พวกเจา้จงใหเ้กียรติลูกๆของพวกเจา้ และจงใหก้ารอบรม

สังสอนทีเช่นกนั ครู อาจารยก์เ็ป็น พ่อแม่คนทีสองของศิษยก์จ็ะตอ้งจดัการศึกษาใหเ้พียงพอกบัศิษยท์งัทางโลกและทางธรรม

เพือเขาจะไดใ้ชชี้วิตในสังคมอยา่งสมบูรณ์” และท่านศาสดายงัไดก้าํชบัใหเ้ราศึกษา ถึงแมว้่าความรู้นนัจะอยูแ่สนไกล ความว่า 

“จงแสวงหาความรู้เถิด ถึงความรู้นนัจะอยูถ่ึงเมืองจีน”ท่านบีส่งเสริมใหข้วนขวายแสวงหาความรู้ ถึงแมจ้าํตอ้งเดินทางใน

ดินแดนทีแสนไกลเพือใหไ้ดม้าซึงการศึกษา เราทีเป็นครูกเ็ช่นกนัความรู้นนัถึงจะอยูไ่กลแสนไกลแค่ไหนก็ตอ้งขวนขวายทีจะ

หาเพือทีจะไดเ้พิมพูนความรู้และสอนบรรดาลูกศิษยใ์หเ้ขาไดรู้้จกัใชชี้วิตทีถูกตอ้ง[9]  

บทบาทดา้นมุสลิม นบัว่าสาํคญัเพราะผูที้นบัถือศาสนาอิสลามเป็นผูรั้กสงบผูรั้บใชพ้ระเป็นเจ้า เป็นผูที้ยอมตายตาม

และจงรักภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอลัเลาะห์ [10] การนําหลกัคาํสอนของศาสนามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาจึงมี

ความสาํคญัอยา่งยงิ การบริหารการศึกษาของประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็นหลกัการทีสาํคญั  

บทบาทดา้นคุณธรรมจริยธรรม นบัว่าเป็นบทบาทสาํคญัของจุฬาราชมนตรี เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณงามความ

ดีทีกระทาํลงไปดว้ยความมีสํานึกดีในจิตใจ โดยไดย้ึดถือปฏิบติัจนเป็นความเคยชินกนัมายาวนาน อนัเป็นลกัษณะนิสัยทีพึง

ประพฤติปฏิบติัจนเป็นทียอมรับว่าเป็นสิ งทีดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเองผูอ้ืนและสังคมโดยรวม คุณธรรม

จริยธรรม มีองค์ประกอบทีสําคญัทงั 3 ขอ้ คือ 1. ตรับียะฮ์ หมายถึง การอบรม การขดัเกลาจิตใจ  2. ตะอ์ลีม หมายถึง การ

ถ่ายทอดความรู้ทางศาสนาและความรู้ทางโลก และ 3. ตะอ์อีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี

ระเบียบวินัยซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ [11] อีกทงัท่านมีภาวะผูน้ ําเชิงจริยธรรมเพราะเป็นผูน้ ําทีมีความน่าไวว้างใจจะ

ประกอบดว้ยความซือสัตย ์ยดึมนัคุณธรรม และความถูกตอ้ง เป็นบุคคลน่าเชือถือ มีความจงรักภกัดี (Loyalty) มีความตงัใจและ

ความเตม็ใจทีจะปกป้องและรักษาหนา้บุคคลอืน  และเป็นคนเปิดเผย (Openness) [12] 

 บทบาทดา้นศาสนา ท่านเป็นผู ้นาํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทาง

ราชการเกียวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิเพือใหค้าํปรึกษาเกียวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจนัทร์

เพือกาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกียวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงาน

เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย   ทีเป็นเช่นนีเพราะท่านเป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับ รวมทงัไดจ้ัดวางระบบการบริหารงานที

ชดัเจน มีโครงสร้างการบริหารเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด และ

กรรมการกลางอิสลามประจาํมสัยดิ และใชห้ลกัการทาํงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ

พฒันาศาสนาอยา่งต่อเนืองเป็นผลทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับในการเป็นผูน้าํศาสนาอิสลาม   

บทบาทดา้นเทคโนโลย ีประยกุตน์วตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พือช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทงัดา้น

การติดต่อสือสารเพือใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทงัสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยีได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ทีเป็นเช่นนีเป็นเพราะปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ป็นทีสนใจของคนทวัไปทุกสาขา เทคโนโลยี

จึงเป็นทีแพร่หลายและนาํมาใชใ้นการทาํงานและในชีวิตประจาํวนั  ท่านจึงใหค้วามสาํคญัของเทคโนโลย ีเพือนาํมาใชใ้นการ

ทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทงัดา้นการติดต่อสือสารเพือใหส้ะดวกรวดเร็ว  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดทีสรุปว่าเทคโนโลยี

ช่วยให้เกิดความคิดและโครงการใหม่ๆ ในการพฒันาตนเองหรือองค์กร รวมทงัดา้นศาสนา เพือสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ พฒันาอาคารสถานที และสิงอาํนวยความสะดวกให้ความพร้อมเพรียง เพือให้สามารถแสวงหาความรู้ไดทุ้กที ทุก

โอกาส [13] ซึงเป็นลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษาทีประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานตอ้งนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการ

บริหารงาน[14] สรุปไดว้่าบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพล มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะ ฯพณฯอาศิส พิทกัษ์คุมพล มีบทบาทในการทีจะพัฒนาการศึกษาเพือปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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